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Esaslı 
Bankacılık

Katılım bankacılığı güçlü esaslar üzerinde yükseliyor, 
Türkiye katılımla güçleniyor.

Katılım bankacılığını anlayanlar, emeklerinin ve alın terlerinin karşılığı olan birikimlerini  
gönül rahatlığıyla ekonomiye kazandırıyor. Katılım bankacılığı büyüdükçe hem katılımcılar  

hem de Türkiye kazanıyor. Esaslarına bağlılıkla yükselen bu değeri tanıdıkça  
siz de yürekten katılacaksınız.
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FAIZSIZ FINANS ESASI 
Katılım bankacılığı, faizsiz finansman modeli 
sunar. Paradan para kazanmayı değil, ticari 
faaliyetleri esas alır.

2 TICARET ESASI
Katılım bankacılığı, ekonomiyi kalkındıracak  
etik bir ticaret anlayışını benimser. Alım ve 
satımda netlik esastır. 

PAYLAŞMA ESASI
Katılım bankacılığı; ticaret, vekâlet, ortaklık ve 
kiralama yöntemleriyle kullandırdığı finansmandan 
oluşan kâr ve zararı, katılımcılarıyla adilce ve söz 
verdiği gibi paylaşır.

MEMNUNIYET ESASI
Katılım bankacılığı, insan odaklı yaklaşımı gereği, 
müşterilerine üst düzey memnuniyet sağlamayı 
amaçlar. Hizmetlerini en iyi ve en kaliteli şekilde 
sunmak için azami çabayı gösterir.

YARDIMLAŞMA ESASI
Katılım bankacılığı, elde ettiği kazancın 
bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde 
değerlendirerek sosyal dengenin sağlanmasına 
destek olur.

DENETIM ESASI
Katılım bankacılığı, standart denetimlerin yanı 
sıra Katılım Bankacılığı ilkelerine uygunluk 
denetimine de tabidir. Değerlerimizle 
örtüşmeyecek, sağlığa zararlı olabilecek hiçbir 
ürünü veya ticari faaliyeti finanse etmez.

TAM HIZMET ESASI
Katılım bankacılığı, müşterilerinin tüm ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet 
çeşitliliğine sahiptir. Sektöre kazandırdığı özel 
ürünleri ve geleneksel bankacılığın katılım 
bankacılığı değerleriyle çelişmeyen tüm enstrüman 
ve imkânlarını bir arada sunar.

TOPLUMSAL FAYDA ESASI
Katılım bankacılığı, toplumsal kalkınmaya destek olacak 
projelerin finansmanına öncelik verir.  
Ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlar.  

SÖZLEŞME ESASI
Katılım bankacılığı, müşterileriyle başlangıçta 
sözleştiği her şeyin geçerliliğini sözleşme boyunca 
korur. Sözleşmeye sadakat esastır.

ORTAKLIK ESASI
Katılım bankacılığı her müşterinin bir ortak 
olduğunun bilincindedir ve her zaman birlikte 
kazanmayı esas alır.
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- I I
Bu eser, TKBB’nin 2019 yılında düzenlemiş olduğu 
Ödüllü Makale Yarışmasında dereceye giren
ilk 5 makaleden oluşmaktadır.
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Katılım bankaları olarak kentsel 
dönüşüm sürecini önemsiyoruz 

olduğu ifade edilmektedir. 2012 yılında 
fiilen başlatılan kentsel dönüşüm süreci ile 
yapımına başlanan binalar, ülkemizi tehdit 
eden büyük depremlere karşı zararın en 
aza indirgenmesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Devletimizin bu doğrultuda 
uyguladığı kentsel dönüşüm politikaları, 
yüklenici firmaların ve konut sahiplerinin 
finansman ihtiyacını da beraberinde 
getirmektedir.  

Son yıllarda yapılan yasal ve finansal 
düzenlemelerle Türkiye’de hızla gelişen 
katılım bankacılığı, yapı projeleri ve 
şehirleşme çalışmalarının yanı sıra ülkemizin 
farklı coğrafyalarda yürüttüğü büyük 
projelerin finansmanına da katkı sağlar hâle 
gelmiştir. Bu noktada katılım bankaları 
olarak daha sağlıklı yaşam alanlarına sahip 
olmak ve geleceğin sağlam şehirlerini 
kurgulamak adına yürüttüğümüz finansman 
projelerimizle bu sürecin içerisinde yer 
almaya devam edeceğiz. 

Allah'a emanet olun.

M edeniyetlerin sembolü olan 
şehirler, son yıllarda hızla 
gelişen sanayi, bilim ve teknoloji 
sayesinde bugün altyapıdan 

ulaşım ağlarına, iletişim hatlarından enerji 
şebekelerine kadar geniş bir bütünü teşkil 
eden kompleks alanlar hâline gelmiştir. 
Ülkemiz, sosyal dokusu gereği kentleşme 
konusunda geçmişten bu yana bir takım 
sorunlarla karşılaşmıştır. Köyden kente 
göçün hızlı olduğu 70’ler ve 80’lerden 
itibaren plansız bir şekilde inşa edilen 
binlerce konutun ortaya çıkmasıyla meydana 
gelen çarpık kentleşme, günümüzde kapsamlı 
olarak yürütülen kentsel dönüşüm veya 
yenileme çalışmaları ile kontrol altına 
alınmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde ise 
kentleşmenin ve nüfus yoğunluğunun en 
fazla olduğu Marmara Bölgesi başta olmak 
üzere ülkemizin birçok şehri, mevcut 
durumuyla bu yıkımların tehdidi altında 

Metin ÖZDEMİR
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,

Katılım Bankaları,  
Türkiye’nin Yanında

BAŞKAN
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Merve Ay
Yayın Yönetmeni

Katılım Finans dergisinin 14’üncü 
sayısı, her zaman olduğu gibi zengin 
içerik kurgusuyla dopdolu bir yayın 
oldu

Kentsel Dönüşüm ve Katılım Finans

K atılım Finans dergisinin 14’üncü sayısı 
ile bir kez daha sizlerle buluşmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Bizler 
yayınımızın hazırlık aşamasındayken 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği; T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
Başkanı Mehmet Ali Akben gibi değerli isimlerin 
de katılımıyla 18. Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. Bu vesileyle TKBB yöneticilerine 
yeni dönemde de başarı dileklerimi iletiyorum.

Alanında uzman isimlerin, makaleleriyle değer 
kattığı yayınımızda bu sayı, kapak konumuzu 
“Kentsel Dönüşüm Finansmanı”na ayırdık. 
Bu önemli konuyu, Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan 
kaleme aldı. Kendisine teşekkür ederim. 
TKBB Genel Sekteri Sayın Osman Akyüz, bu 
sayımızda yer alan yorum yazısında Türkiye’nin 
katılım bankacılığı sektöründeki gelişimini ve 
faizsiz finans sistemi kurmak isteyen ülkelerin 
Türkiye’deki modeli incelediğinden bahsetti. 

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren 
katılım bankalarının genç personel istihdamı 
ve kalifiye çalışan yetiştirme konusundaki 
değerlendirmelerini ve bu alanda yürüttükleri 
çalışmaları da sizlerle paylaştık.

Röportajlarımızın birini, Türkiye’de helal 
akreditasyon hizmeti sunan ve bu konuda tek 
kurum olan Helal Akreditasyon Kurumu’nun 
Başkanı Sayın Zafer Soylu’yla; diğerini ise BDDK 
Uygulama III Daire Başkanı Sayın Ömer Çekin 
ile gerçekleştirdik. Soylu ile helal akreditasyon 
çalışmalarına, Çekin’le ise katılım bankacılığına 
ve faizsiz finans sistemine dair konuştuk. 
Kendilerine değerli katkılarından dolayı teşekkür 
ederim.
Aktüel kısmımızda ise siber güvenlik konusu ve 
hacker kavramı üzerinde durduk. Ayrıca ölümsüz 
besteleriyle Klasik Türk Musikisi’ne 
damgasını vurmuş olan Dede Efendi’nin 
portresine ve gelişen ekonomisiyle Orta 
Doğu, Afrika ve Akdeniz’in stratejik 
merkezleri arasında bulunan Mısır’a da 
yer verdik.

Keyifli okumalar dilerim. Bir sonraki 
sayımızda buluşmak üzere… 

Değerli okurlarımız,

TKBB Adına İmtiyaz Sahibi
Osman Akyüz 
 
Danışma Kurulu
Metin Özdemir
İkram Göktaş
Melikşah Utku
Deniz Aksu
Ufuk Uyan
Wael Abdulaziz Raies
Temel Hazıroğlu
Dr. Ahmet Albayrak
 
Genel Yayın Yönetmeni
Aydın Yabanlı
 
Yayın Kurulu
TKBB İletişim Komitesi
Burak Yedek
Ahmet İkizoğlu
Emre Memiş
Elif Bilge Ceylan
Selçuk Aydemir
Ömer Berkli

YAPIM

Genel Direktör
Mustafa Özkan

Yayınlar Koordinatörü 
Merve Ay

Yayın Editörü  
Pınar Kenar

Sanat Yönetmeni 
Cüneyt Mert

İnfo Tasarımlar 
Merve Aktaş

Dijital İşler Editörü 
Recep Almalı

Yayın Danışmanı  
Yakup Kocaman

Katkıda Bulunanlar  
Beyza Nur Avcı 

Ticari İşler Direktörü
Ömer Arıcı

Finans Sorumlusu  
Mine Demirkan

Yayın Türü
Süreli yayın
İki ayda bir yayınlanır
 
Baskı
Seçil Ofset
100. Yıl Mahallesi Massit 
Matbaacılar Sitesi 
4. Cadde No:77 Bağcılar / İstanbul 
T: +90 (212) 629 06 15 pbx

+90 ( 216 ) 636 95 00 (pbx)

www.katilimfinansdergisi.com.tr
bilgi@katilimfinansdergisi.com.tr

Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Akofis Park C Blok  
No:8 Kat:8 34768 Ümraniye / İSTANBUL

/katilimfinansdergisi

@KatilimFinans

/katilimfinansdergisi

TKBB’nin Kurumsal İletişim Yayınıdır
Bu dergide yer alan yazılar, aksi belirtilmedikçe Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği’nin resmi görüşünü yansıtmaz, imzalı 
yazılarda belirtilen görüşler sadece yazarlarına aittir.
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Bir Başarı Hikâyesidir
Türkiye, Faizsiz Sistemde

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri  Osman Akyüz

YORUM

D ünyada yeni bir finans endüstrisi 
olarak karşımıza çıkan faizsiz bankacılık 
sisteminin bizim ülkemizdeki geçmişi, 
yaklaşık 35 yıllık bir süreci kapsıyor. 

Faizsiz bankacılık sistemi, her ne kadar dünya 
genelinde gelişim sürecini tamamlayamamış olsa 
da Türkiye’nin özellikle son yıllarda bu alanda 
ciddi anlamda mesafe katettiğini düşünüyorum. 
Katılım bankacılığı konusunun Türkiye’de 
bilinirliğinin arttığını görüyoruz ve bu durum, 
faizsiz sistemle ilgili adım atmak isteyen ülkelerin 
de dikkatini çekiyor.  

Türkiye’de Faizsiz Finans 
Sistemini Kurguladık
Biraz geçmişe dönüp katılım 
bankacılığının ülkemizdeki 
başlangıcına ve günümüze 
kadar olan süreçteki gelişimine 
kısaca değinmekte fayda var. Biz 
Türkiye’de katılım bankacılığı adına 
çalışmalarımıza başladığımızda, 
dünyada sektör henüz gelişmemişti 
ve bu alanla ilgili bir altyapı oluşturulmamıştı. 

Malezya’da bu yönde çalışmalar vardı ama bize 
örnek olabilecek düzeyde değildi. Öte yandan 
Türkiye’de yoğun bir sermaye birikimi de yoktu. 
Dolayısıyla bizler hem bir sistem oluşturma 
hem de faaliyet gösterme çabası içerisine 
girdik. Halktan birebir tasarruflarını toplayıp 
reel sektörün finansmanında kullanma yolunu 
tercih ettik. O dönemde maalesef devletten 
herhangi bir destek göremedik. Sözkonusu 
süreçte Türkiye’de yüksek enflasyon da vardı. 
Bu nedenle kişiler, birikimlerini enflasyona 
karşı koruma ihtiyacı içindeydi. Böylece bizler 
de kısa vadeli finansmana yoğunlaştık. Yani 

halktan küçük tasarruflarını, faizsiz 
bankacılık prensipleri çerçevesinde 
toplayıp ortaklık temelli bir kaynak 
oluşturma mekanizması kurguladık. 
Bu 35 yıllık süreçte ülkemizde ciddi 
finansal dalgalanmalar ve siyasi 
kırılmalar da yaşandı. Bunlardan 
tabii ki bizler de etkilendik. Ama 
bizim hedefimiz uzun vadeliydi. 
Türkiye’de faizsiz finans prensipleri 

çerçevesinde bizden hizmet bekleyen kişilere 
bir model sunabilmeyi hedefledik. İlk zamanlar 
kamu bu konuda bize karşı mesafeli durdu; 
ancak son iktidar döneminde ciddi anlamda 
siyasi ve bürokratik destek gördük. Hatta 
kamu, üç tane katılım bankası kurdu. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 
Piyasası Kurulu ve T.C. Merkez Bankası da 
bu sistemi benimsedi. Biz bu nedenle kamu 
kurumlarına müteşekkiriz. Onların desteği 
olmadan bu açılımı sağlamamız mümkün değildi.  

Faizsiz 
sistemle ilgili adım 

atmak isteyen 
ülkelerin gözü 

Türkiye’de
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YORUM

Gelişmiş Ülkelerle Rekabet Edebilir Konuma 
Geldik
2001 Krizi’nin ardından gerçekleştirilen 
bankacılık reformu ile Türkiye, sağlam ve 
günümüz teknolojilerine entegre bir bankacılık 
modeli orta koydu. Türkiye’deki bankacılık 
sistemi, sunduğu hizmetlerden ürün çeşitliliğine 
hatta teknolojik altyapısına kadar tüm yönleriyle 
dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilir 
konuma geldi. Bizler Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB) olarak ürün çeşitliliğini arttırmak 
için gayret etmeye devam ediyoruz. Öte yandan 
bu yönde standartlar geliştirme sürecine de 
başladık. Ancak bu modelin oluşum sürecini 
tam manasıyla tamamladığını söyleyemem. Bazı 
prensiplerin uygulanabilmesi için Türkiye’nin 
şartları henüz uygun değil. Sözkonusu 
prensipleri de zaman içerisinde devreye 
alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Katılım Bankacılığı Kavramı Dünyada da 
Benimsendi
TKBB olarak her yıl, Türkçe ve İngilizce faaliyet 
raporları hazırlıyoruz. Ayrıca katıldığımız 
uluslararası toplantılarda da Türkiye’deki katılım 
bankacılığı modelini anlatıyoruz. Bizim İslami 
bankacılık yerine "katılım bankacılığı" olarak 
adlandırdığımız bu sistemin adını benimseyen 
ülkeler de oldu. Hatta uluslararası araştırmalar 
yapan kuruluşlar da raporlarında “Katılım 
Bankacılığı” diye bir bölüm oluşturuyor. 
 
Türkiye’deki Model, Örnek Alınmaya Başlandı
Bugüne geldiğimizde görüyoruz ki hamdolsun 
ülkemizdeki katılım bankacılığı, tüm altyapısıyla 
Türkiye’deki bankacılık sistemine entegre olmayı 
başardı. Öyle ki şu anda ülkemizde faaliyet 
gösteren altı katılım bankası var ve bunlar diğer 
bankalarla hukuki zeminde eşit şartlara sahip. 
Öte yandan Bireysel Emeklilik Sistemi için de 

bir faizsiz model oluşturuldu. Bunun da bizim 
sistemimizi destekleyeceğini düşünüyoruz. 
Şu anda Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 100 
milyarın üzerinde bir kaynağa ulaşıldı ve bunun 
yüzde 12’si faizsiz fonlardan oluşuyor. Bireysel 
Emeklilik’te de önemli oranda faizsiz emeklilik 
sistemi tercih ediliyor. Dolayısıyla 35 yıllık 
dönemin sonunda katılım bankacılığı alanında 
geldiğimiz bu nokta ve gelişimimiz, faizsiz finans 
modeli kurmak isteyen ülkelerin de dikkatini 
çekti. Hatta oluşturduğumuz modeli incelemek 
için bize müracaat eden ülkeler var.

Ülkemizdeki katılım 
bankacılığı, tüm altyapısıyla 
Türkiye’deki bankacılık 
sistemine entegre olmayı 
başardı

DÜNYADA FAİZSİZ 
FİNANS MODELLERİ
Dünya genelinde tek bir katılım finans modelinden 
bahsetmek mümkün değildir. Ülkelerin kültürel, siyasi ve 
ekonomik yapılarından mezhep farklılıklarına kadar pek 
çok neden, faizsiz finans alanında farklı uygulamaların 
doğmasına ortam hazırlamıştır. Bu farklılıklar doğrultusunda 
dünyada uygulanan faizsiz finans modelleri şunlardır:
• Körfez Modeli
• Malezya Modeli
• Endonezya Modeli
• Türkiye Modeli
• Avrupa Modeli

35
FAIZSIZ BANKACILIK, 

TÜRKIYE’DE 

YILLIK GEÇMIŞE 
SAHIP
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A lbaraka Türk Mobil, The 
Communicator Awards’ta 
“Mobil Uygulamalar ve Siteler” 

kategorisinde; “En İyi Kullanıcı Deneyimi” 
ve “Deneyimsellik & Yenilikçilik” alanlarında 
iki ayrı üstünlük ödülüne layık görüldü.  
Albaraka Mobil’in iki ayrı üstünlük ödülüne 
layık görülmesinden ötürü memnuniyet 
duyduklarını belirten Albaraka Türk 
Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, 
“Albaraka Türk olarak mobil bankacılığın 
öneminin farkındayız, stratejimizi de buna 
odakladık. Bu sebeple mevcut mobil 
uygulamamızı Ekim 2018’de bir mobil 
platform olarak yeniledik. İçerisinde yüz 
tanıma, QR kod, ses ve yazı (chat) ile 
işlem yapılabilen Mobil Asistan gibi birçok 
yeniliğin olduğu mobil platformumuzda,  
kullanıcı deneyimini merkezde tutarak 
çalıştık. Bu yıl 25'incisi düzenlenen The 
Communicators Awards’tan kullanıcı 

A lbaraka Türk, Great Place to Work 
firması tarafından düzenlenen 
ve en iyi işverenlerin seçildiği 

Recognition programı kapsamında; 
adını "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" 
listesine yazdırarak sertifika almaya 
hak kazandı. Kuruluş, Türkiye’de bu yıl 
yedinci kez açıklanan “Türkiye’nin En 
İyi İşverenleri 2019” listesinde 2000+ 
Çalışan Sayısı kategorisinde Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri 2019 Ödülü’nün sahibi 
oldu. Albaraka Türk, aynı zamanda İnsan 
Kaynakları Dijital Dönüşüm Ödülü’ne de 
layık görüldü. 

En İyi İşveren Markası: Albaraka Türk
Great Place to Work Enstitüsü'nün yaptığı 
çalışma, her yıl 7 bine yakın işletme ve 
16 milyondan fazla çalışanı dâhil ettiği 
analizleri ile kurum kültürü alanında 
dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı 
araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü, 
aynı zamanda güçlü kurum kültürüne 
sahip ve çalışanları tarafından en iyi 
işveren olarak tanımlanan şirketleri de 
sertifikalandırıyor.  Albaraka Türk de 
Great Place to Work Enstitüsü tarafından 
yürütülen, Albaraka çalışanlarının mevcut 
kurum kültürü hakkındaki algılarının 
ölçümlendiği Çalışan Anketi ve İK 

deneyimi ve yenilikçilik alanlarında 
aldığımız ödüller, üzerinde özenle 
çalıştığımız konularda gösterdiğimiz eforun 
bir sembolü olması bakımından bizleri 
memnun ediyor. İlerleyen dönemlerde 
bu anlayışı koruyarak çalışmalarımızı 
sürdürecek ve ‘dünyanın en iyi katılım 
bankası olma’ noktasındaki yolculuğumuza 
bu bilinçle devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

uygulamalarının analiz edildiği İş Yeri 
Kültürü analizlerini başarı ile tamamladı. 
Bu kapsamda Enstitü’den “En İyi İşveren 
Sertifikası” alan Albaraka Türk, bu yıl 
Türkiye’de yedinci kez açıklanan, farklı 
sektör ve kategorilerde birçok şirketin 
katıldığı Great Place to Work araştırması 
sonucunda, “sahip olduğu güven odaklı 
ve insani dokunuşa sahip kurum kültürü” 
ile Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019 
Ödülü’nü aldı. 

“Bu Başarıyı Sürdürülebilir Kılmayı 
Hedefliyoruz”
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah 
Utku, “Albaraka Türk olarak elde etmiş 
olduğumuz bu başarıyı, ileriki yıllarda 
daha güçlü bir kurum kültürü ile hareket 
etmemizin ilk adımı olarak algılıyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

ALBARAKA MOBİL’E 2 ÖDÜL BİRDEN!

ALBARAKA TÜRK TÜRKİYE’NİN EN İYİ İŞVERENLERİ LİSTESİ’NDE 

A lbaraka Türk, yarının 
bankacılığını inşa etmek 
için altı ana kategori altında 

29 farklı bankacılık API (Application 
Programming Interface-Uygulama 
Programlama Arayüzü)’sini 
developer.albarakaturk.com.tr 
adresi ile erişilebilecek platform 
aracılığı ile kullanıma açtı. 
Değişen, dönüşen ve gelişen 
finansal dünyadaki yepyeni 
iş modellerine, teknolojilere 
ve oyunculara Albaraka API 
platformunun kapısını ardına kadar 
açan Albaraka Türk, bu platform 
aracılığıyla hayatı kolaylaştıran 
finansal ürün ve hizmetleri birlikte 
geliştirme imkânı sağlıyor. 

Platformda sunulan API’ler ana 
kategorileri itibarıyla “Hesaplar”, 
“Para Transferleri”, “Finansman 
Bilgileri”, “Kredi Kartları”, “Yatırım 
Ürünleri” ve “Bilgi Servisleri”nden 
oluşuyor. Albaraka API’lerini 
kullanan geliştiriciler, müşterinin 
rızasını alarak kendi platformları 
üzerinden ilgili servislere ilişkin 
hizmetler verebilecek.
Ayrıca geliştiriciler, kişisel 
finansal yönetim uygulamaları 
ile kişinin hesap bilgilerine ve 
hareketlerine ulaşarak bu veriler 
ile müşteriye finansal önerilerde 
bulunabilecek. Yine geliştiriciler, 
bir yatırım yönetim uygulaması 
ile Albaraka’nın ilgili API’lerini 
kullanarak müşterinin altın ve 
döviz alıp satmasını sağlayabilecek 
ve bu hizmetleri kendi iş modeli 
içinde sunabilecek. Geliştiriciler, 
Albaraka API platformuna 
kolayca kayıt olduktan sonra 
hangi API’lerin kullanılacağı ve 
proje detaylarını içeren form ile 
projelerini oluşturarak bunları test 
edebilecekler. API’leri kullanacak 
projeler geliştirildikten sonra 
uygulamaların hayata geçirilmesi 
süreçlerine de Albaraka API ekibi 
destek verecek.

ALBARAKA TÜRK API’LERİNİ 
KULLANIMA AÇTI

BAKIŞ
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T .C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, EmlakBank’ın düzenlediği 
iftar programında banka çalışanları 

bir araya geldi. Program sonrasında 
açıklamalarda bulunan Kurum, "Emlak 

Bankası, sıradan bir banka değildir. Aynı 
zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye 
zarar vermek adına ekonomik spekülasyon 
yapanlara ve faiz lobisine cevap vermek 
için ihdas edilmiş bir kurumdur." dedi. 
EmlakBank çalışanlarına da kuruluş 
aşamasında harcadıkları yoğun mesaiden 
dolayı takdirlerini ileten Kurum, “Normalde 
bir banka kurmak, teknik olarak 14 aydan 
daha az bir sürede gerçekleşmez. Burada 
altı ay içinde bankamız faaliyete başladı. 
Aynı zamanda dünyada ilk defa bir ticari 
banka, katılım bankasına dönüştürüldü." 
diye konuştu.

EMLAKBANK, FAİZ LOBİSİNE CEVAP İÇİN İHDAS EDİLDİ

EmlakBank Genel Müdürü Deniz 
Aksu, TÜYAP’ta gerçekleşen 
ve yapı sektörünün buluştuğu 

#YapıFuarı2019’da düzenlenen Yatırım 
Odağı Forumu’na konuşmacı olarak katıldı. 
Deniz Aksu, EmlakBank'ın yeni dönemdeki 
yapılanmasını, inşaat-yapı-konut sektörüne 
yönelik yaklaşımlarını ve kurum bünyesinde 
geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetleri gibi 
konularda kendisine yöneltilen soruları 
cevapladı. Aksu, “Türkiye’nin en köklü 
bankasının mirası ile ülkenin en genç ve 
altıncı katılım bankası olmanın dinamiğini 
bir arada taşımanın gururu ve sorumluluğu 
ile ilk günden bu yana çok yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. Alanında donanımlı ve 
gayretli ekibimiz ile işin başındayız. Katılım 
bankalarının pazar payını arttırmak için de 
çalışıyoruz. Bu kapsamda katılım bankacılığı 
enstrümanlarına yenilerini eklemek öncelikli 
amacımız. Hem katılım bankacılığının hem 
de gayrimenkul sektörünün yeniliklere 
ihtiyacının olduğunu net bir şekilde 
görüyoruz. Gayrimenkul sektörünün 
kronikleşmiş sorunlarına yönelik sektör 
temsilcileriyle konuşarak çözüm yöntemleri 
geliştirmek adına çabalarımız devam 

ediyor. Tüm yönleriyle birlikte erişilebilir 
konutlar üretebilecek, sürdürülebilir ve her 
ekonomik koşulda erişilebilir finansman 
modelleriyle de kısa zamanda mesafe 
katedeceğimize yürekten inanıyorum.” 
açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin Bankası Olacağız
2025 Vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin 
katılım bankacılığındaki pazar payının yüzde 
15’e ulaştırılması hedefine dikkat çeken 
Aksu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde Türkiye’mizin güven 
ve istikrar adası olması için tüm gücümüzü, 
bilgimizi, mesaimizi ortaya koyacağız. Cari 
açığı oluşturan ithal malların da ülkemizde 
üretiminin arttırılmasını sağlayacak iş 
modelleri geliştiriyoruz. Bu yöntemle 
birlikte yeni istihdam kapıları açacağız 
ve sektörümüze katkı sağlayarak yerli ve 
millî üretim yapanlara destek olacağız. 
Ülkemizin kaynaklarını, doğru bir planlama 
ile katılım bankacılığı enstrümanları olarak 
kullandırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir 
gayrimenkul finansman modellerini 
Türkiye’de yaygınlaştırmayı, bankamızın 
ana hedeflerinden biri olarak belirledik. 
Öncelikle şunu belirtmek isterim: Biz, 
Türkiye’nin bankası olacağız. Şu anda 
malumunuz dijital bir dünyada yaşıyoruz. 
Şubeleşme ihtiyacı ne kadar gerekiyorsa 
o kadar şube açacağız. Şubeleşmeyi 
ve bu sayede çıkaracağımız ürünleri 
yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kamu 
bankaları ile işbirliği yaparak yaygınlaşma 
konusunda da hızlı adımlar atacağız.” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’MİZİN GÜVEN ADASI OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

E mlakBank Genel Müdürü 
Deniz Aksu, bankanın 
Ataşehir'deki yeni genel 

müdürlük binasında basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. Bu 
yıl içinde 2-3 milyar TL’lik sermaye 
piyasası ihracı yapmayı ve yıl 
sonunda 1 milyar TL’lik sukuk ihracı 
gerçekleştirmeyi planladıklarını 
açıklayan Aksu, bütün entegrasyon 
süreçlerini hızlıca tamamladıklarını 
ve 21 Mart'ta merkez şubesi ile 
hizmet vermeye başladıklarını 
ifade etti. Faaliyete geçiş tarihi 
ile birlikte bankacılık hizmetlerini, 
internet-mobil şubelerini ve fon 
toplama-kullandırma ürünlerini 
hizmete hazır hâle getirdiklerine 
değinen Aksu, debit kartı, nakit kart 
ile Kamu Bankalarının Ortak ATM’si 
uygulamasına da dâhil olduklarının 
altını çizdi. EmlakBank olarak 
temel amaçlarının, ülkenin gücüne 
güvenen ekonomik aktörlerinin 
yanında güçlü bir finansal çözüm 
ortağı olarak yer almak olduğunu 
söyleyen Aksu, "Ayrıca ülkemizin 
kalkınma hedefi yolculuğuna önemli 
bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. 
Tüm paydaşlar ve iş ortaklarımızla 
birlikte iş birliklerimizi artırarak 
sektör için sürdürülebilir finansman 
modelleri oluşturacağız. Güçlüklere 
omuz veren bir mekanizma ile 
geliyoruz." şeklinde konuştu. 

EMLAKBANK GENEL MÜDÜRÜ 
AKSU, 2019 İHRAÇ 
HEDEFLERİNİ AÇIKLADI
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Yurt içi ve yurt dışı sermaye 
piyasalarındaki kira sertifikası 
ihraçlarıyla kaynak çeşitliliğini 

arttıran Kuveyt Türk, son bir ayda 765 
milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı 
gerçekleştirdi. Bankanın 2019’un ilk beş 
ayındaki sukuk ihraç hacmi 2,6 milyar 
TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk Hazine ve 
Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, 
“Kira sertifikaları gibi yatırım araçlarının 
geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına 
büyük önem veriyoruz. Kira sertifikalarına 
yönelik farkındalığın artması ve katılım 
esaslı emeklilik ve yatırım fonlarının 
büyümesine paralel olarak piyasa 
yapıcısı kimliğimizle pazarın büyümesi 
ve gelişmesi adına sukuk ihraçlarımızı 
giderek arttırıyoruz.” dedi. 

K uveyt Türk, Great Place to 
Work Enstitüsü tarafından 
düzenlenen ve insan 

kaynakları alanında dünyanın en 
prestijli organizasyonlarından biri 
olan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 
2019”da iki dalda birden ödüle layık 
görüldü. Banka, geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da “2000+ Çalışan 
Sayısı” kategorisinde “Türkiye'nin 
En İyi İşvereni” ve “Finansın En iyi 
İşvereni” ödüllerini aldı.

Kuveyt Türk, yedi yıldır 23 
Nisan Haftası'nda Kanserli 
Çocuklara Umut Vakfı 

(KAÇUV) yararına kampanya 
düzenliyor. Bir hafta boyunca 
yapılan her işlemde müşterileri 
adına KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi 
için 1 TL bağışlayan Kuveyt Türk, 
toplamda 691 bin TL’ye ulaştı. 
Bağış çeki, düzenlenen bir törenle 
Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital 
Dönüşümden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Aslan Demir 
tarafından KAÇUV Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer’e 
takdim edildi. Bankanın yedi yıldaki 
toplam bağış miktarı 2 milyon 805 
bin TL’ye yükseldi.

KUVEYT TÜRK’TEN 2.6 MİLYAR TL’LİK 
SUKUK İHRACI

TÜRKİYE’NİN EN İYİ İŞVERENİ 
KUVEYT TÜRK

KUVEYT TÜRK,  
KANSERLİ ÇOCUKLARIN 
UMUDU OLDUK uveyt Türk, Türk Kızılayı’yla 

işbirliğine giderek ortaokul 
öğrencilerine kodlama ve robotik 

eğitimi verdiği 1010 Kâşif Projesi 
kapsamında Türkiye’nin dört bir yanını 
dolaşmaya devam ediyor. Kocaeli İstiklal 
Ortaokulu’nda 1010 Kâşif Gönüllüleri 
Çocukları Eğitimi, Kızılay Toplum Merkezi 
Eğitimi ve Türkiye İzcilik Federasyonu 

İzcileri Eğitimi etaplarını tamamlayan 
Kuveyt Türk, son olarak İskenderun 
Hanife Uysal Ortaokulu öğrencileriyle bir 
araya geldi. Kuveyt Türk çalışanlarının 
katkıda bulunduğu proje kapsamında, 
temel kod yazımının yanı sıra çocuklara 
verilen kod senaryolarıyla pek çok alanda 
uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi 
yapılıyor.

KUVEYT TÜRK’TEN MERAKLI KÂŞİFLERE KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ 

K uveyt Türk, 2019 yılı ilk çeyreğine 
dair finansal sonuçlarını açıkladı. 
Bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 25,07 artışla 254 milyon TL 
net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı 
büyümesini sürdürdü. Toplanan fon 
büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre 
yüzde 17,64 artışla 63 milyar 512 milyon 
TL’ye çıkaran banka, kullandırılan fon 
büyüklüğünü de yüzde 6,53 artışla 
50 milyar 921 milyon TL’ye ulaştırdı. 
Öz varlıklarını 5 milyar 683 milyon TL, 
aktif büyüklüğünü ise 83 milyar 570 
milyon TL’ye yükselten Kuveyt Türk, aktif 
büyüklük açısından katılım bankaları 
arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 

“Reel Ekonomiyi ve Büyümenin 
Finansmanını Destekliyoruz”
Yılın ilk çeyreğine yönelik 
değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk 
Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Başarılı 
geçen 2018’in ardından yeni yılın ilk 
çeyreğini de büyümeyle kapatmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yıl sonu 
itibarıyla 85 milyar TL’nin üzerinde aktif 
büyüklüğe ve 1 milyar TL’nin üzerinde 
net kâra ulaşmayı hedefliyoruz. Toplanan 
fonlarda ve kullandırılan fonlarda ise 
sektörün üzerinde büyüme planlıyoruz. 
Yılın ilk çeyreğine dair rakamlar bu 
sonuçlara ulaşacağımızı gösteriyor.” 
açıklamalarında bulundu.  

KUVEYT TÜRK’TEN İLK ÇEYREKTE 254 MİLYON TL NET KÂR

BAKIŞ
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T ürkiye Finans, 2015 yılından bu 
yana en iyi müşteri deneyimini 
yaratan markaların ödüllendirildiği 

ve bu yıl beşinci defa yılın “Customer 
Brand”lerini belirleyen Alfa Awards 2019 
Ödülleri’nde katılım bankacılığı sektöründe 
“Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten 
Markalar” arasında yer aldı. Marketing 
Türkiye adına AKADEMETRE Research 
Company tarafından 12 ilde Türkiye temsili 
bin 200 kişiyle yapılan anket sonuçlarına 
göre belirlenen ödüllerde Türkiye Finans, 
müşterileriyle sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir ilişki kurması ve müşteri deneyimi 

yönetimindeki başarılarıyla bu ödüle layık 
görüldü. 

TÜRKİYE FİNANS’A MÜŞTERİ DENEYİMİ ALANINDA ÖDÜL

T ürkiye Finans, 2019 yılındaki yüksek 
tutarlı kira sertifikası ihraçlarına 
devam ediyor. Türkiye Finans’ın 

iştiraki olan TF Varlık Kiralama AŞ’nin 500 
milyon TL değere ulaşan kira sertifikası 
ihracı, 22 Mayıs 2019 tarihinde 90 gün 
vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu. 
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Uzun, konu ile ilgili 
şu açıklamalarda bulundu: “500 milyon 
TL değerindeki bu ihraç ile birlikte ülke 
ekonomisini, katılım bankacılığının en 
değerli yatırım enstrümanlarından biri 
olan kira sertifikaları ile desteklemeye 
devam ediyoruz. Sene başından bu yana 
rekor tutarlı kira sertifikası işlemlerimizi 
yatırımcılarla buluşturmayı sürdürürken 
Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bu ihraç 
ile toplam işlem hacmini 4.3 milyar TL’ye 
çıkardık.”

Haziran Ayında Aynı Gün 2 Farklı İhraçla 
Toplam 480 Milyon TL’lik Halka Arz
Türkiye Finans’ın iştiraki olan TF Varlık 

Kiralama A.Ş’nin, toplamda 480 milyon lira 
değere ulaşan iki farklı kira sertifikasının 
ihraç işlemleri tamamlandı. Talep 
toplaması 18 ve 19 Haziran tarihlerinde 
yapılan ve 21 Haziran 2019 tarihinde yurt 
içi piyasaya sunulan kira sertifikalarından 
biri 91 gün vade ile 230 milyon lira, 
diğeri 179 vade ile 250 milyon lira ihraç 
değerine ulaştı. Halka arz yöntemiyle 
ihracı gerçekleştirilen kira sertifikalarının 
satışının tamamlandığına ilişkin iki ayrı 
özel durum açıklaması, KAP’ta yayınlandı. 
Açıklamalarda şu bilgilere yer verildi: 
“Şirketimizin, talep toplamasını 18-19 
Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği, 
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin fon 
kullanıcısı olarak yer aldığı 230 milyon TL 
nominal değerdeki 91 gün vadeli ve 250 
milyon TL nominal değerdeki 179 gün 
vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri 
tamamlanmış olup müşteri hesaplarına 
virmanlar gerçekleşmiştir.”  
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Uzun, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada “Aynı gün 
içerisinde farklı vade seçenekleri ile 
gerçekleştirdiğimiz toplam 480 milyon lira 
değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya 
kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar 
sunduk. Bu sayede piyasanın ilgi ve 
talebini artırırken ülke ekonomisini, 
katılım bankacılığının en değerli yatırım 
enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları 
ile desteklemeye devam ettik. Bu 
stratejiden hareketle piyasaya çeşitlilik 
kazandıran yöntemlerimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE FİNANS’TAN YÜKSEK TUTARLI KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI

T ürkiye Finans, ülke ekonomisi 
için büyük öneme sahip 
olan işletmelerin katma 

değerlerini sürdürmeleri amacıyla 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer 
alan esnaf ve sanatkârlar odaları ile 
yaptığı işbirliklerine devam ediyor. 
Bu kapsamda Tekirdağ ESOB 
ile 23 Mayıs’ta düşük maliyetli 
finansman ve bankacılık hizmetlerini 
kapsayan bir protokol imzalayan 
Türkiye Finans, Tekirdağlı esnaf 
ve sanatkârların da sektörel ve 
bölgesel kalkınmalarını desteklemeyi 
amaçlıyor. Protokol ile kurumsal 
finansman desteği ve avantajlı 
bankacılık hizmetlerinin yanı sıra 
Tekirdağ ESOB üyelerine açılan yeni 
katılım hesaplarında ek avantajlı 
paylaşım puanları da uygulanacak. 
Türkiye Finans, üyelerin mal ve 
hizmet alımlarını fonlamak için 
kurumsal finansman ve leasing 
desteği de sunacak. Ayrıca banka, 
üyelerden üç ay boyunca hesap 
işletim ücreti ile kurumsal internet 
şubesi üzerinden yapacakları EFT 
ve havale işlemlerinden ücret 
almayacak. Üyeler, ilk üç ay boyunca 
takasa verecekleri çekler için de 
herhangi bir ücret ödemeyecek. 
Protokole ilişkin imza töreni Türkiye 
Finans Trakya Perakende Bölge 
Satış Müdürü Murat Yıldırım, Türkiye 
Finans Tekirdağ Şube Müdürü 
Cihan Atılkan ile Tekirdağ Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sami 
Kayın’ın katılımıyla Tekirdağ ESOB 
merkezinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE FİNANS, TEKİRDAĞ 
ESOB İLE PROTOKOL İMZALADI 

Soldan Sağa: Murat Yıldırım (Trakya Perakende 
Bölge Satış Müdürü), Sami KAYIN (Tekirdağ 
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı), 
Cihan ATILKAN (TFKB Tekirdağ Şube Müdürü), 
Çağrı KÖKSAL (TFKB Tekirdağ Şube Girişimci 
Bankacılık Yönetmeni)
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V akıf Katılım, Türkiye’nin artan dış 
ticaret hacmine destek vermeye 
devam ediyor. Vakıf Katılım, 

reel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak ihracat yapan müşterilerine 
avantajlı kâr oranları ile yeni bir destek 
paketi hazırladı. 15 Mayıs-30 Eylül 
2019 tarihleri arasında geçerli olacak 
kampanya kapsamında ihracatçı firmalar, 
dolar cinsinden yüzde 0,32’den, euro 
cinsinden de yüzde 0,25’ten başlayan 

Vakıf Katılım; iştiraki Vakıf Varlık 
Kiralama A.Ş. aracılığı ile 22 Mayıs 
2019’da 315 milyon TL tutarında, 

98 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya 
satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı 
gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Genel 
Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım 
olarak temel misyonumuzu; sektördeki 
mevcut pastadan pay alarak büyümek 
değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemizin 
ekonomisini daha da büyütmek olarak 
görüyoruz. Hem yurt içinde hem de 
yurt dışında daha fazla fonu sisteme 
dâhil etmek, fonlama kaynaklarını 
çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha 
fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir 
gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. 
Bu vizyon doğrultusunda 22 Mayıs’ta 
gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 

aylık kâr oranlarından faydalanabilecek.
Vakıf Katılım ihracatçı firmalara, altı aya 
varan ödemesiz dönem imkânıyla birlikte 
toplamda 30 ay vadeli; 500 bin dolar ve 
500 bin euro’ya kadar finansman desteği 
sağlayacak. 
Vakıf Katılım’ın KOBİ'lere, ticari ve 
kurumsal müşterilerine sunacağı bu 
çok avantajlı paketten faydalanmak için 
başvuru yapacakların Dış Ticaret Paketi’ni 
satın almaları yeterli olacak.

İhracatçılarımızın Dış Ticaretteki 
Gücünü Arttırmayı Amaçlıyoruz
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram 
Göktaş, “Vakıf Katılım olarak ihracatçı 
firmalarımızın dış ticarette rekabet 
gücünü artırmak amacıyla yeni bir destek 
paketi hazırladık. Bu kampanyamızla, 
ihracat finansmanında maliyetimize yakın 
oranlarda bir finansman imkânı sağlamış 
olacağız.” dedi.
Bugüne kadar ülke ihracatının gelişimi 
için birçok projeye imza attıklarını dile 
getiren Göktaş, “Ülkemizin ekonomik 
faaliyetlerinin canlanmasına; istihdamın, 
üretimin ve kârlılığının artmasına önemli 
katkılar sağlayan ‘ihracatın’ gelişimi ve 
daha da canlanması için üzerimize düşen 
görevi büyük bir sorumlulukla yerine 
getirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de ülkemizin makroekonomik 
dengelerinin gelişimine katkı sağlamayı 
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

yılında nitelikli yatırımcılarımızdan 
toplamda 3,1 milyar TL’lik fon sağladık. 
2018 yılında ise 24 tertip hâlinde 
toplamda 4,4 milyar TL'lik kira sertifikası 
ihracını başarıyla tamamladık ve şu 
anda tedavülde 1,8 milyar TL’lik kira 
sertifikamız bulunuyor.” ifadelerini 
kullandı. 

Ülke Ekonomisine Destek Olmaya 
Devam Edeceğiz
Vakıf Katılım olarak son 23 ay içerisinde 
51 tertip hâlinde yaklaşık 10 milyar 
TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla 
tamamladıklarını ifade eden Göktaş 
“2017 yılının ikinci yarısında başlamış 
olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımız 
ile son 23 ayda, Vakıf Varlık Kiralama 
iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz 
44 ihraç neticesinde 9,1 milyar 

TL’lik ihraçla fonlama kaynaklarımızı 
çeşitlendirdik. Diğer yandan Katılım 
Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 
yaptığımız yedi ihraç neticesinde ise 
903 milyon TL’lik ihraç ile özel sektör 
şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası 
araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. 
Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz 
aracılığıyla 2019 yılı içerisinde planlanan 
ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı 
gerçekleştirebilmek için de 250 milyon 
dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayını 
aldık. Önümüzdeki dönemde leasing 
ve enerji gibi sektörlerde planlamakta 
olduğumuz yeni kira sertifikası 
ihraçlarımız ile yolumuza devam edecek, 
katılım bankacılığı prensiplerine uygun 
olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi 
ve ülke ekonomisine destek olmayı 
sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

VAKIF KATILIM'DAN İHRACATÇI FİRMALARA BÜYÜK DESTEK 

 VAKIF KATILIM’DAN 315 MİLYON TL'LİK SUKUK İHRACI
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F aaliyetlerine, 29 Mayıs 2015’te 
başlayan Ziraat Katılım, 82 
şubesi ve 1113 personeli ile 29 

Mayıs’ta dördüncü yaşını kutladı.
Ayrıca Ziraat Katılım, dördüncü 
yılına özel olarak hazırlanan reklam 
filmi “Yarım Birden Büyüktür”ü 
de yayınladı. Paylaşma temasının 
işlendiği reklam filmi, televizyon ve 
sosyal medyada izleyenler tarafından 
büyük beğeni topladı.
#YarımBirdenBüyüktür

ZİRAAT KATILIM 
4 YAŞINDA!

Z iraat Katılım Bankası AŞ, 400 milyon 
TL tutarlı kira sertifikası ihracını 
başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat 

Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 24 
Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç 
ile 96 gün vadeli 400 milyon TL fonlama 
temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım, 2019 
yılı başından bugüne kadar sekiz farklı 
kira sertifikası ihracı yoluyla 2.9 milyar TL 
fonlama temin etti.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten 
memnun olduklarını belirten Ziraat 
Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman 
Karakütük, “Ziraat Katılım olarak bugün 
39'uncu kira sertifikası ihracımızı başarılı 
bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar 
kira sertifikası ihraçları ile temin edilen 
fonlama tutarı 7.7 milyar TL oldu. Bundan 
önceki ihraçlarımızda olduğu gibi bugün 
gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira 
sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep; 

Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısını, 
aktif kalitesini ve ülkemizin ekonomisine 
duyulan güvenin artarak devam ettiğini 
gösteriyor.“ dedi. Ziraat Katılım Genel 
Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, 
“Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü 
olma vizyonumuz ile önümüzdeki 
dönemde de ülkemiz adına hep beraber 
çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu 
temsil eden ‘Paylaştıkça Daha Fazlası’ 
ilkemizle büyümeye devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

ZİRAAT KATILIM’DAN 400 MİLYON TL'LİK KİRA SERTİFİKASI İHRACI

Ziraat Katılım sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında, 
Kızılay'ın Hilal Olsun projesi 

27-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.
Ziraat Katılım tüm personeli adına 
3’er adet gıda kolisini Hakkâri, 
Mardin ve Şırnak illerindeki ihtiyaç 
sahiplerine Ziraat Katılım çalışanları 
tarafından dağıtıldı.

PAYLAŞTIKÇA KAZANILAN 
GÖNÜLLER İÇİN HİLÂL OLSUN

B oomSonar ve Marketing Türkiye 
işbirliğinde organize edilen ve 
sosyal medyaya damgasını vuran 

marka, ajans, proje ve kişilerin 33 bin 
marka ve 12 milyar etkileşim içerisinden 
değerlendirilerek ödüllendirildiği Social 
Media Awards Turkey 2019 ödülleri 
açıklandı.
 
Markaların sosyal medyada gösterdikleri 
performansın, tarafsız veriye ve veri 
analizine dayalı olarak hazırlanan Social 
Brands Marka Endeksi sonuçlarına göre 
değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri’nde 
Katılım Bankaları kategorisinde Ziraat 
Katılım, 2019 yılında “Sosyal Medyanın 
En Etkin Katılım Bankası Ödülü”ne layık 
görüldü. 

Ziraat Katılım, 2018 Yılının Customer 
Brand’i Seçildi
Ziraat Katılım, 2018’de olduğu gibi bu yıl 
da A.L.F.A Awards 2019 Ödülleri’nde “En 
İyi Katılım Bankası Ödülü”nün sahibi oldu. 
Marketing Türkiye adına AKADEMETRE 
Resarch Company tarafından 12 ilde 
Türkiye temsili bin 200 kişiyle yüz yüze 
yapılan ankette, katılım bankacılığı 
sektöründe müşterilerine kusursuz deneyim 
sunan Ziraat Katılım’ın yıl içindeki çalışma 
ve çabaları tüketiciler tarafından takdir 
edildi ve banka, "2018 Yılının Customer 
Brand’i” olarak tanımlandı. 2018 yılında 
olduğu gibi 2019 yılında da Ziraat Katılım, 
Alfa Awards Ödülü'ne layık görüldü.

ZİRAAT KATILIM İKİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

BAKIŞ
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BES’TEKİ KATKI 
ORANLARINA DÜZENLEME 
GETİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
Bireysel Emeklilik 

Sisteminde Devlet Katkısı 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Yönetmelik 
kapsamında devlet katkısının 
yatırıma yönlendirilmesine ilişkin 
düzenlemede değişikliğe gidildi. 
Yapılan değişikliğe göre nakden 
ödenen devlet katkılarının 
azami yüzde 20'si; Türk lirası 
cinsinden mevduat, katılma 
hesabı, borsada işlem görmesi 
kaydıyla bankalar tarafından 
çıkarılan borçlanma araçları, 
kira sertifikaları ve bazı menkul 
kıymetlerde değerlendirilecek. Bu 
oran daha önce yüzde 30 olarak 
uygulanıyordu. 

Ayrıca, sözkonusu devlet 
katkılarının asgari yüzde 10'u; 
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, 
BIST Kurumsal Yönetim endeksleri 
ve Borsa İstanbul tarafından 
hesaplanan katılım endekslerindeki 
paylarda değerlendirilecek. Bu 
kapsamda, devlet katkısının 
yatırıma yönlendirilmesine dair 
portföy yapısı sınırlamalarına 
31 Temmuz itibarıyla uyum 
sağlanacak.

T oplum nezdinde melek yatırımcı 
olarak tabir edilen Bireysel Katılım 
Sermayesi (BKS) sistemine dâhil 

olan yatırımcıların lisans sayısı toplamda 
476'ya ulaştı. Melek yatırımcı lisans 
dağıtımı için yıllara bakıldığında, 2013'te 
155, 2014'te 120, 2015'te 69, 2016'da 
68 ve 2017'de 33 adet lisans verildi. 
Geçen yıl bu amaçla verilen lisans sayısı 
26 olurken 2019 yılının ilk üç ayında beş 
yatırımcıya daha lisans verildi. 

Lisans başvurularının yüzde 80'i Marmara 
Bölgesi'nden yapılırken burayı yüzde 
12 ile İç Anadolu ve yüzde 6 ile Ege 
takip etti. Verilen lisansların illere göre 
dağılımında ise yüzde 76 ile İstanbul 
ilk sırada yer aldı. İstanbul’dan sonra 
en çok lisans verilen iller ise yüzde 8 ile 
Ankara ve yüzde 5 ile İzmir oldu. Yatırım 

yapılan şirketlerin yüzde 48'ini yazılım 
ve uygulama-geliştirme, yüzde 17'sini 
e-ticaret, yüzde 9'unu bilimsel araştırma 
ve geliştirme, yüzde 9'unu ise veri tabanı 
faaliyetleri oluşturdu.

MELEK YATIRIMCILAR GENÇLERİN UFKUNU AÇIYOR

C umhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
Başkanlığı koordinasyonunda; 
Türkiye Bankalar Birliği, Finansal 

Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
işbirliğiyle İstanbul Finans Merkezi (İFM) 
Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. İki 
gün süren çalıştaya, özel sektör ve kamu 
kesiminden 200'ü aşkın temsilci katıldı. 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 
ise 11-12 Haziran’da Dolmabahçe Sarayı 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
"IFM Çalıştayı"na üst düzey katılım 
sağlandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılışını 

gerçekleştirdiği çalıştayda, ilgili tarafların 
görüş ve önerilerini toplamak suretiyle 
sonuçların daha önce hazırlanmaya 
başlanan İFM Master Eylem Planı’na dâhil 
edilmesi amaçlandı. Aşan, konuşmasında 
“Klasik bir finans merkezi olmanın 
ötesinde, geleceğin finans merkezi 
özelliklerini bünyesinde bulunduran bir 
yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi. 

Türkiye'nin büyüme ve küresel bir 
finans merkezi olma hedeflerine katkı 
sağlayacağı inancıyla düzenlenen 
çalıştayda, katılımcılarla birlikte sekiz farklı 
bileşen başlığında grup çalışmaları yapıldı.

İFM EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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K amu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 
(KGK)'nca faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul 
kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, 

faizsiz finans muhasebe standartlarının mevzuata kazandırılması 
amacıyla alındı. Kararlarla faizsiz finans kuruluşlarının finansal 
raporlamasına ilişkin kavramsal çerçeve ile finansal tablolardaki 
genel sunum, mudarebe finansmanı, müşareke finansmanı, selem, 
zekât, istisna, murabaha ve diğer vadeli satışlar gibi konular 
düzenlendi. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurulu tarafından uluslararası finansal raporlama standartlarına 
tam uyum sağlamak amacıyla "İşletme Tanımı" isimli karar da 
yayımlandı. Yapılan düzenleme ile ilgili kurul tarafından yapılan 
açıklamada ise; “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 
yer alan 221 numaralı tedbir uyarınca ‘faizsiz finans alanında 
yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması’ 
görevi kurumumuza tevdi edilmiş olup bu kapsamda, AAOIFI 
tarafından yayımlanan 28 muhasebe, altı denetim ve bir 
etik olmak üzere standartların 2019 yılı içinde mevzuatımıza 
kazandırılması hedeflenmektedir.” denildi.

E meklilik Gözetim Merkezi (EGM)'den yapılan açıklamaya 
göre, EGM'nin "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye 
BES'leniyor" projesi kapsamında, Gazeteci Noyan Doğan 

moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panele, EGM Genel 
Müdürü Mustafa Akmaz ile İstanbul Yeminli Mali Müşavirler 
Odası (YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık da 
katıldı. EGM Genel Müdürü Mustafa Akmaz konuşmasında, 
“Emeklilik fonlarında var olan toplam birikim, 100 milyar liraya 
ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 5 milyar lirası Otomatik Katılım Sistemi 
(OKS) fonlarına ait. OKS ile 18,2 milyon çalışanı sisteme dâhil 
ettiğimizi, bu çalışanların yüzde 70'inin sistemden ayrıldığını 
görüyoruz. Sistemde kalmaya devam eden çalışan sayısı 5 milyon 
civarında." dedi. YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık 
ise "Sorun, Türkiye'de tasarruf kültürünün çok zayıf olması. 
Ülkemizdeki tasarruf oranı dünya ortalamasının neredeyse yarısı 
kadar. Peki, ne yapılabilir? Benim kişisel görüşüm, yaptırımlardan 
istenilen sonucun alınmadığı yönünde. Teşvikin ve işveren 
katkısının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için de 
işletmeler, vergiden düşme gibi uygulamalarla özendirilebilir." 
ifadelerini kullandı.

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBESİNDE
YENİ DÜZENLEME

EMEKLİLİK FONLARININ BÜYÜKLÜĞÜ  
100 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

T ürkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve İstanbul Kalkınma Ajansı 
(İSTKA) ortaklığında gerçekleştirilen Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul 
Mali Destek Programı kapsamında, Habitat Derneği’nin İstanbul 

Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı, İnogar'da gerçekleştirildi. Etkinliğe; 
TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan, İSTKA Temsilcisi Yasemin Özlem Mailoğlu 
ile Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Direktörü Dr. Bora Erdamar katıldı. TSPB Genel Sekreteri Arıkan, programda 
gerçekleştirdiği konuşmasında blokzincir teknolojisinin karşılıklı şifreleme 
özelliğiyle bilişim alanındaki her şeyi güvenli hâle getirdiğini belirtti. Arıkan 
ayrıca blokzincirin, bilişimin seyrini değiştiren bir yapıya sahip olduğunu da 
sözlerine ekledi. İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin 
ise blokzincir teknolojisinin kullanımdaki paralar başta olmak üzere birçok alanı 
dönüştüreceğini belirterek, "10 yıl sonra madenî paranın bir zamanlar ödeme 
aracı olarak kullanıldığını çocuklara anlatmak durumunda kalabiliriz." dedi.

İSTANBUL’DA BLOCKCHAIN OKULU AÇILIYOR
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AHB HESAP
AÇILIŞ 
UYGULAMASINI 
BAŞLATTI

ECI, 
ADCB İLE 
ANLAŞMA 
İMZALADI

APICORP’TAN
DEV  
MURABAHA 
ANLAŞMASI

ICD VE BBI’DEN 
SINIRLARI 
AŞAN 
ANLAŞMA 

A l Hilal Bank (AHB), potansiyel müşterilerine şubeye 
uğramadan ve evrak işleriyle uğraşmadan dijital ortamda 
hesap açma kolaylığını sağlayan ve “hoş geldiniz” 

anlamına gelen “Ahlan” adını verdiği mobil uygulamasını 
başlattı. Müşteriler, bankacılık uygulamasını Google Play veya 
IOS mağazasından indirip sadece üç basit adımda yeni hesap 
açabilecekler. Böylelikle istenen bazı bilgi ve belgelerin imzalanıp 
taranmasıyla beraber anında hesap açılış işlemini tamamlamış 
olacaklar. AHB CEO’su Amr Al Menhali, “Yenilikçi Ahlan mobil 
uygulamasının piyasaya sürülmesi, müşterilerimize şer’i hizmetler 
sunan ve dijital odaklı bireysel hizmet veren bir banka olma 
yolculuğumuz için kritik bir evre oldu.” dedi.
Sözkonusu uygulama, AHB'nin Abu Dabi Ticari Bankası (ADCB) ve 
Birleşik Uluslar Bankası (UNB) ile birleşmesiyle ortaya çıktı. Birleşme 
ayrıca, müşterilerin bankacılık hizmetlerine daha kolay erişmesini 
ve ücretlerin düşürülmesini sağlayacak. Ahlan ile müşteriler, üç 
bankanın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 650'den fazla ortak ATM 
ağını ücretsiz olarak kullanabilecek.

B irleşik Arap Emirlikleri (BAE) federal kredi ve sigorta şirketi 
Etihad Kredi Sigortacılığı (ECI), etkin müşteri hizmeti 
sunmak ve kamu kurumlarının yanı sıra yerel firmaların da 

işletme profillerini yenilemelerine yardımcı olacak özel çözümler 
sunmak amacıyla Abu Dabi Ticaret Bankası (ADCB) ile bankacılık 
uygulamaları ve teklifleri alanında bir anlaşma imzaladı. ECI 
CEO’su Massimo Falcioni ile ADCB Toptan Bankacılık Grubu 
Başkanı Colin Fraser arasında imzalanan anlaşmada, BAE’nin 
petrol dışı sektörel çeşitlendirme programının ve ülkenin 
sürdürülebilir kalkınmasının desteklenmesine yönelik maddeler 
de yer aldı. ECI CEO’su Massimo Falcioni anlaşma ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “ECI, yerel işletmelerin verimliliklerini ve 
üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olacak. Böylece işletmeler, 
bölgesel varlıklarını güçlendirip çeşitli ticari kredi ve pek çok 
finansal ürün hizmetlerinden faydalanacak. Biz, işletmeleri 
finansal teknolojiyle bir araya getirebilmek için sürekli çalışıyor ve 
bu alanla ilgili piyasaya yeni ürünler sürmeye devam ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Ö zel Sektörü Geliştirme İslam Şirketi (ICD) ve Uluslararası 
Bosna Bankası (BBI), Cidde’de bir anlaşma imzaladı. 
Anlaşma ile iki kuruluşun ve benzer düşünceli finansal 

kurumlar topluluğunun; ticari fırsatları üzerinde işbirliği 
yapabileceği, pazar istihbaratını paylaşabileceği ve üye 
ülkelerdeki fiili finansal işlemler için bir temel oluşturabileceği 
yeni bir girişim olan “Özel Sektör Küresel Platformu” adımını 
attı. İmza töreni ICD’nin Cidde’deki merkezinde gerçekleştirildi.  
Anlaşma, ICD CEO’su Ayman Sejiny ve BBI CEO’su Amer Bukvic 
tarafından imzalandı. ICD CEO’su Sejiny, “ICD, FinTech’in 
modern küresel ticari işlerde verimli uygulamalarını göstermenin; 
üye bankalar, finansal kiralama şirketleri ve mikro finans kurumları 
için finansal işlem maliyetlerini düşürmenin yanı sıra danışmanlık 
hizmetlerini de artırmak için böyle bir platform ağının 
kurulmasına öncülük ediyor.” dedi. BBI CEO’su Bukviç, “ICD ile 
anlaşmayı imzalayan ilk kurumlar arasında olmaktan mutluyuz. Bu 
platform; Bosna Hersek, BBI bankası ve diğer katılımcılar için pek 
çok ticari fırsatlar sağlayacak.” ifadesini kullandı.

A rap Petrol Yatırım Şirketi (APICORP), yenilenebilir enerji 
şirketi Alfanar'ın İspanya’daki projelerini desteklemek için 
şirket ile 75 milyon dolar değerinde stratejik öneme sahip 

beş yıllık murabaha finansman anlaşması imzaladı. Alfanar, dünya 
genelinde yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek ve işletmek için 
elektrik teçhizatı imalatı, mühendislik ve satın alma gibi çekirdek 
yeteneklerinin yanında İngiltere’deki enerji iletim ve dağıtım 
projelerinin inşası konusundaki tecrübeleri ile de adından söz 
ettiriyor. Alfanar CEO'su Jamal Wadi, “Alfanar, dünyanın pek çok 
yerinde yenilenebilir enerji projelerinin 1.5 gigawatt'ı aşan mevcut 
portföyüyle önümüzdeki birkaç yıl içinde portföyünü iki katına 
çıkarmayı amaçlıyor. APICORP ile yapılan murabaha finansmanı 
anlaşmasının imzalanması, hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda 
atacağımız adımlarda bizlere kolaylık sağlayacak.” dedi. APICORP 
Kurumsal Mali İşler Direktörü Nicolas Thevenot ise “APICORP, 
Suudi şirketleri kendi iç pazarlarından ziyade sınır ötesindeki 
fırsatların peşinde koşmaya teşvik etmekteki kararlılığını sürdürüyor.” 
ifadelerini kullandı.
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KONSEPTİ: 
KFH-GO 

QIB’YE 
KATAR VE 
SUDAN’DAN 
ÖDÜL 

B ağımsız İslami Finans ve FinTech Grubu, geçtiğimiz Mart 
ayında Birleşik Krallık FinTech Haftası öncesinde “Birleşik 
Krallık İslami FinTech Paneli” altında toplandı. İlki 2018 

yılında yapılan panel, İngiltere’deki İslami FinTech sektörünü 
geliştirmeyi amaçlıyor. Panel, Bahreyn ve Pakistan’dan gelen 
katılımcıların dâhil edilmesiyle uluslararası bağlantılar kurmaya 
ve 2019’da yatırımcıları İngiltere’de çalışmaya teşvik etmeye 
odaklanarak yeni iş anlaşmaları kurma amacıyla düzenlendi. 
İngiltere İslami FinTech topluluğunun iş ağları ve İngiltere Hükümeti 
gözlemcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen panelin açılışında, 
uluslararası bağlantılar kurulması ve sektöre destek vermek için 
üstlenici projelerin başlatılması yer aldı.
İslami finans alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Harris Irfan, 
“Burada yani İngiltere’de, küresel İslami FinTech topluluğu için 
benzersiz bir temel oluşturduk ve panele bağlı bir dizi ticari 
projede mükemmel ilerleme kaydettik. Panele iştirak eden 
katılımcıların kalitesi bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı ve bu 
organizasyondan umutluyum.” dedi.

A BD’deki ilk helal robo danışman olan Wahed, faaliyetlerini 
küresel olarak genişlettiğini açıkladı.  İslami prensiplere 
göre çalışan şirket, dünya genelinde 1.8 milyar Müslüman 

için erişilebilir ve etik açıdan uyumlu bir yatırım yaparak İslam 
dünyasının küresel anlamda finansal piyasalara katılım şeklini 
değiştirmeyi amaçlıyor.
Wahed’in mevcut portföy seçenekleri arasında Wahed S&P 
Shari’ah Fonu (global hisse senetleri), Wahed S&P Temettü 
Büyüme Fonu (gelişmekte olan piyasa hisse senetleri) ile sukuk ve 
emtia yatırımları bulunuyor.
Wahed Yatırım'ın CEO’su ve kurucusu Junaid Wahedna, “Coğrafi 
anlamda etik bir yatırımcının nerede veya hangi gelir sınıfında 
olduğu önemli değil. Biz helal kazanç elde etmek isteyen 
katılımcılarımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz. ”dedi.
Üyelerin platforma kaydolmalarının ardından sistem; likidite 
ihtiyaçlarını, yatırım hedeflerini ve diğer kriterleri göz önünde 
bulundurarak her üyenin risk profiline göre otomatik bir portföy 
önerecek.

K uveyt Finans Şirketi (KFH) CEO’su Al-Nahedh, KFH’nin 
finansal sistemlere yaptığı yatırımları ve elektronik şubeleri 
hakkında açıklamalarda bulundu. Onboarding gibi zaman 

alıcı uygulamalar için işlem süresini kısaltmak amacıyla KFH 
olarak robotik sistemler uyguladıklarını aktaran Al-Nahedh, 
“Yeni sistemlerimizle işlem süresini üçte bir oranında azalttık. 
Bir şubenin sağlayabileceği hizmetlerin yaklaşık yüzde 90’ını 
kapsayan mobil bankacılık uygulamasında da önemli iyileştirmeler 
yaptık. Gelecekteki şubelerin self servis bazında nasıl görünmesi 
gerektiğine dair yeni vizyonumuz olan KFH-Go adlı yeni bir 
konsept başlattık. Mevcut şubelerin pazar maliyetlerinin yalnızca 
beşte biri tutarında olan bu sistem, kira maliyetlerinin yanında 
genel masrafları da önemli ölçüde azaltacak.” dedi. Al-Nahedh 
ayrıca, şu anda KFH’nin sahip oduğu KFH-Go tipi iki şubesinin 
olduğundan ve önemli lokasyonlarda tam teşeküllü elektronik şube 
sayısını 2019 ile 2020 yılları arasında 10’a çıkarmayı hedeflediklerini 
de belirtti. 

K atar İslam Bankası (QIB), New York merkezli Global Finance 
dergisi tarafından, “Katar’daki En İyi İslami Mali Kurum ve 
Sudan’daki En İyi İslami Finansal Kurumu” seçildi.

QIB’nin Grup Genel Müdürü Bassel Gamal: “Geçtiğimiz 
birkaç yıl boyunca, sürekli olarak piyasa ortalamasından daha 
iyi bir performans gösterdik. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi 
güçlendirmemiz neticesinde hissedarlarımıza olumlu sonuçlar 
sağladık. Müşterilerimizle yakın ilişkide olmak, bizi küresel İslami 
finansın ön saflarına taşıdı.” değerlendirmesinde bulundu.
QIB’nin büyümesine katkı sağlayan kilit faktörün, Katar’daki 
bankacılık sektörünün ve genel ulusal Katar ekonomisinin 
dayanıklılığı olduğunu vurgulayan Gamal, “Başbakanlığın, Katar 
2030 vizyonu için yapmakta olduğu altyapı ve özel sektörün 
çeşitlendirilmesi çalışmalarında özel sektör, bankacılık sistemiyle 
uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bunların sonucunda genel 
bankacılık sektörü sürekli gelişip büyümektedir.” ifadelerini kullandı. 
QIB, geçmiş yıllarda istikrarlı bir finansal büyüme göstermesi ve 
piyasaya yenilikçi şer’i finansal ürünler sunmasıyla biliniyor.
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TKBB HABER

T ürkiye Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB)’nin 18. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 17 Mayıs’ta Grand Cevahir 
Hotel’de gerçekleştirildi. Genel 

Kurul Toplantısı’na Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet 
Ali Akben, bürokrasiden üst düzey yöneticiler, 
katılım bankaları yöneticileri ve basın mensupları 
katıldı. 

Katılım Bankaları Ekonomiye Desteğini 
Arttıracak
Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 18. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalarda 
bulunan TKBB Başkanı Metin Özdemir, 
2018 yılında gerçekleşen finans ve ekonomi 
alanlarındaki yerel ve küresel gelişmeleri 

değerlendirdi. TKBB Başkanı Özdemir, “Yurt içi 
ve yurt dışında finansman maliyetleri artarken 
büyüme eğilimi zayıfladı. Buna rağmen, 
finansal kuruluşların güçlü yapısı nedeni ile 
bankalarımızın aktif yapısı sınırlı olarak etkilendi. 
Fakat artık yurt içinde finansal koşulların tekrar 
ılımlı seyretmesi ile birlikte, büyüme ve kârlılıkta 
sürdürülebilirliğin sağlanmasını bekliyoruz.“ 
dedi. 

Ekonomi Yönetimi ile Beraber Yol Alıyoruz 
Katılım bankalarının ekonomiye desteğini 
arttıracağını belirten Özdemir, başta KOBİ’ler 
olmak üzere ülkemize katma değer sağlayan 
ihracat odaklı ve ithal ikamesi ürünlerin en 
önemli dayanağının katılım bankaları olacağını 
belirtti. Katılım bankaları olarak ekonomi 
yönetimi ile uyumlu çalıştıklarına değinen 
Özdemir, “Önceliğimiz ülke bilançosu olacaktır. 
Daima milletimizden ve devletimizden yana 
tavrımızı koyacağız.” şeklinde konuştu.
Nitelikli insan kaynağı için üniversitelerle iş 
birliklerini sürdürdüklerini ifade eden Özdemir, 
"Toplum nezdinde faizsiz finans bilincinin 
özellikle genç nesle aktarılmasını hem 
mesleğimizin hem de inancımızın bir gereği 
olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.TKBB’nin 

18. Olağan 
Genel Kurul 

Toplantısı’nda 
“katılım 

bankacılığının 
ekonomiye ve 
Türk lirasına 

desteği” 
değerlendirildi

KATILIM BANKALARINDAN 

EKONOMİYE DESTEK 
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben; 
kendine özgü ilkeleri ve faaliyet yapısı 
ile faizsiz finans sisteminin, Türkiye 
için değerinin büyük olduğunu söyledi 

Öncelikli Hedefimiz İstanbul’u Küresel 
Finansın Merkezi Yapmak
Özdemir, İstanbul'u bölgesel ve küresel finansın 
merkezi hâline dönüştürme idealinin öncelikli 
hedefleri arasında yer aldığını belirterek, bu 
hedeflerinin içerisinde İstanbul'un aynı zamanda 
İslami finansın da merkezi olma amacının 
bulunduğunu anlattı. Sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlarda ürün çeşitliliği ve gelişiminin, en önemli 
konuların başında geldiğini dile getiren Özdemir; 
uygulaması nadir olan ürünler için gerekli ortamın 
oluşturulması ve mevzuatın düzenlenmesi 
konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Türkiye’de Faizsiz Finansın Yüksek Potansiyeli 
Var
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise kendine 
özgü ilkeleri ve faaliyet yapısı ile faizsiz finans 
sisteminin, Türkiye için değerinin büyük olduğunu 
söyledi. Akben, “Mart 2019 verilerine göre 
katılım bankalarının büyüklüğü 229,2 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Katılım bankalarının kullandırdığı 
fonlar, 123,7 milyar TL düzeyinde olup bunların 
sektör içerisindeki payı yüzde 4,6’dır. Özellikle 
KOBİ’lerdeki fon kullandırma oranının yüzde 6,3 
seviyesinde olması, katılım bankalarının KOBİ’ler 
için önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.” 
dedi.
Akben, Türkiye'ye karşı son dönemde ciddi 
manada döviz kurları üzerinde spekülasyonlar 
yapıldığını belirtti. Akben, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Sektörümüzün ve bütün bankalarımızın 
ülkemizin parası olan TL’ye sahip çıkması gerek. 
Aksi takdirde TCMB'nin TL, dolar ve euro 
gibi birkaç para cinsinde yönetim yapması 
gerekiyor ki onun da çok kolay olduğunu 
söyleyemeyiz. Sizlerden bilhassa mevduat 
alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda 
gayretli bir çalışma bekliyoruz. Bu konunun; 
Türkiye’de hem istihdamın arttırılması hem de 
yatırımların devam etmesi sürecinde, ülkemizin 

büyümesi açısından önemli bir husus olduğunu 
biliyorsunuz."

İstanbul Finans Merkezi Çalışmaları Hızlandı
İstanbul Finans Merkezi ile ilgili de açıklamalarda 
bulunan Mehmet Ali Akben “İstanbul Finans 
Merkezi projesinin inşaatları hızla sürdürülüyor ve 
teknik altyapı konusunda çalışmalar devam ediyor. 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda 
da hem finans merkezi hem de katılım bankaları 
ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.” ifadelerini 
kullandı.

Faizsiz Finans Prensipleri Kurumsal Yapıya 
Geçiyor
Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği çatısı 
altında kurulmuş olan Merkezi Danışma 
Kurulu’nun çalışmalarına da değinerek “Merkezi 
Danışma Kurulu, çalışmalarına başladı. Kurulun 
faaliyete geçmesinin ardından şimdi de katılım 
bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal 
altyapı çalışmalarına başlandı. 

Hâlihazırda görüş alma süreci devam eden 
Tebliğ Taslağı’nın, en yakın zamanda yürürlüğe 
gireceğini düşünüyoruz. Bu tebliğ taslağı 
sayesinde katılım bankalarının faizsiz finans 
prensiplerine uyum süreçleri, Türkiye’de ilk 
defa yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Faizsiz finans sektörümüzün gelişmesi adına 
kurum olarak son dönemde TKBB ile birçok ortak 
proje gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Akben, 
”TKBB'nin özverili çalışmalarını ve son dönemde 
gerçekleştirdiği dönüşümü önemsediğimizi 
belirtir, sektörün gelişmesi yolunda üzerine düşen 
görevi yerine getiren katılım bankalarımıza da 
teşekkür ederim." ifadeleriyle sözlerine son verdi.

TKBB HABER
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T ürkiye’de katılım bankacılığı sistemi, 
bankacılık işlemleri, müşteri ilişkileri, 
yatırım hesapları, faizsiz finans 
kuruluşlarının kuruluşu ve ortaklık 

yapısı, kârpayı dağıtım uygulamaları ve devlet 
desteği gibi katılım bankacılığına ait birçok konu 
hakkında bilgi almak isteyen yurt içi ve yurt 
dışından gelen çeşitli kurumlar, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği (TKBB) ile tanışma talep ediyor. 
Bu bağlamda Azerbaycan’da faaliyet gösteren 
çeşitli bankaların yöneticilerinden oluşan bir 
heyet, TKBB’yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 
Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi 
Safarov, Ziraat Bank Azerbaycan CEO’su Avni 
Demirci ve Azerbaycan KOBİ Geliştirme Ajansı 
Başkan Danışmanı Mehman Abbas, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği temsilcileri tarafından 

kurumun Genel Merkez’inde ağırlandı. 
Gerçekleştirilen toplantıda TKBB Başkanı Metin 
Özdemir ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail 
Vural, misafirlere katılım bankacılığı sektörüyle 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumlarla 
birlikte heyet; Türkiye’deki katılım bankacılığının 
yapısı, uygulama alanları, işleyişi, temel mevzuat 
dayanakları, hedefleri ve dünya piyasasındaki 
konumu ile ilgili bilgi sahibi oldu. İki kardeş ülke 
olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki finansal, 
ekonomik ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi 
adına temennilerle sona eren toplantıda, 
Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi 
Safarov tarafından TKBB Başkanı Metin 
Özdemir’e hediye takdim edildi. 

Katılım bankacılığı sektörü pazar payının 2025 yılı 
itibarıyla yüzde 15’e ulaşması ve sektörün dünya 
standardında finansal ürün ve hizmet sunar hâle 
gelmesi amacıyla faaliyet gösteren TKBB, yurt 
içi ve yurt dışı çalışmaları ile hizmetlerine devam 
ediyor. Aynı zamanda TKBB; katılım bankacılığı 
sistemi, bu modelin reel ekonomiyi destekleyici 
mekanizması ve sektörün Türkiye’deki hızlı 
gelişimi ile ilgili bilgi almak isteyen çeşitli kurum 
ve kuruluşları, bu doğrultuda oluşturulması 
gereken yol haritası hakkında bilgilendirmek 
adına da kapsamlı çalışmalar yürütüyor.  

Türkiye Katılım 
Bankaları 

Birliği, 
Azerbaycan’da 

faaliyet gösteren 
bankaların 

yöneticilerini 
Genel 

Merkez'inde 
ağırladı

AZERBAYCAN HEYETİ'NDEN

TKBB'YE ZİYARET
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ISTAC YÖNETİMİ, GÜVEN TAZELEDİ

TKBB’DE EĞİTİM PROGRAMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Tahkim Merkezi yönetimi, 8. Genel 
Kurul Toplantısı ile güven tazeledi

İ stanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nin ilk Yönetim Kurulu’nun 
dört yıllık görev süresini tamamlamasının ardından 8. Genel 

Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Heyeti Başkanlığı’nı M. 
Arif Parmaksız'ın yaptığı toplantıda, ISTAC yönetimi için oy 
kullanıldı. Genel Kurul'da gerçekleşen seçim sonucu yeni Yönetim 
Kurulu'nu; Prof. Dr. Ziya Akıncı (Başkan), Müjdat Keçeci, Hakan 
Öztatar, Mehmet Fatih Bilici ve Av. Bülent Şarlan oluşturdu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ni temsilen, ilk dönem Yönetim 
Kurulu’nda Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Çıkrıkçıoğlu 
ISTAC'a veda ederken üyelik koltuğunu TİM temsilcisi Mehmet 
Fatih Bilici'ye devretmiş oldu. Genel Kurul'da 2018 yılı 
faaliyetlerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya 
Akıncı, Genel Kurul delegelerine kuruma verdikleri destek ve 
yönetim kuruluna gösterdikleri güven için teşekkür etti. Akıncı, 
ardından dört yıllık ilk faaliyet döneminde görev alan ISTAC 
Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür plaketi takdim etti. 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Merkezi’nde 
"Uluslararası ve Türkiye muhasebe ve raporlama 

standartlarına göre yapılan uygulamalarda AAOIFI (İslâmi 
Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu) 
muhasebe standartlarına ne şekilde yer verildiği” konusunda 
bir eğitim düzenlendi. İki gün süren eğitim programı, 25-26 
Haziran günlerinde gerçekleştirildi. Eğitime AAOIFI’den bir 
eğitimcinin yanı sıra katılım bankaları yöneticileri ve bu alanda 
uzman isimler katıldı.

FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONU 
OLAĞAN TOPLANTISI  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Finansal Sektör Komisyonu Olağan Toplantısı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nda yapıldı

Finansal Sektör Komisyonu Olağan Toplantısı, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan 

Yardımcısı Mehmet İrfan Kurt ve Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Abdurrahman Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleşti. 
Toplantıya; T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Borsa 
İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu, 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB)’nin temsilcileri katıldı. 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 
organizasyonda, BDDK'yı temsilen Bankacılık Uzmanı 
Burcu Bolat "Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü" 
konulu bir sunum yaptı. Gündeme ilişkin sunumların 
gerçekleştirildiği toplantıda, ekonomi ve para piyasalarındaki 
gelişmeler değerlendirildi. Finansal Sektör Komisyonu 
Olağan Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı Uzmanı Burçhan Sakarya'nın "Büyüme, Üretim, 
Yurt İçi Talep ve İstihdam" konulu sunumu ile başladı. 
Ardından toplantının ilk bölümünde, alanında uzman kişiler 
tarafından “Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü", 
“Kamu Maliyesi,” “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminde 
Riskler”, “Ödemeler Dengesi ve Enflasyon Gelişmeleri”, 
“Para Piyasaları”, “Ödeme ve Takas Sistemi” konularında 
sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının ikinci kısmında da 
“Mevduat Sigortacılığı”, “Sigortacılık Sektörü” ve “Sermaye 
Piyasaları” temalarında sunumlar yapıldı. Bankacılık 
sektörünün gündeminin masaya yatırıldığı son bölümde ise 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 
İsmail Vural tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Finansal 
Sektör Komisyonu Olağan Toplantısı, bu sunumun ardından 
gerçekleştirilen soru-cevap kısmı ile sonlandırıldı.
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T ürkiye Katılım Bankaları 
Birliği tarafından düzenlenen 
Ödüllü Makale Yarışması’na 
makalelerini ileten ve katılım 

bankacılığı sektörüne katkıda bulunarak 
ödül almaya hak kazanan isimler, 
düzenlenen törenle ödüllerini teslim aldı. 
Makalelerin özgün, daha önce hiçbir 
yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak 
üzere gönderilmemiş olması gerekiyordu. 

Makalelerde aynı zamanda daha önce 
lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış 
olması şartı da arandı. 
Kazanan yarışmacılar, TKBB’den ve 
Türkiye’de faaliyet gösteren katılım 
bankalarından birer temsilci tarafından 
oluşturulan Değerlendirme Kurulu 
tarafından belirlendi. Bu bağlamda 
sırasıyla ödül almaya hak kazanan isimler 
ve makaleleri:

MAKALE YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ

SAHİPLERİNİ BULDU

• “Katılım Bankacılığı Prensipleri Işığında 
Mevduatta Zamanaşımı Uygulamasının 
Değerlendirilmesi" makalesi ile Doç. Dr. 
Ali Polat ve Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı

• “Katılım Bankaları Müşterilerinin 
Hizmet Kalite Algılarının Müşteri 
Tatmini Ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: 
Katılım Bankaları Müşterileri Üzerinde 
Bir Araştırma” ile Doç. Dr. Erkan 
Özdemir ve Müslime Sözen

• “Katılım Bankacılığında Takipteki 
Fonların Makroekonomik Belirleyicileri: 
Türkiye Örneği” ile Doç. Dr. Şerife 
Önder, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Önder 
ve  Öğr. Gör. Fatih Akbaş

• “Türkiye’deki Katılım Bankalarının 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 
ve Bu Projelerin Toplumsal İzdüşümü” 
ile Saime Kavakcı ve Feyza Cevherli

• “Bireysel Müşterilerin Katılım 
Bankalarını Tercih Etme Tutumlarını 
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
Üzerine Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir 
Araştırma: Türkiye ve Avrupa Örneği” 
ile Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi, Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Apan,  Dr. Öğr. Üyesi 
Abdulkadir Atar ve Halil Şahin

Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği 
Ödüllü Makale 
Yarışması’nın 

kazananlarına 
ödülleri 

takdim edildi



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZK_4.YIL_demiratolyesi_ilan_21x27cm.pdf   1   17.06.2019   16:37



30  Temmuz - Ağustos 2019

KAPAK

KATILIM BANKACILIĞI
K E N T S E L  D Ö N Ü Ş Ü M  F İ N A N S M A N I N D A

Risklerin sigortalandığı ve fırsatların finanse edildiği sanayi,
kalkınmanın kaldıracıdır

Yazı:  Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan
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S adece konuttan ibaret olmayan inşaat 
sektörü; hava yolundan demir yoluna, 
liman inşasından endüstriyel tesislere, 
köprülerden ticari yapılara kadar uzanan 

çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Aynı şekilde 
bu sektör, sadece müteahitliği değil; mimarlığı, 
teknik müşavirliği ve inşaat malzemesi sanayisini 
de bünyesinde barındırıyor. İnşaat sektörü gerek 
gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki payı 
gerekse de oluşturduğu istihdamdan dolayı 
Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. 

İnşaat sektörü ile Türkiye ekonomisinin 
büyümesi arasındaki ilişki birbirine paralel 
ilerlerken bu ezber bozuldu ve sektörümüz 
genel ekonomideki dalgalanmalara en hızlı tepki 
gösteren alanlardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl 
itibarıyla inşaat sektörü ile Türkiye ekonomisinin 
büyümesi ayrıştı. Ekonomi kısmen dengelenip 
bir büyüme sürecine geçmesine rağmen inşaat 
sektörü kendi iç sorunları nedeniyle ilerlemesini 
sürdüremiyor. İnşaat sektörünün 2017 yılında 
millî gelir içindeki payı yüzde 8,6 iken 2018’de 
7,2’ye düştü. Dolayısıyla inşaat sektöründe yasal 
ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu 
aşikâr. İnşaat sektörü; 2018’in ilk çeyreğinde 
yüzde 6,7, ikinci çeyreğinde yüzde 1 büyürken 
üçüncü çeyrekte yüzde 5,3, dördüncü çeyrekte 
de 8,7 küçüldü. Sektörde yaşanan mali 
sıkışıklık, 2019 yılının ilk üç ayında da sürdü. 
Talep ve satışlardaki gerileme ile birlikte nakit 
akışlarındaki daralma, yeni yılda da devam etti. 
İkinci olarak mevcut banka kredi borçlarının geri 
ödenmesinde yüksek döviz kurları ve faizler 
nedeniyle sıkıntılar devam etti.  

1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2018 arası döviz sepeti 
artış oranı yüzde 36 olarak gerçekleşti. İnşaat 
malzemeleri 33 alt sektörünün ortalama ithal 
girdi madde oranı, enerji hariç tutulduğunda 
yüzde 20 olarak gözüküyor. Kurlardaki artışın 
yüzde 36 olmasına rağmen doğal gazda yüzde 
94 artış yaşandı. Organize sanayi bölgelerinde 
elektrik fiyatı yüzde 89 arttı. Yerli girdi ham 
madde, işçilik ve finansman giderleri ile maliyet 
enflasyonu yüzde 45; ortalama fiyat artışı ise 
yaklaşık yüzde 30 oldu. Sonuç olarak fiyatlar 
enflasyonu, enflasyon faizleri arttırdı. 2023 
hedefimiz olan 2 trilyon dolar büyüklüğündeki 
bir ekonomiye, 500 milyar dolarlık ihracata ve 1 

Risklerin sigortalandığı ve 
fırsatların finanse edildiği 
sanayi, kalkınmanın 
kaldıracıdır
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trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak için 
üretime dayalı büyümenin sürdürülebilir olması 
gerekiyor. Sanayinin sürdürülebilir büyümesini 
sağlamak için topyekûn bir çözüm planlanmalı. 
Arz dengesi; sadece kamu yönetiminin değil, 
tüm iş dünyasının ortak aklı ile sağlanmalı. 
Çünkü risklerin sigortalandığı ve fırsatların 
finanse edildiği bir sanayi kalkınmanın kaldıracı 
olacak. 

İnşaat Malzemesi Sanayisi İhracatta Atağa 
Kalktı
Kalkınma yolunda, Türkiye'nin en yüksek katma 
değerini üreten inşaat malzemesi sanayisi, bu 

yıl ihracatta yeniden atağa kalktı. Bu sanayi, 
2018 sonu itibarıyla da otomotiv, tekstil 
ve hazır giyimden sonra en yüksek ihracat 
yapan üçüncü sektör oldu. Dış pazarda “Türk 
Malı” inşaat malzemelerine çok güveniliyor. 
Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun 
fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. Küresel Rekabet 
Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar 
ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı bir dengeyi 
kurmaya çalışıyoruz. 2017 yılında 18,4 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, 2018’de 
bu seviyeyi 21,5 milyar dolara taşıdı. İhracat artış 
eğiliminin yıllık ihracatı desteklemeye devam 
ettiğini göz önünde bulundurursak 2019 yılında 
ihracatımızın yaklaşık 24 milyar dolar bandında 
gerçekleşmesini bekliyoruz. 

En yüksek ihracatı Avrupa ülkelerine 
gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ilk 20 
ülkede altı tane gelişmiş ülke var. Yalnızca bu 
altı ülke, diğer 14 ülkeyle eş değer olacak 
şekilde ihracatımızın 5 milyar dolarını kendi 
başına karşılıyor. Yani bizim asıl rakibimiz; 
önemli pazarlarımız olan gelişmiş ülkeler 
değil, gelişmekte olan ülkeler. Dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflerken 
rekabetçilikte bu kriter tek başına yeterli değil. 
Rekabetçilik Endeksi’nde yer alan 140 ülke 
arasında; Makro Ekonomik Ortam Endeksimiz 
116, Finansal Sistem Endeksimiz 65, Lojistik 
Endeksimiz 53, İşgücü Piyasası Endeksimiz 111, 
İnovasyon Kabiliyet Endeksimiz 47 ve bütün 
bunların bileşkesi olan Rekabetçilik Endeksimiz 
ise 61 gibi oldukça gerilerde kalan bir sırada.

Katılım bankaları, faizsiz 
fon kullanmak isteyenler 
için finansmana kolay 
ulaşım imkânı sağlıyor

KAPAK
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Bu tablodan, endekslerin “nicelik değil nitelik” 
dediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla rekabet 
gücümüzü gösteren iş endekslerimizin ilk 
sıralara taşınması, ilk 10 ekonomi arasında daha 
rekabetçi olmamızı sağlayacak.

Kredi Kaynakları Sanayinin Büyümesi İçin 
Kullanılmalı
Kredi kaynaklarını yönetenlerin, planlanan 

üretimler yerine arz-talep dengesine bakılmadan 
üretimden kaynaklanan stokları eritmek için 
kampanyalara destek olması, ekonominin 
çarklarını sürdürülebilir şekilde çevirmeye 
yetmiyor. Gerek iç pazarda gerekse dış 
pazarda, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın ve 
Türk Eximbank’ın; elindeki sınırlı kaynakları 
sınırsız talepler yerine, sanayinin sürdürülebilir 
büyümesini sağlamak için kullanması gerekiyor. 
Fırsatlar kadar riskler de değerlendirmeye 
alınarak bunların ülke ekonomisine 
kazandırılması desteklenmeli. Bu doğrultuda 
finans kuruluşlarının, planlamalarını yaparken 
risk yönetimi amacıyla kaynaklarını artırmaları, 
sürdürülebilir büyümeyi finanse etmeleri, 
finansman maliyetini en uygun şartlarda 
yönetmeleri, katma değer oluşturacak 
yatırımları ve istihdamı finanse etmeleri, hem 
iç hem de dış pazarda “birlikten güç doğar” 
modelli işleri desteklemeleri; 2023 vizyonunun 
gerçekleşmesine destek olacak.  

Katılım Bankaları Son Dönemde Daha Çok 
Tercih Ediliyor
Faiz hassasiyeti nedeniyle klasik bankalara 
yatırılmayan varlıkları ekonomiye kazandırmak 
ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini güvenle 
saklamalarına ya da değerlendirmelerine 
yardımcı olmak amacıyla kurulan katılım 
bankaları, atıl kalan fonlar için önemli bir 
alternatif. Kısacası katılım bankaları, faizsiz kredi 
kullanmak isteyenler için finansmana kolay ulaşım 
imkânı sağlıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 
toplam 20 milyon konutun 6,5 milyonu risk 
alanı kapsamına alındı. Risk kapsamındaki bu 
konutlardan 1,5 milyonunun ise acil dönüşüm 
gerektirdiği ve bu dönüşümün yılda 300 bin 
konut olmak üzere beş yılda tamamlanacağı 
açıklaması yapıldı. Sözkonusu verilerden, 
daha önce sayısı 7 milyon olarak açıklanan bu 
konutların 500 bininin tamamlandığını anlıyoruz. 
2023’te 22 milyon adede ulaşacak konutların en 
az 16 milyonunun, kentsel dönüşüm kapsamına 
girip girmediği bilinmiyor. Konut sahipleri ise 
kentsel dönüşüm rüzgârıyla kendi binasının da 
yıkılıp yeniden yapılacağını hayal ederek kapısını 
çalacak “beyaz atlı müteahhidini” bekliyor. 
Oysa her konutun yeniden yapılmayacağı gibi 
müteahhitlerin de bu binaları yenileyip eski 
sahiplerine bedelsiz verebilecekleri bir planları 
yok. Bu nedenle binaları kentsel dönüşüm 
kapsamına girmeyecek konut sahiplerinin 
evlerini yenilemelerinin daha rasyonel olduğunu 
düşünüyoruz. 
Uluslararası alanda “deep renovation” 
denilen, ülkemizde de “derin yenileme” 

Derin yenileme; özellikle 
ısıtma, soğutma, aydınlatma 
ve yalıtım konularında 
yapıldığı zaman doğrudan 
enerji tasarrufu ve sera gazı 
emisyonu düşüşü demektir
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olarak adlandırılan çalışmalar; bir yapının dış 
cephesinden iç makyajlanmasına, bacasından 
tesisatına kadar her unsurunun yenilenmesini 
kapsıyor. Dolayısıyla deprem riskini de bertaraf 
edecek “güçlendirme” çalışmalarını da içine 
alan yenileme pazarının, başta plan ve finansman 
modeliyle canlandırılması gerekiyor. 

Derin Yenileme, Cari Açığa Pozitif Katkıdır
Derin yenileme; özellikle ısıtma, soğutma, 
aydınlatma ve yalıtım konularında yapıldığı 
zaman doğrudan enerji tasarrufu ve sera gazı 
emisyonu düşüşü demektir. Diğer bir ifadeyle 
cari açığa pozitif katkıdır. Binalarda enerji 
verimliliği uygulamalarının doğru, yerinde ve 
zamanında gerçekleştirilmesi için en önemli 
girdi ise finansmandır. Mevcut yöntemlerin 
doğru projelerde uygulanması ve alternatiflerin 
geliştirilerek piyasada yaygınlaştırılması, 
tüketimin minimuma indirilerek salımların 
azaltılması açısından önemlidir. Genel olarak 
uluslararası piyasalardaki başlıca finansman 
yöntemleri arasında vergi indirimlerini ve 
muafiyetilerini, kredileri, hibeleri, kamu-
özel sektör ortaklığını, enerji performans 
sözleşmesini ve üçüncü taraf finansmanını ve 
verimli teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE 
yatırımlarını sayabiliriz. Tüm bu yöntemler için 
katılım bankalarının da sisteme dâhil olması 
büyük önem taşımaktadır.

Binasını yenilemek isteyen konut sahiplerinin 
ihtiyaç duyduğu finansmanın banka tarafından 
sağlanacağı durumlarda katılım bankalarının, 
sunacağı farklı modeller, vatandaşlarımıza iyi 
bir alternatif olacak ve sürecin hızlanmasına 

katkıda bulunacaktır. Sadece konutlarda değil, 
yenileme ihtiyacı olan turizm tesisleri, alışveriş 
merkezleri, ticari binalar, ofis gibi karma projlerin 
güçlendirme ve yenileme sürecinde de katılım 
bankalarının sunacağı finansman modelleri 
önemli fırsatlar sunacaktır. 

1985 yılından bu yana ülkemizde faaliyet 
gösteren katılım bankacılığı, 2018 yıl sonunda 
net kârlılık payını yüzde 34 arttırarak bankacılık 
sektöründen aldığı payı yüzde 5 seviyelerine 
getirdi. Bu artış oranı, katılım bankalarının son 
dönemlerde daha çok tercih edildiğini gösteriyor. 
Ancak katılım bankalarının, bankacılık sistemine 
göre daha hızlı büyüme sergilemelerine rağmen 
yeterli düzeyde pazar payına sahip olmadığı 
da biliniyor. Orta Vadeli Plan’da yer alan katılım 
bankacılığı pazar payı hedefinin yüzde 15 
olduğu göz önünde buludurulduğunda katılım 
bankacılığı prensiplerine uygun mevzuat, 
standart ve düzenlemelerin yapılması hem 
kentsel dönüşüm hem de yenileme pazarı 
alanında sürdürülebilir ilerlemeye katkıda 
bulunacağı gibi mevcut katılım bankası sayısının 
altıdan daha yüksek adetlere çıkması da asıl 
hedefe kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Katılım bankaları, binasını 
yenilemek isteyen konut 
sahipleri için iyi bir 
alternatif olacak ve sürecin 
hızlanmasına katkıda 
bulunacaktır

KAPAK

140
115'INE

ÜLKENIN

INŞAAT SEKTÖRÜ, 
KÜRESEL REKABET 

ENDEKSI'NDE YER ALAN

 IHRACAT 
GERÇEKLEŞTIRIYOR
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HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ile helal kavramı ve helal 
akreditasyon çalışmalarına dair bir söyleşi gerçekleştirdik 

Helal Akreditasyon Kurumu
 Küresel Helal Piyasasına Bütüncül Çözüm:

H elal Akreditasyon Kurumu (HAK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, 
küresel çapta helal ürün ve hizmet 
piyasasına bu alandaki akreditasyon 

çalışmalarına ve HAK’ın faaliyet kapsamına dair 
sorularımızı cevapladı. 

• Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunan 
tek kurum olan Helal Akreditasyon Kurumu’na 
duyulan ihtiyaçtan HAK’ın kuruluşuna kadar 
geçen süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? 

Helal belgelendirmenin tarihine bakıldığında 
gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 
yaşayan Müslümanların dini inançlarına göre 
tüketimini garanti altına alabilmek için başta gıda 
sektörü olmak üzere pek çok ürün ve hizmetin 
belgelendirildiği görülmektedir. Bugün gelinen 
noktada, helal belgelendirmenin birbiriyle 
uyumlu olmayan yapısı, ticarette teknik engel 
yarattığı gibi tüketici güveni oluşturulamamasına 
da yol açmaktadır. Türkiye’de ise farklı 
helal belgelendirme sistemleri kapsamında 

Röportaj: Merve Ay
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30’dan fazla belgelendirme firması faaliyet 
göstermektedir. 
Bu doğrultuda helal belgelendirme alanında 
sadece yerelde değil küresel ölçekte de 
bir düzen getirilebilmesi amacıyla Ticaret 
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Helal 
Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmuştur. 
İnşallah, Kurumumuz; teknik, idari ve fiziksel 
altyapıların tamamlanması ve ikincil mevzuatın 
hazırlanmasını müteakip dünyanın dört bir 
yanından akreditasyon taleplerini almaya 
başlayacaktır.

• Helal kavramının tanımını bir de sizden 
dinleyebilir miyiz? Ayrıca kurum olarak bu 
kavramın kamuoyuna doğru aktarılması 
ve halkın bilinçlenmesi noktasında ne gibi 
çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? 
Helal kavramı; İslami anlayışa göre 
“yasaklanmamış, tüketilmesinde sakınca 
görülmeyen ve kurallara uygun olan” anlamlarına 
gelmektedir. Helal ifadesi, kutsal kitabımız 
Kuran’ı Kerim’de “tayyib” kavramı ile birlikte 
kullanılmaktadır. Bu iki kavram birbirinden ayrı 
düşünülemez. Dolayısıyla tüketilecek olan ürün 
veya hizmetin insan sağlığına uygun, güvenli 
ve hijyenik, yani tayyib olması gerekmektedir. 
Günümüzde helal belgelendirme esasları 

tüm dünyada kabul gören kalite ve güvenlik 
standartlarını da içermektedir. Ancak sadece 
helal belgeli ürünlerin helal, diğerlerinin 
ise haram olduğu anlamını çıkarmak doğru 
olmaz. Helal belgelendirme; İslami kurallara 
uygunluğun yanı sıra hijyen, sağlık, güvenlik ve 
iyi üretim şartları gibi kriterlere uygunluğun da 
teyit edildiği bir sistemdir. Bu çerçevede helal 
belgelendirme, tüketicilere güven sağladığı gibi 
üreticinin yüksek kalite şartlarını yakalamasına 
ve dış ticarette de pazara giriş kolaylığı 
sağlamasına imkân tanımaktadır. HAK olarak 
2019 yılı içinde gerekli insan kaynağı ve fiziki 
altyapımızı tamamlayarak akreditasyon, eğitim 
ve uluslararası işbirliği faaliyetlerimize başlamayı 
hedefliyoruz. Helal kavramının farkındalığına 
yönelik olarak öncelikle belgelendirme 
kuruluşları ve üreticiler nazarında bilgilendirme 
ve eğitim faaliyetlerine başlamak istiyoruz. Bir 
sonraki aşamadaki amacımız ise tüketicilerin helal 
belgelendirme ve özellikle de HAK tarafından 
akredite edilmiş belgelere yönelik farkındalığını 
artırarak bunun bir kalite markası olarak 
tanınmasına ve kabul görmesine imkân sağlamak 
olacak. Diğer taraftan geniş katılımlı çalıştaylar 
düzenlemek de hem strateji hem de farkındalık 
oluşturmak açısından kullanmak istediğimiz bir 
diğer yöntem.

• Sektörel seviyede helal kavramı denildiğinde 
akıllara ilk olarak gıda ve turizm alanları 
geliyor. Ancak, tekstilden kozmetiğe kadar 
geniş kapsamlı bir konudan bahsediyoruz. 
Bu bağlamda helal kavramının kapsadığı 
sektörlerle ilgili değerlendirmede bulunmanızı 
istesek neler söylersiniz?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün geldiğimiz 

Helal kavramı; 
İslami anlayışa göre 
“yasaklanmamış, 
tüketilmesinde sakınca 
görülmeyen ve kurallara 
uygun olan” anlamlarına 
gelmektedir

1.3
HELAL GIDA PAZARI, 
DÜNYA GENELINDE

TRILYON DOLARIN 
ÜZERINDE 

BÜYÜKLÜĞE 
SAHIPTIR
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noktada helal kavramının, sadece gıda veya 
turizm alanıyla sınırlı kalmayan oldukça geniş 
bir sektörel yelpazeyi kapsadığını görüyoruz. 
Sadece finans hizmetleri bakımından ortada 
2 trilyon doların üzerinde ciddi bir piyasa 
büyüklüğü var. Helal denince ilk akla gelen 
sektörlerden biri olan gıda sektöründe ise 
1 trilyon doların üzerinde bir büyüklükten 
bahsediyoruz. Finans ve gıda kadar büyük 
rakamlara şu an için erişmemiş olsa da tekstil, 
ilaç, kozmetik ve muhtelif hizmet sektörlerinin 
de helal alanı ile oldukça yoğun bir etkileşim 
hâlinde olduğunu görüyoruz. Örneğin, tekstil 
sektörü… Dünyadaki Müslümanların 270 milyar 
doların üzerinde giyim harcaması var ve bu 
değerin 2023 yılına gelindiğinde 360 milyar 
doları aşması öngörülüyor. Hâl böyle olunca 
doğrudan İslami hassasiyeti olan tüketici 
grubuna hitap eden sektörel ölçek giderek daha 
da büyüyor, genel itibarıyla da helal kavramını 
daha belirgin bir konuma taşıyor. Dünyanın 
birçok farklı coğrafyasında; gıda, gıda işletmeleri, 
oteller, tüketim malları, kozmetik, ilaç ve hatta 
lojistik gibi hizmet sektörlerinde helal alanının 
nasıl düzenlenebileceğine yönelik girişimler 
sözkonusu. Ülkeler bu saydığım sektörlerde 
akreditasyon faaliyetleri yapılabilmesi için 
standartlar oluşturmaya gayret ediyor. Tüm bu 
çalışmalar, farklı sektörlerin de helal piyasası ile 
tanışıp daha evvel aklımıza bile gelmeyecek iş ve 
yatırım modelleri oluşturduğu bir noktaya taşıyor 
bizleri.

• Bir kurumun helal kriterlerine uygunluğu 
araştırılıp tespit edilirken kullandığı finansman 
çeşidi de dikkate alınıyor mu? Bu süreci nasıl 
ilerletiyorsunuz?
Bilindiği üzere Türkiye olarak biz hem İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) hem de onun bünyesinde 

oluşturulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsü (SMIIC)’ne üye bir ülkeyiz. Dolayısıyla 
HAK olarak biz, helal akreditasyon hizmetinde 
kullanılmak üzere SMIIC’in standartlarını esas 
alacağız. Bu kapsamda HAK’tan akredite olmak 
isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
uymaları gereken kurallar, SMIIC-2 standardında 
açıkça belirtilmiştir. Bu standartlarda, 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal 
belgelendirme faaliyetlerini yürütmeleri 
için gerekli finansal yönetim yükümlülükleri 
de tanımlanmıştır. Bu yükümlülükleri de 
genel hatlarıyla özetlemek gerekirse HAK’a 
başvuracak kuruluşların uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinden kaynaklanan önemli finansal 
riskleri değerlendirmesi ve hizmet verdiği 
konulardaki işlemler ile faaliyet gösterdiği 
coğrafi alanlardan kaynaklanan sorumluluklarını 
kapsayan sigorta gibi uygun finansal 
düzenlemeleri yapıyor olması gerekecek. HAK’a 
başvuracak kuruluşlar, finansman durumunu ve 
gelir kaynaklarını değerlendirmeli, başlangıçta 
ve devam eden süreçte ticari, finansal veya diğer 
baskıların tarafsızlığını tehlikeye sokmadığını 
göstermelidir. 

• HAK ile Türkiye’de faaliyet gösteren katılım 
bankaları arasında yürütülen çalışmalar var 
mı? Ya da ne gibi çalışmalar yürütülebilir?
Dünyada yükselen bir eğilim hâline gelen 

Türkiye’de farklı 
belgelendirme sistemleri 
kapsamında 30’dan fazla 
helal belgelendirme firması 
faaliyet göstermektedir
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helal olgusunun getirdiği gelişmelere bağlı 
olarak İslami finans sektörü de küresel ekonomi 
içerisinde yalnızca bankacılık faaliyetleriyle sınırlı 
kalmamış, özellikle son 10 yıl içerisinde sermaye 
piyasaları ve sigorta konularındaki gelişmelerin 
de dâhil olmasıyla birlikte sektörün piyasa değeri 
yaklaşık 2,4 trilyon dolara ulaşmıştır. 
Türkiye’de yaklaşık 35 yıldır faaliyetlerini 
sürdüren katılım bankalarının 2019 itibarıyla 
toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı, 
yüzde 5 seviyesinde seyretmektedir. Diğer İİT 
üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizin bu 
bakımdan henüz istenilen seviyede olmadığını 
görmekteyiz. Bu kapsamda, İslami finans 
alanında mevzuata ve uygulamaya yönelik 
ortaya çıkmış ya da çıkması muhtemel sorun ve 
ihtiyaçların gündeme getirilmesi, süreçlerin analiz 
edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle 
sektörün ülkemizdeki gelişimini destekleyici 
dinamik politikalar oluşturulmasına katkı 
sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. 
Bu çalışmalarımız bağlamında İslami finans 
özelinde faaliyette bulunan yetkili kurum ve 
kuruluşlar ile yakın zaman içerisinde bir araya 
gelmeyi planlıyoruz. HAK’ın pek çok hedefi 
bulunuyor. Bunlardan biri de ihracatın artmasına 
ve yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkeler 
arasındaki ticaretin gelişimine katkı sunmak. 

• Kurumun bu hedef özelindeki çalışmalarını 
detaylandırır mısınız?
Dünyadaki 1,8 milyar Müslüman nüfusun tüketim 
alışkanlıklarına helal belgelendirmesi özelinde 
bakıldığında gıda, tekstil, eczacılık ürünleri 
ve kozmetik gibi ürünler ile turizm ve seyahat 
gibi hizmet sektörlerinin yer aldığı helal ürün 
ve hizmetler için 2,1 trilyon dolar harcandığını 
görmekteyiz. Diğer taraftan bahse konu ürün ve 
hizmetlere finans sektörünün de eklenmesiyle, 
helal ekonomisi küresel seviyede 4,5 trilyon 
dolarlık büyüklüğe ulaşmaktadır. 

Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerde üretilen 
ürünlerin “helal” olduğu algısı yüksek olmakla 
beraber, helal kavramının ürünlerin üretiminden 
tüketiciye ulaşana kadarki her aşamasında 
“sağlıklı, hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini 
de içermesi sebebiyle helal belgesine sahip 
ürünler sadece Müslüman tüketiciden değil, 
gayrimüslim tüketiciden de talep görmektedir. 
Ancak, dünyadaki helal standartlarından 
bahsedildiğinde her ülkenin farklı uygulamalar 
ortaya koyduğu görülmektedir. Dünyada helal 
standartları konusunda ortak bir yaklaşımın 
olmaması; helal belgelendirmeyi daha pahalı 
hâle getirmekte, üretici ve tüketiciler için maliyeti 
arttırmakta ve helal ürünlerin rekabet avantajının 
gerilemesine yol açmaktadır.

Bu bakımdan HAK, helal belgelendirmenin 
Müslüman dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir yetkinliğe ulaşması gerektiğini savunmaktadır. 
Bu alandaki parçalı yapının aşılması bakımından, 
helal standartları ve belgelendirmesi 
konusunda ortak bir yaklaşım sergilenmesi ve 
uygulamada yeknesaklığın sağlanması gereklilik 
arz etmektedir. Bu yeknesaklık sağlandığı 
takdirde Müslüman coğrafyaları arasında 
gerçekleştirilecek ticarette helal belgelendirme 
konusunda teknik engeller ortadan kalkacak, 
helal ürünlere yönelik olumlu bir kalite imajı 
sağlanacak ve helal belgeli ürünlerde sadece 
Müslüman ülkelerle değil, gayrimüslim ülkelere 
yönelik ticarette de artış sağlanacaktır.

HAK, helal 
belgelendirmenin 
Müslüman dünyasının 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir yetkinliğe ulaşması 
gerektiğini savunmaktadır

HELAL EKONOMISI 
KÜRESEL ÇAPTA 

TRILYON DOLARLIK 
BÜYÜKLÜĞE 

ULAŞMAKTADIR

4,5
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Sıfır Atık Projesi; insan sağlığının, ekonomik gelişimin ve kültürel değerlerin 
yanı sıra doğanın da korunmasına büyük katkı sağlayacaktır

Tasarruf Edelim
Bereketli Yarınlar İçin Bugünden

ulaşmıştır. Bireysel olarak enerji harcama ve ham 
madde kullanım oranları üç, dünya nüfusu ise 
beş katına çıkmıştır. Tasvirini oluşturduğumuz 
sürece baktığımızda görüyoruz ki dünya, hâlâ 
binlerce yıl önceki dünya olmasına rağmen 
üzerinde barındırdığı nüfus oranı her geçen gün 
artmaktadır. Böylesi bir ekosistemde kullanılan 
ürünlerin ve tüketim alışkanlıklarının yeniden 
düzenlenmesi ve doğal şartlara uyarlanması 
gerekmektedir. Bu noktada Sıfır Atık Projesi 
devreye girip birey ve kurumların tüketim 
alışkanlıklarını düzenleyerek hem kaynakların 
daha verimli kullanılmasını hem de doğaya 
gönderilen atık miktarının minimuma indirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Kuran-ı Kerim İsraftan Uzak Durmayı Öğütler
İsraf, İslam kültüründe her zaman uzak durulması 

Yazı: Recep Almalı

U lkemizde, 2017 yılında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
başlatılan Sıfır Atık Projesi; tüketimde 
yalnız bugünü değil, yarını da 

düşünerek adım atmak gerektiğine dikkat çeken 
bir harekettir. Proje sayesinde kişi ve kurumlar, 
israf etmeyecek ve tüketim sonrasında oluşan 
atık miktarı da buna bağlı bir şekilde düşecektir. 
Günümüze kadar süregelen geri dönüşüm 
projelerinde atıkların hem işlenmesi hem de geri 
kazanımı sürecinde ciddi enerji sarf edilmektedir. 
Buna rağmen her maddenin dönüştürülmesi 
mümkün olmamaktadır. Şu da bir gerçek ki 
atıkların geri kazandırılmaması, artan dünya 
nüfusuyla birlikte giderek ciddileşen bir konu 
hâline dönüşmüştür. Nitekim 1900’lü yılların 
başında dünyada 1,5 milyar insan yaşarken 
bu sayı, 2019 verilerine göre 7,14 milyara 
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gereken bir konu olmuştur. Yüce Allah, Araf 
suresinin 31. ayetinde ”Ey Âdemoğulları! Her 
namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için 
fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.” buyurmaktadır. Sıfır Atık Projesi’nin 
temel hedeflerinden biri de Kuran-ı Kerim’de 
tüm insanlar için buyrulan bu uyarıda olduğu 
gibi sıfır israftır. İsraf, kurumlar için genel üretim 
giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri 
gibi hesap kalemlerinde artışa neden olur. 
Bu nedenle üretim sürecindeki verimlilik de 
düşer. Aynı zamanda sürekli tüketimden dolayı 
oluşan atık miktarında artış yaşanırken bireysel 
yoksullaşma da başlar. Buna bağlı olarak bütçe 
yönetiminde aksaklıklar meydana gelir. Öyle 
ki israfın olmadığı bir toplumda insanlar sosyal 
adaleti daha çok gözetip aynı zamanda ihtiyaçları 
kadarını değerlendirerek tüketim yönetimini 
de sağlamış olurlar. Bu yüzden Sıfır Atık 
Projesi sadece maddi değil, manevi olarak da 
tüketicilerin menfaatini gözetmektedir.

Tasarrufla Daha Ekonomik Bir Dünya
Günümüzde ileri toplumlar olarak adlandırılan 
maddi refaha sahip ülkelere bakıldığında, 
bu ülkelerde tasarruf oranının yüksek olduğu 
görülmektedir. Türkiye özelinde ise genç 
kuşakta israf eğilimi artış göstermekle birlikte 
toplumsal tasarruf oranında düşüş meydana 
gelmiştir. Sıfır Atık Projesi’nde de mevcut 
durum göz önünde bulundurularak bireyler, 
ihtiyaçları kadar tüketime teşvik edilmektedir. 
Bireyler, harcamalarını yalnızca ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde düzenledikleri takdirde 

daha fazla nakit tasarrufu yapabileceklerdir. 
Hâl böyle olunca kişiler, yaptıkları tasarrufların 
çıktılarını kıymetli madenlerle veya finansal 
piyasalarda değerlendirme imkânına sahip 
olacaklardır. Böylelikle de hiç tanımadıkları 
kişilerin bu tasarruflardan yararlanmasına vesile 
olup ülkelerine hem ekonomik hem de finansal 
anlamda katma değer kazandırabileceklerdir.

İsraf Etme Doğayı Koru!
Dünya genelinde pek çok ülke, sıfır atık 
hareketine katılmış durumdadır. Bizim ülkemizde 
ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından da yakından takip 
edilmektedir. Bakanlık, 81 il genelinde harekete 
geçmiş ve bünyesindeki okullarda sıfır atık 
ile ilgili çalışmalar başlatmıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bu faaliyetler, 
yarınların şirket yöneticilerine, çalışanlarına 
ve ebeveynlerine doğaya karşı sorumluluk ve 
tasarruf etme bilincini aşılamaktadır.

Doğa için Sıfır Atık
Sözkonusu proje; insan sağlığının, ekonomik 
gelişimin ve kültürel değerlerin yanı sıra doğanın 
da korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu 
nedenle her iki bakanlık tarafından desteklenen 
bu projede, atıkların azaltılmasında ve ürünlerin 
üretim süreçlerinde gerek jelatin gerekse 
de ham maddelerin doğaya uygun ve daha 
hızlı çözülebilir olmasına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Bireyler ve kurumlar tüketim 
alışkanlıklarını değiştirdiklerinde ve daha az 
tüketim yaptıklarında, fabrika bacaları ve fabrika 
atıklarının doğaya bırakılma miktarı da bu oranda 
düşecektir. 

Sıfır Atık Projesi sadece 
maddi değil, manevi olarak 
da tüketicilerin menfaatini 
gözetmektedir 

 ***Yukarıdaki veriler, Ticaret Bakanlığı'nın 

yayınladığı 2018 Yılı İsraf Raporu'ndan alınmıştır.

TÜKETİM VE TASARRUF

Tüketilmeden çöpe atılan 
gıdalarda 2017’ye göre 
artış yaşanmış bu oran 

%22,8 olmuştur.

Son bir yıl içerisinde aylık 
gelirinin bir bölümünü 

biriktirerek finansal tasarruf 
yapanların oranı, 2018 

yılında %38,1 olarak 
belirlenmiştir.

Bireylerin %72,2’si yerli malı 
kullanımının, israfı 

önlemeye ve tasarrufa katkı 
sağlamaya olumlu etkisi 
olduğunu düşünmektedir.

Satın aldığı ekmeği 
tüketemeden çöpe attığını 
ifade eden bireylerin oranı 

%11,7 olarak belirlenmiştir.

TARAFINDAN

YILINDA BAŞLATILDI

SIFIR ATIK PROJESI, 
ÇEVRE VE  

ŞEHIRCILIK 
BAKANLIĞI 

TARAFINDAN
2017
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BDDK Uygulama III Daire Başkanı Ömer Çekin ile kurum özelinde katılım 
bankacılığına ve faizsiz finans sistemine dair bir söyleşi gerçekleştirdik

Geleceğe Hazırlıyoruz
Faizsiz Finans Sektörünü

B ankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) Uygulama III Daire 
Başkanı Ömer Çekin; BDDK’nın faaliyet 
yapısından Türkiye ekonomisi için katılım 

bankacılığı sektörünün önemine, ülkemizde 
yatırım yapmak isteyen finansal kuruluşlara 
uygulanan prosedürlerden bankacılık sektöründe 
dijitalleşmeye kadar pek çok konudaki 
sorularımızı yanıtladı. Çekin, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği (TKBB)’nin 2025 yılı için ortaya 
koyduğu yüzde 15 pazar payı hedefinin yalnızca 

katılım bankaları olarak değil, bankacılık sektörü 
içerisindeki faizsiz finansman büyüklüğü olarak 
okunması gerektiğini ifade etti. 

• BDDK geniş bir operasyonel yapıya 
sahip. Kurum bünyesindeki uygulama daire 
başkanlıkları da dolayısıyla oldukça geniş bir 
sahayı kapsıyor. Uygulama Daire Başkanlığı 
III’ün görev tanımı çerçevesinde neler 
söylersiniz?
Kurumumuzun geniş bir yelpazede faaliyetler 

Röportaj: Pınar Kenar
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yürüttüğü konusunda çok haklısınız. Aslında 
bunun temel sebebi, kurumumuza verilen 
görevlerin günümüzde artık çok geniş bir alanda 
etkin olmayı gerektirmesi. BDDK; finansal 
piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, 
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, 
malî sektörün gelişmesi ve tasarruf sahiplerinin 
hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla 
kuruldu. Kurumumuzun teşkilat yapısı da 
günün koşullarına göre birkaç kez revize edildi. 
Uygulama dairelerinin bu yapıdaki temel görevi; 
denetim sonuçları, düzenleme gereksinimleri, 
banka talimatları ve karar organımız olan 
kurul faaliyetleri arasındaki iş akışını sağlamak. 
Uygulama daireleri olarak bu denli farklı alana 
dokunmanın ve birçok tarafla iletişim hâlinde 
olmanın bizleri mutlu ettiğini söyleyebilirim.

Uygulama III’e gelince sizlerin de malumu, bizim 
çok önemli bir görevimiz daha var. Bu Daire esas 
olarak ülkemizde katılım bankacılığı ve faizsiz 
finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla kuruldu. 
Sektörün gelişmesi adına 10. Kalkınma Planı’nda 
kurumumuza yüklenen sorumluluklara yönelik 
geçtiğimiz dönemde başarılı çalışmalar yaptık. 
Sektörün geliştirilmesi gündemi, en üst seviyede 
tüm kamu kurumları nezdinde devam ediyor. Bu 
minvalde Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem 
programları, Yeni Ekonomik Program ve hazırlık 
çalışmaları devam eden 11. Kalkınma Planı 
kapsamında gerekli çabayı göstermeye devam 
ediyoruz.

• Katılım bankalarının 2018 yılı net dönem 
kârı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 
2 milyar 97 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’deki 
güncel çalışmalarını da göz önünde 
bulundurduğumuzda katılım bankalarının 
bankacılık sektörü içindeki konumunu ve 
geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yüzde 5 pazar payı, her ne kadar bizi tatmin 
etmese de katılım bankalarının bugün geldiği 
nokta, gelecek için oldukça umut verici. Zira 
2002 yılında 150 şube ve 2 bin 500 personel 
ile faaliyet gösteren katılım bankaları, bugün 
bin 130 şube ve 15 bin 700 personeli olan 
alternatif bir finans sektörünü temsil ediyor. 
Yıllık ortalama aktif büyüme oranları yüzde 23 
olan katılım bankalarının, aynı dönemde yüzde 
18 büyüyen konvansiyonel bankaların üzerinde 
bir ivmeye ulaştığını gözlemliyoruz. Toplam 
aktif büyüklükleri 200 milyar TL’yi çoktan aştı. 
2002 yılında yüzde 1,9 olan aktif payları, finans 
sektöründeki hızlı büyümeye rağmen yüzde 
5,54’e yükseldi. Katılım bankalarımızın büyüme 
dönemindeki odak noktalarının KOBİ’ler 
olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Nitekim 
sektörün toplam kredileri içindeki payı yüzde 
4,9 iken bu oran KOBİ kredilerinde yüzde 6,3 
düzeyinde. Bununla birlikte katılım bankalarının 
ülke tasarruf oranlarına katkısı da önemli. 
Topladıkları fonlar, sektörün toplam mevduatı 
içinde yüzde 7,1 paya sahip. Tabii potansiyelin 
oldukça gerisinde. Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği’nin ortaya koyduğu 2025 yılında yüzde 15 

BDDK olarak katılım 
bankacılığına ve faizsiz 

yatırım bankacılığına 
yönelik ilgiyi gözlemliyoruz

2002

2500

TÜRKIYE’DE KATILIM 
BANKALARI,

 PERSONELE SAHIPTI

ŞUBE VE

YILINDA

150
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pazar payı hedefi, zor ancak ulaşılamaz değil. 
BDDK olarak kalkınma ve yatırım bankalarına 
son dönemde verdiğimiz faizsiz finansman 
kullandırma imkânının sağlayacağı katkıyı 
önemsiyoruz. Bu manada yüzde 15 hedefinin 
yalnızca katılım bankaları olarak değil, bankacılık 
sektörü içerisindeki faizsiz finansman büyüklüğü 
olarak okunması gerektiğini düşünüyoruz. 
Nitekim İstanbul, uluslararası bir finans merkezi 
olacaksa, faizsiz finans sektörünü yalnızca katılım 
bankalarından ibaret göremeyiz. 

• Türkiye, özellikle son yıllarda yabancı 
yatırımcıların odağında yer alıyor. Birçok 
alanda olduğu gibi bankacılık sektöründe 
de yurt dışı merkezli finansal kuruluşların 
arttığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda katılım 
bankacılığı özelinde Türkiye’de yatırım 
yapmak isteyen finansal kuruluşları ne gibi 
prosedürler bekliyor?  
Hepimizin malumu ülkece geçmişte yaşadığımız 
finansal krizlerin etkisi son olarak 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu’nda kendini gösterdi. Kanun 
koyucunun özellikle banka kuruluşu (lisanslama) 
ve kurucularına ilişkin şartları, daha ihtiyatlı bir 
bakış açısıyla düzenleme kapsamına aldığını 
görüyoruz. Kurumumuz bankaların kuruluş 
ve faaliyete geçme aşamaları için ayrı ayrı 
izin prosedürleri takip ediyor. Bu bağlamda 
dikkate aldığımız başlıkların bazılarını; kuruluş 

izni aşamasında genel olarak ortaklık yapısının 
kimlerden oluştuğu, sahip oldukları mali güç 
ve itibar ile kurulacak bankaya konulacak 
sermayenin yeterliliği ve kaynağı gibi 
hususlar oluşturuyor. Faaliyet izni aşamasında 
ise odaklandığımız temel konu, bankanın 
öngördüğü faaliyetleri gerçekleştirebilecek 
kapasiteye sahip olup olmadığı. Her iki 
aşamada da oldukça titiz bir inceleme süreci 
yürüttüğümüzü söyleyebilirim. 

Yabancı sermayenin ağırlığı açısından son 
dönemde katılım bankaları tarafında durum 
biraz değişti. 2015 yılında Ziraat Katılım, 2016 
yılında Vakıf Katılım ve son olarak Şubat 2019’da 
EmlakBank’ın faaliyete geçmesiyle toplam 
altı bankanın üçü, kamu sermayeli oldu. Tabii 
yurt içinden veya yurt dışından banka kurmayı 
düşünen kişilerle zaman zaman görüşmelerimiz 
oluyor. Özellikle katılım bankacılığına ve faizsiz 
yatırım bankacılığına yönelik ilgiyi gözlemliyoruz.
Küresel çapta hızla yaygınlaşan dijital dönüşüm, 
işlem kolaylığının öncelikte olduğu bankacılık 
sektörünü de etkiledi. 

• Günümüzde tüm finans kuruluşları internet 
bankacılığı ve kişisel mobil uygulamalarla 
müşterilerine pratik hizmetler sunuyor. Bu 
gibi online işlemlerin mevzuatı ve takibi 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Dijitalleşen dünyada yenilikçi teknolojilere 
odaklanmak artık finans sektörü için de 
vazgeçilmez. İnternet bankacılığı ve mobil 
bankacılık gibi uygulamaların getirdiği birçok 
faydayı bu minvalde sıralayabiliriz. Ancak otorite 
olarak biz, bu hizmetlerden kaynaklanacak 

İstanbul, uluslararası 
bir finans merkezi 
olacaksa, faizsiz finans 
sektörünü yalnızca katılım 
bankalarından ibaret 
göremeyiz 
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risklerin etkin yönetimini daha çok önemsiyoruz. 
Bilgi sistemleri uyum konusunda uzman 
personelin görev aldığı özel bir dairemiz var.
Kurumumuz bankaların bilgi sistemleri 
yönetiminde esas alacakları asgari usul ve 
esasları belirledi. Bu mevzuat, bilgi sistemlerinin 
yönetimine ilişkin genel hükümler ile elektronik 
bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve 
bunlara ilişkin risklerin yönetiminde gerekli 
bilgi sistemleri kontrollerini düzenliyor. Böylece 
internet bankacılığı, mobil bankacılık, açık 
bankacılık servisleri ve bulut bilişim gibi ciddi 
gelişmelerin yaşandığı alanlarda mevzuat 
gereksinimi şimdilik tamamlandı.
Bağımsız denetim şirketleri, her yıl bankalarımızı 
online işlemler de dâhil olmak üzere bilgi 
sistemleri denetimine tabi tutuyor ve raporlarını 
kurumumuza gönderiyor. Bizler de gerekli 
gördüğümüz takdirde bahse konu raporlara 
yönelik yerinde inceleme yapmak ve Yönetim 
Kurulu onaylı aksiyon planları almak gibi işlemler 
gerçekleştiriyoruz. 

• Son yıllarda kamunun katılım bankacılığına 
desteği yadsınamaz. Bu çerçevede BDDK 
bünyesinde katılım bankacılığının gelişimine 
yönelik yapılan çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
Kurumumuz bünyesinde faizsiz finansın ve 
katılım bankacılığının geliştirilmesine yönelik 

çalışmaların geçmişi 2013 yılına kadar uzanıyor. 
TKBB ile birlikte Kızılcahamam’da organize 
ettiğimiz “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans 
Çalıştayı”, bu süreçte adeta bir milat oldu. 
Çalıştayda belirlediğimiz aksiyonlar, 10. Kalkınma 
Planı’nda birer eyleme dönüştü. Bu dönemde 
kamu katılım bankalarının kurulması, katılım 
sigortacılığının ve faizsiz yatırım fonlarının 
oluşumu, kamu ve özel sektör sukuk ihraçlarının 
arttırılması gibi somut adımların yanı sıra 
sektörün sürdürülebilir gelişme göstermesi adına 
Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulması, mevzuat 
değişiklikleri, birçok üniversitede akademik 
bölümler ve araştırma merkezlerinin açılması gibi 
yapısal adımlar atıldı.

Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler, 
kendi prensiplerine sadık bir biçimde sektörü 
geleceğe hazırlıyor. Fon kullandırma tarafında 
uluslararası yöntemler ülkemiz mevzuatına 
kazandırıldı ve bu sayede ürün çeşitliliğinin 
arttırılmasının yolu da açılmış oldu. Fon 
toplama tarafında ise katılım bankalarına yatırım 
vekâletine dayalı fon toplama yetkisi verilerek 
konvansiyonel bankalarla rekabet gücü arttırıldı. 
Ayrıca 2018 yılı Mayıs ayında kurulan Merkezi 
Danışma Kurulu’ndan sonra bu kez, katılım 
bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal 
altyapısını oluşturma çalışmalarına başladık. 
Hâlihazırda görüş alma süreci tamamlanan tebliğ 
taslağımız, inşallah en yakın zamanda yürürlüğe 
girecek. Bu tebliğ taslağı sayesinde katılım 
bankalarının faizsiz finans prensiplerine uyum 
süreçleri, ilk defa yasal ve kurumsal bir yapıya 
kavuşmuş olacak.

Son dönemde hayata 
geçirdiğimiz düzenlemeler, 
kendi prensiplerine sadık 
bir biçimde sektörü geleceğe 
hazırlıyor

%7,1

KATILIM 
BANKALARININ 
TOPLADIKLARI 

FONLAR, SEKTÖRÜN 
TOPLAM MEVDUATI 

IÇINDE

PAYA SAHIP
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yüzde 54,1’ini, toplam cironun yüzde 62’sini, 
ihracatın yüzde 59,2’sini ve toplam yatırımların 
yarısını gerçekleştirmektedir. Bu veriler, Türkiye 
ekonomisinde ve özellikle de imalat sanayisinde 
KOBİ’lerin temel taşı niteliğinde olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle ekonomimizin 
güçlenmesi, sürdürülebilir büyümenin ve 
toplumsal refahın sağlanması için KOBİ’lerin 
sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma 
değer yaratmaları elzemdir. Bununla birlikte 
günümüz koşullarındaki yüksek faiz oranları ve 

KOBİ’lerin yüksek borçluluk oranları 
(düşük özsermaye) KOBİ’lerin kredi 
haricinde alternatif finansman 
mekanizmalarına her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyduklarını 
göstermektedir.

Girişim Sermayesi Nedir?
KOBİ’lerin sermaye ihtiyacına 
çözüm olabilecek araçlardan birisi 
girişim sermayesidir. KOBİ’ler katma 
değeri yüksek rekabetçi ürün ve 
hizmet üretimi için ihtiyaç duydukları 
orta ve uzun vadeli fonu, sermaye 
aktarımı ve riske katılma esası ile 

girişim sermayesi sayesinde sağlayabileceklerdir. 
Girişim sermayesi yaklaşımında, KOBİ’lerin 
kuruluş ve büyüme gibi bulundukları farklı 
evrelerde ihtiyaç duydukları fonları karşılamak 
adına belirli bir süre için ortaklık esasıyla firmanın 

S ürdürülebilir büyüme ve bu yolla 
istihdamın arttırılması için girişimcilik 
büyük önem arz etmektedir. Bir 
girişimcinin işini kurup büyütebilmesi, 

pek çok unsurdan oluşan bir ekosistemin 
çalışır hâlde olmasını gerektirmektedir. Böyle 
bir sistemin oluşturulup büyütülebilmesi için 
öncelikle girişimcilik kültürü oluşturulmalı 
ve toplumca desteklenmelidir. Toplumun 
girişimciliğe bakış açısının; başarısızlığa tolerans, 
risk alma düzeyi ve sabır gibi hususlarla birlikte 
girişimciliği özendirici yönde olması, 
yeni girişimlere teşvik açısından 
önemlidir. Nüfus içerisinde 
girişimcilik kültürü ne kadar 
gelişmişse, o ülkenin teknolojik 
yenilik yapma ve büyüme oranı da o 
kadar yüksek olmaktadır. 

Girişimciler ile küçük iş yerlerinden 
orta ölçekli işletmelere kadar önemli 
bir yelpazeyi kapsayan KOBİ’ler, 
istihdama ve inovasyona yaptıkları 
önemli katkılar ile dünya genelinde 
ülke ekonomilerinin belkemiğini 
oluşturmaktadır. Türkiye’deki 
en büyük 2 bin şirket dışındaki işletmelerin 
neredeyse tamamı KOBİ niteliğindedir. 
Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,9'unu 
oluşturan KOBİ’ler; istihdamın yüzde 73,5’ini, 
katma değerin yüzde 53,5’ini, maaş ve ücretlerin 

Girişim sermayesi 
modeli, tüm 

tarafların birlikte 
hareket ettiği 
ve ekonomik 
aktivitenin 

sonuçlarını birlikte 
üstlendiği adil bir 

sistemdir

Girişim Sermayesi
Girişimcilerin Ateşleyici Gücü

Borsa İstanbul İSEDAK Borsalar Forumu Proje Grup Direktörü  
Doç. Dr. Recep Bildik
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bir kısım hisselerinin satın alınması şeklinde 
firmaya ortak olunmaktadır. Girişim sermayesi, 
bağımsız profesyonel fon yöneticileri tarafından 
yatırım stratejisine uygun firma ve girişimcilere 
ortaklık modeliyle yatırım yaparak değer 
oluşturmayı hedefleyen fon sahiplerinin tercih 
ettiği kolektif bir yatırım aracıdır. 

Girişim sermayesi fonları, hızlı büyüme ve 
kâr potansiyeline sahip nitelikli girişimler 
aramaktadır. Bu girişimler genelde AR-GE 
faaliyetlerine ve teknolojiye dayalı olarak 
geliştirilmiş ve rekabet avantajına sahip yüksek 
satış potansiyeli taşıyan yenilikçi ürün ve 
hizmetler sunmaktadırlar. Fon bulamadığı için 
gerekli dönüşümü ve yatırımı yapamayan ve 
dolayısıyla büyüme potansiyelini kullanamayan 
KOBİ’ler de aranan şirketler arasındadır. Fonların 
yatırım süreleri genellikle üç ile 10 yıl arasında, 
ortalama beş yıldır.

Sermaye ile Yatırım ve Büyüme
Yeni kurulmuş ve büyüme aşamasındaki 
firmaların; yetersiz sermaye oranı nedeniyle 
yapmayı planladıkları ve kendilerine büyüme ve 
rekabet avantajı sağlayacak teknolojik altyapı 
dâhil sabit kıymet yatırımlarını kısa vadeli ve 
yüksek faizli borca dayalı kaynaklarla karşılamaları 

Ülkemizde girişim 
sermayesine ilişkin 
mevzuat, 2012 yılı sonunda 
SPK tarafından Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
(GSYO) düzenlemesiyle 
hayata geçirilmiştir

rasyonel olmadığı gibi pek mümkün de değildir. 
Kısıtlı bir işletme sermayesi ile çalışan firmaların, 
üretim veya hizmetlerinin büyütülmesi için 
ihtiyaç duyduğu fon kaynağını doğru bir vade 
ve maliyetle bulması çok önemlidir. Girişim 
sermayesi fonlarının sağladığı uzun vadeli kaynak, 
sermaye kalemlerinde yer alarak borç/özsermaye 
dengesinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
seviyeye kavuşmasını sağlayacaktır. 

Girişim sermayesinin KOBİ’lere sağladığı fayda 
sermaye ile sınırlı değildir. Girişim sermayesi, 
aynı zamanda yatırımın yapıldığı şirketlerde 
kurumsallaşma sürecini de hızlandırmakta; 
yönetim ve denetim süreçlerinde nitelikli bir 
yapının kurulmasına ve geliştirilmesine, kurumsal 
yönetim ilkelerinin uygulanmasına yardımcı 
olmaktadır. Diğer taraftan, şirkete ortak olan fon 
yöneticileri sahip oldukları bilgi ve tecrübeye 
dayalı olarak strateji, iş modeli, insan kaynakları 
yönetimi, yeni pazarlar ve teknoloji dâhil farklı 
konularda şirketin ihtiyaçlarını tespit ederek bu 
gereksinimlerin karşılanması için gösterdikleri 
çabayla âdeta şirkete büyüme ve değer yaratma 
yolunda danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. 

İslami Açıdan Girişim Sermayesi
Girişim sermayesi fonları genel anlamda İslami 
finansın temel unsurları olan adil bir risk ve 
kâr/zarar paylaşımına dayalı ortaklık esaslarına 
uyumludur. Reel ekonomik faaliyetlere dayanan 
bu model, tüm tarafların birlikte hareket 
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olmaları önemli bir avantajdır. SPK mevzuatına 
göre kurulan yatırım fon ve ortaklıkları için 
önemli vergi avantajları da bulunmaktadır. Halka 
açık olarak BİST’te işlem gören GSYO’ların 
sayısı yedi olup, GSYF sayısı ise 28’e ulaşmıştır. 
Bunların yanı sıra sermaye ihtiyacı olan KOBİ’ler 
ve girişimciler, bu ihtiyaçlarını halka açılmadan 
ortaklık yoluyla karşılayabilmek amacıyla BİST 
Özel Pazar’da girişim sermayesi yatırımcılarına 
erişebilmektedirler. Ayrıca SPK mevzuatına tabi 
olmayan ve girişim şirketlerine yatırım yapan 
girişim sermayesi fonları da mevcuttur. 

Gerek ülkemizde gerekse dünyada 
girişim sermayesi yatırımları gittikçe önem 
kazanmakta ve kamu politikaları tarafından 
desteklenmektedir. Düzenleyiciler, girişim 
sermayesi yoluyla özellikle KOBİ’lerin finansmanı 
konusunda daha etkin mekanizmalar ile geniş 
kitlelerin de yatırım yapabileceği kolektif girişim 
sermayesi yatırım araçları geliştirme ihtiyacını 
dikkate alan çalışmalar yapmaktadırlar. Son 
yıllardaki olumlu gelişmelere rağmen ülkemizde 
henüz yeterli düzeyde olmayan girişim sermayesi 
fonlarının belirli bir büyüklüğe ulaşabilmesi için 
kamu politikalarıyla daha fazla desteklenmesi 
ve özel sektör yatırımcıları tarafından girişim 
sermayesi fonlarına yatırım yapılması önem arz 
etmektedir.

ettiği ve ekonomik aktivitenin sonuçlarını 
birlikte üstlendiği bir sistem olarak diğer 
finansman yöntemlerine kıyasla çok daha adil 
bir yaklaşımdır. İslami finansta “mudarebe” 
ve “müşareke” olarak adlandırılan ortaklığa 
dayalı finansman yöntemleriyle paralellik 
göstermektedir. Girişim sermayesinin yatırım 
yapacağı işlerin öncelikle İslami prensiplere 
uygun olması ve bu açıdan değerlendirme 
yapan danışma kurulu tarafından onaylanması 
gerekmektedir. İslami finans ilkelerine uyumlu 
olması nedeniyle son dönemde katılım 
bankalarının girişim sermayesi fonlarına ilgilerinin 
arttığı ve bu amaçla kendi girişim sermayesi 
fonlarını kurdukları gözlenmektedir.

Girişim Sermayesi Fonları ve Mevzuat
Ülkemizde 2012 yılı sonunda Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı (GSYO) düzenlemesiyle hayata geçirilen 
girişim sermayesine ilişkin mevzuat, daha sonra 
2014 yılında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 
(GSYF) mevzuatı ile genişletilmiştir. GSYO ile 
GSYF arasında kuruluş ve tüzel kişilik açısından 
fark olsa da yatırım amaç ve yöntemi benzerdir. 
GSYO ve GSYF payları, Borsa İstanbul’da 
Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış 
Ürünler Pazarı’nda işlem görebilmektedir. Bu 
anlamda GSYO ve GSYF’lerin likiditeye sahip 

Girişim sermayesi 
fonları, dünya genelinde 
ortaklık esasıyla yatırım 
yapılabilecek, hızlı büyüme 
potansiyeline sahip nitelikli 
girişimler aramaktadır
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Risk Sermayesi
Katılım Bankacılığı ve

Albaraka Türk Ticari Pazarlama Yönetmeni İbrahim Gökburun

YORUM

G ünümüzde gelişmiş ülkelerin 
birçoğunda belirli şartlarda 
uygulanmakta olan “risk sermayesi 
finansman yöntemi” kavramının 

çeşitli tanımları mevcuttur. Ancak risk sermayesi 
özetle; girişimcilerin belirli iş fikirleri, yatırımları, 
kuruluş, ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetleri gibi 
aşamalarında büyüme potansiyeli olan küçük 
işletmelere yönelik özsermaye 
iştiraki veya fon aktarımı şeklinde 
bir finansman modeli olarak 
tanımlanabilmektedir. 

Sözkonusu modelin tarihsel gelişim 
süreci incelendiğinde, temelinin 
İslami finans yöntemleri olan ve 
günümüz katılım bankacılığında 
da uygulanan "mudaraba" ve 
"müşareke" sistemlerine dayandığı 
görülmektedir. Bilindiği üzere 
Mekke ve Medine’de mevcut iklim 
şartları sebebi ile tarım faaliyetleri 
sınırlı olarak yapılabilmekteydi. 
Mevcut şartlar, bölgede bulunan gelişmiş 
kavimleri ticaret yapmaya ve buna ilişkin yeni 
yöntemler geliştirmeye yönlendirdi. Böylelikle 
tüccarlarla sermaye sahipleri bir araya gelerek 
bir risk sermayesi modelini, yani mudarabayı 
ortaya çıkarmış oldular. İslamiyet öncesinde de 
var olan bu model, daha sonra İslami kurallar 
çerçevesinde yeniden şekillenerek çok daha 

sistematik bir şekilde dönemin ticari hayatının en 
önemli enstrümanlarından biri hâline geldi.
Bu dönemde ticaret finansmanıyla ilgili bir diğer 
uygulama ise yine faizsiz bir yatırım ve ticaret 
ortaklığı anlamına gelen müşareke olmuştur. Bu 
modelde hem sermayedar hem de sermayeyi 
işleten kişi, ortaya koyduğu belirli orandaki 
anapara ile önceden varılan anlaşmaya göre kâr 

bölüşümü yapardı. Bunlarla birlikte 
murabaha sistemi de dönemin bir 
diğer risk sermayesi modeli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemin 
temelinde ise yatırımcı; sermaye 
ihtiyacı olan bir kişinin malını 
satın alıp üzerine kendi kârını da 
ekleyerek tekrar kişiye satardı.

İslam’ın ticaret ahlakı ile şekillenen 
bu modeller, finansın temelini 
oluşturarak daha sonra Orta Çağ 
Avrupası’nda “commenda” ile 
ticaret hayatına giriş yapmıştır. 
Tüm bu süreç ve uygulamalara 

bakıldığında risk sermayesinin kökünün 
mudaraba ve muşaraka ortaklığına dayandığı 
görülmektedir.

Finans Dünyasında Risk Sermayesi Modeli’ne 
İlgi Artıyor
Bugünkü ekonomik konjonktürde girişimcilerin 
finanse edilmesi, ekonomik gelişmede olduğu 

Risk sermayesi 
sistemi, ticari 
faaliyetler ve 

yatırımlar için
faizsiz ve uzun vadeli 

fon sağlayabilme 
avantajlarını 
beraberinde 

getirmektedir
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kadar işsizlikle mücadelede de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu sebeple birçok ülkede, risk 
sermayesi sisteminin geliştirilmesine ve finanse 
edilmesine yönelik yeni modellerin oluşturulması 
adına çalışmalar yoğunlaşmıştır. Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli birçok 
banka ve finans şirketi, katılım bankalarının 
hâlihazırda uyguladığı sistemin reel ticarete 
ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
sunduğunu fark ederek buna yönelik ürün ve 
enstrümanlar kullanmaya başlamıştır. Katılım 
bankacılığı işlemlerinin ve ürünlerinin diğer 
bankalara nazaran iktisadi manada sağlamlığı, 
yakın geçmişte yaşanan birçok ekonomik kriz 
ve dalgalanmalarda rüştünü ispat etmiştir. 
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin 
konuya ilişkin mevcut iktisadi problemlerinin 
temelini, kaynak sağlama yetersizliği ya da 
sınırlı olan kaynakların etkin kullanılamaması 
oluşturmaktadır.

Risk Sermayesi, Faiz ve Enflasyonun Önüne 
Geçecek
Risk sermayesi kavramı hem Türkiye ekonomisi 
hem de katılım bankacılığı için fırsatlar 
içerdiğinden bu olgu, ülkemiz için hayati önem 
arz etmektedir. Bunun yanında risk sermayesi, 
günümüz ticari faaliyetlerinin önündeki en 
büyük sorunların başında gelen faizin olumsuz 
etkilerinin önüne geçerek tamamen reel bir 
hacim ortaya çıkarmaktadır. 

Girişimci firmalar ve küçük işletme sahipleri, 
uygun şartlarda ve yeterli ölçüde kaynak 
sağlama noktasında faizli sistemin insafına 
bırakılmış durumdadır. Bu kısır döngü içinde 
girişim sermayesi sistemi ve bu konuda öncü 
rol oynayabilecek katılım bankaları, bu tür 
girişimlerin kaynak teminini sağlayarak önemli 
bir çözüm üretmektedir. Ticari faaliyetlerin ve 
yatırımların önündeki en büyük engellerden olan 
yüksek enflasyon ve yüksek faizli geri ödemeler 
gibi olumsuz etkenlere karşı koyabilmek, ayrıca 
istikrarlı büyüyebilmek için; günümüzde risk 
sermayesine dayalı finansman kaçınılmaz hâle 
gelmiştir. Risk sermayesi oluşumunda, katılım 
bankalarının mudaraba ve müşareke ürünlerinin 
yanı sıra kendi özkaynakları ile sisteme destek 
vermeleri, özellikle teknoloji gelişimi odaklı 
projeler için girişimlerini mudaraba sözleşmeleri 
ile uzun vadeli olarak finanse etmeleri; sisteme 
önemli bir ivme kazandıracaktır. Elbette katılım 
bankalarının da ilgili işlemleri yapabilmeleri ve bu 
konuda öncü olabilmeleri için mevzuat ve vergi 
kolaylıkları ile desteklenmesi gerekmektedir.
Dünya genelinde birçok ülkede her geçen 
gün önemini artıran risk sermayesi kavramı, 
hem katılım bankacılığı sistemindeki büyüme 
ve derinleşmeye önemli katkı sağlayacak hem 
de faiz–enflasyon sarmalına karşı ülkemiz 
ekonomisine ivme kazandıracaktır.

Risk sermayesi, katılım 
bankacılığı sistemindeki 
büyüme ve derinleşmeye 
önemli katkı sağlayacaktır
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Gelecek Güvende
Tamamlayıcı Emeklilik ile

Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Aydemir

MEVZUAT

Emeklilik sistemleri dünya genelinde 
“asgari geçim standartlarını hedefleyen 
kamusal emeklilik programları”, 
“işverenin de emekliliğin finansmanına 

katkıda bulunduğu iş yeri bazlı emeklilik 
programları” ve “gönüllü katılım esasına 
dayanan emeklilik sistemleri” olmak üzere 
üçayaklı bir yapı olarak kurgulanmaktadır. 
Türkiye’de de birinci basamakta Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK)’nun yönettiği kamu emeklilik 
sistemi, üçüncü basamakta 2003 yılında 
gönüllülük esasına dayalı başlatılan 
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 
yer almaktadır. Planlanan yapısal 
dönüşüm adımları kapsamında ikinci 
basamak ise 2017 yılında kısmi 
olarak başlatılan Otomatik Katılım 
Sistemi (OKS) ile oluşturulmuştur. 
OKS’de, çalışanların emekliliğe 
yönelik tasarruflarının yatırıma 
yönlendirilmesi ile emeklilik 
döneminde ek bir gelir sağlanması 
ve birinci basamak sistemden 
alınacak maaşın yanında çalışma 
dönemindeki yaşam standartlarının korunması 
amaçlanmıştır. OKS; zorunlu BES gibi algılansa 
da bu sistemde çalışan, istediği zaman 
sistemden ayrılabilmekte veya ödemelerine ara 
verebilmektedir. Ayrıca sistem; mevcut yüzde 25 
devlet katkısına ek katkı, basit katılım, kesintisiz 
planlama ve çalışanın tercihine göre faizli veya 
faizsiz seçenekleri ile de katılımcılarına önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Ancak OKS’den 
ayrılan kişi sayısı, sistemin başladığı günden bu 

yana yüksek seyretmiş olup bugün yüzde 70 
seviyesine ulaşmıştır. 

Tamamlayıcı Emeklilik
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 
“Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm 
Adımları 2019” başlıklı pakette, bireysel 
emeklilik sektörünü yakından ilgilendiren konular 
ele alınmıştır. Buna göre paketin içeriğini; BES 
ve kıdem tazminatının yeniden yapılandırılması, 
tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı 

reformunun gerçekleştirilmesi, 
2020'den itibaren her yıl OKS artı 
gönüllü BES'te en az 100 milyar TL 
fon biriktirilmesi ve beş yıl içinde 
millî gelirin yüzde 10'unu aşan 
toplam fon büyüklüğüne ulaşılması 
oluşturmuştur. Ayrıca reform 
paketinde, yıl sonuna kadar kıdem 
tazminatı fonunun BES altyapısı 
ile entegrasyonu konusunda da 
adımların atılacağı açıklanmıştır. 
Bu doğrultuda planlanan ve kıdem 
tazminatı uygulamasını da içerecek 

tamamlayıcı emeklilik sistemi dâhilinde, işverenin 
de katkı payı ödeyerek emekliliğin finansmanına 
katkı sağlaması, OKS’de yaşanan işveren desteği 
eksikliğini giderecektir.  

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’nin 
detayları yavaş yavaş netleşecek. Ancak 
şu an için bu sistem ile ilgili mevcut resmî 
açıklamalar doğrultusunda şunları söylemek 
mümkün: TES’te, çalışandan olduğu 

Kıdem tazminatı, 
devlet katkısının 
da olduğu fonlu 

bir sisteme 
geçirilecek ve 
BES’e adapte 

edilip bir bütün 
hâlini alacaktır



Temmuz - Ağustos 2019  53

MEVZUAT

gibi işverenden de kesinti yapılması ve 
bunların katılımcıların hesabında birikmesi 
amaçlanmaktadır. İşverenden ne kadar kesinti 
yapılacağı ise şu an için henüz belli olmasa da 
işverenlerin yükünü arttırmayacak bir çözüm 
bulunması hedeflenmektedir. OKS’deki çıkış 
serbestliğinden dolayı çalışanlar, fonlarındaki 
birikimleri ve performansı görmeden sistemden 
kısa sürede ayrıldıklarından devam oranları 
çok düşük kalmıştır. TES’te ise emeklilik yaşına 
kadar katılımcıların sistemde devam etmesi 
amaçlanmaktadır. Bu yeni sistemde emeklilik 
dönemi geldiğinde tüm devlet katkısı ve 
işveren kesintisi birikiminin tamamının alınması 
amaçlanmaktadır. Mevzuatla birlikte belirli 
durumlarda kademeli çıkış hakkının tanınacağı 
söylense de bu kademeler henüz net değildir. 
Diğer önemli bir detay da herkesin maaşına 
göre kesinti yapılmasıdır. Tüm kesintiler çalışanın 
hesabında şeffaf bir şekilde birikecek ve 
emeklilik şirketleri bu birikimleri yönetecektir. 
Öte yandan BES’te emeklilik yaşı 56 olsa da 
tamamlayıcı emeklilikte yaş sınırının değişmesi 
gündeme gelebilecektir.

Kıdem Tazminatı Fonu ve BES Entegrasyonu 
Ne Anlama Geliyor?
Reform paketinde diğer önemli bir detay da 
kıdem tazminatının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 
entegre edileceği konusudur. Reform paketinde 
yapılan açıklamalara göre kıdem tazminatı, 
devlet katkısının da olduğu fonlu bir sisteme 
geçirilecek ve BES’e adapte edilip bir bütün 
hâlini alacaktır.
Sosyal güvenlik uzmanlarına göre, ülkemizde 
kıdem tazminatına yönelik belli başlı sorunlar 
olarak şu hususlar gösterilmektedir:

• Özel sektörde bazı işverenlerin kıdem 
tazminatı yükümlülüğünden kurtulmak için 
hak ediş süresinden önce çalışanlarını işten 
çıkarması veya yeniden çıkış-giriş işlemleri 
yapması

• Kıdem tazminatından mahrum kalma 
korkusuyla çalışanların mevcut iş yerlerindeki 
olumsuzluklara katlanmak zorunda kalması

• Genç iş gücünün özellikle esnek ve yarı 
zamanlı çalışmayı arttırdığı günümüzde 
yapılan kesintiler nedeniyle çalışanların fayda 
görememesi

• Bazı iş yerlerinin de kıdem tazminatı 
yükümlülüklerinden kaçarak haksız maliyet 
avantajı sağlaması

Ülkemizde genel olarak beyaz yakalı çalışanların 
yüzde 65’inin, mavi yakalıların da yüzde 85’inin 
kıdem tazminatı hakkından yararlanamadıkları 
bilinmektedir. Ayrıca kıdem tazminatı işveren 
ve işçi arasında ciddi bir ihtilaf konusu da 
olmaktadır. İş mahkemelerinde görülen davaların 
yaklaşık yüzde 70’lik kısmı kıdem tazminatı 
konusunda olmaktadır. Öte yandan mevcut 
kıdem tazminatı uygulamasının çalışan için tam 
bir koruma ve güvence sağlama işlevini yerine 
getiremediği görülmektedir. 

Tamamlayıcı emeklilik 
sistemi dâhilinde, işverenin 
de katkı payı ödeyerek 
emekliliğin finansmanına 
katkı sağlaması, OKS’de 
yaşanan işveren desteği 
eksikliğini giderecektir

GÖNÜLLÜ BES VE 
OKS’DE TOPLAM 
KATILIMCI SAYISI 

MILYON KIŞIYE 
ULAŞMIŞTIR

11,8 

FON GELİŞİMİ (MİA TL) KATILIMCI SAYISI GELİŞİMİ

2017 yılı itibarıyla ülkemizde başlayan Otomatik Katılım Sistemi’ni dâhil ettiğimizde fon tutarı 
100 milyar TL’ye ulaşmış olup toplam katılımcı sayısı da 11.8 milyon kişiye ulaşmıştır.
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Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek 
adına BES bünyesinde bireysel hesaplara dayalı 
bir Kıdem Tazminatı Fonu’nun oluşturulması 
ve OKS’nin yapılacak değişiklikler ile 
tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesi 
amaçlanmaktadır.
Sonuç olarak ülkemizin demografik açıdan 
yaşlanması gibi değişimler, sosyal güvenlik 
sistemleri ve kamu finansmanı üzerindeki yüklerin 
artmasına yol açmaktadır. Bu değişimler, birinci 
basamakta yer alan klasik emeklilik sistemlerinin 
sürdürülebilirliği ve yaşlanan nüfus için 
yeterli düzeyde emeklilik gelirinin sağlanması 
bakımından olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri 
de beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle 
bireylerin emeklilik döneminin finansmanı 
konusunda ikinci ve üçüncü basamak sistemler, 
ülkemiz için çok daha önem arz etmektedir. 
Bu alanda “Tamamlayıcı Emeklilik” isminin de 
amacıyla bağlantılı olarak isabetli bir seçim 
olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde 2017'de 
başlatılan OKS’de katılımın zorunlu ama sistem 
içinde kalmanın isteğe bağlı olması nedeniyle 
çoğu çalışan daha yeni birikime başlarken hatta yatırım performanslarını görmeden ayrılmayı 

seçmişlerdir. Bu da tam anlamıyla ikinci basamak 
sistemini kısmen ülkemizde başlatabilmiştir. Bu 
reform paketi ile düşünülen ve tüm tarafların 
katılımıyla sonuçlandırılacak olan tamamlayıcı 
emeklilik sisteminde ise zorunluluk esas 
alınacaktır. Burada yapılacak düzenlemeler ile 
hem çalışanların kazançlarına göre bütçelerini 
sarsmadan birikim yapmaları hem de bununla 
emeklilik dönemine yönelik bir fon oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca bireysel hesaplara 
dayalı Kıdem Tazminatı Fonu’nun entegrasyonu 
ile çalışma hayatımızda önemli bir sorun 
olan kıdem tazminatı konusunun da çözümü 
sağlanabilecektir. Fakat bu yeni düzenlemelerin 
hayata geçişi öncesinde hem işverenin hem de 
çalışanın hem de kamuoyunun iyi aydınlatılması 
gerekmektedir. Bu fonların güvence altında 
olduğu, şeffaflık ile yönetildiği ve ülkemiz için 
gerekliliği iyi anlatılabilirse bu sistemin sosyal 
güvenlik boyutu açısından orta ve uzun vadede 
çok başarılı sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim.

MEVZUAT

TES KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN 
DEĞİŞİKLİKLER

1. Kıdem tazminatında fonlu bir sisteme geçilecek ve 
kıdem tazminatı “tamamlayıcı emeklilik” ile entegre 
edilecek.

2. İşe yeni girenler ve belirli çalışma süresi olan kişiler, bu 
sisteme zorunlu olarak dâhil edilecek.

3. İşverenden ve çalışandan yapılacak kesinti, her ay 
çalışanın emeklilik fon hesabına yatırılacak; kıdem ise 
işveren tarafından belirlenecek bir periyotla yine aynı 
hesaba aktarılacak.

4. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yapılacak devlet 
katkısı oranları netlik kazanacak.

5. Tüm fonların yatırım alanları mevzuat ile belirlenecek.
6. Çalışanlar, birikimleri ve kıdemleri ile ilgili tüm takip 

sürecini kendi hesaplarında izleyebilecek.
7. Kıdem tazminatının emeklilik yaşı gelince veya belirli 

yıllar çerçevesinde oransal bir tutar olarak alınabileceği 
bir sistem kurgulanacak.

8. Yeni sistemle beraber çalışan ister 20 gün ister 10 
sene çalışsın, işveren kıdem tazminatı fonuna çalışanın 
tazminatını yatırmak durumundadır. Böylelikle kıdem 
tazminatı çalışanın hesabında birikmiş olarak korunacak. 

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN
ÜÇ TEMEL BASAMAĞI

BASAMAK
Sosyal Güvenlik Sistemi

Zorunlu / Çalışan ve 
İşveren Katkılı

Zorunlu / Çalışan ve 
İşveren Katkılı

Gönüllü / Sadece 
Katılımcı Katkısı

BASAMAK
Bireysel Emeklilik

BASAMAK
İşyeri Bazlı 

Emeklilik Sistemleri

Tamamlayıcı Emeklilik 
Sistemi’nin sosyal güvenlik 
boyutu açısından orta ve 
uzun vadede çok başarılı 
sonuçlar doğuracağı 
kanaatindeyim
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Destekler
Etkili Kurumsal Yönetim, Ekonomik Büyümeyi

Albaraka Türk İş Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürlüğü Yöneticisi 
Murat Ceylan

YORUM

T eknolojik gelişmeler ile birlikte 
sermayenin finansal sistemde dolaşımı 
hızlanmış ve yatırımcılar uluslararası 
düzeyde yatırım yapabilir hâle 

gelmişlerdir. Birçok ülke; şirketler hakkında 
daha çok bilgiye kolaylıkla ulaşmak, ihtiyaçları 
karşılamak ve faaliyet gösterdikleri sistemi 
düzen içerisinde tutabilmek için yasal ve yapısal 
değişikliklere gitmiştir. 
Kurumsal yönetim ilkelerinin finans sektörüne 
olan yansımasına bakıldığında bankalar, mali 
krizlere ve skandallara açık 
olmasına rağmen ekonomik yapının 
gelişmesine zemin hazırlamakta 
ve finansal sistemin işleyişinin 
sağlanmasında büyük önem 
taşımaktadır.

Finansal Güvenlik için Kurumsal 
Yönetim
Büyüyen bankacılık sektörü ve 
küreselleşen piyasalarda yer 
alabilmek için bankalar; belirli ve 
uluslararası standartlara uygun 
olarak faaliyetlerini düzenlemeye 
başlamıştır. Basel Düzenlemeleri 
de bunun en net örneklerinden biridir. Basel 
Düzenlemeleri uluslararası düzeyde kabul edilen 
kıstaslar olmasına rağmen uygulamadaki farklı 
ihtiyaçlar, sektörde yer alan bankaların risk 
alma düzeyleri ve ortaklık yapıları gibi kriterler, 
değişiklikler yaratmaktadır. Kişisel verileri temin 
edilebilen bir vatandaşlık erişim sistemine 
sahip olan bankaların, elinde bulundurduğu 

bu dataların güvenliğinin sağlanması için de 
kurumsal yönetim önem kazanmaktadır.
Bankaların ekonomi üzerindeki etkisi 
düşünüldüğünde kurumsal yönetim 
uygulamalarının önemi daha da artmaktadır. 
Banka yönetimlerinin kurumsal yönetimi 
benimsemesi, sermayeyi verimli bir şekilde 
dağıtacak ve kendilerinin kredi vererek 
fon sağladığı firmaların kurumsal yönetim 
uygulamaları üzerinde de daha etkili 
olabilecektir.  

Yetersiz Kurumsal Yönetim, 
Güven Duygusunu Zedeler
Dünya genelinde bankacılık 
faaliyetlerinin geliştirilmesi 
amacıyla Uluslararası Ödemeler 
Bankası (Bank for International 
Settlements/BIS) Komitesi 
tarafından tüm bankalar için ilk 
olarak Basel 1 (sermaye yeterliliği) 
Kriteri yayınlanmıştır. Bankaların 
güçlü bir kurumsal yönetim 
sistemine sahip olmaları aynı 
zamanda küresel mali sistem 
için de önem taşımaktadır. Basel 

Denetim ve Gözetim Komitesi de bankalarda 
etkin kurumsal yönetimi yaygınlaştırmak için 
çalışmalar yapmaktadır. 
Düzenlemelerin takibi ve uyumu, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca yapılarak bir mevzuat 
oluşturulmaktadır. Aynı zamanda Türk Ticaret 
Kanunu ve Finansal Hizmetler Kanunu ile 

Bankaların  
etkin bir 

kurumsal yönetim 
gerçekleştirmesi, 

bankaların 
performansını 

geliştirirken 
ekonomik büyümeyi 
de desteklemektedir
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YORUM

de yasal olarak düzenlenmektedir. Etkin 
kurumsal yönetimin bankacılık sektöründe 
uygulanamaması, gözetim ve denetim 
komitelerinin çalışma mekanizmalarını etkisiz 
hâle getirir. Yetersiz kurumsal yönetim; menfaat 
sahiplerinin ve mudilerin korunmasını engeller, 
piyasa işleyişini ve güven duygusunu zedeler. 

Finansal Performans Kurumsal Yönetimle 
Doğru Orantılıdır
Bankacılık, faaliyetleri ve yapısı gereği dinamiktir. 
Bu gibi yapılarda uygulanacak başarılı ve 
etkin bir kurumsal yönetim, iyi bir performans 
sağlamaktadır. Aynı zamanda bankanın 
bilinirliğini ve marka değerini de arttırmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda, ‘’Kurumsal yönetim 
ilkelerini eksiksiz uygulayan, kurumsal hedef ve 
stratejilerini bu kriterlere bağlı kalarak belirleyen, 
paydaşlarının ve mudilerin çıkarlarını koruyan, 
mevzuat ve yasal düzenlemelerin gerekliliklerini 
sağlayan, yönetim kurulu ve denetim kurulu 
sorumluluklarının açık ve net olarak belirlendiği 
bankaların finansal performansları ve kurumsal 
yönetim performans göstergeleri arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.‘’ 
Tanımlamalar farklı olsa da kurumsal yönetimin 
genel kabul görmüş dört temel ilkesi vardır: 
Eşitlik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk. 

Kurumsal yönetimin amacı; yönetimde ve 
faaliyetlerde değer oluşturmak, kâr elde etmek, 
paydaşların ve diğer tüm grupların haklarının 
korunmasını ve sözkonusu grupların arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Kurumsal 
yönetimde asıl önemli husus ise yönetimin 
denetlenmesi sürecinin gerek işletme içi gerekse 
işletme dışı veya kamu otoritelerinin yanı sıra 
ilgili kişi ve kuruluşlarca da yapılabilmesine 
olanak tanımasıdır.

Güven üzerine kurulu finansal sistemde yer alan 
bankalarda ticari işletmelerin finansmanında, 
ödeme sistemlerine erişim gibi birçok imkân 
tanınmıştır. Bankaların kurumsal yönetimi; 
pay ve menfaat sahiplerinin korunmasının 
sürdürülmesini, kurumsal hedeflerin 
oluşturulmasını, sistemin sektörel ve yasal 
düzenlemeler ile uyumlu ve güvenilir olmasını 
sağlar. Finansal sistem içerisinde önemli bir yer 
tutan bankaların etkin bir kurumsal yönetim 
gerçekleştirmesi, bankaların performansını 
geliştirirken ekonomik büyümeyi de 
desteklemektedir. 
Özetlemek gerekirse bir ekonomide şirketlerin 
veya kurumların iyi bir kurumsal yönetime sahip 
olmaları hem istihdamı hem millî geliri arttıracak 
hem de refah seviyesi yüksek toplumlar düzeyine 
ulaşılmasını sağlayacaktır.

Bankacılık, faaliyetleri ve 
yapısı gereği dinamiktir. Bu 
yapıda uygulanacak başarılı 
ve etkin bir kurumsal 
yönetim, iyi bir performans 
sağlamaktadır

KURUMSAL YÖNETİMİN 4 İLKESİ
• Eşitlik
• Hesap verilebilirlik 
• Şeffaflık 
• Sorumluluk

1998
YILINDA 

YAYINLANMIŞTIR

BASEL I KRITERI, 
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İK

sektöründe bir adım öne geçmektedir. Bilhassa 
bu kurumlar, öncelemeleri ve özümsemeleri 

gereken bu tutum sayesinde köklü 
bir yapının temel taşını oluşturan 
“çağa ayak uydurma” konusunda 
başarılı olacaktır. 

Katılım bankacılığı özelinde 
değerlendirildiğinde ise 
genç istihdamı ve kalifiye 
çalışan yetiştirmek, sektörün 
sürdürülebilirliği açısından önemi 
yadsınamaz bir konuyu teşkil 
etmektedir. Ülkemizde henüz kendisi 
de “genç” bir ekosistem olan 
katılım bankacılığı, genç beyinlerin 

bu ekosisteme daha fazla dâhil edilmesiyle 
bilinirliğini artıracak ve sağlam temeller üzerinde 
yükselecektir. 

Türkiye’deki katılım bankalarının bu alanda 
yürüttükleri projeleri, ilgili yöneticilerinden 
dinledik… 

K üçük yaşlarda başlayan ve erken 
yetişkinlik dönemine kadar devam 
eden eğitim hayatından sonra, bu 
sürecin bireyi asıl hazırladığı evre olan 

iş yaşamına geçmek birtakım zorlukları da 
beraberinde getirmektedir. Bu durum; içinde 
bulunulan tüm şartlardan önce eğitimin teorilere 
dayanmasından, iş yaşamının ise pratikler bütünü 
olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda 
ülkemizdeki hemen her sektörde problem teşkil 
eden “kalifiye çalışan eksikliği” ile “iş arayan ve 
bulamayan on binlerce yeni mezun” da eğitim 
ile iş dünyası arasındaki beklenti farklılıklarını 
ortaya koymaktadır. Bu meselenin taraflarından 
birini; üniversite öğrenimi gören gençlerin iş 
yaşamına dair enformasyon eksiklikleri, bu 
nedenle gerçekçilikten uzak başlangıç hedefleri, 
eğitimleri esnasında iş tecrübesi kazanmamaları 
ve en önemlisi de iş imkânı elde edememeleri 
oluşturmaktadır. Terazinin diğer ucunda, yani ağır 
kısmında ise iş dünyasının ve iş odaklı sivil toplum 
kuruluşlarının; sektörel konuların 
ötesinde, yeni nesle yönelik eğitim 
ve iş edindirme çalışmalarına 
yeterince eğilmemesi yer almaktadır. 

Ülkenin ekonomik göstergelerindeki 
son durum doğrultusunda 
günümüzde istihdama yönelik 
yürütülen çalışmalar artmış olsa 
da gençlerin birey özelinde 
bilgilendirilmesi ve onlara iş 
yaşamının yerinde öğretilmesi; 
bu alanda atılacak adımların ilkini 
oluşturmaktadır. Zira ilerleyeceği 
yolu ana hatlarıyla bilen, gerçekçi bir bakış açısına 
sahip olan bilinçli bir genç birey; çalıştığı veya 
çalışacağı kurum başta olmak üzere ülkesinin 
değerlerine ve birikim altyapısına önemli bir katkı 
demektir. Aynı şekilde insan kaynaklarını genç 
çalışanlardan oluşturan kurumlar ise yenilikçilik, 
özgünlük ve sürdürülebilirlik bakımından 

İş yaşamı 
konusunda 

bilinçli bir genç; 
çalıştığı kurum 

başta olmak 
üzere ülkesinin 
değerlerine de 

önemli bir katkı 
demektir

Gençlerle Yükselecek
 Katılım Bankacılığı,
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E mlakBank olarak kurumumuzda uygulayacağımız staj ve yarı 
zamanlı çalışma modelleri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde 
okuyan öğrencileri, katılım bankacılığına kazandırmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca bankamızda, üniversitelerde veya ilgili mecralarda; öğrencilere ve iş 
deneyimi olmayan adaylara yönelik düzenleyeceğimiz eğitici programlarla 
katılım bankacılığının gençler arasındaki bilinirliğini ve bu modele olan 
ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda istihdamını sağladığımız yeni 
mezun çalışanlarımızı ise genel bankacılık uygulamaları ve katılım 
bankacılığı prensipleri doğrultusunda yapılandırılmış eğitim programları ve 
yeni nesil yöntemler ile geleceğe hazırlayacağız. Bu süreçte örgün eğitim 
programlarıyla beraber dijitalleşmenin geniş ve esnek imkânlarını da 
gelişim amaçlı kullanırken tecrübeli personellerimizin yeni çalışanlarımıza 
mentörlük desteği de bir diğer önemli eğitim aracımız olacak.  Ayrıca iş 
başında öğrenme programlarıyla çalışanlarımızın süreçlere bizzat dâhil 
olmalarını sağlayarak onlara doğrudan öğrenme fırsatı sunarken onların 
taze fikirlerini değerlendirme imkânı da yakalamış olacağız.

GENÇ NESLIMIZIN GÜCÜNE GÜVENIYORUZ

EmlakBank İnsan Kaynakları (İK) Müdürü Yusuf Hakkı Bakırhan 

V akıf Katılım olarak sektördeki rekabetçi tutumumuzla, büyüme 
trendimizle, çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle, 
hâlihazırda katılım bankacılığına ilgi duyan gençleri ve alanında 

deneyimli uzmanları bünyemizde istihdam etmek istiyoruz. Bu kapsamda 
gerek işveren markamız “BİZ – Birlikte İnançla Zirveye” kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarımızla gerek gençlere fırsat 
tanıdığımız “Geleceğe Katılım” projemizle gün geçtikçe yerimizi hem 
profesyonel dünyada hem de gönüllerde sağlamlaştırdığımıza inanıyoruz.
 
Ailemize kazandırmış olduğumuz alanında uzman yeteneklerin yanı sıra 
bizim için çok kıymetli olan “Geleceğe Katılım” projemiz ile gençlerimizi 
birer emanet olarak görüyor, çalışma hayatına atacakları ilk adımda onların 
yanlarında olmak için çabalıyoruz. İnanıyoruz ki genç ve dinamik bir banka 
olarak gençlerin bakış açılarıyla zenginleşirken deneyimlerimizle de onlara 
rehberlik edebilmek, çok değerli bir süreç.

GENÇLERIN BAKIŞ AÇISIYLA ZENGINLEŞIYORUZ

Vakıf Katılım İK ve Eğitimden Sorumlu GMY Betül Vural Yılmaz 

2 9 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye ve bölgesinde lider bir katılım bankası 
olma vizyonuyla faaliyetlerine başlayan Ziraat Katılım Bankası, Mayıs 
2019 itibarıyla 1113 çalışanı ve 82 şubesi ile müşterilerine etkin 

hizmet vermeye devam etmektedir. Kuruluşundan bu güne genç nüfusu 
bankacılık sektörüne kazandırmak amacıyla ülkemiz genelinde servis 
görevlisi ve uzman yardımcısı olmak üzere toplam üç sınav gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Yapılan sınav ve mülakatlar neticesinde başarılı olan 321 
genç adayın işe alım süreçlerini tamamlayarak bankamızda istihdamlarını 
sağlamış olduk. Genç personel istihdamına verdiğimiz desteğin yanında 
lise ve üniversite öğrencilerinin zorunlu staj kapsamındaki taleplerini 
karşılamaktayız. Bu programlar ile öğrencilere okulda öğrendikleri bilgileri 
uygulama ve pekiştirme imkânı sunuyoruz. Yine üniversite öğrencilerine 
yönelik başlattığımız kısmi süreli çalışma programımız ile onların eğitim 
hayatı süresince de kendilerini geliştirmelerine imkân tanımaktayız. 
Gençlerimize yönelik istihdam ve staj çalışmalarımız ile onların 
gelişimine katkıda bulunmanın yanında katılım bankacılığı konusunda da 
bilinçlenmelerini sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

GENÇLERI KATILIM BANKACILIĞI KONUSUNDA BILINÇLENDIRIYORUZ

Ziraat Katılım Hazine ve Uluslararası Bankacılık GMY Osman Karakütük

K uveyt Türk olarak tüm insan kaynakları süreçlerimizi “önce çalışan” 
prensibiyle ve tüm çalışanların “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” diyecekleri 
şekilde tasarlıyoruz. Kurum kültürümüzü kökten beslemek için 

“Bankada Kampüs” isimli bir program yürütüyoruz. İstihdama yönelik 
uzun vadeli işe alım ve sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz 
program kapsamında, üniversite öğrencilerine temel bankacılıktan kişisel 
gelişime uzanan geniş kapsamlı bir eğitim sunuyoruz. Finans ve ekonomi 
alanlarına ilgi duyan ve katılım bankacılığını keşfetmek isteyenlere yönelik 
yürüttüğümüz Kâşif programımız ile de geleceğin MT yöneticilerini henüz 
öğrencilik yıllarındayken yetiştiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın finans 
ekosistemindeki yetkinliklerine katkı sunmak için de çeşitli projeler 
yürütüyoruz. Bu noktada, “Bankacılık Okulu” markamızla bankacılığa dair 
her eğitimi, tüm çalışma arkadaşlarımıza belirli periyotlarla sunuyoruz. 
Bizler her zaman çalışanlarımızın eğitimini destekleyen ve buna teşvik 
eden bir kurum olduk. Bu tür örnekler çalışanlarımızın motivasyonunu 
artırırken bankamızın başarısına da büyük katkı sağlıyor. 

EĞITIMI DESTEKLEYEN BIR KURUMUZ

 Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu GMY Aslan Demir

T ürkiye Finans olarak çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve iş 
hayatındaki yetkinliklerini geliştirecek projeler ortaya koyarak, 
onları çok daha donanımlı bir altyapı ile katılım finans ekosistemine 

katmayı amaçlıyoruz.  Özellikle katılım bankacılığına yeni bir soluk getirecek, 
dinamizmi ve enerjisi ile sektöre ve bankamıza katma değer sunacak 
genç yetenekleri keşfediyor, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve 
gelişimlerini desteklemek amacıyla onlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.  Geliştirdiğimiz WE, WE Plus ve CORE isimli İK programlarımız ile 
staj ve yeni mezun işe alım süreçlerimizi çok daha verimli ve sonuç odaklı bir 
sürece dönüştürüyoruz. WE programını; staj yapma zorunluluğu bulunan lise 
ve üniversite öğrencilerine, profesyonel iş yaşamını ve banka uygulamalarını 
deneyimlemeleri için oluşturduk. WE Plus’ı da üniversitelerin 3. ve 4. sınıf 
öğrencileri ile yürütüyoruz. Bu programla yetkinlikleri doğrultusunda 
mezuniyetleri sonrası onları bankamıza kazandırmayı hedefliyoruz. CORE 
programını ise, üniversiteden yeni mezun genç yetenekleri çekirdekten 
yetiştirmek üzere bankamıza kazandırmak için hayata geçirdik. 

GENÇLERLE IŞ BIRLIĞI IÇERISINDEYIZ

Türkiye Finans İK GMY Züleyha Büyükyıldırım

A lbaraka Türk olarak üniversiteli genç arkadaşlarımıza, aldıkları 
eğitimleri pratiğe dökebilmeleri için “Genç Albaraka Akademisi” 
programı kapsamında part-time çalışma imkânı sunuyoruz. 

Hem şube hem genel müdürlük birimlerimizde görev alabilen Genç 
Albarakalılar, katılım bankacılığını bizzat bu sektördeki tecrübeli 
çalışanlarımızın yanında yaşayarak ve uygulayarak öğreniyorlar. Bu 
çalışma, klasik staj programlarına nazaran çok daha kapsamlı ve öğretici 
oluyor. Genç arkadaşlarımız masadan bilgisayara kadar kendilerine tahsis 
edilmiş her türlü imkânı kullanarak ve sorumluluk alarak aktif bir şekilde 
çalışıyorlar. Eğer mezuniyet sonrası bankamızda devam etmek isterlerse 
iş hayatına alışmış ve tecrübe sahibi olarak kariyerlerine başlama 
ayrıcalığına kavuşuyorlar. Bizimle devam etmedikleri takdirde ise gittikleri 
yere Albaraka’da edindikleri katılım bankacılığı felsefesini götürmüş 
oluyorlar. Bu şekilde hem kendi bünyemiz hem sektör için nitelikli insan 
yetiştirme amacına ulaşmayı hedefliyoruz.  

SEKTÖRÜMÜZE NITELIKLI IŞ GÜCÜ YETIŞTIRMEYI AMAÇLIYORUZ

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı (GMY) Süleyman Çelik 

İK
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GÜNCEL

Kâğıt toplayıcıları, kimsenin yapmak istemeyeceği bir işi yaparak ülke 
ekonomisine, çevreye ve atık ithalatına ciddi boyutlarda katkı sunuyor

kolaylaştırırken bazı detayları teğet geçmemize 
de neden olabiliyor. Tıpkı her gün haberlerde 
dinlediğimiz hastalıkların bir gün bizim ya da 
tanıdığımız birinin başına gelmeden dikkatimizi 
çekmemesi, üzerinde araştırmalar yapmamamız 
ve farkındalığımızın oluşmaması gibi… Böyle bir 
farkındalık, bende yakın zamanda okuduğum 
bir röportaj sayesinde oluştu. Her sokağa 
çıktığımda, iş yerimin yakınında, evimin önünde 
ya da trafikte günde en az bir kâğıt toplayan 
kişiyle karşılaşmışlığım vardır. Ancak sıklıkla 
karşılaşmama rağmen beynimin otopilotunun 
benim adıma bir yargısı vardı: “Çöp karıştıran, 
üzeri kirli insanlar… Yanlarından geçerken 
temkinli ol.”  Böylelikle bu insanlar hakkında hiç 

Y apılan araştırmalar gösteriyor ki 
insanlar, günlük alışkanlıklarını – diş 
fırçalamak, her sabah işe giderken 
aynı yolu yürümek gibi - beyninin 

otopilot modu sayesinde üzerinde düşünmeden, 
ince eleyip sık dokumadan gerçekleştiriyor. 
Bu; insanların yalnızca günlük işlerini 
etkilemiyor, aynı zamanda hızlı karar alması 
gereken durumlarda “düşünmeden” hareket 
etmelerine de sebep oluyor. Otopilotumuz, 
bilinçaltındaki mevcut bilgiye dayanarak 
olaylar ve olgular arasında bir neden - sonuç 
ilişkisi kuruyor ve bizim adımıza hızlı bir kanaat 
oluşturuyor. Zihnimizin oluşturduğu bu ezber 
bilgi, bize hız ve beceri kazandırarak hayatımızı 

Topluma Anlatmak
En Büyük Mücadelemiz, Kendimizi

Kuveyt Türk Kurumsal İletişim Uzmanı Gülsüm Gökpınar
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500

TÜRKIYE GENELINDE 
SOSYAL GÜVENCEDEN 

YOKSUN OLARAK 
ÇALIŞAN 

BIN ATIK KÂĞIT 
TOPLAYICISI 
BULUNUYOR

GÜNCEL

düşünmem gerekmemişti. Gerçekten kimdi bu 
insanlar, ne yapıyorlardı, amaçları neydi? 
Sokaklarda hepimizin karşılaştığı, hatta zaman 
zaman çekindiği bu insanlar, akşam evlerine 
ekmek götürebilmek için mücadele eden, 
çocuklarını çöpten topladıkları kartonlarla 
okutan, hiçbir sağlık güvencesi olmadan yaz-kış 
çalışan ve kişisel çabalarıyla ekonomiye değer 
katan, doğanın ekolojik dengesine katkı sunan 
kişiler. Son kısım kulağa biraz iddialı gelmiş 
olabilir; ancak bu insanlar kimsenin yapmak 
istemeyeceği bir işi yaparak ülke ekonomisine, 
çevreye ve atık ithalatına ciddi boyutlarda 
katkı sunuyor. Sadece kâğıt değil, petrol ve 
türevleriyle yapılan atıkları da topluyorlar. Yani bir 
nevi ülkemizin dışarıya olan petrol bağımlılığını 
da azaltıyorlar.
Bahsettiğim köşe yazısında röportaj yapılan kişi, 
Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) 
Başkanı Recep Karaman’dı. Atık kâğıt toplayan 
kişilerin bir aileye bakmakla yükümlü olduklarını, 
çocuklarını üniversitede okutan bir babanın da 
bu işi yaptığını daha önce hiç düşünmemiştim. 
Evet, hiçbir zaman dilendiklerine ya da 
hırsızlık yaptıklarına da ihtimal vermemiştim; 
ancak kendimce hep dikkat edilmesi gereken 
insanlar olduğuna inanmış ve ona göre hareket 
etmiştim. Röportajda beni en çok sarsan, 
Recep Bey’in “Biz işin kolayına kaçmıyoruz, 
en zorunu yapıyoruz. Alnımızın teriyle evimize 

ekmek götürüyoruz. Bu işe girmemizden 
dolayı başka mesleklerden anlamayız. Bizim 
çocukluğumuz, gençliğimiz bu iş ile geçti. Bizim 
belirli bölgelerimiz var o bölgelerde toplarız, 
esnaflarla diyalogumuz vardır. Bir hırsızlık olayı 
ya da başka bir olay olduğu zaman müdahale 
ederiz. Bizim vatandaşlardan talebimiz yaptığımız 
işi bilmeleridir. Bizleri tanıyabilmelerini, ön 
yargıyla yaklaşmayarak bizi bu toplumun bir 
parçası olarak görmelerini arzu ederiz. Sokak 
toplayıcısı, toplum için tehlike arz eden kişi 
değildir. Toplumumuzun bize bu gözle bakmasını 
arzu ediyoruz. Yanlış yapmak en basitiyken biz en 
zorunu yapıyoruz.” dediği bölümlerdi. Bugüne 
kadar haklarında ne düşündüysem meğer tam 
tersiymiş. 
SATDER Başkanı Recep Karaman, kendilerini 
“birçok kişinin kokusuna bile dayanamadığı 
çöplerden değer oluşturan, çocuklarına haram 
yedirmemek için her gün 30-35 kilometre yol 
kat ederek sokaktaki en büyük kartonu bulmayı 
hayal eden kişiler” olarak tanımlıyor. Sadece 
Ankara’da 2 bin 700 üyesi olan derneğin amacı 
işçilerin yasal haklarını almasını sağlamak, iş 
güvenliği eğitimleri organize etmek ve yeni 
yasal düzenlemeler için çalışmak. Çünkü Türkiye 
genelinde sosyal güvenceden yoksun olarak 
çalışan 500 bin atık kâğıt toplayıcısı bulunuyor. 
Dernek, içinde kâğıt toplayan kişilerin de 
bulunduğu sağlıklı bir atık toplama sistemi 
kurulduğunda, çalışanların serbest meslek 
statüsünde sigortaları ve resmî bir kıyafetleri 
olduğunda, toplumsal statü kazanacaklarına ve 
insanların onlara güven duyabileceği daha insani 
şartların sağlanacağına inanıyor. 
Yaptıkları işin sağlık problemlerini bir kenara 
bırakırsak bir de psikolojik boyutu var. Atık 
kâğıt toplayan kişiler “En büyük mücadelemiz, 
kendimizi topluma anlatmak.” diyor. Toplum 
tarafından hor görülmek, korkulan insanlar 
olmak istemiyorlar. İster algıda seçicilik deyin, 
ister farkındalık… Umarım bu yazıdan sonra her 
birimiz sokakta karşılaştığımız kâğıt toplayan 
kişilere daha farklı bir gözle bakmayı deneriz. 

Kâğıt toplayıcılar, petrol 
ve türevleriyle yapılan 
atıkları da toplayarak bir 
nevi ülkemizin dışarıya 
olan petrol bağımlılığını da 
azaltıyor



62  Temmuz - Ağustos 2019

TEKNOLOJİ

Siber güvenlik kavramı, firmaların ve kurumların risk faktörlerinin 
belirlenmesinde yeni güvenlik stratejilerine duyduğu ihtiyacın karşılanması 

amacıyla ortaya çıkmıştır

Sağlayabilir mi?
Hacker, Siber Güvenliğinizi 

Yazı: GAİS Siber Güvenlik Teknolojileri / Kıdemli Sızma Testi Uzmanı Muhammet Rufai Gedik

G ünümüzde dijitalleşme ile birlikte artık 
adım atmaya dahi gerek kalmadan 
Kanada'dan Afrika'ya, Türkiye'den 
Çin'e, Fas'tan Fransa'ya ulaşılabilirlik 

söz konusudur. İnsanların bedenen ulaşamadıkları 
yerleri sanal ortam aracılığıyla gezip görmeleri, 
internetin tüm ulaştığı bölgelere varabilmelerini 
sağlamaktadır. Dolayısıyla bu kadar insanın 
bulunduğu bir ortamda güvenlik bir ihtiyaçtan 
çok zorunluluk hâlini almıştır. Merkezi bir tasarıma 
sahip olmayan internetin 1960’larda ortaya 
çıkması, günümüzde bilgi teknolojilerinin mihenk 
taşını oluşturmuş ve gelişen teknolojilerin yanı 
sıra sosyal imkânlar ile birlikte 2 milyardan fazla 
insan, internet ağının aktif bir parçası olmuştur. 

Bilindiği üzere 21. yüzyılda Endüstri 4.0 ile 
birlikte siber-fiziksel sistemlerin entegrasyonu 
sağlanmış, böylelikle üretim bantları değişmiş, 
bu yönde sunulan teknolojiler ise hızla gelişmiştir. 
Endüstri 4.0 sayesinde oluşturulan geniş ağ, 
yüksek oranlı veri paylaşımı ve kurumsallaşmada 
kolaylık sağlayan bilişim altyapıları; firmaların 
ve kurumların risk faktörlerinin belirlenmesinde 
yeni güvenlik stratejilerine ihtiyaç duyulmasını 
sağlamıştır. Bu güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla da siber güvenlik kavramı ortaya 
çıkmıştır.

Siber Güvenlik Neleri Kapsıyor?
Siber güvenlik; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün 
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ve kullanılabilirliğinin sağlanması amacını 
taşımaktadır. Siber güvenliğin sağlanması için 
temelde beş kıstas sayılabilir. Bu kıstasların ilki 
“bilinçli kullanıcı kültürünü oluşturmak” ve bu 
kültürün sürekliliğini sağlamaktır. İkinci kıstas, 
kullanılan sistemlerin sıkılaştırma çalışmalarının 
yapılması ve periyodik olarak sızma testleri ile 
güvenliğin sınanması için “sistem güvenliğini 
sağlamak”tır. Kıstasların üçüncüsünü; 
kullanılan ürünlerin güvenliğinin tetkiki, yapılan 
güncellemelerin takibi ve kritik sistemlerde 
espiyonaja açık olmayan yerli ürünlerin tercih 
edilmesi amacıyla “ürün güvenliğini sağlamak” 
oluşturmaktadır. Dördüncüsü de kullanılan 
ürün ve sistemlerin yönetimi ve güvenliğin 
test edilmesi adına işin içinde olan, bilinçli ve 
gelişime açık insan kaynağının sağlanması veya 
dış kaynak kullanım stratejilerinin planlanması 
anlamına gelen “nitelikli iş gücüne sahip 
olunması”dır. Beşinci ve son kıstas ise “sistem 
olay ve durum takibinin sağlanması”, yani SIEM 
(Security Information and Event Management) 
korelasyonları ve EDR (Endpoint Detection and 
Response) gibi çözümler ile ağın sürekli izlenerek 
yorumlanmasıdır. 

Siber Güvenlikte “Şapka” Kültürü
Kısaca siber güvenlikteki temel çözüm 
kıstaslarından bahsettikten sonra “siber 
güvenlik” terminolojisinde bulunan “şapka” 
kültüründen bahsetmek isterim. Hacker’lık; kültür 
geçmişi 1950'li yıllardaki Hippi akımına kadar 
giden, literatürde hacktivist olarak adlandırılan, 
siyah, beyaz ve gri şapkalılar gibi türleri olan bir 
akımdır. Genellikle dinamik ve yıkıcı yapısıyla 
tehlike arz eden hacker’lar, bazen devlet destekli 
bazen organizasyonel bazen de bireysel olarak 
saldırılar gerçekleştirmektedir. Bu saldırıların 
devletlere, firmalara ve halka maddi ve manevi 
büyük zararları vardır. Hacker’lar; bilişim 
teknolojileri mimarilerinde bulunan zafiyetleri 

kullanım tipine göre beyaz (iyi), siyah (kötü) ve 
gri (çirkin) şapkalı olarak üçe ayrılmaktadır.

Beyaz Şapkalı Hacker
Beyaz şapkalı hacker, siber güvenlik ile ilgili 
araştırmalar yapan ve sektörde bilinçli çalışanlara 
verilen genel bir isimlendirmedir. Bilgi ve eğitim 
süreçlerinde yasal düzlemlerden faydalanarak 
kendilerini geliştiren beyaz şapkalılar, yaptıkları 
kamuoyuna açık çalışmalar ile kendilerini 
ispatlamaktadır. Bu kavram; bilinenin aksine 
bilişim sektöründe siber güvenlik birimlerinde 
çalışanlara değil, sızma testi uzmanlarına 
verilen bir unvandır. Beyaz şapkalı hacker’lar bir 
siyah şapkalı gibi düşünme becerisine sahip, 
saldırganın bakış açısı ve yöntemlerine ise hâkim 
olmalıdır. Örnek verecek olursak “1970-95 yılları 
arasında dünya kamuoyunda ilk hacker olarak 
bilinen Kevin David Mitnick telefon sistemleri ve 
bilgisayar ağları arasında NSA (National Security 
Agency) başta olmak üzere Sun Microsystems 
ve Motorola gibi birçok ağa sızmasının ardından 
1995 yılında FBI ile beyaz şapkalı bir hacker 
olan Tsutomu Shimomura işbirliği sayesinde 
yakalanmıştır.”

Siyah Şapkalı Hacker
Bilişim sistemlerine izinsiz giriş yapıp kendi 
motivasyon kaynaklarına göre bu sistemleri 
kullanarak kişisel bilgiler ve kredi kartı bilgilerini 
çalan, bilgisayarları bozmak veya web sitelerine 

Hacker’lar; bilişim 
teknolojileri mimarilerinde 
bulunan zafiyetleri 
kullanım tipine göre beyaz 
(iyi), siyah (kötü) ve gri 
(çirkin) şapkalı olarak üçe 
ayrılmaktadır

TEKNOLOJİ

60'LI
INTERNET 
KAVRAMI,

YILLARDA ORTAYA 
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ENDÜSTRİ 4.0 OTONOM ROBOTLAR

SİMÜLASYON

SİSTEM ENTEGRASYONU

NESNELERİN İNTERNETİ

SİBER GÜVENLİK

BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİ

KATMANLI ÜRETİM

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

BÜYÜK VERİ

zarar vermek amacı taşıyan hacker’lar, siyah 
şapkalı olarak adlandırılmaktadır. Bilgi ve eğitim 
tecrübelerini yüzlerce bilişim sistemine sızarak 
geliştiren bu hacker’lar yıkıcı bir yapıya sahiptir. 
Örnek vermek gerekirse “ShadowCrew adlı 
hacker grubunun lideri olan Albert Gonzalez, 
grubuyla birlikte 1,5 milyon kredi kartı numarası 
çalmıştır. Bu numaraları para karşılığı satarak iki 
senede 17 milyon kredi ve ATM kartı numarasını 
da ele geçirerek ABD nüfusunun büyük bir 
kısmının bilgilerine ulaşmıştır. Ekibi ile beraber 
Heartland Bankası'nda bulduğu SQL İnjection 
zafiyeti ile 130 milyona yakın kişisel veri ve 
banka bilgilerini ele geçirmiştir. Gonzalez, 
tutuklandıktan sonra 2010 yılında 20 yıl hüküm 
giyerek mahkûm olmuştur.”

Gri Şapkalı Hacker
Hacker kültüründeki çirkin karakterler olan gri 
şapkalılar; bilişim sistemlerindeki zafiyetlerden 
yararlanarak sistemlere sızıp para karşılığı bu 
güvenlik zafiyetlerini bildiren hacker’lardır. Bu 
kişiler, bilgi ve eğitim tecrübelerini sistemlere 
sızarak veya kamuoyuna açık eğitimlere 
katılarak beyan eden, iyi ve kötü arasındaki 
çizgide bulunan hackerlar’dır. Motivasyon 
kaynakları çerçevesinde bir siyah şapkalı olarak 
hareket edebilme kabiliyetine sahiptirler. 
Devlet destekli hacker grupları, gri şapkalılar 
sınıfında tanımlanmaktadır. Bu hacker grubuna 
ise Çin Hükümeti destekli PLA Unit 61398 
örnek gösterilebilir. Grup; 2006-2011 yılları 
arasında 70 global şirketi, hükümetleri ve kâr 
amacı olmayan organizasyonları hedef alarak 
sistemlerinden kişisel ve endüstriyel casusluk 
yaparak bilgi çalmıştır. Hatta ekibin 2014 
yılında İsrail sistemlerine girerek füze savunma 
sistemi hakkında sayısız bilgi çaldığı da iddia 
edilmektedir.

Türkiye’de Siber Güvenlik
Siber uzayda sınırlar belirgin değildir. Bu 
muğlaklıktan dolayı ülkeler arasında bilgi 
paylaşımının önünü açmak için 2001 yılında 
“Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar 
Sözleşmesi”, 35’i Avrupa Konseyi üyesi olan 
38 (ABD, Japonya, Avustralya) ülke tarafından 
2004’te imzalanmıştır. Türkiye bu antlaşmayı 
10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da 
imzalamıştır. Bu anlaşma kapsamında her yıl 
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatları yapılması da 
kararlaştırılmıştır. 2012 yılında bu alanda kamusal 
anlamda büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. 
TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde kurulan “Siber 

TEKNOLOJİ

Beyaz şapkalı hacker’lar 
bir siyah şapkalı gibi 
düşünme becerisine sahip 
ve saldırganın bakış açısına 
hâkim olmalıdır
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Güvenlik Enstitüsü” bunlardan biridir. Ayrıca 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
(UDHB)’na siber güvenlik alanında görev ve 
yetkiler verilerek “Siber Güvenlik Kurulu” 
kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
bünyesinde, bugünün muharebe ortamının 
beşinci boyutu olarak da nitelendirilen siber 
savaş tehditlerini önleyecek gelişmiş savunma 
ikaz ve tepki sistemlerine sahip güçlü bir 
siber savunma yeteneği kazanmak amacıyla 
2012 yılında kurulan TSK Siber Savunma 
Merkezi Başkanlığı açılmış, 30 Ağustos 
2013’te de TSK Siber Savunma Komutanlığı’na 
dönüştürülmüştür. Ardından Türkiye’deki ilk 
siber güvenlik eylem planı olan “2013-2014 
Eylem Planı”, UDHB tarafından yayınlanmıştır. 
Bu eylem planına göre ulusal güvenlikte USOM 
(Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ve 
SOME (Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara 
Müdahale Ekipleri) gibi önemli atılımlar yapılmış, 
nitelikli insan kaynağı oluşturmak için birçok 
eğitim planı hayata geçirilmiştir. 2016 yılına 
gelindiğinde ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
kabul edilmiştir. Aynı yıl UDHB Siber Güvenlik 
Kurulu tarafından “2016-2019 Eylem Planı” 
yayınlanmış ve siber güvenlik noktasındaki vizyon 
devam ettirilmiştir. 2017 yılında ise Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen 
“Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi”; ilgili tüm 
kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve akademi 
temsilcilerinin katılımlarıyla “Siber güvenlik 
alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış 
yerli/millî çözümlerle global pazarda rekabetçi ve 
söz sahibi olma” vizyonuyla kurulmuştur. 

Siber güvenliğin sağlanması ve bu sektörde 
yetkin insan kaynağının oluşturulması amacıyla 
ülkemizde belirgin olarak 2012 yılından sonra 

gönüllü topluluklar, kamu kurumları ve özel 
kuruluşların da çabalarıyla önemli adımlar atıldığı 
görülmektedir. Yıl içerisinde birçok bölgede 
onlarca eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun 
yanı sıra siber güvenlikte kullanılan ürünlerin 
muadili olarak global pazarlarda rekabet 
gücünün artırılması ve teknoloji bağımlılığının 
azaltılmasına yönelik birçok siber istihbarat, 
zararlı yazılım analiz sistemi, Firewall, APT Zero 
Day Koruma Sistemleri, antivirüsler, mobil cihaz 
yönetimi sistemleri, log yönetim sistemleri ve 
veritabanı izleme sistemleri gibi çeşitli alanlarda 
yerli ürün skalası gelişmeye başlamıştır.

Finans ve Siber Güvenlik
Bankacılık sektörü ile ilgili olarak bir dipnot 
düşmek gerekirse para ve itibar kaybına en 
çok sebebiyet veren saldırıların kredi kartı 
hırsızlığı olduğunu söyleyebiliriz. Javelin 
Strateji ve Araştırma Grubu’nun Şubat 2018’de 
yayınladığı rapora göre; 2017 yılı içerisinde 
sadece Amerika’da 16,7 milyon kişinin kredi 
kartı bilgileri çalınarak 16,8 milyar dolar zarar 
edildiği görülmüştür. Siber güvenlik olarak 
sistem ve ürün güvenliği haricinde bankacılık 
sektöründe güvenlik önlemi almak amacıyla 
siber istihbarat kapsamında internetin Deep ve 
Dark Web olarak tanımlanan alt katmanlarında 
yapılan araştırmalar, oltalama saldırılarının tespiti, 
mobil ve zararlı analizlerinde IP tespitleri ve veri 
sızıntılarının tespiti gibi bilgilere yönelik sürekli 
çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Beyaz şapkalı hacker, 
siber güvenlik ile ilgili 
araştırmalar yapan 
ve sektörde bilinçli 
çalışanlara verilen genel bir 
isimlendirmedir

TEKNOLOJİ
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K lasik Türk musikisi denince akla ilk 
gelen isimlerden olan ve bugün dahi 
bilinirliğini günden güne artıran Dede 
Efendi; etkileyici sesi, ney çalmadaki 

ustalığı ve özellikle de ölümsüz besteleriyle 
19. yüzyıla damgasını vurmuştur. 10. yüzyıldan 
itibaren icra edilmeye başlanan Türk musiki 
geleneğine bağlılığının yanı sıra Batı müziği 
unsurlarını da ustalıkla kullanan sanatçı, musiki 
sanatının tüm inceliklerini eserlerinde yansıtmış 
ve kendinden sonraki kuşaklara büyük bir miras 
bırakmıştır. Öyle ki toplamda altı döneme 
ayrılan Klasik Türk Müziği'nin gelenek bütünlüğü 
bakımından sonuncu merhalesi olan “son klasik 
dönem”, Dede Efendi’nin vefatıyla 
son bulmuştur. 

Müzikle İlkokulda Tanıştı
Tam adıyla Hammamizade İsmail 
Dede Efendi, 9 Ocak 1778 tarihinde 
İstanbul'da doğmuştur. Dünyaya 
gelişi Kurban Bayramı’nın ilk 
gününe denk geldiği için İsmail 
adını almış, babasının mesleğinden 
dolayı ise Hammamizade ön adıyla 
zikredilmiştir. Müziğe ilk adımı, 
henüz ilkokul eğitimini gördüğü 
esnada sesinin güzelliği sayesinde 
mektepte ilahicibaşılık yapmasıyla 
olmuştur. O dönemde gönüllülerine evinde 
müzik eğitimi veren Anadolu Kesedarı Uncuzade 
Mehmed Efendi, okuldaki bir merasim sırasında 
ilahi okurken onu dinlemiş ve öğrencisi olmasını 

istemiştir. Müzik eğitimine böylelikle başlayan 
İsmail, ilkokulu tamamlamasının ardından yedi 
yıl boyunca buradaki derslerine devam etmiştir. 
Hocası Mehmed Efendi’nin vesilesiyle bir yandan 
Defterdarlık Muhasebe Kalemi’nde çalışan İsmail, 
aynı zamanda dönemin güçlü Mevlevilik ve sanat 
merkezlerinden olan Yenikapı Mevlevihanesi'nde 
Şeyh Ali Nutkî Dede ve onun kardeşi Abdülbâki 
Nâsır Dede’den de dersler almıştır. 

Çile Dolduran Bir Derviş
20 yaşındayken Muhasebe Kalemi'nden ayrılarak 
Mevlevihane’de çileye girmeye karar veren İsmail, 
musiki çevrelerinde adını ilk kez bu dönemde 

yaptığı bestesi ile duyurmuştur. 
Zülfündedir Benim Baht-ı Siyahım 
adlı bu beste, dönemin önde gelen 
sanatseverlerinin yanı sıra kendisi 
de bir bestekâr olan Sultan III. 
Selim’in de ilgisini çekmiştir. Bestenin 
sahibinin çile dolduran bir derviş 
olduğunu öğrenen Sultan, şarkıyı 
bizzat ondan dinlemek adına eserin 
genç müellifini saraya davet etmiştir. 
Böylece İsmail ile tanışan Sultan, onu 
ısrarla sarayın hanendeleri arasına 
almak istemiştir. Bunun üzerine 
İsmail’in üç yıllık çile döneminin 
son senesi, Nutkî Dede tarafından 

bağışlanmıştır. Çilesini doldurmasıyla beraber 
Dede unvanını alan Hammamizade İsmail Dede 
Efendi, Mevlevihane’de sahip olduğu hücresinde 
musiki meraklılarını ağırlamaya ve dersler vermeye 

Yazı: Pınar Kenar

Nağmesi
Bitmeyen

 Çilenin 

Musiki sanatının tüm 
inceliklerini eserlerinde 

yansıtan Dede Efendi, ölümsüz 
besteleriyle 19. yüzyıla 
damgasını vurmuştur
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başlamıştır. Sanatçı, o dönemde büyük ses getiren 
ve en ünlü eserlerinden olan Hicaz Nakış’ı da 
bu dönemde bestelemiştir. Ardından yeniden 
saraya davet edilmiş ve haftanın iki günü padişah 
huzurunda düzenlenen fasıllarda hanendelik 
yapmıştır. 1802’de, 24 yaşına geldiğinde ise 
saray maiyetinden bir hanımla evlenmiştir. 
Gençlik yıllarının ardından 1804’te hocası Nutkî 
Dede’yi, 1805’te büyük oğlunu ve 1808’de 
annesini kaybeden Dede Efendi; aynı sene III. 
Selim’in de öldürülerek tahttan indirilmesiyle 
saraydan uzaklaşmıştır. 1810’da ikinci oğlunun da 
ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan Dede Efendi, 
Bayatî makamında icra ettiği Bir Gonca Femin 
Yâresi Vardır Ciğerimde adlı besteyi yazmıştır. 
Söz konusu mersiye, Türk musikisinde hususi 
bir konunun işlendiği ilk beste olma özelliği 
taşımaktadır. Dede Efendi’nin bu eseri, daha 
sonrasında Türk musikisinde “romantik dönem” 
olarak adlandırılacak safhanın da habercisi 
olacaktır. 

Sanatının Zirve Yılları
IV. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığının ardından 
II. Mahmud'un tahta çıkması ve birtakım siyasi 
düzenlemeler yapmasından sonra saraya geri 
çağrılan Dede Efendi; burada sırasıyla musâhib-i 
şehriyârî ve sermüezzin mertebelerine yükselmiştir. 
Bu yıllarda sanat hayatının en parlak ve verimli 
dönemini yaşayan Dede Efendi, 1839’dan sonra 
Sultan Abdülmecid yönetiminde de saraydaki 
konumunu korumuştur. Ancak bu yıldan itibaren, 
61 yaşında olan sanatçının beste çalışmalarında 

öncekine nazaran bir yavaşlama sözkonusu 
olmuştur. Bu durum, sanatçının yaşından ziyade 
kendi açıklamalarında da yer aldığı şekilde 
Abdülmecid dönemindeki saray yaşamını 
yadırgamasından kaynaklanmıştır. Dede Efendi’ye 
göre saray, bu tarihten itibaren hızlı bir alafranga 
etkisine girmiştir. Daha çok Batı müziğiyle ilgili 
olan Sultan, Türk musikisinin saraydaki varlığını 
resmî davetler esnasında çalınması seviyesinde 
tutmuştur. Bunun üzerine saraydan uzaklaşan 
Dede Efendi, öğrencileri Mutafzade Ahmed ve 
Dellâlzade İsmail Efendi ile birlikte hacca gitmek 
üzere padişahtan izin istemiştir. Hac vazifesini 
tamamlamasının ardından Hicaz’da yakalandığı 
kolera nedeniyle vefat etmiştir. Sanatçının mezarı 
Mekke’de bulunmaktadır. 

Zülfündedir Benim Baht-ı 
Siyahım adlı beste, kendisi 
de bir bestekâr olan 
Sultan III. Selim’in ilgisini 
çekmiştir

18.
19.

DEDE EFENDI, 

YÜZYILLARDA 
YAŞAMIŞTIR

VE
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DÜNYANIN TARİH HAZİNESİ:

Mısır; yaklaşık 7000 yıllık geçmişi, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisiyle 
Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz’in stratejik merkezleri arasında bulunmaktadır

Yazı: Pınar Kenar

AKTÜEL

mısır
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Mısır, 1.010.000 kilometre karelik bir toprak parçasına sahiptir.

AKTÜEL

D ünyanın gördüğü en eski ve 
en büyük medeniyetlerden 
biri olan Mısır, milattan önce 
4000 yılına kadar uzanan 

kadim kültürüyle dünya tarihine yön 
vermiş birçok gelişmeye ev sahipliği 
yapmıştır. Afrika’ya ve kıtanın Akdeniz 
kıyılarına kara üzerinden ulaşımın transit 
noktası olması dolayısıyla stratejik 
öneme sahip olan ülke, geçmişte olduğu 
gibi bugün de dünyanın başlıca siyasi 
ve ekonomik hareket noktaları arasında 
yer almaktadır. Nil nehrinden beslenen 
ve başlangıçtan günümüze tüm içtimai 
yaşamın buna göre şekillendiği bu 
değerli topraklar, tarımın yanı sıra su 
ulaşımı, balıkçılık ve ticari faaliyetler 
bakımından da bereketin sembolü 
olmuştur. 

Başlangıçtan Günümüze Mısır
Yaşam ve inanış şekilleri bakımından 
çağdaşlarından birçok noktada ayrılan 
Mısır, özellikle Firavunlar Dönemi’ne 
ilişkin sıra dışı bir dinî ve mimari birikime 
sahiptir. Ülkenin farklı bölgelerinde 
çeşitli büyüklüklerde inşa edilmiş olan ve 
gizemi hâlâ araştırılmaya devam eden 
piramitler, bugün Mısır’ı dünyanın en ilgi 
çekici tarihî ve turistik cazibe merkezi 
kılmaktadır. Bununla birlikte hiyeroglif 
yazıları, resmî tarih kayıtları ve sanatın ilk 
örneklerini teşkil eden çeşitli gravürler 
de Antik Mısır’ın dünyaya bıraktığı 
miraslar arasında yer almaktadır. Çok 
tanrılı ve hacimli bir mitolojik birikimden 
tek tanrılı ilk antik dine (Aton – Güneş 
dini) geçişin de çıkış noktası olan Mısır, 

NASIL GİDİLİR?
Mısır'a en kolay hava yolu ile ulaşılır. Dün-

yanın birçok büyük ülkesinden buraya direkt 
olarak uçuşlar bulunmaktadır. İstanbul'dan 
Kahire'ye hemen her gün doğrudan uçuşlar 
bulmak mümkündür. İstanbul'dan Kahire'ye 

yolculuk yaklaşık iki saat sürer. Ayrıca 
İstanbul'dan aktarmasız olarak İskenderiye 

ve Hurgada uçuşları da yapılmaktadır.
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müdahalesi nedeniyle turizm hareketliliğinde 
kritik ölçüde düşüş meydana gelse de 2017’den 
itibaren bu alanda hızlı bir yükselme yaşanmıştır. 
Ülkenin başlıca endüstriyel gelir kalemlerini 
petrol sanayi, tekstil, hazır giyim, çelik, çimento, 
kimyasallar ve ilaç sanayi oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda Körfez Ülkeleri’ndeki yenileme 
çalışmaları nedeniyle inşaat sektöründeki 
canlanma da yapı sektörünü ülke ekonomisinin 
lokomotifi hâline getirmiştir. Bunun yanı sıra 
Mısır, ikili-çok taraflı ticaret anlaşmaları ve düşük 
işçi-enerji ücretleri ile yatırımcılar için cazip 
fırsatlar barındırmaktadır. Ülkede yedisi kamu, 
üçü özel olmak üzere 10 serbest ticaret bölgesi 
bulunmaktadır. Ayrıca serbest bölgelerde 
kurulacak firmaların ihtiyacı olan makine ve ham 
madde gibi ihtiyaçlar, gümrük vergisi ve KDV 
ödemeden ithal edilebilmektedir. 

milattan sonra 641 yılında Sasani İmparatorluğu 
tarafından fethedilmesiyle aynı zamanda İslam 
dininin de yayıldığı ilk coğrafyalardan biri 
olma özelliği taşımaktadır. Türklerle Memlûk 
yönetimi vasıtasıyla 13. asırda tanışan Mısır’ın 
Osmanlı hâkimiyetine girmesi ise 1517 yılına 
dayanmaktadır. Bu tarihten sonra Türk ağırlığını 
korumakla birlikte Fransız ve İngiliz devletlerinin 
de etkisi altına girmiş olan ülke, 1900’lü yılların 
ilk yarısından itibaren çeşitli Mısırlı yönetimler 
tarafından idare edilmiştir. Bugün ise resmî adı 
Mısır Arap Cumhuriyeti olan ülke; yaklaşık 7 
bin yıllık geçmişi, jeopolitik konumu ve gelişen 
ekonomisiyle Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz’in 
stratejik merkezleri arasında bulunmaktadır. 

Büyüyen ve Gelişen Ekonomi
Mısır; Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından üçüncü, 
Afrika kıtasında ise Güney Afrika’dan sonra 
ikinci büyük ekonomiye sahiptir. Ülke ekonomisi 
önemli ölçüde dış ticaret açığı vermekle birlikte 
turizm başta olmak üzere Süveyş Kanalı ve sıvı-
gaz fosil yakıt gelirleri, bu açığın kapatılması 
adına ülkeye büyük avantajlar sağlamaktadır. 
Özellikle turizm, ülkenin döviz gelirlerinin 
dörtte birinin elde edilmesi ve istihdamın 
yaklaşık yüzde 20’sini karşılaması bakımından 
Mısır ekonomisinde oldukça hacimli bir yer 
tutmaktadır. 2011 yılında başlayan siyasi 
karışıklıklar ve radikal grupların ülke sınırlarına 

Yönetim Şekli:

Toplam Nüfus:

Yüzölçümü:

GSYİH (Milyar $):

Kişi Başına Düşen Gelir ($):

Dil:

Başkent - Başlıca Şehirler:

Para Birimi:

Başlıca Ticaret Ortakları:

Cumhuriyet

94,7 Milyon

1.01 milyon km²
256

2,617

Arapça

Kahire – İskenderiye, Port 

Said, Asvan, Luksor, Şarm 

El-Şeyh ve Dahab

Mısır poundu (EGP)

Çin, Almanya, İtalya, Suudi 

Arabistan, ABD

RAKAMLARLA
MISIR

MISIR’A ADANAN BİR ÖMÜR: 
MUHAMMED MÜRSÎ

Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen 5. Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mürsî Îsa el-Eyyat, mühendislik öğretimini 
Kahire Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktorasını ise 
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapan Mürsî, Northridge 
Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak 
görev yapmıştır. Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde 
siyaset hayatına atılan Mürsî, 2000 ve 2005 yılları arasında 
yürüttüğü milletvekilliği görevinin ardından parlamentoya 
bağımsız siyasetçi olarak girerek beş yıl boyunca Mısır 
Halk Meclisi üyeliği yapmıştır. Mürsî, 2011 Mısır Devrimi'ne 
muhalif bir lider olarak destek vermiş, aynı yıl Müslüman 
Kardeşler'in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı 
seçilmiş ve 2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde ga-
lip gelerek ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olmuştur. 3 Temmuz 
2013 tarihinde Mısır ordusunun yaptığı askerî darbeyi kabul 
etmediğini açıklayan ve böylelikle direniş ateşini yakan Mür-
sî; askerî yönetim süresince hukuki sorunlarla mücadele 
etmiş, 17 Haziran 2019’da hayatını kaybetmiştir. 
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ticaret yaptığı ülke olduğu göze çarpmaktadır. 
T.C. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 2014 yılı itibarıyla 
4,7 milyar dolar düzeyinde seyretmektedir. 
Türkiye’nin Mısır’a en çok ihraç ettiği ürünleri 
benzin, demir-çelik yarı mamulleri, inşaat demiri, 
çimento, pamuklu mensucat, araba lastiği, 
kırmızı mercimek ve fındık oluştururken Mısır’dan 
ithal ettiği ürünlerin başında ise petrol yağları, 
kimyasal ürünler, karbon, hazır giyim ürünleri ve 
pamuk ipliği gelmektedir.

Türkiye ile İlişkiler
Coğrafi bağlantı açısından ele alındığında 
Mısır, Anadolu’yla ilk bağlantısını milattan önce 
1259 yılında Kadeş Antlaşması ile kurmuştur. 
Tarihte ilk yazılı antlaşma olarak kabul edilen 
bu akdin ardından Mısır’ın Anadolu ile sonraki 
yakın ilişkileri, Osmanlı Devleti ile yeni bir 
boyut kazanmıştır. Sonrasında ise Türkiye 
Cumhuriyeti, Mısır ile ilk olarak 1925 yılında 
diplomatik ilişkiler kurmaya başlamış ve 1948’de 
Kahire'de büyükelçilik düzeyinde temsil 
edilmeye başlanmıştır. Mısır'da sosyalist rejimin 
kuruluşuyla birlikte ikili ilişkiler 1961-1963 yılları 
arasında askıya alınmışsa da günümüzde her iki 
ülkenin de başkentinde büyükelçilikler ve diğer 
büyük şehirlerinde konsolosluklar bulunmaktadır. 
İki ülke arasındaki ticari ilişkiler incelendiğinde 
ise Mısır’ın, Türkiye’nin Afrika’da en fazla 

Türkiye Cumhuriyeti, 
Mısır ile ilk olarak 1925 
yılında diplomatik ilişkiler 
kurmaya başlamış ve 1948’de 
Kahire'de büyükelçilik 
düzeyinde temsil edilmeye 
başlanmıştır

TÜRKİYE’NİN MISIR’A
BAŞLICA İHRACAT ÜRÜNLERİ

TEKSTİL ELYAFI VE 
MAMULLERİ

2

ÇEŞİTLİ METAL 
ÜRÜNLER

4
KARA ULAŞIM 

ARAÇLARI

5

HAM PETROL 
TÜREVİ ÜRÜNLER

1
DEMİR VE ÇELİK 

ÜRÜNLERİ

3

Mineral 
yakıtlar

MISIR’IN BAŞLICA
İHRACAT KALEMLERİ

1
İnci ve

değerli taşlar

2

Elektrikli- elektronik aletler
3

Plastik ve mamulleri
4

1517
MISIR

YILINDA OSMANLI 
HÂKIMIYETINE 

GIRMIŞTIR
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SİNEMA

A amir Khan’ın yönetmen koltuğunda 
oturduğu ve Darsheel Safary ile 
birlikte başrolü paylaştığı Her Çocuk 
Özeldir, dram türünde bir Bollywood 

filmi. Disleksi hastası Ishaan’ın 
başarı yolculuğunu anlatan Her 
Çocuk Özeldir; aile yaşamının, 
okul hayatının ve en önemlisi bir 
öğretmenin, bir çocuğun hayatını 
nasıl değiştirebileceğini gözler 
önüne seriyor. 

2007 yapımı film, Ishaan Awasthi 
isimli sekiz yaşındaki bir çocuğun 
resim öğretmeni Ram Shankar 
Nikumbh ile tanışmasıyla değişen 
hayatını konu ediniyor. 
Ishaan, harfleri ve sayıları algılamada problem 

yaşayan disleksi hastası bir çocuktur. Derslere 
ilgisi olmayan, kendi hayal dünyasında yaşayan 
Ishaan, ailesi ve öğretmenleri tarafından 
sorumsuz ve tembel bir çocuk olarak görülür. 

Bu durum hem arkadaşları hem 
de ailesi tarafından Ishaan’ın 
dışlanmasına yol açar. Ders 
çalışmayı öğrenebilmesi ve hayal 
dünyasından uzaklaşabilmesi 
amacıyla ailesi tarafından yatılı 
okula gönderilir. Ishaan, yeni 
okulunda resim öğretmeni Ram 
Shankar Nikumbh ile taşınır. 
Ishaan’ın mutsuz ve yalnız 
olduğunun farkına varan resim 
öğretmeni, onunla yakından 

ilgilenir. Öğretmeninin sabrı ve doğru yaklaşımı 
ile çocuğun hayatı tamamen değişir.

Her Çocuk Özeldir; disleksi sorunu olan Ishaan’ın, resim öğretmeni 
sayesinde hayatının değişmesini konu ediniyor

Başrol oyuncusu 
Aamir Khan’ın 

yönetmen 
koltuğuna 

oturduğu Her 
Çocuk Özeldir, 

Filmfare 
Ödüllerinde “En 

İyi Film ve En 
İyi Yönetmen” 

ödüllerine layık 
görüldü

 (YERDEKİ YILDIZLAR)
HER COCUK ÖZELDİR
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N E R E D E ,  N E  V A R ? 

DEDE KORKUT’UN KAYIP 
13. DESTANI BULUNDU

Türk edebiyatının en önemli 
kaynaklarından biri olarak kabul edilen 
Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeni bir 
nüshası bulundu. 12 destandan oluştuğu 
sanılan Dede Korkut Hikâyeleri, Salur 
Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi adlı 
hikâyenin de bulunmasıyla birlikte 13’e 
ulaştı. 25 Nisan’da başlayan Dünya 
Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası 
Sempozyumu’nda açıklanan kayıp destan, 
Prof. Dr. Metin Ekici tarafından paylaşıldı. 

EDİRNE YENİ SARAYI ÖREN YERİ 
OLACAK

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethe 
çıktığı Edirne Sarayı'nın kalıntılarının 
bulunduğu alandaki ören yeri 
çalışmalarında sona yaklaşıldı. Uzun 
süredir kazıları devam eden Yeni Saray'daki 
çalışmaların bu sene tamamlanacağı 
açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü 
Ahmet Hacıoğlu, il genelinde yürütülen 
benzer çalışmalarla kente gelen ziyaretçi 
sayısının artacağını kaydetti.

HARRAN’DA TARİHÎ DOKUYA 
ZARAR VEREN YAPILAR YIKILIYOR

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki 
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 
250 yıllık konik kubbeli evlerin olduğu 
alanda, tarihî dokuya zarar veren 
yapılarla ilgili çalışma başlatıldı. Harran 
Belediyesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turistin ziyaret ettiği ilçede, tarihî konik 
kubbeli evlerin yanına yapılan ve görüntü 
kirliliğine neden olan betonarme binaların 
yıkımına devam ediliyor.

KIRIKKALE’DE ARKEOLOJİK 
KEŞİFLER

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 
Büklükale mevkiinde devam eden 
kazılarda, Hitit dönemine ait dokuz yapı 
katı tespit edildi. "Aşağı şehir" ve "Yukarı 
şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan 
oluşan alanda yapılan kazılarda; birinci 
katmanda Osmanlı Dönemi, ikinci 
katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda 
Geç Tunç Çağı ve dördüncü katmanda ise 
Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür 
katı tespit edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nün 

Paris'teki genel merkezinde düzenlenen 
bir konferansta, Türkiye'de bulunan 
dünyanın en eski gemi batığı tanıtıldı. 
Programda, Antalya'da ortaya çıkarılan 
3 bin 600 yıllık gemi batığına ilişkin 
detaylı bilgiler, fotoğraf ve videolar 
paylaşıldı. UNESCO Sualtı Kültürel 
Mirasın Korunması Sorumlusu Ulrike 
Guerin, konferansın ardından yaptığı 
açıklamada sualtı arkeolojisi konusunda 
ciddi araştırmaların yapılması gerektiğini 
belirterek “Türkiye'nin yaptıkları bizi çok 
memnun ediyor. Türkiye ile uzun yıllardır 
işbirliği içerisindeyiz.” dedi.

Osmanlı padişahlarından Çelebi 
Mehmed'in eşi Emine Hatun ve 

Fatih Sultan Mehmed'in eşi Sitti Mükrime 
Hatun'un çeyizleri arasında da bulunan 
Maraş işi "sim sırma" işlemeli çanta, bir 
moda tasarımcısının talebi üzerine ABD’ye 
gönderildi. Kahramanmaraş Olgunlaşma 
Enstitüsü Müdürlüğü de bölgenin 
geleneğini geleceğe taşımak için çeşitli 
çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 
enstitüde "sim sırma"dan üretilen 
çantalara, sosyal medyada paylaşılmasının 
ardından ilgi de arttı. Geçmişi Selçuklular 
dönemine kadar uzanan geleneksel 
el sanatı "sim sırma" işlemeciliği, 
günümüzde hâlâ Kahramanmaraş'ta 
ustaları tarafından yaşatılıyor. 

Türkiye, kültür ve tarih alanında 
yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla 

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu) Somut Kültürel Miras 
Listesi’ndeki eser sayısını 18’e, Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndekileri 
ise 17’ye çıkardı. Konu ile ilgili açıklama 
yapan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, “Hem 
çevre ülkelerle hem de dünya geneliyle 
karşılaştırdığımızda Türkiye olarak 
UNESCO'da çok iyi bir durumdayız. Bütün 
UNESCO programlarını takip ediyoruz ve 
Türkiye'deki kurumlarımızı, birimlerimizi 
ve uzmanlarımızı bilgilendiriyoruz. 
UNESCO'daki varlığımızı güçlü bir şekilde 
sürdürüyoruz." dedi.

DÜNYANIN EN ESKİ GEMİ BATIĞI 
ANTALYA’DA BULUNDU

SARAYLARIN “SİM SIRMASI” 
ABD YOLUNDA

UNESCO'DAKİ VARLIĞI GÜÇLÜ ŞEKİLDE 
HİSSEDİLİYOR

SANAT / EDEBİYAT
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KATILIM BANKACILIĞI

Dr. Ferudun Kaya, Beta Yayınevi, 
306 Sayfa

Dr. Ferudun Kaya, Katılım Bankacılığı 
adlı kitabında; son dönemlerde 
finans sektöründeki hacmini giderek 
arttıran katılım bankacılığını, sektör 
hakkındaki genel bilgileri, bu modelin 
doğuşunu ve tarihsel süreç içerisindeki 
gelişimini etraflıca ele alıyor. Katılım 
bankacılığı sistemini tüm hatlarıyla 
işleyen eserin ana başlıkları; 
“Katılım Bankalarını Konvansiyonel 

Bankalardan Ayıran Temel Farklılıklar 
ve Faizsiz Finansman Aracı Ortaklık 
Türleri”, “Katılım Bankaları Tarafından 
Uygulanan Fon Toplama ve Fon 
Kullandırma Yöntem ve Esasları”, 
“Türkiye’de Katılım Bankacılığının 
Mevcut Durumu ve Geleceği” gibi temel 
konulardan oluşuyor. 12 bölümden 
meydana gelen eser; kuramsal 
açıklamalar, tablolar, şemalar ve bilgi 
notları hâlinde verilen ek bilgilerle 
akademik ve sektörel bakımdan zengin 
bir kaynak niteliği taşıyor. 

ADİL BİR PARA SİSTEMİNE DOĞRU

M. Umer Chapra, İktisat Yayınları, 
312 Sayfa

M. Umer Chapra, İslami para sisteminin 
amaçları ve sistemin doğasının ele 
alındığı Adil Bir Para Sistemine 
Doğru adlı eserinde; “İslam'da faiz 
gerçekten yasaklandı mı?”, “Eğer 
öyleyse, bunun ardında yatan amaç 
nedir?”, “Bir ekonomi faizsiz çalışabilir 
mi?”, “Kaynak tahsisinin, tasarrufun 
ve sermaye oluşumunun ekonomik 
istikrar ve büyüme üzerinde ne gibi 

etkileri vardır?” gibi sorulara ayrıntılı 
bir ekonomik analiz yoluyla cevap 
veriyor. Chapra, 312 sayfadan oluşan 
kapsamlı eserinde; adalet temelli 
bir İslam iktisadının güçlü yanlarını 
ve faiz yasağının ardındaki mantığı 
göstererek mevcut sorunları bütüncül 
bir yaklaşımla ortaya koyuyor ve bunları 
çözmek için gerçekçi tavsiyeler sunuyor. 
Kitapta ayrıca, merkez bankalarının ve 
diğer finansal kuruluşların yapısında 
ve faaliyetlerinde uygulanması gereken 
revizyonlar da öneriliyor.  

İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi, 272 
Sayfa

İktisadi ve idari bilimler alanında 
yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin 
akademi geçmişinde önemli bir yere 
sahip olan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 
İslam Ekonomisinin Temelleri adlı 
eserinde “İslam iktisadı” ve “İslam 
ekonomisi” gibi temel kavramlar 
hakkında okurlarına derinlemesine bilgi 
sunuyor. Eserde İslam açısından iktisadi 

ve sosyal faaliyetlerin maiyeti ilgili 
hususlar, “Üretimde Emek ve Teşebbüs 
Faktörleri” ve “Üretimden Sağlanan 
Gelir ve İslâm’ın Tüketim Harcamaları 
ile İlgili Normatif Kaideler” gibi başlıklar 
altında inceleniyor. Kitapta Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim; zekâtın iktisadi 
önemi ve faaliyetleri, Türkiye’nin 
zekât potansiyeli, zekât nisabının ve 
fitre miktarının bugünkü nakdî değeri, 
zekât nisabının hesaplanması ve doğru 
hesaplama metotları gibi konuları da 
detaylandırıyor. 
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Bu yıl da
En İyi İşverenler
Listesi’ndeyiz!

GPTW Enstitüsü tarafından, her yıl farklı sektörlerden, farklı büyüklükteki şirketlerin 
katılımıyla hazırlanan Great Place To Work, “En İyi İşverenler” Listesi’ne

iki yıl üst üste Finansın En İyi İşvereni olarak girmeyi başardık.

Türkiye’nin öncü bankası olmak için sahip olduğumuz
yenilikçi vizyonumuzla başarının emek gerektirdiğine şahitlik ettik.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
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