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TÜRK REASÜRANS AŞ  
FAALİYETE GEÇTİ

İstanbul, GFCI'da Eylül 2019 itibarıyla 
53'üncü oldu

Millî Teknoloji Hamlesi; küresel rekabet 
gücümüzü artırmayı ve teknolojik 
bağımsızlığımızı güçlendirmeyi hedefliyor

Türk Reasürans AŞ Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından kuruldu

Türkiye’nin gelecek vizyonu, 
teknolojinin millî imkânlarla 
geliştirilmesi ve ülkenin endüstriyel 
gücünün artırılması olarak 
belirlendi. Bu vizyon çerçevesinde, 
Türkiye’nin teknoloji ve sanayi 
hedeflerine yönelik bazı stratejiler 
oluşturuldu 

FİNANSMAN, 
MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ’NİN 
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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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Millî Teknoloji Hamlesiyle 
sürdürülebilir büyüme, Türkiye’yi 
hedeflerine ulaştıracak.  

üretimi geliştirme çabasına ihtiyaç vardır. 
Katılım Bankaları olarak sektör ayırt 
etmeksizin her alandaki üreticilerimizi finansal 
anlamda destekliyoruz. Özellikle ithal ikamesi 
yerli üretimi desteklemek önceliklerimiz 
arasındadır. 

Katılım Bankacılığına özgü modellerle, 
murabahadan icaraya, istisnadan muşarakaya, 
imkanlarımız Milli Teknoloji Hamlesine katkı 
veren müşterilerimizin hizmetindedir. 
Türkiye’nin daha insani ve daha adil bir 
dünya adına savunduğu tezleri daha gür 
seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek 
ve daha bağımsız olabilmek için Milli Teknoloji 
Hamlesini gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. 
Katılım Bankaları olarak çalışmalarımızı 
ülkemiz ve insanımızın kalkınmasına katkı 
sağlama yolunda sürdüreceğiz. 

Allah’a emanet olun. 

İ çinde bulunduğumuz coğrafya tarihin ilk 
zamanlarından beri büyük medeniyetlere 
ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafyada 
hayatiyetini sürdürmek güçlü olmayı 

gerektirir. Gücünü kaybedenler tarih 
sahnesinden silinmişlerdir. 

Ülkemiz yine her alanda güçlü olması gereken 
bir sürecin içinden geçiyor. Ama son yıllarda 
gerçekleştirilen yerli teknoloji hamlesi 
sayesinde geliştirilen yerli üretim, savunma 
sanayi ürünleri, ülkemizin gücüne güç 
katmıştır. 

Uzun yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen 
terörle mücadelede yerli imkânlarımız 
sayesinde büyük başarılar elde ettik. Son 
günlerde de güney sınırlarımızın ötesinde 
gerçekleştirilen “Barış Pınarı Harekatı” dost-
düşman herkese gücümüzü ispat etmiştir. 
Teknoloji sektörler arasında geçişgenlik arz 
eder. Bir alandaki teknik başarı, diğer alanları 
da tetikler. Ülkemizin her alanda teknolojik 

Metin ÖZDEMİR
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,

Türkiye’nin Hedefleri,  
Bizim Önceliğimiz

BAŞKAN
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Merve Ay
Yayın Yönetmeni

Katılım Finans’ın 16’ncı sayısında 
kapak konusunu, ülkemizin 
son zamanlardaki en büyük 
atılımlarından olan “Millî Teknoloji 
Hamlesi” olarak belirledik

Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi

K ış mevsiminin ilk esintilerini yaşadığımız 
günlerde siz değerli okurlarımız için 
yayına hazırladığımız Katılım Finans 
dergisinin 16’ncı sayısıyla karşınızda 

olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yayına 
başladığımız ilk günden itibaren ülkemize fayda 
sağlayacak tüm konulara, en ince ayrıntısına 
kadar odaklanıyor ve farkındalık oluşturmayı 
amaçlıyoruz. İzninizle elinizde bulunan 16’ıncı 
sayımızın içerik kurgusundan bahsetmek 
istiyorum. Yeni sayımızın kapak konusunu 
Türkiye’nin son zamanlardaki en büyük 
atılımlarından olan “Milli Teknoloji Hamlesi” 
olarak belirledik. Bu kapsamda sektörde faaliyet 
gösteren önemli teknoloji üreticilerinden Altınay 
Teknoloji Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Altınay, konuyu kapsamlı bir şekilde 
değerlendirdi. İslami finansın dünya ölçeğindeki 
durumu, uyum tebliğinin katılım bankacılığına 
getirdikleri ve sektör özelinde gündemdeki diğer 
konuları da ele aldığımız sayımızda, her zamanki 
gibi bankacılık sektörü ve ülke için önemli 

görülen noktalara ışık tutmayı amaçladık. Her 
sayımızın vazgeçilmezi olan röportajımızı ise 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ile gerçekleştirdik. Bakan Varank, dergimiz 
için Millî Teknoloji Hamlesi ile ilgili detaylı 
değerlendirmelerde bulundu. Bizlerle paylaştığı 
bilgilerden dolayı, kendisine bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Aktüel bölümümüzde ise ülkemizin değerli 
şairlerinden olan merhum Cahit Zarifoğlu’nun 
portresine yer verdik. Tüm bunların yanı sıra 
“ağaç dikme bayramı” fikrini, çocuklarımızın 
okulda başarılı olmasının sırlarını ve Bosna Hersek 
ülkesine gerçekleştirilecek bir gezi için çeşitli 
tüyoları da sizlerin istifadesine sunduk. Şüphesiz 
bugün böyle bir yayında buluşmamızın en önemli 
etkenlerinden biri de sizlerin eşsiz desteği. 
Bahsettiğim bu destek için şahsım ve 
ekibim adına bir kez daha teşekkürlerimi 
iletmek istiyorum. 

Sizleri, dergimizin değerli içerikleriyle 
baş başa bırakmadan önce dergimizin 
dijital platformlarında da sizlerle 
buluşmayı umuyor kış aylarını sağlıklı 
bir şekilde geçirmenizi temenni 
ediyorum.

Değerli okurlarımız,

TKBB Adına İmtiyaz Sahibi
Osman Akyüz 
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Realizasyonunda İlk Şart 
Finansman, Millî Teknoloji Hamlesi’nin 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri  Osman Akyüz

YORUM

M illî Teknoloji Hamlesi olarak 
kamuoyuna lanse edilen 2023 
Sanayi ve Teknoloji Strateji 
Belgesi’nde Türkiye’nin gelecek 

vizyonu, teknolojinin millî imkânlarla 
geliştirilmesi ve ülkenin endüstriyel gücünün 
artırılması olarak belirlendi. Bu vizyon 
çerçevesinde, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi 
hedeflerine yönelik bazı stratejiler oluşturuldu. 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de Sanayi 
4.0 konusunda ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. 
Ülkemizde savunma sanayisinde kaydedilen 
başarı, diğer endüstri alanlarında 
da cesur adımların atılmasını 
sağladı. Bu doğrultuda Hükümet, 
eylül ayında sanayi ve teknoloji 
konusunda kapsamlı bir strateji 
belgesi açıkladı. Sözkonusu 
belgede; “ileri teknoloji ve 
inovasyon”, “dijital dönüşüm ve 
sanayi hamlesi”, “girişimcilik”, 
“beşeri sermaye” ve “altyapı” 
olmak üzere beş ana strateji 
alanı yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından açıklanan bu beş madde çerçevesinde 
Millî Teknoloji Hamlesi için toplumsal bir 
seferberlik ilan edildiğini söyleyebiliriz. 
Bu konuda sanayicilerin yanı sıra akademi 
dünyasına, üniversitelere, STK’lara ve kamuya da 
önemli roller düşüyor. 

Türkiye, Millî Teknoloji Hamlesi ile Gelişecek
Endüstriyel üretim ve teknolojinin tüm dünyaya 

yön verdiği günümüzde, bu alanlarda gelişim 
katetme mecburiyetini görmezden gelme 
lüksümüz yok. Türkiye’nin orta gelir tuzağından 
çıkması için yüksek katma değer üreten 
bir konuma ulaşması şart. İşte bu nedenle 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için 
ana stratejiyi; bilhassa bağımsızlığın, küresel 
rekabetin ve sürdürülebilir kalkınmanın esas 
alındığı Millî Teknoloji Hamlesi oluşturuyor. Millî 
Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye, kendisine 
bu yönde bir yol haritası belirlemiş durumda. 
Kapsayıcı ve paydaş odaklı bir yaklaşımla 

ele alınan bu strateji, özellikle 
Türkiye’yi uluslararası rekabette 
öne çıkaracak hususları kapsıyor. 
Bu doğrultuda dünyayı yakından 
izleyen ve öncü atılımlara yön 
veren politikaların öngörüldüğü, 
veriye dayalı, etki odaklı ve hesap 
verilebilir hedefler ön plana çıkıyor.
 
Alternatif Finans Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Gerekiyor

Bilindiği üzere finansman, teknolojik gelişimlerin 
ve sanayi hamlelerinin realizasyonu için en 
önemli adımı oluşturuyor. Ancak Türkiye’deki 
bankacılık sistemi, geneli itibarıyla kısa vadeli bir 
finansman yapısına sahip. Uzun vadeli finansman 
modelleri geliştirilmediği müddetçe önümüzdeki 
hedeflere ulaşmakta çok zorlanacağımız bir 
gerçek. Dolayısıyla ülkemizde, sanayi ve 
teknoloji firmalarına yönelik alternatif finans 
kaynaklarının geliştirilmesi şart. Ayrıca kiralama, 

Ülkemizde,  
sanayi ve

teknoloji firmalarına 
yönelik alternatif 

finans kaynaklarının 
geliştirilmesi 

gerekiyor
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YORUM

mülk edinme, arazi ve bina temini gibi temel 
ihtiyaçların finanse edilmesi veya bu alanda 
vergi teşviklerinin verilmesi de gerekiyor. Bu 
noktada kamuya, özellikle de Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çok 
büyük iş düşüyor. 

Katılım Bankacılığı, Sanayi ve Teknolojinin 
Finansmanında Etkili Olabilir
Bizler de katılım bankaları olarak sanayi ve 
teknoloji atılımlarının finanse edilmesinde önemli 
roller üstlenebiliriz. En nihayetinde üretilecek 
her teknolojik ürün, aynı zamanda proje olma 
özelliği taşıyor. Bu projelerin geliştirilmesine 
ortak olarak ya da uzun vadeli finansman 
tedarikine yönelik fon temin ederek destek 
sağlayabiliriz. Katılım bankalarının sunduğu 
mevcut modeller de genellikle kısa vadeli 
olmakla birlikte varlıkların belli bir yüzdesinin 
sanayi ve teknoloji projelerine tahsis edilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. Hatta uzun vadeli 
finansman ve farklı finans kaynakları oluşturmak 
için de çalışmamız gerekiyor. Bu konuda bireysel 
emeklilik mekanizmasına temas etmekte fayda 
görüyorum. Uzun vadeli olmasından dolayı 
bireysel emeklilik fonlarının, bu projelerin 

finansmanında değerlendirilmesi mümkün. 
Katılım bankacılığı modeli kapsamında 
farklı öneriler sunmak gerekirse hisseye 
dönüştürülebilir tahvil ve sukuk ihracı da bu 
konuda etkili birer finansman modeli olarak 
kullanılabilir. Böylelikle tahvil ve sukuk sahipleri, 
ileride fona ihtiyaç duyan teknoloji veya sanayi 
şirketlerinin hissedarı olabilirler. Aynı şekilde 
kitle fonlaması ile girişim ve risk sermayesi 
teşebbüsleri de şirketlere birçok kolaylık 
sağlaması bakımından tercih edilebilir. Özellikle 
girişim sermayesini detaylandıracak olursak 
devlet desteği ya da STK’ların organize sanayi 
bölgelerine ve KOBİ’lere yönelik oluşturacağı bu 
fonlar, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde 
etkin bir yol olacaktır.
 
Nitekim Türk savunma sanayisinin bugünkü 
başarısında da bu alanda oluşturulan benzer 
ana kaynakların etkisi göz ardı edilemez. 
Bugün, savunma sanayisine yönelik fon ve vakıf 
gibi kuruluşlar sayesinde bir yandan yerli ve 
millî kaynaklarla ileri teknolojiler geliştirilirken 
diğer yandan ihracat gerçekleştiriliyor. Özetle; 
savunmada olduğu gibi sanayi ve teknoloji 
alanlarının tümünde güçlü sermaye ve finans 
yapısının oluşturulması, ülkemiz için büyük bir 
atılım niteliği taşıyan Millî Teknoloji Hamlesi’nde 
başarıya ulaşmak için olmazsa olmaz. 

STRATEJI BELGESI’NDE YER ALAN  
12 ANA HEDEF 

1-  İmalat sanayisinin GSYİH’ye oranının yüzde 21’e çıkarıl-
ması

2-  Sanayide çalışan işçi başına katma değerin 35 bin ABD 
doları olması

3-  İmalat sanayi ihracatının 210 milyar ABD dolarına 
ulaşması

4-  İmalat sanayi ihracatında orta-yüksek teknolojili ürün-
lerin payının yüzde 44,2’e; yüksek teknolojili ürünlerin 
payının ise yüzde 5,8’e çıkarılması

5-  AR-GE harcamasının GSYİH’ye oranının yüzde 1,8’e 
ulaşması

6-  AR-GE insan kaynağının 300 bin ve araştırmacı sayısı-
nın 200 bin olması

7-  Avrupa Birliği AR-GE Liderlik Tablosu’nda ilk 2 bin 500’e 
23 Türk firmasının girmesi

8-  Türkiye genelinde en az 500 bin yazılım geliştiricisinin 
olması

9-  Teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırım büyüklüğünün 
yıllık 5 milyar TL’ye ulaşması

10-  Yıkıcı teknolojiler üzerine geliştirilmiş ve dünya lideri
 olmuş en az 23 akıllı ürün/hizmetin geliştirilmesi
11-  1 milyar ABD doları ve üzeri değerlemeye ulaşmış en az 

10 Türk firmasının olması
12-  Sanayi ve teknoloji ile ilgili kamu ilişkilerinde firmaların 

ilk muhatabının ve hamisinin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olması ve tek noktadan hizmet sunulması

300

STRATEJI BELGESI’NE 
GÖRE, AR-GE INSAN 

KAYNAĞININ

BINE ULAŞMASI 
ÖNGÖRÜLÜYOR
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A lbaraka Türk, uzun yıllardır banka 
bünyesinde sürdürdüğü ve 
birçok prestij eseri okuyucuyla 

buluşturduğu yayın faaliyetlerini, “Albaraka 
Yayınları” çatısı altında çok daha kapsamlı 
bir şekilde devam ettirecek. Bu çerçevede 
Albaraka Yayınları; ilk olarak finans, iktisat 
ve yönetim kategorilerinde yayımlayacağı 
kitapları yakın gelecekte çok daha geniş 
bir yelpazede okurlarla buluşturacak.
Bankanın yayıncılık faaliyetleri hakkında 
değerlendirme yapan Albaraka 
Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 

"Türkiye’nin ilk faizsiz bankası olarak 
başta Türk İslam sanatları olmak üzere 
kültürel değerlerimize sahip çıkarken 
alanında son derece önemli kitapları da 
kültür yayıncılığına kazandırdık. Tarihten 
mimariye ve çocuk edebiyatından sanata 
kadar birçok alanda seçkin eserlerin neşrini 
gerçekleştirdik. İnanıyorum ki Albaraka 
Türk’ün üstlendiği bu misyon, 'Albaraka 
Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ' çatısı altında 
büyüyerek daha nice değerli eserin 
okurlarla buluşmasını sağlayacak." diye 
konuştu.

ALBARAKA TÜRK’TEN YAYIN HAYATINA YENİ BİR NEFES

A lbaraka Türk’ün yenilikçi 
projelere sahip girişimcileri 
desteklemek üzere kurduğu ve 

katılım bankacılığı alanında dünyanın 
ilk startup hızlandırma merkezi olan 
Albaraka Garaj’ın üçüncü dönem 
girişimcileri belli oldu. Ön elemeyi geçen 
22 startup arasından seçilen girişimler, 9 
ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma 
programından yararlanacak. Buna göre 
Miks, Bakiyem, Clotie, Agent Work, 
DijiFi, Fanaliz, Bulbunu, Octabase, 
AdachyPay, Vomsis, Okul101, Juphy ve 
EYCA olmak üzere 14 girişimci; Albaraka 
Garaj hızlandırma programından 
yararlanma fırsatına sahip oldu. Konu 
ile ilgili açıklamada bulunan Albaraka 
Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 
“Girişimcilik ekosistemini desteklemek 
üzere başlattığımız Albaraka Garaj’a 

geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da 
yoğun bir başvuru oldu. Bu dönem 61 
ilden toplam 750 girişimci başvuruda 
bulundu. Seçilen girişimcilerimizin 
Albaraka Garaj’ın tüm imkânlarından 
yararlanarak startup’larını geliştirmeleri 
için desteklerimize devam edeceğiz.” 
dedi. 
Albaraka Garaj’ın üçüncü hızlandırma 
dönemine en yoğun başvuru, 308 
startup ile İstanbul’dan yapıldı. 
Başvuruların yüzde 53’ü ilk girişimcilik 
deneyimini yaşayan startup’lardan 
oluştu. En yoğun başvuru yapılan alanlar 
ise; mobil iş modelleri, FinTech ve SaaS 
oldu. Toplam 750 başvurunun 223’ü 
ürün/hizmet, 184’ü fikir aşamasında; 
196’sı satışa başlamış, 141’i ise prototipi 
geliştirilmiş durumda olan girişimlerden 
oluştu.  

ALBARAKA GARAJ’A KATILACAK 14 STARTUP BELLİ OLDU

Albaraka Türk, ekonominin 
sürükleyici gücü KOBİ’lerin 
yanında olmaya devam 

ediyor. Yüzde 1,20 kâr oranı 
ile “KOBİ Destek Finansman 
Kampanyası” başlatan Albaraka 
Türk, 36 aya varan taksit imkânı 
ile 150 bin TL’ye kadar finansman 
desteği sunuyor. 

Tüm finansman ihtiyaçları için 
her zaman KOBİ’leri destekleyen 
Albaraka Türk, “KOBİ Destek 
Finansmanı Kampanyası” 
kapsamında Business Kart ve 
Platinum Kart’ın yanı sıra Logo, 
Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile 
birlikte muhasebe entegrasyonlarını 
da ücretsiz sunuyor. KOBİ Destek 
Finansmanı Kampanyası, Türk lirası 
cinsinde ticari fon kullanacak yeni 
müşterileri kapsıyor.

Albaraka Türk, 2014 yılında 
başlattığı inovasyon 
yolculuğunu, girişimcilikle 

harmanlanan kurum kültürü ve 
FinTech yatırımları ile sürdürmeye 
devam ediyor. Bu vizyon 
çerçevesinde Albaraka Türk’ün 
yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy 
Yönetimi tarafından kurulan 
Albaraka Fintech Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu (FGSYF), Garaj’ın 
ikinci dönem startup’larından 
“TamEntegre ve “Kronnika” 
şirketlerine 2.25 milyon TL tutarında 
yatırım yaptı.

ALBARAKA TÜRK’TEN KOBİ 
DESTEK FİNANSMANI

İKİ YENİ STARTUP’A 2.25 
MİLYON TL YATIRIM

A lbaraka Türk, iki farklı vade 
alternatifi sunan kira sertifikası 
halka arzını başarıyla tamamladı. 

Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama 
AŞ’nin 01-02-03 Ekim tarihlerinde talep 
toplamasını gerçekleştirdiği, yurt içi 
piyasada TL bazında halka arz yoluyla ihraç 
edilen ve 450 milyon TL olarak planlanan 
işlem; gelen yoğun talep nedeniyle toplam 
600 milyon TL tutarında gerçekleşti. 98 
gün vadeli işlemin tutarı 450 milyon TL, 
147 gün vadeli işlemin tutarı ise 150 
milyon TL oldu.

ALBARAKA TÜRK’TEN İKİ FARKLI VADELİ KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZI 

BAKIŞ
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T ürkiye’nin en genç katılım bankası EmlakBank, 
sürdürülebilir finansman modellerini yaygınlaştırma 
çalışmalarını sürdürüyor. EmlakBank, Altın Katılma Hesabı 

ile sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler Piyasası üyeliğini de tamamlayan banka, 
Takasbank altın transfer sistemine üye olarak altın hesapları 
arasında transfer yapabilen birkaç bankadan biri oldu.

Büyümenin Anahtarı Yeni Ürünler
Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürünlerle yanıt vermeyi ve 
böylelikle katılım bankacılığı pazar payını büyütmeyi hedefleyen 
EmlakBank, Cari Hesap Hizmeti ile birlikte Gümüş ve Platin 
Cari Hesap hizmetlerini de müşterileriyle buluşturdu. Bu sayede 
EmlakBank, Türkiye’de gümüş cari hesap hizmeti sunabilen 
sayılı, platin cari hesap hizmeti sunabilen iki bankadan biri oldu. 
EmlakBank müşterileri TL, dolar ve euro karşılığında altın, gümüş 
ve platin alım-satımı işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Banka, 
yakın zamanda şubelerinden külçe altın ve gram altın teslim 
alınmasına ve bunların altın cari hesaplara yatırılabilmesine de 
olanak sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.  

K amuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP)’nda, EmlakBank’ta genel 
müdür değişikliğine gidildiğine ilişkin 

bir bildiri yayınlandı. Genel Müdür Ataması 
başlığıyla yayınlanan açıklamada, Türkiye 
Emlak Katılım Bankası AŞ Yönetim Kurulu 
kararıyla 11 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Genel 
Müdür Yardımcısı Cengiz Sinanoğlu’nun 
Genel Müdürlük görevine getirildiği bilgisi 
kamuoyuyla paylaşıldı.  

EMLAKBANK ALTIN KATILMA HESABI’NI HAYATA GEÇİRDİ

EMLAKBANK’TA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

9 3 yıllık köklü geçmişiyle 17 sene aradan sonra katılım bankası olarak 
yeniden faaliyete geçen Türkiye Emlak Katılım Bankası, eylül ayında 
önemli bir atılım gerçekleştirdi. EmlakBank, sorunlu kredilerin alım-satım 

işlemlerini yapmak adına Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ unvanlı bir varlık 
kiralama şirketi kurdu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık bülteninde, şirketin 
kuruluşuna dair şu bilgilere yer verildi: “Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ 
tarafından Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ unvanlı bir varlık kiralama şirketinin 
kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine Kurulumuzca uygun görüş 
verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”

EMLAKBANK YENİ ŞİRKET KURDU
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K uveyt Türk, bankacılık ve finansal 
teknoloji alanında dünyanın en 
önemli fuarlarından biri olan Sibos’a 

katıldı. Bu yıl 23-26 Eylül tarihleri arasında 
Londra’da düzenlenen etkinlikte Kuveyt 
Türk, muhabir bankalarına ve uluslararası 
finans dünyasına çeşitli alanlardaki ürün 
ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Her yıl 
farklı bir ülkede düzenlenen ve kısıtlı sayıda 
Türk bankasının yer aldığı Sibos’a 2010’dan 
bu yana kesintisiz olarak katılan Kuveyt 
Türk, etkinlikte ana ortağı Kuwait Finance 
House’un yanı sıra Kuveyt Türk Bahreyn 

Şubesi, yüzde 100 iştirakliğini üstlendiği 
Almanya merkezli KT Bank AG ve yazılım 
ürünleri geliştiren Architecht Teknoloji ile 
birlikte yer aldı. 
Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası 
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada “Etkinlik boyunca 
çok sayıda kuruluşla tanışma imkanı bulduk. 
Yalnızca bankamızı değil, ülkemizi de 
Sibos’ta en iyi şekilde temsil ederek finans 
kuruluşlarına kaliteli bilgi akışı sağladık.” 
dedi. 

KUVEYT TÜRK, SİBOS LONDRA’YA KATILDI

K uveyt Türk ve iştiraki KT Bank AG, 
Global Finance dergisi tarafından 
düzenlenen World’s Best Banks 

Awards’ta ödüle layık görüldü. Kuveyt 
Türk, “Türkiye’nin En İyi İslami Finansal 
Kuruluşu” ödülünü aldı. Bankanın 
yüzde 100 iştiraki olarak Almanya 
merkezli faaliyet gösteren KT Bank AG 
ise “Avrupa’nın En İyi İslami Finansal 
Kuruluşu” seçildi. Kuveyt Türk ve KT 
Bank AG, üst üste iki yıl aynı kategoride 
ödüle layık görülerek önemli bir 
başarıya imza attı.  World’s Best Banks 
Awards töreni, IMF-Dünya Bankası 
Yıllık Toplantıları esnasında 19 Ekim’de 
Washington’da gerçekleştirildi. Kuveyt 
Türk ve iştiraki KT Bank AG adına törene 
katılan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk 
Uyan, alanında dünyanın en prestijli 
ödüllerinden birini üst üste iki yıl almanın 

mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, 
“Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle reel 
ekonominin desteklenmesine ve işletme 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatı 
desteklemek ve ülkeye döviz girdisini 
artırmak amacıyla hazırladığımız İhracat 
Destek Paketimiz, KOBİ’lere yönelik 
esnek çözümlerimiz, altın ve sukuk 
alanındaki öncü çalışmalarımızla çağdaş, 
istikrarlı, güvenilir ve kaliteli hizmet 
sunmaya devam edeceğiz.” dedi. 

KUVEYT TÜRK TÜRKİYE’NİN, KT BANK AG AVRUPA’NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

K uveyt Türk, FinTech şirketi ComPay 
ile birlikte doğrudan hesaptan havale 
yöntemini kullanarak “QR Kod 

ile Hesaptan Ödeme” hizmetini hayata 
geçirdi. Kullanıcılar, e-ticaret sitelerinden 
yapılan alışverişlerde QR Kod ile ödeme 
imkânı sağlayan bu uygulama sayesinde 
alışverişlerini kredi kartına ihtiyaç duymadan 
banka hesabından gerçekleştirebiliyor. 
Projenin detayları hakkında bilgi 
veren Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital 
Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Aslan Demir, “ComPay, 

çalışmakta olduğu diğer anlaşmalı 
kurumlardan farklı olarak ‘QR Kod ile 
Hesaptan Ödeme’ yöntemini Kuveyt 
Türk ile hayata geçiriyor. Müşterilerimiz; 
ilk aşamada anlaşmalı üye iş yerleri 
arasında bulunan ereyon.com.tr, Etstur, 
ucuzabilet.com ile 500 TL ve üzeri 
alışverişler için n11.com’dan yapacakları 
online alışverişlerde Kuveyt Türk Mobil 
Şube’den QR kod ile ödeme yapabilecek. 
Bu sayede müşterilerimiz, kredi kartına 
ihtiyaç duymadan, havale işlemi yapar gibi 
alışverişlerini gerçekleştirebilecek.” dedi.

KUVEYT TÜRK’TE QR KOD İLE HESAPTAN ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI!

Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara 
kaynak bırakmak amacıyla yayın 
hayatına kazandırdığı prestij 

eserler serisine bir yenisini daha ekledi. 
Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür 
Yayınları’ndan çıkan altıncı prestij kitap 
olan Anadolu Sanayi Devrimi adlı eser, 
Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi 
Evran ile başlayan serüvenini iktisadi, 
sosyal ve kültürel yönleriyle detaylı 
bir şekilde ele alıyor. Prof. Dr. Ahmet 
Kala tarafından kaleme alınan Anadolu 
Sanayi Devrimi’nde, özellikle Selçuklu 
ve Osmanlı dönemindeki tarım 
uygulamaları ve Sanayi Devrimi’yle 
zenginleşen İpek Yolu şehirleri yer 
alıyor. 

Kuveyt Türk, dijital dönüşüm 
ve teknoloji projelerine bir 
yenisini daha ekleyerek 

müşteri memnuniyeti yönetiminde 
yapay zekâ dönemini başlattı. 
Teknoloji firması Next4biz 
tarafından geliştirilen “Müşteri 
Şikayet Yönetiminde Yapay Zekâ” 
uygulamasını müşteri memnuniyeti 
sistemine dâhil eden Kuveyt Türk, 
böylece müşterilerinden gelen 
soru ve talepleri çok daha hızlı ve 
pratik bir şekilde yanıtlayabiliyor. 
Davranış ve taleplere göre kendini 
geliştirebilen uygulama, Türkiye’de 
müşteri memuniyeti alanında hayata 
geçirilen en verimli yapay zekâ 
programı olma özelliğini taşıyor. 

KUVEYT TÜRK’TEN “ANADOLU 
SANAYİ DEVRİMİ” KİTABI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKÂ 
DÖNEMİ

BAKIŞ
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H ayata Katılım Bankası Türkiye 
Finans, geliştirdiği ‘Krediler 
Dönüşüm Programı’ projesi 

ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 
Ödülleri 2019’da “Financial Inclusion” 
kategorisinde ödül aldı. 
Türkiye Finans, ödüle hak kazandığı 
bu proje ile kredi tahsis ve kullandırım 
süreçlerini yüzde 40 oranında 
kısaltarak, iş süreçlerinde hem 
verimlilik hem de hız elde edecek. 22 
Ekim’de gerçekleşen etkinlikte ödülü, 
Türkiye Finans BS Ürün ve Hizmet 
Geliştirme Müdürü Murat Mayda aldı.

IDC TÜRKİYE’DEN TÜRKİYE 
FİNANS’A BİR ÖDÜL DAHA 

T ürkiye Finans, yenilikçi ürün 
ve hizmetleriyle müşterilerinin 
taleplerine uygun kampanyaları 

hayata geçirmeye devam ediyor. “Hayata 
Katılım Bankası” sloganıyla faaliyetlerine 
devam eden Türkiye Finans, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına hızlı ve yenilikçi çözümler 
sunabilmek için “Ticari Masraf” paketlerini 
geliştirdi.

Ticari Masraf paketleri ile nakit yönetimini 
yepyeni bir anlayışla planlama avantajı 
sunan banka; tüm kurumsal ve ticari 
müşterileri ile KOBİ’lere EFT, çek-senet, 

T ürkiye Finans çalışanlarından 
oluşan “İyilik Kulübü” gönüllüleri, 
Türkiye genelindeki sosyal yardım 

faaliyetlerine devam ediyor. “Çocuklara 
Gönül Ver” sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Narman (Erzurum) ile Derik 
(Mardin) ilçelerindeki iki köy ilkokuluna 
oyun parkları yaptıran İyilik Kulübü, 
Türkiye Finans çalışanlarının topladığı 
oyuncakları da miniklerle paylaştı. İyilik 
Kulübü temsilcilerinin aktif olarak katıldığı 
oyun parkları kurulumunda, öğrenciler ve 
öğretmenler de çalışmalara yardım etti.

Çocuklara Gönül Ver Kitaplıkları da 
Yurdun Dört Bir Yanında
2018’de “Bir kitap da senden olsun, 
geleceğimiz umutla dolsun!” diyerek yola 
çıkan Türkiye Finans, Çocuklara Gönül Ver 
projesi kapsamında altı ildeki altı okulda 

yabancı para transferleri ve ithalat/
ihracat işlemlerinde avantajlı koşullar 
ve sabit fiyat garantisi sunuyor. Türkiye 
Finans müşterileri, işlem hacmine ve 
ihtiyaçlarına göre standart veya esnek 
paket seçeneklerinden kendilerine en 
uygun olanını seçebiliyor. Müşteriler ayrıca 
satın aldıkları masraf paketine ait kalan 
haklarını dijital bankacılık kanallarından 
takip edebiliyor ve ihtiyaç durumunda ek 
paket satın alabiliyor. Türkiye Finans, nakit 
yönetimini dijital platformlara taşıyarak 
müşterilerinin hayatını kolaylaştıran 
hizmetler sunmaya devam edecek.  

Çocuklara Gönül Ver Kitaplıkları kurdu. 
Proje sayesinde Türkiye Finans, İyilik Kulübü 
üyeleri aracılığıyla geçen yıl ihtiyaç sahibi 
bine yakın çocuğu 8 binden fazla kitapla 
buluşturdu. Banka, Çocuklara Gönül Ver 
sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye’nin 
birçok ilindeki çocukları sevindirmeyi 
sürdürecek. Türkiye Finans çalışanlarının 
desteği ile devam eden İyilik Kulübü, 
2019’da da 3 binden fazla çocuğun dileğini 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE FİNANS’TAN AVANTAJLI “TİCARİ MASRAF” PAKETLERİ

TÜRKİYE FİNANS GÖNÜLLÜLERİNDEN KÖY OKULLARINA OYUN PARKI

T ürkiye Finans, “Katılmamak 
Elde Değil” kampanyası 
kapsamında müşterilerine, 

Türk lirası birikimlerini 
yüksek kâr payı oranlarıyla 
değerlendirebilecekleri e-Katılma 
hesabını sundu. Türkiye Finans 
müşterileri, e-Katılma hesabını 
kullanarak birikimlerinde yüzde 
90/10 özel kâr paylaşım oranıyla 
yüksek getiri elde edebilecek. 
Ayrıca müşteriler, mobil ve internet 
şubesinden gerçekleştirilecekleri 
EFT ve havale işlemlerinde masraf 
ödemeyecek. e-Katılma hesabının 
avantajlarından yararlanmak 
isteyen Türkiye Finans müşterileri, 
şubeye gitmeden mobil ve internet 
üzerinden başvuru yapabilecek.

TÜRKİYE FİNANS’TAN TÜRK 
LİRASI BİRİKİMLERİ İÇİN 
E-KATILMA HESABI

BAKIŞ
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BAKIŞ

Vakıf Katılım, kira sertifikası 
ihraçlarına bir yenisini daha ekledi. 
Banka, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama 

A.Ş. aracılığıyla 19 Eylül 2019’da 525 
milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, 
nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira 
sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Vakıf 
Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 
“Vakıf Katılım olarak temel misyonumuzu 
sektördeki mevcut pastadan pay 

Vakıf Katılım Genel Müdürü 
İkram Göktaş, finans alanındaki 
teknolojik gelişmeler ve dijital 

bankacılık çalışmalarına yönelik 
açıklamalarda bulundu. Günümüzde 
teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 
müşterilerinin bu yöndeki son gelişmeler 
doğrultusunda hizmet almak istediklerini 
ifade eden Göktaş, “Dijital noktalarımızı 
daha da artırıp mevcut ürünlerimizi 
geliştirerek ayrıcalıklı deneyimler sunmak 
için çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Müşterilerimizden bize 
uyum sağlamalarını istemek yerine, 
onların ihtiyaçlarını araştırmak suretiyle 
biz onlara uyum sağlıyoruz.” dedi.

Vakıf Katılım olarak dijital kanallar 
üzerinden verecekleri ürün ve hizmetleri 
artırmak adına yaptıkları çalışmalara 

alarak büyümek değil, sektörü ve 
dolayısıyla Türkiye ekonomisini daha da 
büyütmek olarak görüyoruz. Bu misyon 
doğrultusunda 19 Eylül’de gerçekleşen 
ihracımızla birlikte 2019 yılında nitelikli 
yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 
5.6 milyar TL’lik fon sağladık. Şu anda 
tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira 
sertifikamız bulunuyor.” dedi.  

Vakıf Katılım olarak iki yıl içerisinde 
62 tertip hâlinde yaklaşık 12.5 milyar 
TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla 
tamamladıklarını ifade eden İkram 
Göktaş, “2017’nin ikinci yarısından 
itibaren Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz 
üzerinden gerçekleştirdiğimiz 55 kira 
sertifikası ihracı neticesinde yaklaşık 11.6 
milyar TL’lik bir rakama ulaştık. 

Bununla birlikte bir yandan bankamızın 
fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken 
diğer yandan Katılım Varlık Kiralama 
iştirakimiz üzerinden yaptığımız yedi ihraç 
neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon 
TL’lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin 
katılım bankacılığı sermaye piyasası 
araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.” 
ifadelerini kullandı. 

ağırlık verdiklerini belirten Göktaş; 
hâlihazırda üzerinde çalıştıkları biyometrik 
doğrulama, mobil cüzdan, yapay zekâ 
ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri 
de katma değerli servisler hâlinde 
müşterilerine sunmayı hedeflediklerini 
ifade etti. Bankanın mevcut bazı 
hizmetlerini, kurum vizyonuna uygun 
olacak şekilde yaptıkları işbirlikleri 
ile hayata geçirdiklerini dile getiren 
Göktaş; “İstanbulKart, yaptığımız 
işbirliklerinin en iyi örneklerinden birini 
teşkil ediyor. Yine yakın gelecekte 
blokzincir teknolojisine entegre bir 
şekilde müşterilerimizin taleplerine cevap 
verebilmek adına hamlelerimiz olacak. 
Gündemin gereklilikleri, yapacağımız 
yatırımların esasını oluşturuyor. Dolayısıyla 
çalışmalarımızı, müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştireceğimiz ürün 

ve hizmetlerimizle hız kesmeden 
sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

VAKIF KATILIM’DAN 525 MİLYON TL'LİK SUKUK İHRACI 

“MÜŞTERİLERİMİZ BİZE DEĞİL, BİZ ONLARA UYUM SAĞLIYORUZ”

V akıfların paylaşım kültürünü 
kamunun gücüyle 
birleştirerek katılım 

bankacılığına yeni bir soluk getiren 
Vakıf Katılım, “Teknoloji ile Büyüme” 
vizyonu doğrultusunda başlattığı 
açılımlardan biri olan Robotik 
Süreç Otomasyonu Projesi’ni (RPA) 
hayata geçirdi. Vakıf Katılım İnsan 
Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri 
ekiplerinin iş birliği ile hayata geçen 
HeRobot; operasyonel iş gücü 
tasarrufu ve maliyet alanlarında 
ciddi katkılar sağlayacak.  Vakıf 
Katılım’ın Dijitalleşmenin ana 
odaklarından biri olduğunu belirten 
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram 
Göktaş; “Bir insanın 45 dakikada 
tamamladığı işi 2 dakikada ve 
hatasız bir şekilde tamamlayabilen 
HeRobot ile ayda 600 saatten fazla 
tasarruf etmiş olacağız.” sözleriyle 
RPA’nın önemini vurguladı.

VAKIF KATILIM "HEROBOT" 
TEKNOLOJİSİNİ HAYATA 
GEÇİRİYOR
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T ürkiye genelinde şube ağını 
hızla yaygınlaştırmaya devam 
eden Ziraat Katılım, 88’inci 

şubesini Erenköy’de açtı. Ziraat 
Katılım’ın Erenköy Şubesi, 6 Eylül 
itibarıyla müşteri kabulüne başladı. 
Erenköy Şubesi'nin açılışıyla Ziraat 
Katılım, 42 ilde 88 şube sayısına 
ulaştı. 

ZİRAAT KATILIM’IN ERENKÖY 
ŞUBESİ AÇILDI

Z iraat Katılım, kurum bünyesinde 
organize ettiği Dijital Günleri 
kapsamında Maltepe Genel 

Müdürlük Ek Hizmet Binası’nda Yapay 
Zekâ Çalıştayı düzenledi. Yapay zekânın 
geleceğinin konuşulduğu çalıştayda; 
Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) 

Kurucusu Halil Aksu “Yapay Zekâ Çağı”, 
Özyeğin Üniversitesi Finans Mühendisliği 
Direktörü Prof. Dr. Levent Güntay “Finans 
Alanında Yapay Zekâ”, Artıwise - Yapay 
Zekâ ve Doğal Dil İşleme Yöneticisi Fatih 
Samet Çetin ise “Yapay Zekâ” temalı 
sunumlar gerçekleştirdi.

ZİRAAT KATILIM’DA YAPAY ZEKÂ GÜNLERİ

F aaliyetlerine başladığı 2015 
yılından bu yana nitelikli 
yatırımcılara gerçekleştirdiği 

kira sertifikaları ile başarılı bir grafik 
çizen Ziraat Katılım, 2019 yılı üçüncü 
çeyrek dilimi içerisinde beş adet kira 
sertifikası daha gerçekleştirdi. 
Ziraat Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 
kira sertifikası ihraçlarından 2.35 
milyar TL fonlama temin edilirken 
ihraçların tamamına belirlenen 
tutarın üzerinde yoğun talep geldi. 

ZİRAAT KATILIM KİRA 
SERTİFİKASI İHRAÇLARINI 
SÜRDÜRÜYOR

BAKIŞ

Z iraat Katılım, uluslararası alanda 
saygınlığı bulunan Stevie Awards’ta üç 
ödüle birden layık görüldü. Bankacılık 

alanında “gümüş” ve finansal hizmetler 
alanında “bronz” ödül alan Ziraat Katılım; 

yine bankacılık dalında halk oylaması sonucu 
verilen “People Choice” ödülünün de sahibi 
oldu. Ödüller, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü 
Avusturya Viyana’da gerçekleşen törende 
sahiplerine takdim edildi. 

STEVİE AWARDS’TA ZİRAAT KATILIM’A 3 ÖDÜL BİRDEN
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T .C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara 
Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Alternatif 
Finansta Yeni Ufuklar" programında konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Marmara Üniversitesi’nin birlikte 
yürüttüğü projenin ekonomiye yeni bir soluk getireceğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı bir 
sistemin geçerli olmadığını belirterek bu uygulamanın yerini, risk 
paylaşımının esas olduğu alternatif finans sistemine bırakacağını 
söyledi. Alternatif finans sistemiyle gerçek manada yenilikçi bir 
döneme girildiğini söyleyen Erdoğan,  “Yeni kalkınma planımız ve 
ekonomi programımızla sermaye piyasasının payının artırılmasına 
yönelik bir dizi tedbiri hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın ihtiyaç 
duydukları mali kaynaklara daha sağlıklı bir şekilde kavuşabilmelerini 
sağlayacak ve KOBİ'lerin yüzünü güldürecek yeni uygulamalar 
geliştiriyoruz. “diyerek alternatif finansal işlemlerin dünyada süratle 
yaygınlaştığını, benimsendiğini ve derinlik kazandığını ifade etti. 
Erdoğan, "Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine 
katılımı esas alan yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor. 
Türkiye'nin ise bu konuda geç kaldığını düşünüyorum. İnşallah 
önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur 
ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere 
getireceğiz." şeklinde konuştu.

C umhurbaşkanlığı Finans Ofisi; İstanbul’un, Küresel Finans 
Merkezleri Endeksi’nde (GFCI) Eylül 2019 itibarıyla altı sıra 
birden yükselerek 53'üncü olduğunu bildirdi. Endeksteki 

yükselişin ardından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. 
Göksel Aşan, "Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana yaptığımız 
çalışmalar ile küresel finans merkezleri arasında 15 sıra birden 
yükselerek büyük bir ivme kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları ile çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. İstanbul Finans 
Merkezi Eylem Planı’mızın da uygulamaya geçmesiyle birlikte 
İstanbul, bu sıralamada daha da yükselerek hak ettiği yere 
ulaşacaktır.” açıklamasını yaptı.

Endekste, bir önceki yılın ilk beş finans merkezi yerini korumaya 
devam ederken Asya ülkeleri de finans puanlarını arttırdı. Buna 
göre Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki 14 finans 
merkezi içerisinde 2’nci sırada yer aldı. 

ALTERNATİF FİNANSIN YENİ UFKU: KATILIM BANKACILIĞI

İSTANBUL, GFCI’DA 53’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

S anayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı, iş dünyasından temsilcilerinin 
de katılımıyla Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Sanayi ve Teknoloji 
Müzesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, 11. Kalkınma Planı'nın temelinde sanayinin ve teknolojinin 
kalkındırılması olduğunu ifade ederek 2023’e kadar olan süreç için somut 
hedefler belirlediklerini söyledi.

Toplantıda girişim seviyesi 1 milyar doların üzerinde olan şirketlere "unicorn" 
denildiğini ve dünyada 300'e yakın “unicorn” bulunduğunu belirten Bakan 
Varank, " Ülkemizden de unicorn’lar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin. 
Hatta bunlara da ‘Turcorn’ denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023'e kadar en az 
10 Turcorn oluşturma hedefimiz var." şeklinde konuşarak sanayi stratejisindeki 
hedeflere ulaşmak için beş ana bileşen ve 23 alt politika belirlendiğine dikkat 
çekti.

2023’E KADAR 10 TURCORN OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

SEKTÖR
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SEKTÖR

T ürk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali 
Güney getirildi.1964 Rize doğumlu olan 
Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye 

Finans Katılım Bankası'nda Hazine Müdürlüğü, 
2009-2015 yılları arasında da Hazine ve 
Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1 Kasım 
2015'ten bu yana ise Vakıf Katılım Bankası 
AŞ'de Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı vazifesini sürdürmekteydi.

ALİ GÜNEY, TÜRK EXİMBANK’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU

U luslararası Para Fonu (IMF) 
Başkanlığı’na Bulgar asıllı Kristalina 
Georgieva seçildi. 1953'te 

Bulgaristan'da doğan Georgieva, daha 
önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı. 
IMF İcra Kurulu tarafından yapılan 
açıklamada, Georgieva'nın 1 Ekim itibarıyla 
göreve başladığı ve mevcut görev 
süresinin beş yıl olacağı bildirildi.
Geleneksel olarak IMF başkanlığına 
Avrupa, Dünya Bankası Başkanlığı’na 
ise ABD vatandaşı seçiliyor. AB üyesi 
ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) Başkanlığı görevi sona erecek 
Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim 
konusunda yapılan müzakereler sonucu, 
IMF Başkanı Christine Lagarde üzerinde 

fikir birliğine varmıştı. Bu gelişmenin 
ardından Lagarde, ECB Başkan adaylığı 
nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmış, 
AB üyesi ülkeler IMF başkanlığına ise 
Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı 
aday gösterme kararı almıştı. 

IMF'NİN YENİ BAŞKANI, KRİSTALİNA GEORGİEVA OLDU

H azine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, 2020-2022 dönemine 
ait Yeni Ekonomi Programı (YEP) 

kapsamında, ülkede finansal istikrarın 
sağlanması amacıyla bazı önlemlerin 
alınacağını duyurdu. Buna göre, para ve 
maliye politikaları eş şekilde yürütülerek 
ekonomi ve hizmet piyasalarındaki 
verimlilik arttırılacak ve yapısal dönüşüm 
için adımlar atılacak. Bu sayede 
enflasyonun kalıcı olarak düşmesi ve tek 
haneli seviyelerde seyretmesi sağlanacak. 
Ayrıca kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve 
ücretlerde enflasyon değil, YEP enflasyon 
hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak. 

Böylece enflasyonu düşürmek için 
uygulanan politikalara karşın iktisadi karar 

birimlerinin geçmiş dönemki enflasyon 
beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle 
ortaya çıkan enflasyon ataletinin de önüne 
geçilmiş olacak. YEP doğrultusunda gıda 
enflasyonunun düşürülmesi için de kararlar 
alındı. Buna göre tarımda, sulama ve 
seracılığa verilecek destek arttırılacak ve 
yeni yatırımlar teşvik edilecek.

YEP, ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRECEK
TÜRK REASÜRANS AŞ 
FAALİYETE 
GEÇTİ

Türk Reasürans AŞ; Yeni 
Ekonomik Program 
kapsamındaki “Ekonomik 

Dengelenme” ile “Sağlıklı ve 
Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine 
sigortacılık sektörü bazında katkı 
sağlamak, Türkiye’deki yerli 
reasürans kapasitesini arttırmak 
ve kaynak verimliliğini mümkün 
olan en yüksek seviyeye çıkarmak 
amacı ile faaliyete geçti. 5684 
sayılı Sigortacılık Kanunu'nda 
yapılan düzenleme ile hizmete 
girecek olan Türk Reasürans AŞ, 
sigorta sektöründeki hedeflerini; 
yerli reasürans seviyesini 
maksimuma çıkararak yurt dışına 
aktarılan reasürans primlerinin 
ülke içinde kalmasını sağlamak 
ve kamu menfaatlerinin risk 
yönetimini yapılandırarak gerekli 
düzenlenmeleri gerçekleştirmek 
olarak belirledi.
İstanbul Finans Merkezi’nin 
gelişimine de katkı sağlayacak olan 
Türk Reasürans AŞ’nin kuruluşu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü 
Selva Eren, “Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine 
ulaşması konusunda Türk Reasürans 
olarak alacağımız sorumluluk ile 
sürdürülebilir ekonomik büyümeye 
ve sigorta sektörünün gelişimine 
katkı sağlayacağız. Sektörün 
ihtiyaçlarını temel alan yenilikçi 
çözümler ile reasürans alanında 
başarıyı yakalayacağımızdan 
şüphemiz yok.” şeklinde konuştu.
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DÜNYADAN

ADIB’DEN
DİJİTAL 
CÜZDAN 
UYGULAMASI

İSLAMİ 
FİNANSIN HACMİ 
3 TRİLYON DOLARA 
ULAŞTI

FAB, AL-KHOBAR 
KENTİNDE 
ŞUBE 
AÇACAK

ENDONEZYA, 
İSLAMİ FINTECH 
YOL HARİTASINI 
BELİRLEDİ

B irleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen kuruluşlarından 
Abu Dabi İslam Bankası (ADIB), kart sahibi müşterileri 
için Samsung Pay mobil ödeme ve dijital cüzdan servisini 

hizmete sundu. Banka yetkilileri, “Bu yeni hizmet vasıtasıyla 
Visa ödeme sistemini ve Samsung cihazları kullanan tüm kart 
sahipleri, dünyanın herhangi bir yerinde temassız şekilde ödeme 
yapabilecek.” açıklamasında bulundu. ADIB Bireysel Bankacılık 
Küresel Başkanı Philip King, “ADIB’in Visa kart sahipleri, temassız 
ödemenin kabul edildiği her noktada tek tıkla ödeme yapmak için 
Samsung Pay servisinden rahatlıkla yararlanabilir. Bu uygulama, 
ADIB’in müşterilerine yenilikçi dijital bankacılık çözümleri sağlama 
konusundaki taahhüdünün de bir göstergesi.” dedi.
ADIB’in yenilikleri dijital cüzdan uygulamasıyla sınırlı kalmadı. Daha 
iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için dijital dönüşüm stratejisi 
uygulayan banka, müşteri hizmet süresinden tasarruf etmek ve 
daha hızlı hizmet verebilmek için şubelerinde, müşterilerinin 
finansal bilgilerini dakikalar içinde güncelleyebilecekleri dijital 
tablet kiosklarını da faaliyete geçirdiğini duyurdu. 

İ slami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) 
Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, tüm ekonomik pazarlara 
bakıldığında İslami finansın en çok büyüme gösteren alanlardan 

biri olduğunu ve sektör hacminin yıllık yüzde 8 büyüme ile 3 trilyon 
dolara tekabül ettiğini bildirdi. “CIBAFI olarak sektörün 2020 
sonunda 4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını öngörüyoruz.” 
diyen Belatik, Türkiye'nin 800 milyar doların üzerinde gayrisafi 
millî hâsılaya sahip olduğunu hatırlatarak "Türkiye, Endonezya 
ve Suudi Arabistan'la birlikte G-20'ye üye ülkeler arasında. 
Bundan dolayı ülke, gelecek yıllarda İslami finansın gelişimi için 
birçok fırsat barındırıyor." açıklamasını yaptı. Belatik ayrıca şunları 
kaydetti: “Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü ile Doğu ve Batı 
pazarları arasındaki stratejik konumu değerlendirildiğinde ülke, 
İslami finansa ilgi duyanlar için muhteşem bir kaynak. Ancak bu 
kaynaktan etkin şekilde yararlanmak için doğru stratejik hamlelerin 
yapılması şart. Türkiye, CIBAFI için önemli bir ortak konumunda. 
Bizler de Türkiye ve bölgedeki katılım bankacılığının gelişmesini 
desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.” 

E ndonezya, İslami FinTech yol haritasını 2020'nin üçüncü 
çeyreğinde başlatacağını duyurdu. İslami Ekonomiyi 
Geliştirme ve Helal Endüstrisi Müdürü Afdhal Aliasar; 

İslami FinTech'in Endonezya'da çok hızlı şekilde büyüdüğünü, bu 
sebeple mevcut finansal kolun ülkedeki gelişimini aynı ivme ile 
devam ettirmek istediklerini söyledi. Aliasar, yaptığı açıklamada 
"Ekonomimizde yalnızca daha fazla müşteri elde etmeye ya da 
işlem hacmini artırmaya değil, aynı zamanda İslam ekonomisinin 
değerlerini yaşatmaya da odaklanmamız gerekiyor." şeklinde 
konuştu. Ulusal FinTech sisteminin Endonezya ekonomisinde 
kurtarıcı bir işlev üstleneceğini belirten Afdhal, "İslami FinTech'in 
toplumumuza faydalı olacak araçlar sunacağını düşünüyoruz. Bu 
sistem, insanların sadece ekonomik faaliyetler için fon almasını 
kolaylaştırmayacak, aynı zamanda günlük helal yaşam tarzının da 
bir parçası hâline gelecek. FinTech taleplerinin birçoğu, sektöre 
yeni adım atan yatırımcılardan geliyor. Bu şirketlerin daha fazla 
sermayeye ihtiyaçları var. Bizler de mevcut sistemi geliştirdiğimiz 
takdirde yatırımcılarımıza gerekli desteği sağlayacak ve ulusal 
ekonomimizi hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı. 

F irst Abu Dhabi Bank’a, Suudi Arabistan Para Ajansı (Saudi 
Arabian Monetary Authority) tarafından ülkede ticari banka 
açma yetkisi verildi. Suudi Arabistan Para Ajansı’nın verdiği 

bu lisans sayesinde FAB bölgede 3 şube açabilme hakkına sahip 
olacak. Böylelikle krallıktaki mevcut fırsatları değerlendirmek ve 
bölge genelinde sektörel varlığını güçlendirmek isteyen banka, 
önemli bir fırsat yakalamış olacak.

FAB Grup İcra Kurulu Başkanı Abdulhamid Saeed, “ Bu yetki 
sayesinde gerçekleşecek açılışlar, bankamızın büyüme hedeflerini 
ve kurumsal bankacılık kapasitesini genişletme aynı zamanda da 
perakende bankacılık hizmetlerini, en yüksek büyüme potansiyeline 
sahip pazarlara sunabilmesi taahhüdünü yansıtıyor.” dedi. BAE ve 
Suudi Arabistan’ın ikili ilişkisinin güçlü olmasının ülkelerin ekonomik 
kalkınma planlarının tamamlayıcı bir niteliği olduğunu belirten 
Saeed, “FAB, krallığın kilit finansal hizmetler ortağı olarak iyi bir 
konumda bulunuyor.” İfadelerini kullandı.
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DÜNYADAN

İSLAMİ 
FİNANSTA 
10 ÜLKE ÖNE 
ÇIKIYOR

GİRİŞİMCİLER, 
TRANSFORMERS 
ROADSHOW İLE 
ÖDÜLLENDİRDİ

MALEZYA, IAP 
INTEGRATED 
İLE İŞBİRLİĞİ 
YAPACAK

TACİKİSTAN, 
İLK İSLAM 
BANKASINI 
HİZMETE AÇTI 

F itch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, 
İslami finans endüstrisinin Türkiye ve dünya genelindeki 
durumu hakkında açıklamalar yaptı. Sözkonusu sektörün 

yaklaşık 2-2.2 trilyon dolar seviyesinde bir büyüklüğe sahip 
olduğunu söyleyen Al-Natoor,"İslami finans endüstrisi deyince akla 
10 ülke geliyor. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’in yanı sıra Türkiye, Malezya, 
Endonezya ve Pakistan'dır." dedi.  Endonezya ve Türkiye gibi 
yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkelerde İslami finansın henüz 
istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken Al-Natoor, “Türk 
hükümeti bu seviyeyi arttırmak için güçlü adımlar atıyor. Kamu 
katılım bankalarının sayıca çoğaltılması ve doğru stratejik hamleler 
ile İslami finansın Türkiye’de daha da güçleneceğine inanıyorum. 
Ayrıca; yalnızca Türkiye'yi değil, İslami finansa giriş yapan tüm 
ülkeleri ilgilendiren bir konu olan standartlaştırma kavramı da göz 
ardı edilmemeli. Yeterli ürün sunma, doğru altyapı, farkındalık ve 
güven adımlarıyla sektörün yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada 
ivme kazanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
hızlandıracak cazip fikirler bulmak amacıyla düzenlediği 
“Transformers Roadshow” kapsamında projeleriyle öne 

çıkan katılımcıları ödüllendirdi. İslam Kalkınma Bankası (IsDB) 
ile Uluslararası Bosna Bankası (BBI)’nın ortaklaşa düzenlediği 
yarışma, yüzün üzerinde girişimcinin katılımıyla gerçekleşti. 
Transformers Roadshow’da projeleri inceleyen Dr. Hayat Sindi, 
“Katılımcılarımızın sunduğu yenilikçi projeler bizi şaşkına çevirdi. 
Bosna Hersek'in geleceğini bilim ve teknoloji ile değiştirecek 
olan parlak beyinleri desteklemekten gurur duyuyoruz.” dedi. 
2019 Bosna Hersek Roadshow'un galipleri ise şu şekilde: 
Otizm spektrum bozukluğu teşhisi projesi ile Aida Hacdarpaziç 
Saraceviç ve Edin Hamziç; Gıda üretimi için mikrobiyolojik 
şekilde saf su oluşturma projeleri ile Prof. Dr. Abdulah Gagic, Dr. 
Maja Varatanovic ve Ajla Alisah; Laboratuar testlerinden teşhise 
projesiyle Tamara Jovoviç Sadikoviç, Zana Tafi ve Anes Joguncic; 
Facebook for LEARNY eğitim platformu projesiyle Zlatko 
Memiseviç.

M alezya, büyük İslami pazarlara girebilmek ve yatırımlarını 
bu alanlara da götürebilmek için Yatırım Hesabı 
Platformu (IAP)'nun geliştiricisi olan IAP Integrated ile 

işbirliği yapacak. IAP Integrated, ülkenin merkez bankası olan 
Malezya Negara Bankası (BNM) tarafından hazırlanan ve İslami 
mevduatlarını bankalar aracılığıyla daha verimli bir şekilde kanalize 
etmenin yollarını inceleyen raporlamalarına 2016 yılında başlamıştı. 
Sözkonusu tarihten beri KOBİ'ler ve özel şirketler için sağlanan 
fonlarla 200 milyondan fazla Malezya ringiti (47.8 milyon dolar) 
tasarruf edilmesi sağlandı. IAP Integrated CEO'su Joann Enriquez, 
yaptığı basın açıklamasında, “Malezya'daki tecrübemizin diğer 
İslami pazarlarda da başarıyla uygulanabileceğine ve finansal 
büyüme sağlayacağına inanıyoruz.” dedi. Malezya İslami kitle 
fonunun yeni pazarlara girmek için gözünü Orta Asya ve Afrika’ya 
çevirdiğini belirten Enriquez, “IAP, şu an için sadece Malezya'da 
faaliyet gösteriyor. Ancak sınırlarımızın ötesine geçmek ve yeni 
pazarlara açılabilmek için iyi bir ağa ve İslami finansta deneyime 
sahip saygın bir ortağa ihtiyaç duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

T acikistan Merkez Bankası, Tacikistan Ulusal Bankası’ndan 
lisans alarak “OJSC Tawhidbank” adıyla ilk tam teşekküllü 
İslam bankasını kurarak Orta Asya finans sektörüne dâhil 

oldu. Çoğunluğu Müslüman olmak üzere yaklaşık 9.3 milyon 
kişilik bir nüfusa sahip olan Tacikistan’da 20 Eylül itibarıyla 
faaliyete geçen Tawhidbank, 1999 yılında kurulan geleneksel ve 
orta ölçekli bir banka olan Sohibkorbank’ın köklerini taşıyor. 

Anonim olarak kurulan banka, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun 
bir üyesi olan İslam Özel Sektörü Geliştirme Kurumu ile ortaklık 
kurduktan sonra tam teşekküllü bir İslami finans kurumu hâline 
geldi. Ülkenin İslami finans alanındaki gelişiminde önemli bir 
rol üstlenecek olan Tawhidbank, şu anda eski Sovyetler Birliği 
ülkelerindeki beş şubesi ve toplam 48 adet bankacılık hizmeti 
ile müşterilerinin finansal işlemlerini gerçekleştiriyor. Hâlihazırda 
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Tacikistan, Merkez Bankası’nın 
verilerine göre ülke sınırları içinde Tawhidbank da dâhil olmak 
üzere 17 bankası ile hizmet vermeye devam ediyor. 
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E konomi haber kanalı A Para’nın 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 
sponsorluğunda gerçekleştirilen “Faizsiz 
Ekonomi” programı, 4 Eylül’den itibaren 

yayına başladı. Katılım bankacılığı ekosistemi 
ve ürünlerinin kamuoyuna daha fazla tanıtılması 
adına yayına hazırlanan program, her çarşamba 
saat 15.00 ile 15.30 arasında çeşitli konukların 
katılımıyla gerçekleştiriliyor. 

İlk Haftanın Konuğu TKBB Başkanı Özdemir 
Oldu
Şubat 2020’ye kadar toplam 22 hafta devam 
etmesi planlanan Faizsiz Ekonomi programının 
4 Eylül’de yayınlanan ilk bölümüne konuk olarak 
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Katılım 
Genel Müdürü (GM) Metin Özdemir katıldı. 

Programın açılışında katılım bankacılığının 
gelişimi, hedefleri ve KOBİ’lere kullandırılan 
fon yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan 
Özdemir, “2000’li yılların başında katılım 
bankacılığının bankacılık sektörü içindeki payı 
yüzde 2 civarındaydı. 2001’de Türk bankacılık 
sisteminde yapılan düzenlemeler ve bu tarihten 
sonra gelen yönetimlerin de desteğiyle katılım 
bankacılığı olarak bugün sektör içindeki 
payımızı yüzde 5,7’lere kadar taşıdık.” dedi. 
11’inci Kalkınma Planı doğrultusunda katılım 
bankaları olarak sektördeki paylarını yüzde 
10’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten 
Özdemir, “2015’te ilk kamu bankamızın katılım 
ekosistemine dâhil olmasıyla birlikte devletimizin 
de bu konudaki stratejisi netleşmiş oldu. 
Önümüzdeki süreçte sektöre yeni girecek olan 
katılım bankaları ve uluslararası yatırımcılarla 
birlikte, hedeflenen yüzde 10’luk payın daha 
da üstüne çıkmak için gayret sarf ediyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.  

İkinci Programda TKBB Genel Sekreteri 
Akyüz Yer Aldı
Faizsiz Ekonomi programının 11 Eylül’de 
yayınlanan ikinci haftasının konuğu, TKBB 
Genel Sekreteri Osman Akyüz oldu. Türkiye’de 
katılım bankacılığının büyümesi adına neler 
yapılması gerektiğinin tartışıldığı bölümde 
Akyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
faizsiz finansın geliştirilmesine yönelik son 
açıklamalarını değerlendirdi. Akyüz, "Bugün 
Türkiye’de, altı katılım bankamız bin 150 şubesi 
ile faaliyet gösteriyor. Şu anda bankacılık sektörü 
içindeki payımız yüzde 6’ya yaklaştı ancak 
hedefimiz en az 2025’e kadar bu payı yüzde 
15’e çıkarmak. Sözkonusu hedefi yakalayabilmek 
adına Hükümetimizden beklentimiz, bu konudaki 
desteklerini sözün ötesinde de sürdürerek pozitif 
ayrımcılık yapmasıdır." dedi.

Faizsiz 
Ekonomi 

programı, her 
çarşamba saat 
15.00 - 15.30 

arasında A 
Para’da… 

“FAİZSİZ EKONOMİ” PROGRAMI

İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR
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K atılım bankalarının İnsan Kaynakları 
(İK) genel müdür yardımcıları, 
bölüm müdürleri ve yöneticileri; 

TKBB koordinasyonuyla Ziraat Katılım 
Maltepe hizmet binasında düzenlenen 
kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı 
programının başlangıcında katılım 
bankalarının yöneticilerini, Ziraat 

Katılım Hazine Yönetimi ve Uluslararası 
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Osman 
Karakütük ve İK Bölüm Başkanı Suat 
Tüccar karşıladı. Kahvaltının ardından ise 
katılım bankalarının insan kaynaklarından 
sorumlu genel müdür yardımcılarından 
oluşan TKBB Çalışma Komitesi toplantısı 
gerçekleştirildi.

Türkiye’de faizsiz finans alanındaki 
akademik birikimi derinleştirmek 
amacıyla Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği tarafından 

yayına hazırlanan Yaşayan ve Gelişen 
Katılım Bankacılığı kitabı, üniversite 

lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 
ulaştırıldı. Alanında uzman yazarların 
katkılarıyla katılım bankacılığı kavramını 
tüm yönleriyle ele alan eser, yeni 
eğitim-öğretim yılında ders kitabı olarak 
sıralardaki yerini aldı. 

YAŞAYAN VE GELİŞEN KATILIM BANKACILIĞI, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KATILIM BANKALARININ İK YÖNETİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

K atılım bankacılığı ilkeleri gereği 
fon kullandırım işlemi; müşterinin 
ihtiyaç duyduğu malın, banka 

tarafından satıcıdan peşin satın alınıp 
müşteriye vadeli satılmasıdır. Mal 
bedelinin alım-satıma konu belge 
üzerinde gösterilmesi nedeniyle, 
sözkonusu fonlama işlemi yine belge 
üzerinden yürütülmektedir. Bir mal 
alışverişi katılım bankasınca finansmana 
konu edilecek ise, belgedeki malın değeri 
kadar fonlamaya tabii edilir. Bu amaca 
uygun olarak sektörün bir merkeze bağlı 
çalışması ve kontrollerin bu merkezi 
sistem ile yapılmasını sağlamak için Birlik 
bünyesinde “Katılım Bankaları Fatura 

5’İNCİ DÜNYA HELAL 
ZİRVESİ İSTANBUL’DA 
GERÇEKLEŞECEK

B u yıl 5’incisi düzenlenecek 
olan World Halal Summit, 
28 Kasım- 1 Aralık 2019’da 

Avrasya Gösteri Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Zirvenin 29 Kasım 
Cuma günü düzenlenecek 5’inci 
oturumu olan “İslami Ekonomide 
Yeni Eğilimler ve İslami Finans” 
başlıklı toplantıda ise alanında 
uzman isimler;  İslami ekonominin 
son yıllarda artan ivmesi, bu 
sistemdeki yeni kavram ve ortaklıklar 
ayrıca mevcut sistemin ülke 
ekonomilerine katkıları hakkında 
konuşacak.

Ayrıca oturum boyunca katılımcılar; 
İslami ekonominin yükselişi, 
İslami mikrofinans ve bu sistemin 
yoksulluğu azaltma aynı zamanda da 
bir sosyal kalkınma aracı olarak nasıl 
kullanılabileceği ve helal tedarik 
zinciri “blockchain” gibi mühim 
konularda aydınlatılacak.   

Kayıt Sistemi (KBFKS)” kurulmuş ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol 
kapsamında katılım bankalarına hizmet 
vermeye başlamıştır. 5411 sayılı Bankacılık 
Kanununun 80 inci maddesi ve Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği Statüsünün 4 
üncü maddesine istinaden 31.07.2019 
tarihli Birlik Tebliği ile sözkonusu sistemin 
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. KBFKS, katılım bankaları 
haricinde yurtiçi satıcılar ve müşteriler 
arasında düzenlenmiş belge kayıtlarının 
sorgulanması amacıyla ilgili kuruluşlarca 
entegrasyon sağlanması kaydıyla kamu 
kurum ve kuruluşlarına da hizmet 
verebilecek seviyede bulunuyor. 

KATILIM BANKALARI FATURA KAYIT SİSTEMİ (KBFKS) KURULDU
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K atılım bankacılığı Türkiye'nin sürdürülebilir 
gelişimine katkı sağlamak adına televizyon 
ve dijital mecralardaki tanıtımlarını 
devam ettiriyor. 2019'da Anadolu Ajansı, 

Bloomberg, finansgundem.com.tr ile Star, Yeni 
Şafak, Sabah ve Akit gazeteleri gibi en çok takip 
edilen yayın organlarında yer bulan ve sektör 
uygulamalarına dair öne çıkan haber başlıkları şu 
şekilde:

Türkiye Sukuk İhracına Doymuyor
Hazine ve Türkiye'de faaliyet gösteren katılım 
bankalarının, 10 yıl içinde yurt içi yerleşiklerden 
çıkardıkları kira sertifikalarıyla toplam 85 milyar lira, 
2 milyar avro, 36 bin ton altın ve 12 milyar dolarlık 
ihraç gerçekleştirdiğine dair detaylı bir araştırma 
haberi de basın gündemine yansıdı. 

Dünya Daralan Ekonomiden Katılım Finans İle 
Çıkabilir
Katılım bankacılığının sadece Müslüman ülkelerde 
değil, tüm dünyada hızla büyüdüğüne dikkat 
çekilen bir araştırma haberinde; 2018 sonu 
itibarıyla 2.3 trilyon dolar olan faizsiz finansın aktif 
büyüklüğünün 2020’de 3.2 trilyon dolara ulaşması 
beklendiği bilgisi öne çıktı. 

Katılım Bankaları, Üreten İş Dünyasının 
Hizmetinde
“KOBİ’lerden holdinglere kadar iş dünyasının 
proje ve yatırım finansmanlarında katılım bankaları 
desteğini artırmaya devam ediyor.” spotuyla 
basında yer alan haberde, katılım bankacılığının iş 
dünyasına katkıları ele alındı. 

Katılım Bankaları Fikri Olanın Yanında
KOBİ’lerden sanayi kuruluşlarına kadar üreticinin 
yanında olan katılım bankalarının genç girişimcilere 
sermaye özelinde sunduğu destekler de ekonomi 
sayfalarında yer buldu. 

İstanbul Finans Merkezi Katılım Finansa 
Odaklanacak
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. 
Göksel Aşan’ın İstanbul Finans Merkezi özelindeki 
açıklamalarının ele alındığı haberde, projede ağırlık 
kazanacak olan FinTech ve İslami Finans konuları 
detaylandırıldı. 

Altın Bankacılığı Katılım Bankalarıyla Gelişiyor
2019 itibarıyla bankacılık sistemindeki aktif 
büyüklüğü yüzde 5,8’e ulaşan katılım bankalarının 
kıymetli madenler hesaplarındaki toplam payının 
yüzde 20’ye ulaşması, basında yer aldı. 

Finans Dünyasında Siber Tehditlere Yeni Önlemler
Yapılan bir diğer araştırma haberinde de dijital 
bankacılık kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte siber 
güvenliğin kazandığı önem ve katılım bankalarının bu 
doğrultudaki çalışmaları, her bir kurum özelinde ele 
alındı. 

Kur ve Faizle Etkin Mücadele Katılım 
Bankacılığından Geçiyor
“Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir iyileşmelerin 
yapılması amacıyla katılım bankalarını 
desteklemekten geçiyor.” spotuyla yayınlanan 
haberde, faizsiz finansın makroekonomiye katkıları 
anlatıldı. 

Katılım Bankaları Teknolojiye Odaklandı
Yapılan araştırma haberinde; bankacılık alanında 
geliştirilen yapay zekâ temelli chatbotlar, blokzincir, 
açık bankacılık uygulamaları ve katılım bankalarının 
teknolojik gelişimleri detaylandırıldı. 

Katılım 
bankacılığı, 

faizsiz 
finansman 
modeliyle 
Türkiye'de 

derinlik 
kazanmaya ve 

tanıtılmaya 
devam ediyor."

KATILIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİNİN TANITIMI

BU YIL DA DEVAM ETTİ

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
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KATIlIM Endeksi, BİST Ulusal Pazar’da işlem 
gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun 
hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. 
Hisse senedi seçimi, Katılım Bankacılığı prensipleri 
doğrultusunda oluşturulmuş Endeks Kuralları, esas 
alınarak yapılır. Buna göre Endeks’te; faaliyet alanı 
“Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık 
(bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktoring 
ve diğer faize dayalı faaliyet alanları), şans oyunu, 
domuz eti ve benzeri gıda, basın, yayın, reklam, 
turizm, eğlence, tütün mamülleri, vadeli altın, 
gümüş ve döviz ticareti”  yapan şirketler yer almaz. 

FİNANSAL ŞARTLARI 
Ayrıca, Endeks’e girecek şirketler bazı finansal 

oranları da sağlamak zorundadır. Şirketlerin toplam 
faizli kredilerinin piyasa değerine oranı yüzde 
30’dan, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin 
piyasa değerine oranı yüzde 30’dan ve yukarıda 
bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği 
gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da yüzde 5’ten 
az olması gerekmektedir. Bu kurallara uygun hisse 
senetlerinden halka açık piyasa değeri en yüksek ilk 
30 şirket endeks şirketlerini oluşturmaktadır.  

KATIlIM 
ENDEKSi NEDiR? 

Sukuk, Arapça ‘Sak’ kö-
künden gelmektedir. Sak, 
kelime anlamı olarak serti-
fika veya vesika anlamları-
nı içinde barındırmaktadır. 
En basit şekliyle sukuk bir 
varlığa sahip olmayı veya 
ondan yararlanma hakkını 
göstermektedir. Sukukta yer 
alan hak-iddia sadece na-
kit akışı hakkı değil aynı za-
manda mülkiyet hakkıdır.

KAR PAYI VERİLİYOR
 Bu, sukuku geleneksel 

tahvillerden farklılaştırmak-
tadır. Geleneksel tahviller fa-
iz taşıyan menkul kıymetler-
den oluşurken, sukuklar te-
mel olarak varlık sepetinde 
mülkiyet hakkından oluşan 
menkul kıymettir. Sukuk, 
yatırımcısına faiz yeri-
ne finanse edildiği 
varlıktan elde edilen 
gelir/kardan pay 
verdiği için gele-
neksel tahviller-

le karşılaştırılarak değerlen-
dirilmektedir. Tahvil, bor-
ca dayalı sertifika; sukuk ise 
varlığa dayalı sertifika ola-
rak nitelendirilebilir.   

HIZLA YAYILIYOR 
İslami finansman serti-

fikası olarak da nitelendire-
bileceğimiz sukuk, esas ola-
rak varlık finansmanı için 

çıkarılmakta olup, sukuk ih-
racı ile elde edilen fonla alı-
nan varlık/yapılan yatırım-
dan elde edilecek gelirin su-
kuk sahiplerine belli dö-
nemlerde ödenmesi esası-
na dayanmaktadır. İlk ola-
rak Malezya hükümeti ta-
rafından, İslami bankala-
rın varlık yönetimini kolay-
laştırmak amacıyla 2002 yı-
lında ihraç edilmiş, müte-
akiben bu tür ihraçlar diğer 
İslam ülkelerinde ve Müs-
lüman olmayan ülkelerde 
de yapılmaya başlanmıştır. 
Devletler veya özel şirketler 

tarafından ihraç edilen 
sukuklar, İslami fi-

nans sisteminde 
hızla gelişen 

yatırım 
araçları 
arasın-

da yer al-
maktadır. 

Sukuk nedir
ne için kullanılır ?
İslami finansman sertifikası olarak da adlandırılan Sukuk, ülkemizde 
deki finans sisteminde de hızla gelişen yatırım araçları arasında yer aldı. 

FAİZSİZ Yatırım ve Katılım Bankacılığı pren-siplerine uygun hisse senetleri alım-satımın-da izlenen gelişmeler ile birlikte, bu alanda standart oluşumu ihtiyacı gözler önüne seril-miştir.  Yatırımlarda ve işlem hacimlerinde ar-tış ve birçok kurumun da yatırımcılarının ih-tiyacına cevap verecek şekilde kendi içerisin-de kurallar geliştirmiş olması zaman zaman farklı uygulamalar ile karşılaşılmasına neden olabiliyor. Katılım Endeksi, bu boşluğu dol-durmak, sektör genelinde standartlar oluştu-rabilmek adına atılan önemli bir adımdır. 

Hisse senedi ticareti

Tekafül sigorTaya 
ilgi arTıyor

Katılımcıların ortak bir fonda oluşturdukları bütçe ile oluşabilecek hasarların 
karşılandığı ve faizsiz sigortacılık prensibine dayanan Tekafül Türkiye’de bü-

yümesini sürdürüyor. Sektörün prim üretimi geçen yıl 2 milyar lirayı geçti.
aizSiz sigortacılık 
prensibine dayanan Te-
kafül, Türkiye’deki bü-
yümesini sürdürü-
yor. Kar amacı bulun-

mayan sigorta şirketi sahipleri-
nin bir araya geldiği tekafül sigor-
ta sistemi, sigorta şirketinin birik-
miş olan fonlarının faiz getirisi ol-
mayan yatırım dallarında değer-
lendirilmesi mantığına dayanıyor. 
Burada en önemli unsur, bir ha-
sar durumu oluştuğunda bu hasar 
durumu tüm katılımcılar arasın-

da paylaştırılarak hasarın ortadan 
kaldırılmasına dayanıyor.  

İADE YAPILIYOR 
Sistemde katılımcılar kendi-

leri ile diğer katılımcıların taz-
minat taleplerinin karşılanma-
sını teminen oluşturulan risk fo-
nuna prim ödüyor. Geleneksel si-
gorta sisteminden farklı olarak 
tazminatların ödenmesinden 
sonra risk fonunda kalan tutar 
sigortalılara iade ediliyor. Mev-
cut geleneksel sigorta sistemin-
de böyle bir bakiye şirketin geli-
ri iken, katılım finans ilkeleri ge-
reği, bu bakiye sigortalılara iade 
edilmek zorunda oluyor. 

F

DüNYADA tekafül, faizsiz sigorta-
cılık ve İslami sigorta dendiğinde 
akla ilk olarak Malezya geliyor. Si-
gorta sektörünün önemli bir bölü-
münün faizsiz olarak yürütüldüğü 
ülkede sigorta sektörü finans sis-
teminin içinde önemli bir yere sa-
hip. Aynı zamanda sigorta sektö-
rü son dönemde istikrarlı bir şekil-
de büyüme gösteriyor. 2015 yılı ra-
kamlarına göre sigorta ve tekafül 
sektörünün toplam varlıkları yüz-
de 5.6 artarak 65.3 milyar dolara 
yükseldi. 2015 yılında toplam prim 
üretiminin yüzde 18’ini oluştu-
ran hayat sigortaları ve aile tekafül 
branşı da iyi performansıyla büyü-
meyi etkileyen faktörlerden oldu.

MAlEZYA PAZAR 
liDERliĞiNi KORUYOR

Tekafül ile geleneksel sigorta arasındaki farklar nelerdir? 
lTekafül sigortada kişiler karşılıklı dayanış-
ma içerisindedirler. Kâr edilmeyecek diye bir du-
rum yoktur fakat asli amaç dayanışmadır. Kla-
sik sigortada ise kâr amacı bulunmaktadır. Tica-
rete dayanır. 
l Tekafül sigortada hiçbir faizli işlem bulun-
mamaktadır. Geleneksel sigortada ise belirli bir 
kural yoktur. Şirketler kârlı buldukları alanlarda 
işlemlerini gerçekleştirir. 
l Tekafül sistemde sermayedarların yatırdığı 
sermaye ile o sigortaya ait fon birbirinden ayrış-
tırılmıştır. Sigorta fonunda paraların tamamı si-
gortalıya aittir, sermayedarların ise kendilerine 
aittir. Geleneksel sigortada poliçe sahipleri tara-
fından ödenen primler şirkete gelir olarak kabul 

edilmektedir ve hissedarlara ödenmektedir. 
lTekafül şirketleri mevcut şirketlerin yanı sıra fı-
kıh anlamda da bir denetime tabiidir. Geleneksel 
sigorta ise sadece mevcut yasalara göredir. 
l Katılımcıların bir açığı olması durumunda 
fonu yöneten vekil, şirketten katılımcıya faizsiz 
fon verir. Destek olan sermayedarlar fon güçlen-

diği zaman paraları kadar tutarı geri alırlar. 
l Katılımcıların ve hissedarların birikimleri İs-
lamiyet’e uygun kullanılır. Geleneksel sigorta 
şirketlerinde İslamiyet’e uygun olması zorunlu-
luğu bulunmamaktadır. 
l Geleneksel sigortacılıkta şirketin sahibi ser-
mayedarlar iken; tekafül sigortada kooperatif 
şirketin sahibi, ortaklar yani poliçe sahipleridir. 
Mütüel sistemde bir varlığını sigortalatmak is-
teyen kişi hem kooperatifin ortağı hem de koo-
peratifin poliçe müşterisi olur. 
l Geleneksel sigortacılıkta sigorta edilenin 
riski tamamen şirket üzerinde kalır. Dolayısıy-
la kar-zarar ortaklığı mevzubahis değildir. Oysa 
kooperatif sistemde risk paylaşımı karşılıklıdır.

2010-2018 döneminde yurt içi ihraçlar 36 milyar 
778 milyon 98 bin 871 lira, yurt dışı ihraçlar 4 mil-
yar 275 milyon 817 bin 800 dolar olarak gerçekleş-
ti. Katılım bankaları, bu dönemde Sukuk ihraçlarıyla 
adlarından söz ettirdi. Öyle ki Kuveyt Türk 16 milyar 

491 milyon 889 bin 800 liralık, Türkiye Finans 10 mil-
yar 967 milyon 227 bin liralık, Albaraka Türk 6 milyar 
810 milyon 51 bin liralık, Vakıf Katılım 6 milyar 98 
milyon 994 bin 47 liralık, Ziraat Katılım 4 milyar 854 
milyon liralık ihraca imza attı. 

36 MiLYAr LirAYI GeÇTi 
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TKBB, ÖĞRENİM BURSLARI İLE
EĞİTİME DESTEK VERİYOR

TKBB HABER

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen 7’nci Türk Dili Konuşan 
Devletler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi - TDİK) Zirvesi 

kapsamında, 14 Ekim'de Türk Konseyi İş Forumu etkinliği gerçekleştirildi. 
Etkinliğe Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üst 
düzey yetkilileri ve iş insanlarının yanı sıra Türkmenistan ve Macaristan'ın ilgili 
kamu ve özel organları da katıldı. 
TDİK coğrafyasından 3 binin üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşen İş 
Forumu, katılımcı ülkeler arasında yürütülebilecek ortak projeler için büyük 
fırsatlar sunması bakımından yoğun ilgiyle karşılandı. 7. Türk Konseyi Zirvesi 
kapsamında katılım bankacılığı alanında bilgi, birikim ve tecrübelerimizi 
aktarmak amacıyla Azerbaycan KOB Başkanı Orhan Memmedov ile Birliğimizi 
temsilen Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Vural'ın katılımıyla iki kurum arasında 
memorandum imzalanmıştır.

TKBB, İŞBİRLİKLERİNE BİR 
YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

T ürkiye Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB); faizsiz finans ve katılım 
bankacılığı alanında gerekli 
insan kaynağını geliştirmek ve 

bu alanı teşvik etmek amacıyla katılım 
bankacılığı ve İslam iktisadı gibi alanlarda 

eğitim gören yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine karşılıksız öğrenim bursu 
desteği sağlıyor. 2019-2020 Eğitim-
Öğretim Yılı kapsamında başvuruları 9-23 
Eylül tarihlerinde alınan burs programının 
mülakatları, 4 Ekim’de açıklandı.

İ stanbul Tahkim Merkezi 
(ISTAC), 9’uncu Genel 
Kurul Toplantısı’nı 24 
Ekim’de gerçekleştirdi. 

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın 
açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, Merkez’in 
faaliyetleri ve geleceğe 
dönük çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunuldu. Toplantıya, Genel 
Kurul üyelerinden olan 
Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB)’ni temsilen 
Genel Sekreter Yardımcısı 
İsmail Vural katıldı. ISTAC; 
Türkiye’de ve uluslararası 
alanda ticari aktörler arasındaki 

uyuşmazlıklar konusunda 
tahkim ve arabuluculuk hizmeti 
sunmak amacıyla 2014 yılında 
kuruldu. Bağımsız, tarafsız 
ve özerk bir kurum olarak 
faaliyetlerine devam eden 
ISTAC; Türkiye’nin köprü 
vazifesi gördüğü Avrupa, 
Asya, Orta Doğu ve Afrika 
pazarları arasındaki artan ticaret 
hacmi ve anlaşmalara yönelik 
uluslararası standartlarda hukuk 
hizmeti sunuyor. 
ISTAC Genel Kurulu; Türkiye’de 
hukuk, bankacılık, finans, 
ticaret ve eğitim gibi alanların 
çatı kuruluşu olarak faaliyet 
gösteren devlet ve kamu 
kurumlarından oluşuyor. 

ISTAC 9. GENEL KURULU TOPLANDI

TÜRKİYE SERMAYE 
PİYASALARI KONGRESİ 
BAŞLIYOR

T KBB'nin sponsorlar arasında 
yer aldığı Türkiye Sermaye 
Piyasaları Kongresi, 19-20 

Kasım'da Wyndham Grand Hotel 
İstanbul’da kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Etkinliğin ikinci gününde 
düzenlenecek olan “Dijital Çağda 
İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: 
Fırsatlar ve Riskler” paneli; BDDK 
Uygulama III Daire Başkanı Ömer 
Çekin’in moderatörlüğü ayrıca 
Acreditus Kurucu ve Genel Müdürü 
Khalid Howladar, İslam Kalkınma 
Bankası Kıdemli Teknik Uzman ve 
Başkan Yardımcısı Danışmanı Fatih 
Kazan ve IFAAS Kurucu ve CEO’su 
Mohammad Farrukh Raza’nın 
konuşmaları ile gerçekleşecek. 

Oturum boyunca İslami finans 
kurumları için yasal düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi, etik finans ve 
İslami finans bağı ayrıca sürdürülebilir 
kalkınma için İslami finansın harekete 
geçirilmesi kavramları tartışılacak.
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KAPAK RÖPORTAJI

Güçlü Sanayi"
 "Millî Teknoloji

U lkemizin küresel ticaretteki rekabet 
gücünü artırmayı amaçlayan Millî 
Teknoloji Hamlesi hakkında merak 
edilenleri, T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
sorduk.

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi 
vizyonunu bizim için değerlendirir 
misiniz?
Millî Teknoloji Hamlemiz; katma 
değerli üretim öncülüğünde 
küresel rekabet gücümüzü 
artırmayı, ekonomik ve teknolojik 
bağımsızlığımızı güçlendirmeyi ve 
kritik teknolojilerde atılım sağlamayı 
hedefliyor. Bu kapsamda beş 
ana politika eksenini takip edeceğiz. Bunlar; 
yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, 

girişimcilik, beşerî sermaye ve altyapı alanlarında 
olacak. Bu alanların her birinde atacağımız 
adımları somut yol haritalarıyla belirliyoruz.

Oldukça ulaşılabilir hedeflerimiz 
var. Millî gelirde imalat sanayinin 
payını ve işçi başına düşen katma 
değeri artıracağız. Hedefimiz, 
ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlerin payını yüzde 
50’ye çıkarmak. Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı ise bizi 
bu hedeflere götürecek temel 
politikalardan. Bu programla; 
yüksek katma değerli ürünlerin, yerli 
imkân ve kabiliyetlerle üretilmesini 
amaçlıyoruz. Bunun için odak 
sektörleri belirledik. Bu kapsamda; 

alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik ederek 
desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. 

Millî Teknoloji 
Hamlesi; küresel 

rekabet gücümüzü 
artırmayı 

ekonomik ve 
teknolojik 

bağımsızlığımızı 
güçlendirmeyi 

hedefliyor

Röportaj: Mustafa Özkan
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Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz 
de girişimcilerin hizmetinde olacak. Biliyorsunuz 
savunma sanayi alanında ciddi başarılara imza 
attık. İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında 
dünyadaki sayılı ülkelerden biriyiz. Bu kapasiteyi 
daha da genişleterek mevcut miktarımızı; insansız 
ve otonom sistemler, yapay zekâ uygulamaları, 
hava ve kara araçlarında yerli motorların üretimi 
gibi alanlarda artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 
bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli 
teknolojiler olarak tanımladığımız “Mobilite 
Sektörleri” için de bir yol haritası belirledik. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile ortak çalışmalar 
yürüterek rekabetçiliği artırmak istiyoruz. 
Bunun için bir Danışma Kurulu oluşturulmasına 
karar verildi. Böylece öncü projeler, yeni iş 
modelleriyle birlikte Danışma Kurulu’na bağlı 
çalışma grupları tarafından yürütülmüş olacak. 
Sözkonusu amaçlar doğrultusunda yazılım 
teknolojilerini çok önemsiyoruz. Yerli ve yabancı 
teknoloji şirketleriyle birlikte Türkiye Açık 
Kaynak Platformu İnisiyatifini hayata geçirdik. Bu 
kapsamda ülkemizde üretilen yazılımların niteliğini 
artırmak ve küresel ölçekte ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesi için açık kaynak kodlamanın 
yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 
Malumunuz, teknolojik dönüşümün temel 
sürükleyicisi beşerî sermaye. Bu amaç 
doğrultusunda yetenek kapasitesini artırıcı 
programlar başlattık. “Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri” kurarak, 81 ilde 9-17 yaş arasındaki 
gençlerin temel teknoloji eğitimi alıp proje 
üretmelesini arzu ediyoruz. Kuracağımız 100 
Deneyap atölyesinde, önümüzdeki beş yıl 
içinde yaklaşık 50 Bin öğrenci yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Öğrencilerimiz burada robotik, 
kodlama, nesnelerin interneti, üretim ve tasarım, 
siber güvenlik, yapay zekâ, enerji teknolojileri ve 

nanoteknoloji alanlarında eğitim görecek. 

Millî Teknoloji’nin gelişmesi noktasında iş 
dünyasına ne gibi destekler verilecek?
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin vizyonunu 
“Millî Teknoloji, Güçlü Sanayi” olarak belirledik. 
Tabi bu noktada iş dünyasıyla yapacağımız 
ortak çalışmalar büyük önem arz ediyor. 
Uygulayacağımız tüm politikalarda, teşviklerimiz 
iş dünyasının yanında olacak. AR-GE, ÜR-GE 
ve yatırım teşviklerimizi bütüncül bir yaklaşımla 
yöneteceğiz. Doğrudan sunduğumuz desteklerin 
yanında hem sanayi hem de AR-GE ekosistemini 
daha da ileriye taşıyacak politikalara devam 
edeceğiz. Ayrıca, sanayimizin gelişmesi ve rekabet 
gücünü koruyabilmesi için dijital dönüşümü 
sağlamaya, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye ve 
sanayi- üniversite işbirliği modellerini geliştirmeye 
özel önem verdiğimizi de belirtmek istiyorum. 

Ülkemizdeki sanayi hacmine bakıldığında 
sözkonusu sektörün ülkemizin belli 
bölgelerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. 
Sanayi bölgesi olarak adlandırılan bu alanlarla 
ilgili bir çalışmanız olacak mı?
Sanayinin belli bölgelerde daha yoğun 
olmasının en büyük sebeplerinden biri nüfus 
yoğunluğudur. Tabii bununla birlikte ulaşım 
imkânları, pazara yakınlık ve nitelikli iş gücü 
temini kolaylığı da diğer önemli faktörler olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda biz, her bölgenin 
yapısına ve potansiyeline uygun alt sektörlerde 
kümelenmesine özen gösteriyor, bölgenin altyapı 
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ilde 9-17 yaş arasındaki 
gençlerin temel teknoloji 
eğitimi alıp proje 
üretmesini arzu ediyoruz
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yatırımlarını da buna göre şekillendiriyoruz. 
Sanayimizin planlı şekilde gelişmesini sağlamak 
amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve 
Sanayi Sitelerine yönelik çalışmalarımız ise devam 
ediyor. Yatırım miktarı yüksek, alan ihtiyacı fazla 
ve ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik 
sanayi ürünlerinin üretilmesi içinse Endüstri 
Bölgelerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Bugüne 
kadar altı karma/ihtisas ve 10 özel olmak üzere 
19 endüstri bölgesi ilan edildi. İlan edilen bu 
bölgeler için 32,5 milyar dolar yatırım yapılacak. 
Tüm bu yatırımların hayata geçmesi durumunda, 
cari açığın azaltılması için yılda 18,5 Milyar 
dolar katkı sağlanacağını öngörüyoruz. Bu 
amaç doğrultusunda ekonomimize önemli katkı 
sağlayacak olan Filyos Endüstri Bölgesi ve Ceyhan 
Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin hızlıca ekonomiye 
kazandırılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bilim ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir 
yeri olan yeni fikirlerin ve startup projelerinin 
değerlenmesi ve endüstriye kazandırılması 
noktasında ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Girişimcilik fikrinin oluşması ve olgunlaşması için 
okullarda, iş yerlerinde ve teknoloji geliştirme 

bölgelerinde açık inovasyon yaklaşımının 
uygulanması adına yeni mekanizmalar geliştirmeyi 
planlıyoruz. Yerli teknoloji girişimleri ve 
tedarikçilerinin kurumsallaşması, markalaşması 
ve uluslararası pazarlara açılmasını teşvik etmek 
için bu pazarlarda işbirliği, eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini de kapsayan destekler sunacak, 
bunların yanında kurumsal şirketlerin erken 
aşama girişimlerini hızlandırmak adına özendirici 
mekanizmalar kuracağız. Üretime ve yatırıma 
dönüşme potansiyeli olan AR-GE projelerinin 
desteklenmesine de öncelik vermek istiyoruz. 
Böylelikle tamamlanmış AR-GE çalışmalarının 
ticarileşme adımlarını hızlandırarak, ivedilikle 
ekonomik mecrada kendisine yer bulmasını 
istiyoruz. Bununla birlikte akademisyenlere, 
yetenekli öğrenci ve gençlerimize geliştirdikleri 
teknoloji ve ürünleri projeye dönüştürmeleri 
sonrasında da şirket kurmaları için destekler 
sağlıyoruz. Sözkonusu desteği daha da 
arttırabilmek adına yeni girişimlerin başlangıç 
dönemi için “vergisiz dönem”, ilk gelişim dönemi 
için de “kolay vergili dönem” gibi uygulamaların 
hayata geçirilmesi amacıyla ilgili paydaşlarla 
çalışmaya karar verdik. Girişimcilere sağlanan 
destek mekanizmalarında derin teknoloji tabanlı 
girişimleri önceliklendirmek bir diğer gayemiz. 
Erken dönem girişimciliğin finansmanında 
kullanılan kitlesel fonlamayı yaygınlaştıracağız. 
Biliyorsunuz başarılı bir girişim ekosisteminin 
temeli, ölçeklenme aşamasında girişimcilerin 
doğru fırsatlara erişebilmesine bağlı. Bu nedenle 
“Turcorn” olarak adlandırabileceğimiz, değeri 1 
milyar doları aşan girişimlerin ülkemizden çıkması 
için gerekli destekleri sunacağız. 
Ayrıca TEKNOFEST gibi ulusal çapta düzenlenen 
teknoloji odaklı yarışmaların sayısını da çoğaltmayı 

Bugüne kadar 6 karma 
ve 10 özel olmak üzere 19 
endüstri bölgesi ilan edildi. 
Sözkonusu bölgeler için 
32,5 milyar dolar yatırım 
yapılacak
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düşünüyoruz. Zira bu tarz yarışmalar, katılımcıların 
ileri teknoloji alanlarında yeni fikirler geliştirmesi 
ve yenilikçi projelerin prototipe dönüşmesi 
için oldukça önemli fırsatlar sunuyor. Bizler de  
bu yarışmalara giderek artan ilgiden oldukça 
memnunuz. 

Sanayinin dijital dönüşümünde iş dünyasına 
düşen görevler hakkında neler söylersiniz?
Biliyorsunuz işletmelerimizin yüzde 99’u 
KOBİ’lerden oluşuyor. Dolayısıyla başarılı bir dijital 
dönüşüm, KOBİ’lerdeki ilerlemeden geçiyor. 
Bu noktada her işletmenin kendi teknolojik 
yetkinliğine sahip olması ve iş gücü kaynağını 
bu dönüşüme hazırlaması oldukça elzem. Tabii 
başarıya giden yolda şirketlerin kurumsallaşması 
ve finansmana erişimleri de kaldıraç rolü 
üstleniyor. Bu kapsamda işletmelerin kurumsal 
yönetim sistemlerine geçmeleri, veri merkezi ve 
bulut bilişim gibi teknoloji yatırımları yapmaları 
ve dijital dönüşüme uygun iş modellerini 
uygulamaları geçişi kolaylaştıracaktır. 

Sanayinin dijital dönüşümüne giden yolda; 
kurumsal kaynak planlaması, ürün yaşam 
döngüsü, üretim gerçekleştirme sistemi, ileri 
süreç kontrolleri, simülasyon ve optimizasyon 
uygulamaları, makine insan arayüzü, kontrol 
sistemleri yazılımları ve altyapının bulut 
teknolojilerine uyumlu olarak geliştirilmesi çok 
önemli.
Kanaatimce, iş dünyamız gerek teknoparklarla 
gerekse AR-GE ve tasarım merkezleri kanalı ile 
inovasyona yönelmelidir. Bu kapsamda; yapay 
zekâ, blok zincir, yaşam bilimleri, ileri imalat ve 
robotik, tarım teknolojileri ve temiz teknoloji gibi 
alanlarda geliştirilecek teknolojiler hem firmaların 

hem de ülkemizin küresel rekabet gücünün 
artmasına ciddi katkılar sağlayacaktır.

Projelerin finansmanında ve yeni girişimlerde 
katılım bankacılığı ile ortak çalışmalar 
yapılabilir mi?
Sanayi ve teknolojide hedeflediğimiz köklü 
dönüşüme, AR-GE temelli yatırımlarla 
ulaşabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Tabi bunun için 
çeşitli finansal destek mekanizmalarının desteğine 
ihtiyaç duyuluyor. Bildiğiniz gibi bankacılık 
sistemimiz genellikle kısa vadeli kaynaklardan 
besleniyor. Bu yüzden alternatif finansman 
modelleri geliştirilmesi şart. Kitle fonlaması, 
girişim ve risk sermayesi, hisseye dönüşebilir 
tahvil ihracı gibi uygulamaların yaygınlaştırılması 
için paydaşlarımızla düzenlemeler yapacağız. 
Yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelerin, 
halka açılmalarını kolaylaştıracak ve özendireceğiz. 

Özkaynaklarıyla yatırım yapan firmalar için teşvik 
sisteminde destek enstrümanları geliştireceğiz.
Diğer yandan, bankacılık sisteminin sanayi 
ve teknoloji girişimlerine daha fazla kaynak 
aktarmasını sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bu 
noktada katılım bankacılığı desteği sanayinin 
yanında olmalı. Biz her türlü işbirliğine, sizlerden 
gelecek önerilere açığız. Finansmanın önündeki 
engelleri en aza indirdiğimizde ve finansa erişimi 
kolaylaştırdığımızda, pek çok verimli işletme 
üretmeye ve büyümeye daha sıkı asılacak. Hiç 
kuşkusuz bu durum beraberinde güçlü istihdam 
artışlarını da getirecek. 

IŞLETMELERIMIZIN 
YÜZDE 

KOBI’LERDEN 
OLUŞUYOR

99'U
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STRATEJİSİ
T Ü R K İ Y E ’ N İ N  T E K N O L O J İ K  S A N A Y İ L E Ş M E 

Teknoloji alanındaki bulguları ekonomik faydaya dönüştüremeyen 
ülkeler, uluslararası rekabetin hâkim olduğu dünya düzeninde 

geleceğe güvenle bakamayacak

Yazı:  Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay
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T eknoloji kısaca “ben bunu yapabilirim” 
dedirten bilgi olarak tanımlanabilir. 
Bu kısa cümleden de anlaşılacağı 
üzere günümüzde bilim-teknoloji, 

insanlığın ve ülkelerin geleceğini belirleyen en 
önemli etkenlerden biri. Bahsi geçen alandaki 
bulguları, ekonomik faydaya dönüştüremeyen 
ülkeler de artık uluslararası rekabetin hâkim 
olduğu dünya düzeninde, geleceğe güvenle 
bakamayacak. Ülke olarak söz konusu durumun 
bilincinde olmamız ve çalışmalarımızı bu 
minvale göre şekillendirmemiz gerekiyor. Aksi 
takdirde dışa bağımlı hâle gelmek kaçınılmaz 
olur ve geleceğimize güvenle bakamayız. Biz, 
Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün üreticileri 
olarak faaliyetlerimizi bu hedefe göre 
şekillendiriyor ve Türkiye’ye üst düzey fayda 
sağlayacak projeler kazandırmayı hedefliyoruz.

Gelişmiş Ülkeler, Ulusal Teknolojiyi Benimsiyor
Günümüzde gelişmiş ülkelere baktığımızda 
neredeyse hepsinin sanayileşmelerini farklı 
zamanlarda tamamlamış olduğunu görüyoruz. 
Ancak tüm bu farklı dönemlere rağmen, 
hepsinin buluştuğu ortak özellik; sanayileşmeyi 
sadece bir üretim ve imalat yeteneği kazanma 
sorunu olarak görmemeleri ve uluslararası 
arenada ön plana çıkabilmek için ulusal 
teknolojiye egemen olma gerekliliğinin farkına 
varmaları. Bu uygulamayı benimseyen ülkeler, 
küresel bazda ön plana çıkmayı başarıyor ve 
geliştirdiği teknolojileri ulusal avantajları için 
kullanabiliyor.

Konular Bir Bütün Olarak Ele Alınmalı
Bugün ileri teknolojiye dayalı sanayileşme 
konumuna yükselen ülkelerin hemen hepsinin; 
araştırma, eğitim, öğretim, finans, vergi, 
dış ticaret, politika ve mevzuatlarını bilim-
teknolojiye destek verebilecek şekilde bir bütün 

olarak ele aldığını görürsünüz. Zira teknoloji, 
saydığımız diğer alanların neredeyse hiçbirinden 
ayrı tutulamaz. Güçlü ülkelerin elde ettikleri 
başarıdaki en önemli etken ise bahsi geçen 
bütüncül yaklaşımı benimsemeleridir. 

Türkiye, Teknoloji Üretimini Destekliyor 
Konuya Türkiye ölçeğinden baktığımızda 
ise ülkemizin de yeni dünya düzeninde var 
olabilmek için geliştirilmesi gereken bu alanların 
farkında olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki 
teknolojiyi geliştirme ve ulusal düzeyde tabana 
yayma adına 2006 yılında hazırlığına başlanan 
5746 sayılı AR-GE Kanunu’nun 2007’de 
kanunlaşması ve uygulamaya geçmesinin 
ardından, uluslararası düzeyde genel kabul 
görmüş “ortam oluşturma ve destek araçları” 
ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. 
Bu kanunun kurumlara ve kişilere sağladığı 
avantajları, farkındalık oluşması adına biraz 
detaylandırmak doğru olacak:

5746 sayılı Kanun, işletmelerin AR-GE 
projelerine yaptıkları harcamaları gider olarak 
yazabilmesine imkân sağlamasının yanında, 
yüksek oranda gelir vergisi stopaj desteği 
de veriyor. Aynı zamanda işverenlere sigorta 
prim desteği sağlayan düzenleme kapsamında 

5746 sayılı AR-GE 
Kanunu’nun uygulamaya 
konulmasının ardından, 
“ortam oluşturma ve 
destek araçları” ülkemizde 
yaygınlaşmaya başladı
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işletmelerin yaptığı alımlar, her türlü gümrük 
vergisi ve harçtan muaf tutuluyor. Üstelik bu 
işletmelerde çalışan personeller damga vergisi 
de ödemiyor. Tüm bu avantajlarının yanı sıra 
düzenleme, firmalara personel desteği de 
veriyor ve kanun kapsamında kurulan AR-GE 
merkezlerinde istihdam edilecek temel bilim 
mezunu çalışanların maaşlarının bir brüt ücreti, 
iki sene boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından karşılanıyor. Günümüzde AR-GE’ye 
sağlanan tüm bu destekler için önce vergi 
verenlere, sonra da bu imkânı Türkiye’mizin 
istifadesine sunan ülke yönetimine kendi firmam 
ve sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum. 
Oluşturulan tüm imkânları doğru kullanmak 
ise biz işletmelerin üzerine yüklenmiş tarihî bir 
sorumluluk.

Türkiye Teknoloji Üretimini Başardı
Bunun gibi teşvik ve destek mekanizmaları 
ışığında Türkiye, son 25 yıllık süre içerisinde 
alanın tüm hazırlık aşamalarında yetkinlik 
kazanarak sektörü geliştirmeyi ve teknolojik ürün 
oluşturmayı başardı. Bu çok önemli bir durum. 
Teknoloji üretebilen bir ulus olarak başarmaya 
ihtiyacımız olan son konu ise bahsi geçen 
üretimi sürdürülebilir ve kalıcı kılmak. Bunun 
için teknolojik ürünlerin sanayileşmesini ve 
böylelikle ölçek ekonomisine ulaşarak pazarda 
rekabet eder bir konuma gelmesini sağlayacak 
stratejilere ihtiyacımız bulunuyor.

Akılcı Strateji Benimsenmeli
Öncelikli teknoloji alanlarından ileri teknolojili 
ürünlere yönelik sanayileşmeyi, ancak akılcı bir 
strateji ve yeni yatırımlar gerçekleştirme başarısı 
ile oluşturabiliriz. Aynı zamanda teknolojik 

ürünlerde yeni yatırımların yapılması için yenilikçi 
üretim teknolojilerinde sanayileşme ve nitelikli 
insan kaynağını hem üniversitelerde hem de 
sanayinin içinde yetiştirme gibi faktörleri de 
göz önünde bulundurmalıyız. Tüm bu hususlar, 
teknoloji alanındaki sanayileşmeye olumlu katkı 
sağlayacak.
 
Atılım İçin En Üst Kümeye Odaklanmalıyız
Öte yandan son yıllarda ülkemiz açısından 
kendisini ekonomik daralma olarak gösteren 
küresel krizlerde, hemen her devlet liberal 
ekonomi tabularını göz ardı ederek başının 
çaresine bakmaya başlamış, kendi teknoloji 
üretim kapasitesini korumaya dönük ticari 
ve teknoloji tabanlı savaşlara girişmiştir. 
Bizim gibi teknolojik ara ürünlere bağımlılığı 
artan bir ülkenin ise gerçek anlamda atılım 
gerçekleştirebilmesi için bulunduğu kümede 
değil, en üst kümede geçerli olan ölçütlere 
göre hazırlanmış bir strateji ile çalışması 
gerekmektedir. Ülke hedefleri, ancak bu sayede 
gerçekleştirilebilir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
Tüm bu gelişmelerin ışığında, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 

Teknoloji üretebilen bir 
ulus olarak bu üretimi 
sürdürülebilir ve kalıcı 
kılmaya ihtiyacımız var
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Eylül 2019’da Resmî Gazete'de yayınlanmış 
olan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
Uygulama Esasları Tebliği” ile ülkemizin millî 
seviyede geleceğe hazırlandığı ve teknolojiye 
her düzeyde hâkim olmasının kuvvetlendirildiği 
bir süreç başlamıştır. Bahsi geçen bu tebliğin 
genel tanımında geçen şu değerli ifadeleri 
paylaşmak, çalışmayla ilgili akıllarda daha net bir 
çerçeve çizeceğinden hayli kıymetli olacaktır:

“Program, Türkiye’de katma değerli üretimin 
arttırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık 
ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan 
destek ve teşviklerin orta ve yüksek teknoloji 
seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik 
özel bir programdır. Programda, Türkiye için 
kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli 
yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 
Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının 
azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi 
üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim 
trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler 
göz önünde bulundurularak belirlenen 
‘Öncelikli Ürün Listesi’ne yönelik olarak 
Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri 
ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan 
proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile 
sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak 
yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve 
destek modeli ile program kapsamında hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir.”

Yukarıda Resmî Gazete'den alıntılayarak 
paylaştığım yazıdan da anlaşılacağı 
üzere, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle 
Stratejisi, ülkemizde teknolojiyi üretme ve 
sanayileştirmenin önündeki tüm engelleri 
kaldırma hedefiyle ulusal mevzuatları bürokratik 

sadelik-kolaylık üzerine inşa etmiştir. Bu 
kapsamda Türkiye’nin kalkınma ve küresel 
rekabet gücü konusunda, bugüne kadar elde 
ettiği deneyimleri göz önüne alarak hazırlanmış 
ve ülkemizi ileriye taşıyacak olan Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamle Stratejisi’nin başarısı için 
çalışmak, her işletme için kesinlikle millî bir 
davadır. 

Savunma Sanayisi Teknolojik Gelişmelerin 
Öncüsü
Aynı zamanda savunma sanayisi de olağanüstü 
teknolojik gelişmelerin öncüsüdür. Bu alanın 
ihtiyacı olan ve ülkemizde sınırlı sayıda bulunan 
bileşen sanayilerin varlığı sayesinde, bugün 
gizlilik engelleri yüzünden tedarik sorunları 
yaşadığımız teknolojik ürünleri millî imkânlar ile 
üretme yeteneğine de kavuşmuş olacağız. 

Ürünlere Ticari Boyut Kazandırılmalı
AR-GE ile ortaya çıkan nitelikli ürünlerin 
ticarileştirilmesi, ulusal ve uluslararası 
pazarda sanayi şirketlerinin oluşmasına imkân 
sağlayacaktır. Aynı zamanda inovasyon ve yeni 
ürün geliştirme konularında kalıcı yetenekler 
kazandırmayı amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamle Stratejisi’nin, hedefine ulaştırılabilmesi 
için risk sermayesi ve yatırım ortaklık fonları ile 
desteklenmesi, ülkemiz açısından son derece 
başarılı sonuçları da beraberinde getirecektir.

Millî Teknoloji, Öncelikli Hedefimiz
Bizler de sektör temsilcileri olarak üstlendiğimiz 
sorumluluk ile geleceğin teknolojilerini 
düşünmeyi, geliştirmeyi ve millî teknolojiye 
egemen olma stratejisi için çalışan iradenin 
her zaman yanında olmayı hedeflemekteyiz. 
Bu kıymetli görevi sonuna kadar hakkıyla 
sürdüreceğiz. Büyük projelere ve başarılara 
ancak büyük hedeflerle ulaşabiliriz.
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Program’ın ilk uygulama aşamasında pilot sektör 
“makine” olarak seçildi.

Program çerçevesinde destek başvurusu
yapılan yatırım projelerini değerlendirmek 
amacıyla bir komite oluşturulacak.

Program'a başvurular,
http://www.hamle.gov.tr internet adresi
üzerinden yapılacak.

Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye 
şirketleri başvurabilecek.

Program başvuruları, “ön başvuru” ve “kesin 
başvuru” olmak üzere 2 aşamada yapılacak

Ön başvurular, 4 Ekim - 22 Kasım tarihlerinde 
alınacak

Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan 
ve “Öncelikli Ürün” listesinde yer alan projeler 
kesin başvuruya alınacak

Kesin başvurular, 12 Kasım - 13 Aralık 
tarihlerinde alınacak

Cumhurbaşkanınca desteklenmesi uygun 
bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı 
kararı yayımlanacak.

Program kapsamında AR-GE destekleri TÜBİTAK 
tarafından sağlanacak.

Yatırımcı firmanın KOBİ olduğu durumlarda 
başvurular, KOSGEB tarafından desteklenecek.

“ÖNCELİK ÜRÜN 
LİSTESİ”NİN 
BELİRLENMESİNDE 
ETKİLİ OLAN 
KRİTERLER

İthalat bağımlılığının 
azaltılması

Rekabetin
yoğunlaşması

Yurt içi üretim 
yetkinliğinin
sağlanması

Küresel talebin 
gelişim trendi

Gelecek potansiyeli 

TEKNOLOJİ
ODAKLI

PROGRAMI

Komite, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan 3, KOSGEB’den 1,
ve TÜBİTAK'tan 1 olmak
üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

ÖNCELİKLİ ÜRÜN
LİSTESİ’NDE YER ALACAK 
ÜRÜN GRUPLARI

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
düzeyine sahip sektörler olan;

Kimya

Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle 
İlgili Araç Gereçler İmalatı

Bilgisayar, Elektronik ve Optik 

Elektrikli Teçhizat 

Makine

Ulaşım Araçları

Bu sektörlerin gelişimi için kritik 
önemi olan diğer sektör ürünleri 

SANAYİ
HAMLESİ
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Türkiye’de gerçekleştirilecek yatırımların her aşamasını destekleyen ve takip 
eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, çalışmalarına devam ediyor

Yatırımcıların Yanında
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi,

T ürkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını 
küresel iş dünyasına tanıtma ve 
yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları 
plasmanın her aşamasında destek 

verme görevini üstlenmiş tek resmî kuruluş 
olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 
doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak 
faaliyet gösteriyor ve Türkiye'nin ekonomik 
kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik 
etmeyi hedefliyor. Küresel ölçekte birçok ülkede 
faaliyetlerine devam eden Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi’nin ABD, Almanya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, 
İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, 
Singapur ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerel 
danışman ağları bulunuyor. Kurum, yatırımcıları 

“tek durak ofis” yaklaşımıyla karşılarken geniş 
hizmet yelpazesi ile bu yatırımcıların, Türkiye'deki 
girişimlerinden yüksek düzeyde verim 
sağlamalarına da yardımcı oluyor.
Hizmet vereceği hedef kitlesinin kapsamını geniş 
tutan Yatırım Ofisi, yatırımcılar için oluşturduğu 
uzman kadrosuyla İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İtalyanca, İspanyolca, Arapça ve Çince dâhil pek 
çok dilde hizmet sunuyor. Bir kamu müessesesi 
olmasına rağmen verdiği hizmetlerde özel sektör 
yaklaşımını da benimseyen kurumun sunduğu 
hizmetler başlıca şu şekilde:

Danışmanlık
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi; yatırımcılara 
yönelik yatırımlarla ilgili güncel mevzuatlar, 

KURUM

Yazı: Serdar Ergün
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şirket kuruluşu, makroekonomik veriler, devlet 
teşvikleri, işletme maliyetleri ve vergilendirme 
gibi konuların detaylı bilgilerini içeren sektörel 
analizler ve raporlar yayımlıyor. Kurum, verdiği 
bu danışmanlık hizmetleri kapsamında küresel 
yatırımcıların Türkiye pazarını ve yatırım ortamını 
tanımalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Koordinasyon
Türkiye'ye yeni gelen veya şu an faaliyet 
göstermekte olan yatırımcılara Yatırım Ofisi 
tarafından sunulan temel hizmetlerden biri de 
kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dernekleri, 
hizmet sağlayıcıları, sivil toplum kuruluşları 
ve üniversiteler gibi diğer paydaşlarla olan 
ilişkilerinin koordinasyonu. Bu bağlamda kurum, 
yatırım sahiplerinin Türkiye'ye girişlerinde sorun 
yaşamamaları adına ilgili projenin ihtiyaçları 
kapsamında yatırımcıların; potansiyel ürün 
tedarikçileri, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla 
ilk görüşmelerini gerçekleştirmesinde destek 
hizmeti sunuyor.

Yatırım Destekleri
Yatırım Ofisi’nin sorumluluk alanına giren 
projeler için sunduğu hizmetlerin bir diğeri 
de yatırımcıların bürokratik süreçler ve 
prosedürler hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım 
süreçlerindeki tüm aşamaların takip edilmesi. 
Bu destekler; şirket kuruluşu, çalışma-oturma 
izinlerinin alınması, teşvik başvuruları, çevresel 
etki değerlendirme süreçleri ve yatırım izinleri 
başvurularının takibi şeklinde sıralanabilir. Ofis, 
bahsi geçen tüm bu süreçlerde yatırımcı için 
bürokratik prosedürlerin kolaylaştırılmasını 
hedefleyerek sonuç odaklı bir yaklaşımla 
yatırımcıya destek oluyor.

Arazi Bulma Desteği
Yatırım Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren arazi 
ekibi, yatırıma uygun sahaları araştırmasının 
yanı sıra; arazi edinimi, elektrik bağlantısı, doğal 
gaz-su temini ve diğer altyapı hizmetlerine 
ilişkin maliyetler hakkında da gerekli olan 
bilgileri yatırımcılara sunuyor. Bu kapsamdaki 
hizmetler, masa başı araştırmalar ile sınırlı 
kalmayıp yatırımcılarla arazi ziyaretleri, altyapı 
çalışmalarının takip edilmesi, saha geliştirme 
çalışmalarının koordine edilmesi ve fizibilite 
açısından araziyle ilgili tüm bilgilerin toplanması 
şeklinde de gerçekleştiriliyor.

Yatırım Heyeti Ziyaretleri
Yatırımcıların Türkiye ziyaretlerinde lojistik 
destek sunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 
yalnızca iş dünyası ve resmî kurumlar ile 
toplantılar düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda 

yatırımcıların Türkiye’ye yapacakları seyahatleri 
organize ediyor ve bu ziyaretlerin sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Yatırım Ofisi, 
konaklama için uygun yerin bulunmasından 
ulaştırma hizmetlerine kadar tüm aşamalarda da 
yatırımcılara destek sağlıyor.

Proje Lansmanları
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'de 
yatırım yapmaya karar veren yatırımcıların 
proje lansman hizmetlerini de büyük ölçüde 
üstleniyor. Ofisin bu kapsamda sunduğu 
hizmetler; ilgili yatırıma ilişkin basın bültenlerinin 
hazırlanması-dağıtılması, temel atma-açılış 
törenlerinin organize edilmesi ve sözkonusu 
yatırımın lansmanıyla ilgili diğer tüm halka ilişkiler 
faaliyetlerinin yürütülmesini içeriyor.

Ortak Bulma Desteği
Uluslararası doğrudan yatırımlar sözkonusu 
olduğunda uluslararası ve yerli şirketler arasında 
gerçekleştirilecek işbirliklerinin, her iki taraf 
için de faydalı olduğu düşüncesini benimseyen 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi; çok uluslu ve 
Türk şirketlere olası ortak girişimler, satın almalar 
ve Türkiye'de gerçekleştirilecek projeler için 
uygun ortaklar bulunması konularında da destek 
sağlıyor.

Yatırım Sonrası Hizmetler
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, sunduğu tüm bu 
desteklerin yanı sıra tamamlanan projelerin de 
takibini bırakmayarak girişimlerin devam eden 
yaşam döngüsündeki her aşamanın sorunsuz bir 
şekilde ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor 
ve bu doğrultuda yatırımcılarla düzenli olarak 
temasa geçiyor. Ofis, yatırımcının Türkiye’deki 
girişimiyle ilgili çözüm bekleyen herhangi bir 
durumla karşılaşması hâlinde devlet ile yatırımcı 
arasında köprü görevi de üstleniyor. 

KURUM

2018
CUMHURBAŞKANLIĞI 

YATIRIM OFISI, 

YILINDA KURULDU
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Son Durum
Finansal Piyasalarda

Albaraka Türk Baş Ekonomisti Ömer Emeç 

YORUM

K üresel iktisadi faaliyette 2018 yıl sonu 
itibarıyla dikkat çeken yavaşlama 
eğilimi ve artan küresel belirsizliklerin 
etkisinde 2019, aşağı yönlü risklerin 

ağır bastığı bir ilk çeyrek geçirdi. İkinci çeyrekle 
birlikte ise ticaret savaşlarının, Brexit kaynaklı 
belirsizliklerin ve küresel büyümeye yönelik öncü 
göstergelerdeki bozulmaların etkisinde dünya 
merkez bankalarının normalleşme 
hamlelerini rafa kaldırıp genişleme 
yönünde para politikası sinyalleri 
verdiğini gördük. Üçüncü çeyrekte 
de küresel ekonomik aktivitedeki 
zayıf görünümün devam ettiğini, 
buna paralel olarak merkez 
bankalarının genişlemeci para 
politikalarını sürdürdüğünü 
gözlemliyoruz. Aşağı yönlü riskleri 
oluşturan başlıca faktörler olarak 
ticaret savaşları ve Brexit belirsizliği 
karşımıza çıkıyor. Finansal piyasaları 
daha iyi anlayabilmek için ABD, 
Avrupa ve Türkiye ekonomilerine 
ilişkin gelişmeleri analiz etmek 
gerekiyor.

ABD Ekonomisi 
ABD ekonomisinin hem büyüme hem de 
istihdam tarafında dünyanın geri kalanına 
göre daha güçlü performans gösterdiğini 
gözlemliyoruz. Bu durumun oluşmasında, 

ABD’nin hizmet sektörü yoğunluğu yüksek bir 
ekonomiye sahip olmasının etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. Nitekim büyümeye dair öncü 
göstergelerden olan PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) verilerine baktığımızda dünya genelinde 
sanayi yatırımlarının küresel belirsizliklerden 
dolayı zayıf performans gösterdiğini, hizmet 
sektörünün ise görece daha iyi performans 

sergilediğini görüyoruz.  

Ancak ABD ile Çin arasındaki 
ticaret savaşları hem iki ülke 
ekonomisini hem de küresel risk 
iştahını olumsuz etkiliyor. Eylül 
ayıyla beraber birbirlerine ek vergi 
uygulamaya başlayan ülkeler; 
Çin’in tarım ürünleri alımına yönelik 
taahhütlerini yerine getirmemesi ve 
ABD’nin Çinli teknoloji devi Huawei 
üzerinde uyguladığı kısıtlamalar 
gibi hususlarda anlaşamıyor. 

Öte yandan taraflar, Temmuz 
ayının sonunda Şanghay'da 

yürüttükleri 12'nci müzakereden de sonuçsuz 
ayrılmıştı. Ticaret savaşlarındaki bu belirsizlikler, 
küresel durgunluk beklentilerini güçlendiriyor. 
Bu beklentileri finansal piyasalardan da 
gözlemlemek mümkün. Nitekim tahvil 
piyasalarına baktığımız zaman geleceğe 
yönelik önemli bir gösterge niteliğinde olan 

Ağustos 2018’de 
yaşanan kur 

krizinden sonra 
“yüksek enflasyon, 

düşük büyüme” 
dönemine giren 

Türkiye ekonomisi, 
2019 yılında 

dengelenme süreci 
geçiriyor
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YORUM

ABD 10 yıllık - 2 yıllık ve 10 yıllık - 3 aylık 
tahvil getirisi farkının hem düşüş trendinde 
olduğu hem de sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Bu 
durumun meydana gelmesinde, finansal piyasa 
yatırımcılarının küresel durgunluk beklemesinden 
dolayı uzun vadeli ABD tahvillerine yönelmesine 
ek olarak 2018 yılında kısa vadeli faizler üzerinde 
daha fazla etkisi olan dört tane faiz artırımı etkili 
olmuştur. 

2019 yılının birinci çeyreğinde faiz artırımı 
planlayan FED, ikinci çeyrekten itibaren küresel 
büyüme endişeleri sebebiyle faiz artırımını rafa 
kaldırdı. FED üçüncü çeyrekte ise belirsizliklerin 
devam etmesi sebebiyle Temmuz ve Eylül ayı 
toplantılarında 25’er baz puanlık faiz indirimleri 
yaptı. Eylül ayındaki son toplantıda FED 
üyeleri mevcut faizlerin büyümeyi desteklemek 
için yeterli olduğunu, 2020 yılına kadar faiz 
indirimi beklemediklerini belirtti. Ancak finansal 
piyasalar, yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz 
indirimi daha bekliyor. Önümüzdeki dönemde 
ticaret savaşları bir çözüme kavuşmazsa bu 
durum, bozulan beklentiler nedeniyle kişisel 
harcamaların da kısılmasına ve şimdiye 
kadar hizmet sektörüyle ayakta duran ABD 
ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya 
kalmasına sebep olabilir. Bu durumda FED 
ekonomiyi desteklemek amacıyla 2008 krizi 
sonrasında olduğu gibi tahvil alım programı 
açıklayabilir. Nitekim son dönemlerde Amerika 
piyasasında oluşan fonlama tarafındaki sıkıntının 
derinleşme ihtimali de bu genişleme adımı için 
zemin oluşturabilir.

Avrupa Ekonomisi
Avrupa ekonomisi; küresel belirsizliklerin 

artmasıyla büyüme, enflasyon ve istihdam 
sorunlarıyla öne çıkmış durumda. Büyüme 
hususunda sanayi üretimi yoğun bir ekonomiye 
sahip olan Avrupa ekonomisi, Almanya 
liderliğinde düşük performans sergiliyor. Öyle 
ki gelecek büyüme performansına dair öncü 
veri niteliğinde olan Eylül ayı Almanya imalat 
PMI verisi 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın 
en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte otomotiv 
sektöründe yaşanan sıkıntının etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Öte yandan Brexit belirsizliği de Avrupa 
ekonomisini olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliği 
(AB)’nin ikinci büyük ekonomisi konumunda 
olan İngiltere’nin Birlik'ten çıkması durumunda 
AB’ye göre dizayn edilen ticaret anlaşmalarının 
yeniden düzenlenmesi gerekiyor. İngiltere’nin 
Birlik'e üye ülkelerle olan ticareti, AB’ye göre 
ilerlediğinden Brexit olması durumunda 
İngiltere’nin yaklaşık 50 ülke ile yeniden ticaret 
anlaşması yapması gerekecek. Bu görüşmelerde 
yaşanabilecek olası anlaşmazlıklar, ticaret 
hacminde düşüşe sebebiyet verebilir. Ayrıca 
Brexit ile birlikte ortaya çıkacak diğer bir sorun 
da “passporting” hakkı. Bu uygulamayla İngiltere 
AB ülkeleriyle serbest şekilde iş yapabiliyor. 
Brexit sürecinde Avrupa Birliği ile yapılacak 
düzenlemeler, İngiltere ve Avrupa ekonomisi 

Türkiye’de, iç politikada 
seçimlerin bitmesiyle 
birlikte belirsizlikler 
azaldı ve finansal piyasalar 
stabilize oldu
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üzerinde etkili olacak. Euro bölgesi enflasyonu, 
yüzde 1 ile Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 
olan enflasyon hedefinin çok altında kaldı. Zayıf 
iç ve dış talep koşulları ise euro bölgesinde 
enflasyonun hedefin altında kalmasının sebebi 
olarak görülebilir. Avrupa Merkez Bankası hem 
enflasyonu hem de büyümeyi desteklemek için 
genişletici para politikalarına devam ediyor. 
Banka Eylül ayı toplantısında mevduat faizini 10 
baz puan düşürerek eksi yüzde 0,50’ye getirdi. 
Banka ayrıca Kasım ayından itibaren her ay 20 
milyar euro tahvil alacağını duyurdu. Avrupa 
Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasında 

ve tahvil alım programı açıklamasında ticaret 
savaşları, Brexit belirsizliği ve enflasyonun 
yüzde 2 hedefinin altında kalması etkili oldu. 
Önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası 
iç talep koşullarına göre ek tahvil alımı gibi 
genişletici adımları artırabilir.

Türkiye Ekonomisi
2018 Ağustos ayında yaşanan kur krizinden 
sonra “yüksek enflasyon, düşük büyüme” 
dönemine giren Türkiye ekonomisi, 2019 yılında 
dengelenme süreci geçiriyor. Dış politikada ABD 
ile ilişkilerinde ilerleme sağlayan Türkiye’de, 
iç politikada da seçimlerin bitmesiyle birlikte 
belirsizlikler azaldı ve finansal piyasalar stabilize 
oldu. Ayrıca 2019 ikinci çeyreğinden itibaren 
gelişmiş ülke merkez bankalarının genişletici para 
politikalarına geçmeleri, Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkeleri olumlu etkiledi. Yılın ilk yarısında 
enflasyonda görülen ılımlı toparlanma üçüncü 
çeyrekte devam etti ve Ağustos ayında yıllık 
enflasyon yüzde 15,01’e kadar geriledi. Düşük iç 
talep, kurun stabilize olması, güçlü baz etkisi ve 
yaş meyve sebze fiyatları yıllık enflasyona aşağı 
yönlü etkide bulundu. Bununla birlikte Türkiye 
ekonomisi zayıf büyüme performansını ikinci 
çeyrekte de devam ettirdi ve yüzde 1,5 küçüldü. 
Yatırım kalemi büyümeyi aşağı çekerken ihracat 
desteklemeye devam ediyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; stabilize 
olan finansal piyasaları, düşen enflasyon ve 
geleceğe dair beklentileri de göz önünde 
bulundurarak politika faizinde önden yüklemeli 

YORUM
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olarak Temmuz ve Ağustos toplantılarında 
toplam 750 baz puan indirim yaptı ve politika 
faizini yüzde 16,5’e indirdi. Merkez Bankası'nın 
faiz kararı finansal piyasalar tarafından olumlu 
karşılandı. Nitekim faiz indirimlerinden sonra 
tahvil faizleri hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket 
ederken TL güçlü bir performans sergiledi. 
Yapılan faiz indirimiyle kredi piyasa faiz oranları 
kademeli bir şekilde aşağı doğru gelirken kredi 
mekanizmasının kademeli bir şekilde işlerlik 
kazanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte 
enflasyonun yıl sonunu yüzde 13-14 arasında 
tamamlayacağı düşünüldüğünde Merkez 
Bankası’nın yılın geri kalanında faiz indirimi 

yapmak için 100-200 baz puan alanı kaldığını 
söyleyebiliriz.

Emtia Fiyatları  
Küresel ekonomik gelişmelerle yakından 
ilişkili olan emtia fiyatları, son zamanlarda 
yoğun ekonomik ve politik olaylardan dolayı 
dalgalı seyrediyor. Bir süredir artarak devam 
eden merkez bankalarının altın alımlarına ek 
olarak özellikle 2019’un ikinci çeyreğinden 
itibaren ticaret savaşlarının kısa vadede 
çözülemeyeceğinin anlaşılması, risk iştahını 
olumsuz etkiledi ve güvenli liman olan altına 
talep arttı. Öte yandan ticaret savaşı ve Brexit 
belirsizliği küresel resesyon beklentilerini 
güçlendirirken büyümeye dair öncü göstergeler, 
bu beklentiyi doğrular nitelikte. Küresel 
büyümenin önemli bir kısmını oluşturan imalat 
sanayi ise son yılların en kötü performansını 
sergiliyor. Bu sebeple imalat sektöründe ham 
madde olarak kullanılan petrol talebi düşük 
seyrediyor. Petrol üreticileri ise petrol arzının 
belirli bir seviyede kalması hususunda anlaşmış 
durumda. Eylül ayında Suudi Arabistan petrol 
şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrası arz 
kesintisine sebep olduğundan petrol fiyatlarında 
yükseliş görülse de şirketin kısa sürede eski 
üretim kapasitesine ulaşması petrol fiyatlarını 
saldırı öncesi seviyelere getirdi. 

Önümüzdeki dönemde altın ve petrol fiyatları, 
ticaret savaşlarının seyrine bağlı olarak hareket 
edecektir. ABD ve Çin, bu konu özelinde yaptığı 
müzakereler öncesi anlaşmaya dair birbirlerine 
sözlü taahhütler vermiş olsa da daha önce 
yapılan müzakerelerde verilen sözler tutulmamış 
ve anlaşma sağlanamamıştı. Anlaşmaya dair 
somut adımların atılmaması durumunda küresel 
resesyon beklentileri devam edeceğinden 
güvenli liman olan altına talep artarken petrol 
talebi ise düşük kalacaktır.

Avrupa Merkez Bankası 
hem enflasyonu hem de 
büyümeyi desteklemek 
için genişletici para 
politikalarını sürdürüyor

YORUM

50

BREXIT OLMASI 
DURUMUNDA 

INGILTERE’NIN 
YAKLAŞIK

ÜLKE ILE YENIDEN 
TICARET ANLAŞMASI 
YAPMASI GEREKECEK
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sorunları çözümsüz bırakmamıştır. İlk neslin 
bu yaklaşımı daha sonrakiler için örnek olmuş 
ve her devrin yetkin âlimleri, yaşadıkları çağın 
sorunlarına çözüm üretmeye çalışmışlardır.
Batı’da Sanayi Devrimi’nden sonra ekonomik 
alanda ortaya çıkan hızlı değişim ve dönüşüm 
İslam dünyasında aynı oranda gerçekleşmese 
de çağdaş âlimler; ticari alanda ortaya çıkan 
sorunlar üzerine kafa yormuşlar, günümüz 

üretici ve tüccarlarına alternatif 
çözümler sunmaya çalışmışlardır. Bu 
bağlamda akitlerin bir kısmı klasik 
hâliyle, bir kısmıysa değişikliğe 
uğratılarak uygulanmıştır. Sayıları 
fazla olmamakla birlikte bazı yeni 
akitler de uygulamaya konulmuştur. 
Bu metotlar kısaca şunlardır:

Selem
Selem, fıkıh terimi olarak nitelikleri 
belirlenen vadeli malın peşin 
bedelle satımını ifade eder. Malın 
ortada olmaması sebebiyle kural 
dışı olarak değerlendirilen selem 

akdi, insanların ihtiyaç duyması sebebiyle meşru 
kabul edilmiştir. Özellikle çiftçiler tarafından 
kullanılan bu yöntem, günümüzde üretici kesimin 
ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. 
Selem akdi, günümüz finans kurumları 

H ayatımızın her alanına hitap etme 
iddiasını taşıyan dinimiz İslam’ın, 
yaşamsal tüm ihtiyaçlarımızı giderecek 
somut öneriler ortaya koyması 

tabiidir. Aynı zamanda İslam’ın son din olması 
ve kıyamete kadar başka bir dinin gelmeyeceği 
hakikati, onun ortaya çıkacak bütün sorunlara 
çözüm bulan bir mekanizmayı barındırmasını 
gerektirir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisine 
verilen görevin bir gereği 
olarak içinde yaşadığı toplumun 
yanlışlarına dikkat çekmiş ve 
fırsat bulduğu anda bunları bizzat 
düzeltmiştir. Ancak toplumun 
eskiden beri uyguladığı ve vahye 
aykırı olmayan bazı uygulamalar 
aynı şekilde sürdürülmüş veya 
kısmen değişikliğe uğratılarak 
devam ettirilmiştir. Örneğin; ticari 
hayatta faiz tamamen yasaklanmış, 
alışveriş akdinde garar ve cehalet 
gibi bilinmezliğe ve taraflar arasında 
çekişmeye yol açan bazı hususlar ise kaldırılarak 
kısmen değişikliğe uğramıştır. Mudarebe gibi 
bazı akitler de mevcut şekliyle korunmuştur. Hz. 
Peygamber’in vefatından sonra sahabe, ortaya 
çıkan yeni durumlar karşısında içtihat yaparak 

İslam âlimleri; 
ticaretteki sorunlara 

çözüm üretmek 
amacıyla vahye 
aykırı olmayan 

akitleri korumuş 
veya fıkha uygun 

yeni İslami 
finansman metotları 

geliştirmiştir 

Ticari Çözümler
İslami Finansman Metodları ile

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı  
Seracettin Yıldız
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tarafından “malın tesliminden sonra satımı” ve 
“paralel selem satımı” şeklinde iki yöntemle 
uygulanmaktadır. Birinci yöntemde finans 
kurumu, ödemesini yaptığı ürünü teslim aldıktan 
sonra satmaktadır. İkinci yöntemde ise kurum; 
ürünü henüz teslim almadan başka bir alıcıyla 
ikinci ve bağımsız bir selem akdi yapmakta, daha 
sonra birinci selem akdinden teslim aldığı malı 
ikinci selem akdindeki alıcıya teslim etmektedir.

İstisna
İstisna, sanatkârla ısmarlayan arasında yapılan ve 
belli bir ücret karşılığında özellikleri belirlenmiş 
bir ürünün imal edilmesini konu alır. Kısaca 
“sipariş akdi” olarak bilinen bu yöntem, yatırım 
yapmak isteyip de elinde yeterli sermayesi 
olmayan üretici kesim için ideal bir metottur. 
Günümüz faizsiz finans kurumları bu yöntemi 
“paralel istisna” yöntemiyle uygulayabilmektedir. 
Buna göre kurum, sipariş aldığı malı bir 
başkasına yaptırıp daha sonra ilk sipariş verene 
satmaktadır.

Müşarake
Müşarake, iki veya daha çok kişinin sermayelerini 
birleştirerek birlikte iş yapmasını ve meydana 
gelecek kâr veya zararı paylaşmasını esas 
alan ortaklık şeklidir. Kâr paylaşımı tarafların 
anlaşmasına göre, zarar ise sermaye oranlarına 
göre paylaştırılır. Taraflar, sermayelerinin yanı sıra 

Hz. Peygamber, görevinin 
gereği olarak içinde 
yaşadığı toplumun 
yanlışlarına dikkat çekmiş 
ve fırsat bulduğu anda 
bunları bizzat düzeltmiştir

emekleriyle de işe katılabilecekleri gibi sadece 
anaparalarıyla da ortaklık yapabilirler. Emekleriyle 
katılanlar, buna karşılık ortaklıktan belli bir pay 
alabilirler.

Müşarake, “daimî” ve “eksilen” şeklinde ikiye 
ayrılmaktadır. Daimî müşarakede tarafların niyeti, 
belli bir süre sonra ortaklıktan çıkmak değildir. 
Herkes bir iş kurma ve bundan kazanç elde etme 
niyetine sahiptir. Ancak son dönemde çağdaş 
bir yöntem olarak ortaya çıkan ve faizsiz finans 
kurumlarının tercih ettiği bir yöntem olan eksilen 
müşarakede taraflardan birinin amacı, finansman 
sağlamak ve belli bir süre sonunda ortaklıktan 
çıkmaktır. Bu metot, yeterli sermaye sahibi 
olmayıp yatırım yapmak isteyen üreticiler için 
cazip bir niteliğe sahiptir.

Mudârabe
Bir tarafın sermaye verdiği, diğer tarafın 
bu sermayeyi işlettiği bir ortaklık türü olan 
mudârabede; kâr taraflar arasında belirlenen 
bir oranda paylaşılırken zarar ise işletmecinin 
kasıt, kusur ve sözleşme şartlarına aykırı davranışı 
olmadığı müddetçe sermayeden karşılanır. Bu 
uygulama, yeteri kadar tasarrufu bulunup bunu 
bizzat işletme tecrübesinden yoksun kişiler ile 
ticaret alanında deneyimli ancak sermaye sahibi 
olmayan kesimleri buluşturması bakımından 
tercih edilmektedir. Bu yönüyle mudârabe, 
atıl birikimleri harekete geçirecek ve işsizlere 
istihdam sağlayacak bir içeriğe sahip olduğundan 
dolayı cazibesini kaybetmemiştir. Avrupa’da 
10’uncu yüzyıldan itibaren “commenda” adıyla 
yaygınlaşan bu uygulama, günümüzde özel 
finans kurumlarının kullandığı önemli bir araç 
hâline gelmiştir.

10.
MUDÂRABE, 
AVRUPA’DA 

YÜZYILDAN ITIBAREN 
“COMMENDA” 

ADIYLA 
UYGULANMIŞTIR
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kiralayana satışını esas alan leasing, orta vadeli 
bir finansman olup fıkhen meşru kabul edilmiştir. 
İşlevsel bir yöntem olması hasebiyle günümüzde 
yaygın olan leasing, bazı ilim adamları tarafından 
yeni bir akit türü kabul edilmiştir.

Sukuk
Sukuk, Batı’da ortaya çıkan “menkul 
kıymetleştirme” uygulamalarının İslami bir 
versiyonu olarak geliştirilmiştir. Her iki türde de 
hedef, nakit elde etmektir. Ancak esas varlık, 
menkul kıymetleştirmede alacak veya faiz iken 
sukukta mevcut bir varlık ya da ortaklık hissesidir.

Sukuk; dayandığı varlığın türüne göre selem, 
istisna’, icare, müşarake, mudarabe ve murabaha 
olarak çeşitli kısımlara ayrılır. Dolayısıyla söz 
konusu akitler için ifade edilen hususlar, sukukun 
ilgili çeşidinde aynı şekilde geçerlidir. Ancak 
sukuk; ikincil piyasa işlemlerinde sertifikaların 
mevcut mal, mala bağlı menfaat ya da hizmet 
hâlindeki varlıklara sahip olması veya bunlara 
dayalı meşru bir ticari faaliyete iştiraki temsil 
etmesi hâlinde caizdir. Sukukun akit ya da 
bağımsız alacakları temsil etmesi durumunda ise 
caiz olması, sarf akdi ve alacağın satışıyla ilgili 
hükümlere tabidir. 

Yukarıda zikredilen akitler, İslami finansman 
alanında yaygın olan ve uygulanan başlıca 
yöntemlerdir. Ancak ihtiyaç olması hâlinde 
fıkhın genel ilkelerine uygun yeni metotların 
geliştirilmesi de mümkündür.

Murabaha
Murabaha; bir malın, maliyetinin müşteriye 
bildirilmesini takiben maliyetin üzerine kâr 
eklenerek satılmasıdır. Buna göre bir malı 
peşin olarak satın alma imkânı bulamayan 
bir kişi, elinde yeterli finansman bulunan bir 
kişi veya kurumun o malı peşin satın almasını 
ve kendisine taksitli satmasını talep edebilir. 
Günümüzde faizsiz finans kurumları tarafından 
çokça uygulanan bu yöntem, birçok açıdan klasik 
murabahadan farklılık arz etmektedir. Bu şekilde 
konvansiyonel sisteme karşı güçlü bir yöntem 
hâline gelen çağdaş murabaha, ticari hayatın 
vazgeçilmez finansman metotları arasında yer 
almaktadır. 

Leasing
Makine, teçhizat ve taşıt gibi malların 
müteşebbislere bir sözleşme çerçevesinde 
kiralanmasını, akit süresi bitiminde de bunların 
önceden belirlenen bir fiyat karşılığında 

ANALİZ

SELEM AKDININ ŞARTLARI

• Karşılıklı bedellerin mütekavvim mal olması
• Bedellerin kendilerinin, ifa zamanının ve yerinin belirlen-

miş olması
• Malın bedelinin peşin olması
• Selem konusu malın piyasada temin edilebilir olması
• Akdin ribaya yol açmaması
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Girişimcilerin Nitelik Sorunu
Türkiye’de iyi okullardan mezun olan nitelikli 
gençler için yakın zamana kadar tek bir kariyer 
seçeneği vardı: Ücretli çalışan olmak... İyi 
okullardan mezun olan nitelikli çalışanlar, 
Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinde işe 
girmek için sıraya girmiş durumdaydı. Kendi işini 
kurmak isteyen gençlerin niteliği ise nispeten 
biraz daha zayıftı. Dolayısıyla bu kategorideki 

genç girişimciler, katılım 
bankalarına mudârebe kullanmak 
için gittiklerinde ezici çoğunluğu 
reddediliyordu.

Daha önce melek yatırımcıların 
kapılarını aşındıran internet 
ve teknoloji tabanlı yeni nesil 
girişimcilerin çok iyi bildikleri bazı 
süreçler vardır. Her şeyden önce 
detaylı çalışılmış bir iş planınız ve 
finansal öngörülerinizin olduğu 
fizibilite planlarınızın olması 
gerekiyor. Ayrıca iş fikri belli prototip 
aşamalarını geçmiş ve ölçeklenebilir 

bir büyüme sağlayacak kadar sağlam ve yenilikçi 
olmalı. Hem bu tip dokümanları hazırlayabilmek 
hem de yatırımcılarla bu tip ilişkiler kurabilmek 
ve yönetebilmek için kişisel olarak iyi eğitimli, 
iyi donanımlı ve yetenekli bireyler olmanız şart. 
Son yıllarda bu tip nitelikli gençlerin girişimciliği 
de bir kariyer opsiyonu olarak tercih etmeye 

G irişimcilik ekosisteminin katılım 
bankalarından en büyük beklentisi, 
girişimleri ve girişimcileri ortaklık 
modeliyle desteklemesidir. Faizsiz 

finans sisteminde, sermayesi olmayan ama 
yeteneği ve fikirleri olan yeni nesil girişimcileri 
desteklemek için sık kullanılmayan ama büyük 
potansiyel taşıyan bir finansman yöntemi 
mevcut: Mudârebe. Mudârebe temel olarak 
bankaların sermayeyi sağladığı, 
girişimcilerin ise emeğini ortaya 
koyduğu fon kullandırma 
yöntemidir. Genel olarak son 
yıllarda gittikçe yaygınlaşan yüksek 
teknoloji girişimciliği alanındaki 
risk sermayesi, yatırım fonlarının 
gördüğü işlevi görüyor. Mudârebe 
yöntemi, teorik olarak kulağa çok 
hoş gelse de Türkiye’de çok yaygın 
bir şekilde uygulanabilmiş bir 
model değil. Mudârebenin yaygın 
olarak uygulanamaması, üç temel 
sorundan kaynaklanıyordu: Birincisi 
girişimcilerin nitelik sorunu, ikincisi 
girişimciye karşı güven sıkıntısı, üçüncüsü ise 
yüksek katma değerli sektörlerde Türkiye’de 
yeterince startup çıkamaması... Fakat son yıllarda 
internet ve teknoloji girişimciliğinin Türkiye’de 
gelişmesiyle mudârebenin uygulama sorunlarının 
önemli ölçüde ortadan kaldırılabilme imkânı 
doğdu.

Katılım 
bankacılığının 
en temel fon 
kullandırma 

modellerinden biri 
olan emek-sermaye 

ortaklığına 
dayalı mudârebe 
yöntemine büyük 

bir ihtiyaç var

Gizli Potansiyeli
Mudârebe’nin 

Yıldız Holding Dijital Kültür Geliştirme Yöneticisi Şerafettin Özsoy
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başlaması, mudârebenin önünü açan bir gelişme 
oldu.

Bankanın Girişimciye Karşı Güven Sıkıntısı
İş dünyasında ortaklık oldukça zor bir iş. 
Kurulurken zor ama ayrılırken çok daha zor bir 
süreç işliyor. Çoğu zaman yakın arkadaşlar ve 
akrabalar bile aralarında oluşan güven sorununu 
aşamıyorlar. Böyle bir ortamda bir bankanın 
tanımadığı ve üstelik tecrübesiz genç bir 
girişimciye ortak olup hem kendi sermayesini 
hem de kendisine paralarını emanet eden 
müşterilerinin sermayelerini tehlikeye atmasını 
beklemek çok anlamlı değil. Birçok girişimci 
bugüne kadar katılım bankalarına yatırım 
sermayesi bulma ümidiyle gidip moralleri 
bozulup ayrılmıştır. Fakat teknoloji tabanlı 
yatırımlarda güven ve yeterince tanıma sorununu 

Hem katılım bankacılığı 
hem de girişimcilik 
ekosisteminin paydaşları 
uzun zamandır 
mudârebe modelinin 
yaygınlaştırılmasını bekliyor

aşacak çok güzel ve faydalı ara süreçler ortaya 
çıktı. Türkiye’de bazı katılım bankaları genç 
girişimcilere yatırım desteği vermeden önce 
açtıkları kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde 
girişimcileri minimum altı aylık programlara 
alıyorlar. Bunlara şimdilik Albaraka Türk Garaj 
ve Kuveyt Türk Lonca Girişim Merkezi’ni örnek 
verebiliriz. Buralarda hem girişimcilerin fikirlerini 
olgunlaştırıyorlar hem de çeşitli eğitimler ve 
mentorluklar veriyorlar. Bu karşılıklı etkileşimin 
en güzel yanı da bankanın, girişimci adayını 
her yönüyle tanımak için oldukça geniş bir 
zamana sahip olması. Bu süreçte banka hem 
kişilik özelliklerini hem de iş fikrinin olgunluğunu 
ve kalitesini beğendiği girişimcilerle süreci 
ilerletme fırsatına erişiyor. Buna göre sonraki 
süreçte sermaye yatırımını daha emin bir 
şekilde yapabiliyor. Hâlbuki daha önceleri 
girişimci geliyordu ve bankadaki yetkililerle 
birkaç saatlik toplantılar ile bu güven ve tanıma 
sorunu aşılmaya çalışılıyordu. Fakat bu sorunun 
aşılmasının pek mümkün olmadığı düşünüldüğü 
için katılım bankaları bu tip bir fon kullandırma 
işlemine sıcak bakmıyorlardı.

Yüksek Katma Değerli Sektörlerdeki Startup 
Eksikliği Problemi
Katılım bankalarının en sık kullandıkları murabaha 
yöntemi, mudârebe ortaklık modeline göre 
oldukça kolay uygulanabilen ve rahat gelir 
üretebilen bir yöntemdir. Banka tarafından 
bakıldığında (eğer özel bir sosyal sorumluluk 
amacı yoksa) ticari olarak kolay ve kârlı olanı 
tercih etmek tabii ki ilk yol olur. Bu nedenle 
bankayı ticari olarak heyecanlandıracak bir 
şeyler olmalı ki banka mudârebeye yönelsin. 
Yani banka mudârebe ortaklık yöntemiyle fon 
kullandırdığında murabaha finansman yöntemine 

TÜRKIYE’DE BAZI 
KATILIM BANKALARI, 
GENÇ GIRIŞIMCILERI 

MINIMUM

AYLIK PROGRAMLARA 
ALIYOR

6
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Mudârebe Yöntemine Büyük Bir İhtiyaç Var
Özetlemek gerekirse ortaya çıkan bu durum, 
girişimcilik ekosistemini yakından takip 
edenler için çok net bir şeyi gösteriyor: Katılım 
bankacılığının en temel fon kullandırma 
modellerinden biri olan emek-sermaye 
ortaklığına dayalı mudârebe yöntemine 
büyük bir ihtiyaç var. Yakın zamana kadar 
bu modeli uygulamanın önünde üç temel 
engel vardı. Fakat son yıllarda ortaya çıkan 
gerek sosyal gerekse teknolojik gelişmeler, 
Türkiye’de katılım bankalarının bu modeli 
uygulamasının önünü her geçen gün daha 
fazla açıyor. Burada katılım bankalarına büyük 
görevlerin düştüğü aşikâr. Katılım bankaları 
mudârebenin rahatlıkla uygulanabileceği gerekli 
zemini sağlamak için yeni nesil girişimcilik ve 
inovasyon uygulamalarına hem ciddi kaynaklar 
sarf etmeliler hem de yönetici kadrolarıyla bu 
uygulamaların destekçisi ve takipçisi olmalılar. 
Çünkü hem katılım bankacılığı hem de girişimcilik 
ekosisteminin paydaşları uzun zamandır 
mudârebe modelinin yaygınlaştırılmasını bekliyor.

göre çok daha fazla kazanç sağlıyor olmalı. 
Üstelik mudârebe ortaklık yöntemi, paranın hiç 
geri gelmemesi veya sermayeden çok azının 
geri gelmesi gibi riskleri daha fazla barındırıyor. 
Dolayısıyla elde edilecek kazanç öyle cazip 
olmalı ki hem murabahayla kredi vermeye 
tercih edilebilmeli hem de ortaklığın risklerini 
göze almaya değebilmeli. Böyle bir kazancı 
geleneksel sektörlerde yakalamak neredeyse 
imkânsız. Bu minvalde bir üstel büyüme, ancak 
yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji tabanlı 
sektörlerde karşımıza çıkıyor. Örneğin; arkasında 
AR-GE çalışmalarının ve patentlerin yer aldığı 
biyoteknoloji uygulamaları, ödeme sistemlerinde 
çığır açan blokzincir tabanlı FinTech’ler, yapay 
zekâ tabanlı sanal finansal robo danışmanlar 
ve otonom araçlar gibi girişimler barındırdıkları 
üstel büyüme ve büyük ticari kâr fırsatlarıyla 
yatırımcıların gözdesi oluyor. Bu tarz girişimlerde 
katılım bankaları, artık fon kullandırmak yerine 
ortak olarak bu büyük kazançtan pay almak 
istiyorlar. Bu gelişmeler ülkemiz için henüz çok 
yeni sayılabilir. Şu anlık bu kapsamda KuveytTürk 
ile Vakıf Katılım ortaklığındaki Teknogirişim GSYF 
ve Albaraka Türk FinTech GSYF olmak üzere iki 
adet yatırım fonu mevcut. Ama zamanla diğer 
katılım bankalarının da bu yoldan ilerlemesi 
muhtemel.

MAKALE

Katılım bankalarının en sık 
kullandıkları murabaha 
yöntemi, mudârebe ortaklık 
modeline göre oldukça kolay 
uygulanabilen ve rahat gelir 
üretebilen bir yöntemdir
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bu sistemi en yoğun ve güvenli şekilde kullanan 
kurumun, Check21 adlı teknolojiyi hayata 
geçiren Amerikan Hazine Piyasası olduğu 
görülüyor. Check21 teknolojisi; kâğıt çeklerin 
okutulması, istihbarat doğrulaması, sanal transfer 
ve takas işlemleri gibi prosedürlerin tamamını 
uygulama imkânı sunuyor. Bu teknolojik altyapı 
ile birlikte e-çek, Amerikan Hazine Piyasası’nda 

özellikle KOBİ’ler tarafından sıklıkla 
kullanılıyor.

Türkiye’de çek kâğıdı üretiminin 
yapılmaması, bu tedarikin yurt 
dışından döviz ile sağlanıyor olması 
ve Avrupa ülkelerinin çek kâğıtlarını 
özellikle merkez bankalarının 
belirttiği teknik şartnameye uygun 
üretmesi; yüksek maliyetleri de 
beraberinde getiriyor. İthalat sonrası 
basım, fire, çek basımının belli 
sayıda olma zorunluluğu ve taşıma 

maliyetleri eklendiğinde mevcut tutarlar daha 
da artıyor. Ayrıca dünya genelinde selüloz ve 
pamuk üretiminin düşmesi, bu süreçte çevreye 
verilen zarar ve Çin piyasasında düşük maliyetli 
kalitesiz kâğıt üretiminin yapılması; çek kâğıdı 
teminini zorlaştıran diğer etkenleri oluşturuyor. 
Bunun yanı sıra bankaların el değiştirmesi, 
yasal düzenlemeler nedeniyle çek imajlarında 

T icaret Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu 
(KKB) tarafından hazırlanan, ilgili 
özel kurumlar ve kamu kuruluşları ile 
paylaşılarak nihai hâle getirilen ve alt 

metin çalışmaları devam eden Elektronik Çek 
ve Bono Sistemi’nin 2020 yılı içinde yürürlüğe 
girmesi bekleniyor. Bu uygulamanın beraberinde 
çek ve bonoların elektronik ortamda işlem 
görmesi için banka sistemlerinin 
birbirleri ile iletişimini sağlamak 
amacıyla EÇS (Elektronik Çek 
Sistemi) adlı bir sistemin kurulması 
da hedefleniyor. Böylelikle piyasada 
dolaşımda olan e-çek bankalar ve 
diğer teknolojik destek sağlayan 
kuruluşlar tarafından da teyit 
edileceğinden çekin sahtesinin 
veya klonlanmış bir kopyasının 
oluşturulması engellenmiş olacak. 
Operasyonel risk ve yükümlülüklerin 
minimuma indirilerek daha 
net bir şekilde yönetilebilmesi ve maliyetin 
düşürülmesi; sistemin kurulmasındaki en önemli 
amaçları oluşturuyor. E-ticaret ve sanal ödeme 
sistemlerinin finans sektöründeki payının artması 
ve dijitalleşme çalışmalarının ağırlık kazanması 
ise e-çek sisteminin yürürlüğe girmesinin önemli 
nedenleri arasında yer alıyor. 
Dünyadaki benzer uygulamalara bakıldığında 

Elektronik Çek 
ve Bono Sistemi, 

maliyetleri 
azaltmasının yanı 

sıra kolay kullanımı 
ve güvenilirliği 
ile de ticareti 

canlandıracak

Neler Getiriyor?
Yeni Elektronik Çek Kanunu

EmlakBank Ödemeler Operasyon Birimi Yöneticisi Ömer Apık
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yapılan değişikler, keşidecinin çeki uzun süre 
kullanmaması veya kullanım hataları sonucu iptal 
edilen çekler de bu maliyetlerin artmasına yol 
açıyor. Bu noktada özellikle bankaların; kâğıt 
çeklerin ibrazı, sanal transferi, sonuçlandırılması 
ve arşiv olarak saklanması gibi işlemler için 
kullandıkları tarama cihazları, teknolojik altyapılar 
ve transfer sistemleri de büyük maliyetler 
oluşturmakta. Bu nedenle kâğıt çeklerin getirdiği 
tüm bu olumsuzlukların, e-çek sistemi ile büyük 
ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor. 

Ülkemizde bulunan 50’yi aşkın banka; tahsile 
veya teminata aldıkları çekleri, Temmuz 
2018 itibarıyla 6493 sayılı Ödeme Sistemleri 
Mevzuatı’na uygun olarak Takasbank 
tarafından yürütülen Görüntülü Elektronik 
Çek İşleme ve Takas Sistemi (GEÇİT)’ne ibraz 
ederek sonuçlandırıyor. Piyasadaki dolaşım 
incelendiğinde elektronik takas ortamına ibraz 
edilen çeklerin oranının yüzde 99,8’i geçtiği 
görülüyor. Bu yüksek oranlı ibraz durumunun da 
kanıtladığı üzere kâğıt çeklerin sisteme anında 
dâhil olamaması ve takip edilebilirliğinin zorluğu, 
elektronik çek uygulamasının gerekliliğini ön 
plana çıkaran en önemli unsurlardan biri olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Şu da bir gerçek ki ticaret erbabı, mal ve hizmet 
alışverişlerinde vadeli çek kullanarak banka 
kredisinden daha uygun ve ucuz maliyete 
kendi aralarında bir kredi-fon ilişkisi yürütüyor. 
Bu ilişkinin boyutu neredeyse Türkiye gayrisafi 
millî hâsılasının üçte birine, tüm bankaların aktif 
kullandırdıkları kredi toplamının ise dörtte birine 
denk geliyor. Türkiye’de çeklerin özellikle 5941 
sayılı Kanun sonrası ibraz tarihinin keşide tarihi ile 
eşitlenmesi sayesinde de bu ödeme yönteminin 

teminat aracı olarak kullanılmasının önü yasal 
zeminde açılmış oldu. 5941 ve 6273 sayılı Çek 
Kanunlarının uygulamaya geçirilmesinden sonra 
piyasada işlem gören çek adet ve tutarları her 
ne kadar azalmışsa da ödenen nitelikli çeklerin 
oranı arttı. Buna mukabil karşılıksız çek oranı da 
hissedilir derecede azaldı. 

6493 sayılı Ödeme Sistemleri Mevzuatı’na 
uygun olarak belirlenecek kurum ve kuruluşların, 
EÇS’nin işleticisi olması öngörülüyor. Şu an için 
KKB, öncelikli aday olarak değerlendiriliyor. 
Bununla birlikte mevzuata uygun olan Risk 
Merkezi ve Takasbank’ın da sistemde işletici 
konumunda olması mümkün görünüyor. 
E-çek sistemini işletecek kurumların; dünya 
çapında kabul görmüş teknoloji, güvenlik ve 
iletişim altyapılarına yönelik eş değer biçimde 
güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu kurumların, 
kesintisiz işlem ve kullanıcı dostu arayüz 
geliştirmeleri de önem arzediyor. Taslak hâlinde 
olan EÇS üzerinde bazı değişiklikler ve özellikle 
sistemde yapılacak yenilikler, güncellemeler, 
süreçler ve düzenlemeler için açık olarak yazılmış 
bir alt metin düzenlemesine ihtiyaç bulunuyor. 

E-Çek’in Özellikleri Neler?
Üzerinde “elektronik çek ibaresi” yazısının 
bulunması, sistemin verdiği benzersiz bir seri 
numarasının olması, çek hesabının sahibine 2020

ELEKTRONIK ÇEK VE 
BONO SISTEMININ,

YILINDA YÜRÜRLÜĞE 
GIRMESI 

HEDEFLENIYOR 2018 YILI TÜIK VERILERINE GÖRE;
• Türkiye gayrisafi yerli hâsıla tutarı 1.7 trilyon TL olarak 

gerçekleşti. 
• Bankaların ticari krediler toplamı 1.9 trilyon olarak 

gerçekleşti.
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Teknolojik Araştırma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu aracılığıyla alıyor olması yeni 
kanun taslağında şarta bağlandı. Ayrıca taslakta 
bu uygulamaların, bünyesinde CISA (dünyada 
kabul görmüş teknolojik sistemleri kullanabilme 
yeterliliği) sertifikası olan kuruluşlar aracılığı ile 
yürütebileceği de yer alıyor.
 
Bununla beraber yeni kanuna göre bankalar, 
e-çek sisteminin işleyişinde yaşanacak sorunlarla 
ilgili müşterilerin uğradıkları zararlardan da 
sorumlu tutulacak. Bankaların bu uygulamayı 
destek hizmeti şeklinde temin etmeleri 
durumunda, ilgili kuruluşa zarar tazmini için rücu 
hakları da olacak. 

Yeni sistemde hem borçlu hem alacaklı hem 
de cirolar arasında karşılıklı olarak kesintisiz 
bilgi akışı sağlanacak. Ayrıca çekin elektronik 
ibraz süresinin sonuna kadar keşidecilerin, 
ciroların ve avallerin kimlik bilgilerine ve çek 
bilgilerinin tamamına bahsi geçen kişilerin rızaları 
aranmaksızın ulaşılabilecek. Tüm bu özellikler 
doğrultusunda ticaret sektöründe güven ve 
hacim, kayda değer oranda artmış olacak.
Çekin hatalı keşidesinde, özellikle de matbu 
hamil unsuru olmayan çeke yazılan “hamiline” 
ibaresinden doğan ceza ve müeyyideler bu 
sistemde olmayacak. Aynı zamanda çekler; 
keşideci ve ciroların bilgileri sisteme işlenirken 
elektronik sayısal (TCKN, VKN, IBAN) girişlerin 
kontrollü olması nedeniyle fazla ayrıntıya gerek 
kalmadan keşide edilebilecek. Bu sayede tarih ve 
tutar gibi bilgilerin hatasız girilebilmesi, zaman 
ve maliyet açısından da tasarruf sağlayacak. 
Ciroların direkt olarak IBAN’a yapılabilecek 
olması ve imza kontrolüne gerek kalmaması, 
alacaklıya özellikle çekin transfer ve tahsilatı 
bakımından büyük kolaylık ve hız kazandıracak.

Çeklerin firma, banka ve finansal kuruluş 
muhasebe sistemleri ile istihbarat sistemlerine 
tam uyumlu olması, kolay raporlanabilir bir 
yapı teşkil etmesi ve böylelikle kolay hesap 
mutabakatı sağlaması; yine bu kuruluşlar için 
zaman ve emek maliyeti tasarrufu sağlayacak. 

ait güvenli elektronik imza veya elektronik 
kimlik doğrulama yöntemiyle oluşturulan kimlik 
kaydının yer alması; e-çekin göze çarpan ilk 
özelliklerini oluşturuyor. Karşılıksız çek bildiri 
işleminin yine elektronik ortamda yapılabilir 
olması ve bu işlemden sonra alınacak çıktının 
yasal ortamda ispat aracı olarak kullanılabilmesi 
de yeni sistemin en önemli özelliklerinden birini 
teşkil ediyor. Çek bilgilerinin sisteme bir kez 
girilebiliyor olması ve benzersiz bilgiye sahip 
çeke yalnızca bir kere provizyon verilmesi, 
yeni sistemin en önemli güvenlik unsurunu 
oluşturuyor. Ancak tekrarlamak gerekirse işletici 
kuruluşun önceliği, bu sistemi en üst düzey 
teknoloji ile güvenli ve sorunsuz sunmak olmalı.

E-çeklerde elektronik ibraz başlangıç tarihi, 
keşide tarihi gibi olacak. Bu tarihten önce ibraz 
mümkün olmayacak. Keşideci veya hamil, ciranta 
hesabının bulunduğu bankanın sistemi üzerinden 
en geç elektronik ibraz tarihi başlangıcına kadar 
onay verebilecek. Aynı zamanda çek için verilen 
bu onay, zilyetliğin devri niteliği de taşıyacak.
Piyasada dolaşımda olan e-çeklerin sahtesinin 
veya klonlanmış bir kopyasının oluşturulmasının 
neredeyse imkânsız hâle geleceğini belirtmiştik. 
Şifreleme yöntemleri ve elektronik imza ile 
güvenilirliğin daha yüksek olması açısından 
bankaların, bu önlemleri kendi bünyelerinde 
veya Yasa'da belirtilen Türkiye Bilimsel ve 

ANALİZ

2018 YILINDA BANKALAR ARASINDA; 
• 15 milyon 642 bin adet ve 608 milyar 236 milyon TL 

tutarında çek işlem gördü.
• Bu çeklerin 428 bin 615 adedi ve 19 milyar 828 milyon 

TL’lik kısmı karşılıksız/iade oldu. 
• 588 milyar 407 milyon TL’lik çek ise tahsil edilerek 

ödendi.

E-çek sistemini işletecek 
kurumların dünyada 
kabul görmüş teknoloji, 
güvenlik ve iletişim alt 
yapılarına eş değer biçimde 
güçlendirilmesi gerekiyor
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Banka, talep olması durumunda veya kendi 
istihbarat ve rasyo verilerine istinaden 
müşterisine çeşitli sayılarda çek verebilecek. 
Yine bu özellik sayesinde ileride oluşabilecek 
karşılıksız çek yazılması gibi durumlar da 
minimuma inecek. Konkordato ve iflas gibi 
durumlarda keşidecinin diğer çeklerinin kullanımı 
da engellenebilecek.

E-çek Kullanıcılarının Nelere Dikkat Etmesi 
Gerekiyor?
Çeklerin sanal ortamda üretilerek transfer ediliyor 
olması nedeniyle bazı unsurlara özellikle dikkat 
edilmesi gerekiyor. Öncelikle, çek işlemleri 
yapılırken lisanssız cihazlar kullanılmamalı. 
Sistemde kaydı bulunan veya kayıt açacak olan 
kişiler, tahmin edilebilir kullanıcı adı veya şifre 
almamaya özen göstermeli. Sisteme erişim, 
siber saldırılara karşı güvenli cihazlar üzerinden 

Yeni sistemde hem borçlu 
hem alacaklı hem de 
cirolar arasında karşılıklı 
olarak kesintisiz bilgi akışı 
sağlanacak

yapılmalı. Ayrıca sanal veya telefon üzerinden 
dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmalı. Yetkisiz 
kişiler ile paylaşım yapılmaması da güvenilir 
işlem için çok büyük önem taşıyor. Bunun yanı 
sıra sosyal medya paylaşımları konusunda da 
dikkatli olunması gerekiyor. Taklit veya domain 
internet siteleri üzerinden alışveriş, tahsilat 
ve benzeri işlemler yapılmamalı. İnternet ve 
elektrik gibi kesintilere önlem olarak güç kaynağı 
kullanımlarında da aynı şekilde dikkatli olunmalı. 
Ülkemizde ticari işlemlerde ve bankacılık 
sektöründe kullanılacak olan bu uygulamanın 
hayırlı, sorunsuz ve kârlı olmasını diliyorum.

1/3

 TICARETTE ÇEK 
KULLANIMININ, 

BANKALARIN TICARI 
KREDILERININ 

TOPLAMINA ORANI: 

ANALİZ

KÂĞIT ÇEKLERIN GETIRDIĞI TÜM OLUMSUZLUKLARIN, 
E-ÇEK SISTEMI ILE BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN 
KALDIRILMASI HEDEFLENIYOR
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bankacılık, faizsiz bankacılığa göre daha fazla 
gelişmiştir. Çünkü mevcut konvansiyonel 
yapı, uzun yıllar boyunca faizli sisteme göre 
kurumsallaşmıştır ve kendi içerisinde verimli bir 
şekilde işlemektedir. İkili finansal sistemlerde her 
iki kesimin çalışma sistemi ise birbirinden farklıdır. 
Konvansiyonel bankacılık kesiminin çalışma 
sistemi, topladığı mevduata faiz ödemek için 
faiz karşılığı para satışı yaparak kâr elde etmektir. 
Faizsiz bankacılık kesiminin çalışma sistemi ise 
kâr/zarar ortaklığı yoluyla topladığı mevduatı reel 
sektör üzerinden kârlı satış, kâr/zarar ortaklığı 
veya kiralama esasına göre kullandırarak elde 

ettiği kârı, yatırımcısı ve kendisi 
arasında başta anlaşılan oranda pay 
ederek kâr elde etmektir. 
İkili finansal sisteme sahip ülkelerin 
hemen hepsinde konvansiyonel 
bankacılık kesimi, “bankalararası 
organize para piyasası”nda işlem 
yapma imkânına sahiptir. Oysaki bu 
ülkelerin çoğunda faizsiz bankacılık 
kesimine bu imkân sunulmamıştır. 
Faizsiz bankalar genellikle kendi 
aralarında tezgâh üstü piyasalarda 
işlem yapmaktadır. 

Faizsiz bankaların da bir merkez 
bankasının aracılık yaptığı, teminatlı ve organize 
piyasalara ihtiyacı olması nedeniyle merkez 
bankasının organize ettiği “faizsiz bankalararası 
organize para piyasası” hem faizsiz bankaların 
likidite verimliliğine hem de merkez bankalarının 
para politikası yönetimlerine katkı sunacaktır. 
Konvansiyonel bankalar, likiditelerini verimli 

B atı’da kapitalist düzen içerisinde 
faizli bankalar olarak kurulan merkez 
bankaları, yaklaşık 400 yıllık geçmişe 
sahiptir. Dünya genelindeki finans 

piyasalarında rol üstlenen oyuncular içindeki 
en önemli kurumlar, para politikasının da 
yürütülmesinden sorumlu olan merkez 
bankalarıdır. Günümüzde merkez bankalarının 
ana hedefi, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu 
nedenle bu bankalar faiz oranı kanalı, kredi kanalı 
ve döviz kuru kanalı gibi çeşitli parasal aktarım 
mekanizmaları kullanarak bankaların kredi arzı ve 
döviz kuru üzerine etki etmeye çalışırlar. Merkez 
bankalarının bu amaçla kullandıkları 
ana enstrüman ise politika faiz 
oranıdır. 

İkili Finansal Sistemlerde Merkez 
Bankaları 
Dünya genelinde faizsiz bankaların 
20’nci yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren sistem içerisine girmesiyle 
birlikte bazı merkez bankaları; 
ikili finansal sistemi, yani hem 
konvansiyonel hem de faizsiz 
bankacılık sistemini kontrol etmeye 
başlamışlardır. İkili para politikasının 
önemli bir alan oluşturduğu ülkeler 
Körfez bölgesinde Bahreyn, Kuveyt, Umman, 
Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri; 
Asya’da ise Pakistan, Bangladeş, Malezya ve 
Endonezya’dır. Türkiye’de ise ikili finansal sistem 
henüz gelişme aşamasındadır. 

İkili finansal sistemlerde genellikle konvansiyonel 

 Faizsiz 
bankaların 
kuruluşuyla 
birlikte bazı 

merkez 
bankaları, ikili 

finansal sistemi 
kontrol etmeye 
başlamışlardır
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bir şekilde yönetmek için diğer bankalar ve 
merkez bankası ile çeşitli para piyasası araçları 
kullanabilirlerken faizsiz bankalar, faizsiz finans 
kurallarının uygulanmadığı bu piyasalara 
giremedikleri için büyük zorluklarla karşılaşırlar. 
Yetersiz likidite yönetimi faizsiz bankaların 
kârlılığını azaltmaktadır. Çünkü bu bankalar 
likiditelerini yönetebilmek adına, yeterli ve 
kârlı enstrümanlar bulamadıkları için gerekli 
olandan daha fazla likit saklamak zorunda kalırlar. 
Konvansiyonel ve faizsiz bankalar arasındaki 
sektörel ayrım, özellikle faizsiz bankaların sayıca 
az olduğu ülkelerde likit para piyasalarının 
işleyişini ve gelişimini de engellemektedir. 

Eğer bir ülkede konvansiyonel bankacılık sistemi, 
faizsiz bankacılık sistemine göre daha fazla 
gelişmişse merkez bankasının belirlediği faiz 
oranı mutlaka faizsiz bankaların kullandırdığı 
fon (kredi) oranları üzerinde de etkili olmaktadır. 
Çünkü faizsiz bankalar, fon kullandırırken piyasa 
şartlarının ortalamasına yakın bir oranda teklifte 
bulunmak zorunda kalmaktadırlar. Her iki 
sisteme aynı parasal politikaların ve oranların 
uygulanması, faizsiz bankacılık sektörü üzerinden 
de merkez bankasının belirlediği faiz oranının 
piyasaya yansımasına yol açmaktadır. Faiz oranını 
etkileyen para politikası ortamında çalışan 
faizsiz bankalar, her ne kadar merkez bankaları 
tarafından öngörülmemiş olsa dahi, faizsiz finans 
sistemi yoluyla konvansiyonel para politikası 
iletimine katkıda bulunurlar. 

TCMB ve Katılım Bankaları Arasındaki Mevcut 
İlişki ve Öneriler
Türkiye’de katılım bankaları, 80'li yıllarda faizsiz 
finans kurumları adıyla sisteme dâhil oldukları 
hâlde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde 

TCMB, katılım 
bankalarındaki fazla 
likiditeyi absorbe etmek 
amacıyla bazı faizsiz 
enstrümanları katılım 
bankacılığı sektörüne 
sunabilir

“repo” işlemlerine katılım bankalarının “geri 
satım vaadiyle alım” adı altında girmesine 
ancak 2013 yılında izin vermiştir. Geç likidite 
penceresi repo işlemlerine katılım imkânı ise 
ancak 2016 yılının ortalarında gerçekleşmiştir. 
TCMB, günümüzde depo işlemlerine ise katılım 
bankalarını dâhil etmemiştir. TCMB, repo 
işlemleri sayesinde kısıtlı ve fıkhî açıdan tartışmalı 
da olsa, para piyasasına katılım bankalarını da 
dâhil ederek ikili para politikasına ilk adımını 
atmıştır. 

Ülkemizde, katılım banka hazinelerinin faizsiz 
likidite elde etme ve kullandırma imkânlarının 
kısıtlı olması nedeniyle katılım bankalarının 
ellerinde fazla likidite tutmak zorunda olmaları, 
TCMB kredi kanalının da etkisiz hâle gelmesine 
neden olmaktadır. Çünkü katılım bankalarındaki 
fazla likidite nedeniyle, zorunlu karşılık 
oranları artırılsa bile kredi arzı bu durumdan 
etkilenmemekte ve likidite fazlası olan bir katılım 
bankasının TCMB’den borçlanma gereksinimi 
doğmamaktadır. Sonuçta TCMB’nin katılım 
bankaları üzerinden uyguladığı kredi kanalı işe 
yaramaz hâle gelmektedir. Çözüm olarak TCMB, 
katılım bankalarındaki fazla likiditeyi absorbe 
etmek amacıyla bazı faizsiz enstrümanları katılım 
bankacılığı sektörüne sunabilir. Bunun için 
TCMB, emtia murabahası ve vekâlet yatırımı 
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sistem üzerinden politika faiz oranı belirlenmesi 
yoluyla uygulanan para politikası, piyasadaki 
para miktarında dengesizliklere yol açmaktadır. 
TCMB, katılım bankacılığının büyüyeceği 
önümüzdeki yıllarda, ikili finansal sistemi verimli 
bir şekilde çalıştırmak için katılım bankalarına 
“politika faiz oranı” uygulamak yerine bir önceki 
yılda gerçekleşen GSYİH oranı kadarlık bir 
“politika getiri oranı” belirleyebilir ve faizsiz bir 
para piyasası enstrümanı ile katılım bankaları 
üzerinden kredi kanalı yoluyla parasal aktarım 
mekanizmasını çalıştırabilir. Bu sayede piyasaya 
mal miktarı üzerinde para arz edilmemiş 
olacağından enflasyonun da kontrol altına 
alınması kolaylaşacaktır.

gibi enstrümanlarla bu bankaların ellerindeki 
fazla likiditeyi verimli ve kâr getirecek şekilde 
değerlendirebilir.

Günümüzde, TCMB’nin uyguladığı ikili para 
politikası henüz emekleme safhasındadır. TCMB 
para politikası hedeflerine, belirlediği politika 
faiz oranını kullanıp kredi ve döviz kuru kanalı 
aracılığıyla parasal aktarım mekanizmasını 
çalıştırarak ulaşmaktadır. Mevcut konjonktür 
gereğince katılım bankacılığına verilen önemin 
artışı, devlet katılım bankalarının sisteme dâhil 
olması, kalkınma ve yatırım bankalarına da faizsiz 
bankacılık yapma izni verilmesi ve ilerleyen 
yıllarda konvansiyonel bankaların da faizsiz 
pencereler yoluyla faizsiz finans sistemine dâhil 
olma ihtimalleri nedeniyle, TCMB’nin de bu 
konuda proaktif davranarak aksiyon alması ve 
orta vadede gerçek anlamda ikili finansal sistemi 
çalıştırmaya başlaması gerekmektedir. Çünkü 
konu, ülke ekonomisinin geleceği açısından 
önemlidir. 

Faizsiz ekonomik sistemin en önemli 
amaçlarından biri piyasadaki para-mal 
dengesini kurmaktır. Aksi hâlde piyasadaki 
mal miktarı üzerindeki fazla para, enflasyona 
sebep olmaktadır. Günümüzde konvansiyonel 

MAKALE
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Uyuma İlişkin Tebliğ
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına 

Kuveyt Türk Müşteri Hakları ve Mevzuat Müdürü Serdar Daşar

MEVZUAT

10'uncu Kalkınma Planı (2014-2018) 
kapsamında faizsiz finans sisteminin 
kurumsal yapısının geliştirilmesine 
yönelik olarak 2018 yılında önemli 

bir adım atılmış, Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB) nezdinde Merkezi Danışma 
Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu’nun 
oluşturulması ile faizsiz finans kuruluşları 
tarafından benzer ürün ve hizmetler için farklı 
uygulamaların benimsenmesi sonucunda oluşan 
karışıklığın giderilmesi, bu sektöre 
duyulan güvenin artırılması, faizsiz 
finans sektörünün daha geniş bir 
kitle tarafından benimsenmesi 
ve bahsi geçen alandaki 
standardizasyonun sağlanması 
hedeflenmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 
2019-2021 Stratejik Planı’nda ve 
11'inci Kalkınma Planı’nda “faizsiz 
finans kurumsal yönetişim sisteminin 
tesis edilmesi ve uluslararası 
uygulamalarla uyumlulaştırılması”, 
stratejik plan ve eylemler kapsamına 
alınmıştır. Aynı zamanda 10'uncu Kalkınma 
Planı’nda yer alan faizsiz finans sisteminin 
kurumsal yapısının geliştirilmesi konusu da 
kararlılıkla devam ettirilmiştir.   
Faizsiz finans kurumsal yönetişim sisteminin 
tesis edilmesi amacıyla 14 Eylül 2019 tarihli 
Resmî Gazete’de “Faizsiz Bankacılık İlke 
ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ” 

yayınlanmıştır. Katılım bankalarının 14 Mart 
2020’ye kadar yönetim kuruluna bağlı faaliyet 
gösteren Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi 
ve bu Komite’ye bağlı sekretarya ile uyum 
ve iç denetimden oluşan kurumsal yönetişim 
yapısını tesis etmesi zorunludur. Müşterilerine 
faizsiz finansman sağlayan kalkınma ve yatırım 
bankalarının uymakla yükümlü olduğu hükümler 
Tebliğ'de ayrıca düzenlenmiştir. 

Tebliğ'in Sektöre Sağlayacağı 
Katkılar
Danışma komitelerinin faizsiz 
bankacılık ilke ve standartları ile 
bunların uygulanması hakkında 
bankaya münhasır kararlar almak, 
faizsiz finans ilke ve standartlarına 
ilişkin uyum çerçevesini incelemek 
gibi görevleri bulunmaktadır. 
Öte yandan danışma komitesi 
sekretaryası, danışma komitesi 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
yerine getirilmesini sağlayacaktır.
Faizsiz bankacılık uyum 
faaliyetleri, bankaların denetim 
komitesine bağlı uyum birimleri 

veya münhasıran faizsiz bankacılık ilke ve 
standartlarına uyum sağlama amacıyla teşkil 
edilen birim/personel tarafından; faizsiz 
bankacılık denetim faaliyetleri ise bankaların 
denetim komitesine bağlı iç denetim 
birimleri tarafından yerine getirilecektir. 
Denetim çalışmaları ile faizsiz bankacılık 
uyum faaliyetlerinin yeterliliği ve etkinliği 
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değerlendirilerek üst düzey yönetime, ortaklara 
ve bankanın diğer paydaşlarına güvence 
sağlanacaktır. Tebliğ incelendiğinde faizsiz 
bankacılık yönetişim sistemi kapsamında 
bankaların yönetim kurulu ve denetim 
komitelerine görev ve sorumluluklar verildiği 
görülmektedir. Tebliğ hükümlerinde yer alan; 
- Danışma komitesi üyelerinin BDDK’ya 

bildirilmesi ve olumsuz görüş bildirilmemesi 
durumunda ilgili kişilerin banka yönetim 
kurulu tarafından görevlendirilmesi, 

- Faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetleri 
ile ilgili üç ayda bir denetim komitesine rapor 
sunulması, 

- Denetim komitesinin denetim raporunu 
mütalaası ile birlikte yönetim kuruluna 
sunması, 

- Denetim komitesinin yılda en az iki kez 
danışma komitesi ile toplanarak uyum ve 
denetim bulgularını görüşmesi, 

- Danışma komitesinin üst düzey yönetim 
ve ilgili bütün tarafların etkisinden uzak ve 
bağımsız şekilde karar almasını sağlayacak 
tedbirlerin alınması gibi konular, faizsiz 
bankacılık yönetişim sistemine verilen önemi 
ve bu sistemin bankanın en üst yöneticileri 
tarafından takip edilmesi konusunda kamu 
otoritesinin kararlılığını göstermektedir. 

Danışma komitesi üyelerinin görev süresi üç 

yıl olarak belirlenmiştir. Üyeler tekrar danışma 
komitelerine seçilebilir. Danışma komitesi 
üyelerinin göreve devam edip etmemesi 
ile ilgili karar verme sürecinde bankaların 
danışma komitesinin ve üyelerinin görevlerini 
etkin, verimli ve devamlı şekilde yerine 
getirip getirmediğine yönelik objektif kriterler 
belirlemesi zorunludur. Uygulama ile danışma 
komitelerinin etkin, verimli ve devamlı çalışması 
amaçlanmış ve bu kontrolün bankaların yönetim 
kurullarınca yapılması öngörülmüştür.  

Bankacılık Hizmetlerinde Şeffaflık
Danışma komitelerinin banka faaliyetlerinin 
faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına 
uygunluğuna ilişkin değerlendirmeleri, 
bankaların yıllık faaliyet raporlarında yer alacaktır. 
Bankalar; müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve 
standartları kapsamında ürün ve hizmetlerinin 
işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve 
yükümlülükleri konusunda yeterince ve etkili 
şekilde bilgilendirecektir. Bu uygulamalar ile 
bankaların faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına 
uyup uymadığı şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile 
paylaşılacaktır. 

Banka ile müşterisi arasında faizsiz bankacılık 
konusunda uyuşmazlık olursa müşterinin yazılı 
talebi üzerine uyuşmazlık konusu danışma 
komitesi gündemine alınarak 30 gün içinde 
karara bağlanacaktır. Müşteri isterse bu kararı 
15 gün içinde TKBB nezdinde kurulan Danışma 
Kurulu'na da taşıyabilecek, Danışma Kurulu 
danışma komitesinin kararını iptal edebilecek, 
değiştirebilecek veya aynen uygulanmasına karar 
verebilecektir. Bu uygulama sayesinde faizsiz 
bankacılık ile ilgili müşterilerin kafasında oluşan 
sorular danışma komiteleri veya Danışma Kurulu 
tarafından cevaplanmış olacaktır. 

Bankaların İtibarını Artıracak
Tebliğ'den önce katılım bankaları; kendi 
bünyelerinde kurulan veya dışarıdan danışmanlık 
aldıkları danışma komiteleri vasıtasıyla ürün, 
süreç, sözleşme ve faaliyetlerinin faizsiz 
bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmasını 
sağlıyorlardı. Banka uyum ve denetim ekipleri 
de faizsiz bankacılık prensiplerine göre gerekli 
kontrol ve denetimleri yapıyorlardı. Fakat 
yönetişim sisteminin işleyişinde uygulama 
farklılıkları vardı. Tebliğ hükümlerinin 
uygulanması ile birlikte bankaların faizsiz 
bankacılık uyum ve denetim faaliyetleri 
standardize edilmiş olacak; faizsiz bankacılık 
sektörüne olan güven, bankaların faizsiz finans 
ilke ve standartlarına uygun hareket ettiklerine 
dair algı ve bankaların bu konudaki itibarı daha 
da artacaktır. 

Tebliğ incelendiğinde 
faizsiz bankacılık yönetişim 
sistemi kapsamında 
bankaların yönetim kurulu 
ve denetim komitelerine 
görev ve sorumluluklar 
verildiği görülmektedir
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İslami Finansa İlgisi
 Gayrimüslim Kuruluşların

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet SARAÇ

YORUM

K atılım Finans dergisi okuyucularının da 
yakından takip ettiği üzere, günümüzde 
İslami finansın küresel boyuttaki 
büyüklüğü 2 trilyon doları geçmiştir. 

Bu rakamın yaklaşık 1.5 trilyon doları bankacılık 
formundaki kuruluşların aktiflerinden, 350 
milyar doları sukuk hacminden, kalan 220 milyar 
doları ise İslami fonlar ve tekâfül (İslami sigorta) 
kapasitesinden oluşmaktadır. Modern zamanların 
finansal kurgusundaki ivmeli 
büyümeyi 1970’lerdeki petrol 
kaynaklı Körfez sermayesinin hızlı 
yükselişiyle yakalayan bu sektör, 
özellikle Malezya öncülüğünde 
Asya coğrafyasında ciddi bir varlık 
göstermiştir. Bununla birlikte İslami 
finans, İngiltere gibi asli nüfusunu 
gayrimüslimlerin oluşturduğu 
ülkelerde de çarpıcı bir büyüklüğe 
ulaşmıştır. 

İslami Finans Yaygınlaşmaya 
Devam Ediyor
Citibank, HSBC, Barclays Bank ve Commerzbank 
gibi küresel konvansiyonel bankalar, bağlı kuruluş 
veya pencere modeliyle İslami finans hizmeti 
sunmakta, İslami sermaye piyasası araçları da 
Malezya’dan İngiltere’ye Körfez'den Amerika’ya 
kadar uzanan bir coğrafyada yaygınlaşmaya 
devam etmektedir. 48 ülkeyi kapsayan İslami 
finans ülke endeksi sıralamasında; İngiltere 

17'nci, Amerika Birleşik Devletleri 19'uncu, 
İsviçre 26'ncı ve Kanada 27’nci sırada bulunurken 
Güney Afrika 28’inci sırada yer almıştır. Bu 
endeks hesaplanırken ülkedeki pür İslami 
bankalar, İslami penceresi bulunan konvansiyonel 
bankalar, banka dışı İslami finans kuruluşlarının 
sayısı, İslami finans gözetim-denetim sistemi, 
Müslüman nüfus, İslami finansal varlıkların 
ve sukukların hacmi gibi faktörler dikkate 

alınmaktadır. 

Gayrimüslim Kuruluşlar İslami 
Finansa İlgili
Konuya ülke bazında bakıldığında 
bilhassa İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin neredeyse 
incelemeye konu edilen diğer 
devletlerin yarısından fazlasını 
geride bıraktığı görülmektedir. 
Bu durum, bahsi geçen alandaki 
yaygınlığa ve küresel ölçekte 
faaliyet gösteren gayrimüslim 

kuruluşların İslami finansa yaptıkları ciddi 
yatırıma işaret etmektedir. Örneğin sadece 
HSBC Amanah’ın 2018 yılı itibarıyla toplam aktif 
büyüklüğü 4.9 milyar dolar, HSBC İslami fonların 
büyüklüğü ise yine aynı yıl 601 milyon dolar 
olmuştur. 
Öte yandan sukuk piyasasında Müslüman 
olmayan ülkelerin ihraç ettiği devlet sukuklarının 
toplam değeri 2017 yılında 2.25 milyar dolara 

İslami finans
son yıllarda, 
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gayrimüslimlerden 
oluşan ülkelerde de 

çarpıcı bir 
büyüklüğe ulaştı 
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ulaşmıştır. Bu kapsamda ciddi miktarda sukuk 
ihraç eden ülkeler ise Singapur, İngiltere, 
Lüksemburg ve Güney Afrika şeklinde 
seyretmektedir. Öte yandan kamu sukuklarının 
yanı sıra Goldman Sachs ve General Electric gibi 
dev firmaların da sukuk ihraç ettiklerine şahit 
olunmaktadır.
Küresel çapta İslami finansın hızlı bir şekilde 
yayılmasında sermayenin ve finansal 
kuruluşların küreselleşmesi önemli rol 
oynamıştır. Küreselleşme olgusunun en temel 
tezahürlerinden olan şirketlerin çok uluslu 
operasyonları, bilhassa finans sektöründe 
oldukça yaygın ve belirgindir. 

İslami Finans İlgisi, 2008 Krizi'nden Sonra 
Arttı
Gayrimüslim yatırımcı ve sermayedarlara 
ait kuruluşların İslami finansa olan ilgisinin 
tarihine bakıldığında oranların bilhassa 2008 
Krizi'nden sonra ciddi bir artış gösterdiği 
gözlemlenmektedir. 2008 Finansal Krizi'nin 

ardındaki reel ekonomiden kopuk, sorumsuz 
ve kontrolsüz finansman-menkulleştirmeye 
dayalı anlayış, sistemi içinden çıkılamaz bir 
kaosa sürüklemiştir. Bu durum ise reel varlık 
temelli, dayandığı ilkeler sayesinde sorumsuz 
finansallaşmaya engel olan, riski transfer etmek 
yerine paylaşımı esas alan İslami finansın bir kez 
daha dikkate alınması sonucunu doğurmuştur. 
Nitekim 2008 yılında The Straits Times 
gazetesinde çıkan haber-yorumda şu ifadelerin 
iddiamızı desteklediğini görmekteyiz: “İslami 
finans, konvansiyonel finans kuruluşlarının 
uyguladığı faizli ve aşırı belirsizlik içeren karmaşık 
ürünleri yasaklaması ve reel varlık temelli 
olmasından dolayı krizden kurtuldu.”
Günümüzde tartışmalı da olsa İslami finansın 
kullandığı en yaygın enstrümanlardan biri olan 
teverruk (emtia murabahası) işlemlerindeki 
piyasa, büyük ölçüde Londra Metal Borsası'dır 
ve bu işlemlerin yıllık toplam hacminin 1 trilyon 
dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Her 
ne kadar Malezya gibi ülkeler bu hususta palmiye 
yağı piyasası gibi yerel çözümlerini hayata 
geçirmeye çalışsa da Londra, ilginç biçimde 
bu alandaki liderliğine devam etmektedir. 
Gayrimüslim dünyanın İslami finans teveccühüne 
bir başka ilginç örnek de Lüksemburg’dur. 
Öyle ki Lüksemburg Borsası, Uluslararası İslami 
Likidite Yönetimi Kuruluşu’nun Müslüman 
olmayan kurucu ortağı olarak dikkat çekmektedir. 
Hatta 2014 yılında Borsa İstanbul’un bir 

Küresel çapta İslami 
finansın hızlı bir şekilde 
yayılmasında sermayenin 
ve finansal kuruluşların 
küreselleşmesi önemli rol 
oynamıştır 2017'DE
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SUKUKLARININ 
TOPLAM DEĞERI

MILYAR DOLARA 
ULAŞTI

Kaynak:  Bloomberg “İslami Sermaye Piyasaları Ligi Tabloları”
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Gulf International Bank

BNP Paribas (Gayrimüslim)

ULUSLARARASI SUKUK
İHRAÇLARINA ARACILIK YAPAN
BANKALAR SIRALAMASI (2018)
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paneline katılan Lüksemburg Borsası Başkanı 
Robert Scharfe, sürdürülebilir finansal sistemin 
gerçekleştirilmesi için İslami finansın gerekliliğine 
özel bir vurgu yapmıştır.

İslami Finans Tüm İnsanlık İçin
Aslında İslami finansı ontolojik yaklaşımla ele 
aldığımızda bu olgunun sadece Müslümanların 
ihtiyacı olan ve yalnızca onların uygulayabileceği 
şekilde değil; bütün bir insanlık için adil, 
katılımcı, paylaşımcı, sosyal amaçlara hizmet 

eden, doğaya saygılı ve sürdürülebilir iş 
modellerini önerdiği görülmektedir. Bu 
bakımdan insanlığın Müslüman olmasa da daha 
sağlıklı olduğu için bu alana yönelmesi, gayet 
doğal görülebilir. 

Kapitalist Düşünceyle Kullananlar da Var
Ancak tüm bunların yanı sıra meselenin 
göründüğü kadar masum olmayan bir başka 
izahı da bulunmaktadır. Şöyle ki İslami finans, 
materyalist dünya görüşüne dayanan pür 
kapitalist anlayış açısından talebi gittikçe artan 
bir üründür. Bundan dolayı tipik bir kapitalist, 
inanç temellerinden bağımsız olarak söz 
konusu fırsatı kaçırmamak için bu sektöre girer 
ve talep edilen ürünü arz eder. O; sistemin 
dayandığı ilkelere olan inancı nedeniyle değil, bu 
konjonktürde ortaya çıkan maddi fayda fırsatını 
değerlendirme saikiyle hareket etmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında, bilhassa İngiltere gibi 
nüfusunun önemli bir kesimi gayrimüslimlerden 
oluşan kapitalist ülkelerdeki finansal kuruluşların, 
İslami ürünler sunma konusunda oldukça aktif 
davranmaları hiç şaşırtıcı değildir.

Ülkelerdeki Siyasi Rejim, İslami Finansı 
Etkiliyor
İslami finansın bir devletteki gelişimini belirleyen 
en önemli faktörlerden biri de hiç şüphesiz o 
ülkedeki siyasi rejim ve yasal altyapıdır. Ülkeyi 
yöneten siyasi iradenin yaklaşımı, kurumsal 

YORUM

İslami finansın bir ülkedeki 
gelişimini belirleyen en 
önemli faktörlerden biri de 
hiç şüphesiz o ülkedeki siyasi 
rejim ve yasal altyapıdır
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yapısı, anayasal yapısı ve ticari-finansal mevzuatı 
İslami finansın daha rahat gelişimini sağlayabilir 
veya bu gelişimi engelleyebilir. Örneğin, konu 
hakkındaki genel kabule göre “Common 
Law” denilen Anglo-Amerikan hukuk sistemi, 
İslami finansın daha rahat uygulanabilmesine 
imkân sağlamış, böylelikle İngiltere’deki İslami 
finans ülke içerisinde kendisine geniş bir alan 
bulmuştur. 

Türkiye’de İslami Finans Son Yıllarda Avantajlı
İslami finansın gelişimine Türkiye ölçeğinden 
baktığımızda, 10 yılı aşkın süredir bu finans 
alanının ülkemizde avantajlı bir konumda 
olduğu söylenebilir. Bunun temel sebebi siyasi 
konjonktürdür. Ancak ülkemizdeki İslami finans, 
ağırlıklı şekilde Avrupa anlayışına dayalı olan 
hukuk sistemi ve mevzuatlarımız vesilesiyle 
gelişimini hızlandıracak bir yapı kazanamamıştır. 
Gayrimüslim dünyadaki şirketlerin kurumsal 
yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik açılarından 
gelişmiş olması; birçok alanda ilerleme 
göstermelerine imkân sağlamıştır. Bahsi 
geçen bu etkenler sözkonusu ülkelerdeki 
İslami finans gelişimine dair de bir izah imkânı 
oluşturmaktadır. İslami finans hizmetini arz 
eden tarafların motivasyonu her ne olursa 
olsun, sonuçta daha sağlıklı bir finansal sistem 
oluşmasını, evrensel ve sürdürülebilir bir refahın 
inşa edilmesini sağlayacak iş modellerinin 
yaygınlaşması olumlu bir gelişmedir. 

İslami Finans, Adalete Dayalı Küresel Sistemi 
Hedefler
Böylesi bir iş modelini kim uygularsa uygulasın, 
ekonomide adalet ve sürdürülebilirlik 
sağlanmaktadır. Aslında İslami ekonomi ve finans 
sisteminin varlık sebebi; sadece Müslüman 
toplumlara yönelik İslami bir düzen oluşturmak 
değil, bütün insanlığa adil, katılımcı, paylaşımcı 
ve sürdürülebilir bir sistem kurmaktır. İslam’ın 
temel öğretisi bizlere hiçbir insanın İslam 
inancını kabul etmeye zorlanamayacağını 
söyler ve her dönemde insanlığın bir kısmının 
gayrimüslimlerden oluşacağı da Allah’ın takdir 
ettiği bir hakikattir. Dolayısıyla asgari şart, 
evrensel adalete dayalı bir küresel sistem 
kurmaktır. İslami düşünce temellerinin, teorilerin 
ve ilkelerin sağlıklı ve tutarlı biçimde üretilmesi, 
daha sonra bu ilkelerin etkin ve tutarlı biçimde 
hayata geçirilmesi İslam toplumları ve İslami 
kuruluşların sorumluluğudur. Bu noktada en 
çok dikkat edilmesi gereken husus, sistemin 
İslami finans görüntüsüyle vahşi kapitalizmi 
yeniden üretiyor olması tehdididir. Bu bakımdan 
fıkhın, kapitalist anlayışı tahkim edecek şekilde 
araçsallaştırılmamasına dikkat edilmeli, tüm 
söylem ve eylemler İslam’ın iktisadi hayata 
getirdiği temel anlayış zeminine oturtulmalıdır. 
Adil ve sürdürülebilir sistemler oyunun kurallarını 
her zaman kendisi belirleyecek, bu sayede hâkim 
bir konuma gelerek diğerlerini edilgen hâle 
getirecektir. Nitekim tarih bunun örnekleriyle 
doludur.

İslami ekonomi ve finans 
sistemi; sadece Müslüman 
toplumlara değil, bütün 
insanlığa adil, katılımcı, 
paylaşımcı ve sürdürülebilir 
bir sistem kurmayı hedefler
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BOYUTTAKI 

BÜYÜKLÜĞÜ 

TRILYON DOLARI 
GEÇMIŞTIR
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TEKNOLOJİ

Insurtech çalışmaları, sigorta şirketlerinin ve kişilerin hayatında ne gibi 
değişimler sağlayacak?

S igorta ve teknoloji sözcüklerinin 
birleşiminden oluşan “insurtech” 
kelimesi, “sigorta teknolojileri” anlamına 
geliyor. Sigorta sektöründe yapılan 

dijital transformasyon faaliyetleri ve ezber 
bozan yıkıcı teknolojileri geliştirme projeleri 
gibi tüm inovasyon çalışmaları insurtech olarak 
adlandırılıyor. Insurtech’in başlıca amaçlarından 
bahsetmek gerekirse bunların; sigortacılık 
alanında geleceğin iş modellerini geliştirmek, 
dijital transformansyon ve yenilikçi teknolojiler ile 
işletme maliyetlerini düşürmek, kısacası sigorta 
sektörünün çeşitli inovatif çalışmalarla evrim 
geçirmesini desteklemek olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Bir Oluşum: Insurtech Hub
Sigorta sektörüne yönelik teknoloji geliştiren 
şirketler “insurtech teknoloji şirketleri”, bu 
alanda faaliyet gösteren girişimler de “insurtech 
startup’ları” şeklinde anılıyor. Insurtech’in 
gelişimine öncülük etmek amacıyla sigorta 
sektöründe teknolojiye ihtiyacı olanlarla teknoloji 
üretenleri bir araya getiren aylık toplantılar, 
uluslararası zirveler, kuluçka ve hızlandırma 
programları düzenleyen yenilik arayışındaki kişi 
ve kurumların meydana getirdiği oluşumlara ise 
“insurtech hub” veya “insurtech ekosistemi” 
deniliyor. Dünya genelindeki insurtech hub’ların 
sayısına baktığımızda bunların henüz 10 civarında 
olduğu görülüyor. Küresel çapta çok yeni bir 

gelişme olarak niteleyebileceğimiz insurtech 
hub’ların dokuzuncusu ise Türkiye’de kuruldu 
ve söz konusu oluşum, ülkemizde ocak ayından 
itibaren faaliyet gösteriyor.  

Insurtech Startup’ları Yükseliyor
Insurtech içerisinde “otomotiv”, “kurum 
çalışanları”, “kurumsal”, “sağlık/seyahat”, “veri/
zekâ”, “müşteri poliçe yönetimi”, “eğitim”, 
“müşteri kazanma”, “hayat-ev”, “P2P”, 
“ürün”, “reasürans”, “acente platformları” 
ve “karşılaştırmalı pazar yeri” olmak üzere 
14 ana kategori yer alıyor. Bahsi geçen 
tüm kategorilerde yapay zekâ, blokzincir 
ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler 
kullanılarak sigortacılıkta köklü bir değişim 
hedefleniyor. Her bir kategori bazında dünya 
genelinde faaliyet gösteren ve bugüne kadar 
toplam 29 milyar dolar yatırım almış olan bin 
544 insurtech startup’ı mevcut. Türkiye özelinde 
bakıldığında insurtech startup’ı sayısının henüz 
10’larda olduğu görülse de bu rakamın ilerleyen 
süreçte 100’ü, hatta bini aşması için yoğun 
çalışmalar yürütülüyor. 

Insurtech Çalışmaları Hayatımıza Neler 
Katacak?
“Insurtech çalışmaları, sigorta şirketlerinin 
ve kişilerin hayatında ne gibi değişimler 
sağlayacak?” diye soracak olursak, cevaplamaya 

Baştan Yazacak
Insurtech, Sigortacılığı 

Insurtech Hub Kurucusu Fatih Acer
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önce bireyler olarak neden sigortaya ihtiyaç 
duyduğumuzdan başlamak gerekir. Herhangi 
bir zamanda başımıza gelmesi muhtemel kaza 
ve zararlara karşın kayıplarımızın telafi edilmesi 
amacıyla sigorta yaptırırız. Peki, eğer insurtech 
riskin azalmasını sağlıyor veya oluşmasını 
önlüyorsa sigorta sistemi komple değişecek 
mi? Otomobil teknolojilerinden güncel bir 
örnek üzerinden ilerleyelim: Tesla, yapa zekâ 
teknolojisi ve araç üzerindeki sensörler ile kaza 
olasılığını ortadan kaldıracak derecede azaltıyor. 
Bu doğrultuda Tesla’nın, kendi sigortasını 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sağlık sigortası 
için de buna benzer yoğun çalışmaları görmek 
mümkün. Öyle ki hastalık ortaya çıkmadan 
belirtileri önceden tespit eden ve buna yönelik 
önlemler alarak bireyin hasta olmasına engel 
olan teknolojilerin sağlık sigortalarını baştan 
sona değiştirmesi bekleniyor. Bu nedenle riski 
önleyecek teknolojiler, insurtech’in tüm sigorta 
türlerinde gerçekleştireceği önemli çalışmaların 
başında geliyor. 

Hızlı Bir Dönüşüm Kapıda
Sigortacılık alanındaki mevcut süreçlerin 
dijitalleşmesi de günümüzün popüler çalışmalar 
arasında yer alıyor. Dijitalleşme sürecinin önemli 
parçalarını oluşturan yapay zekâ ve blokzincir, bu 
nedenle insurtech’in temel taşlarını teşkil ediyor. 
Tüm bu çalışmalar doğrultusunda bireylerin 
hayatı daha risksiz bir hâle gelecek. Risksiz bir 
hayatı mümkün kılan tüm teknolojilerin adı ise 
insurtech olacak. Insurtech’i sigorta şirketleri 
bakımından değerlendirecek olursak, bu alandaki 
yenilikler o kadar hızlı gerçekleşecek ki buna 
ayak uyduramayan şirketler geri plana düşecek. 

Bunun zamanını şimdilik net olarak söyleyemesek 
de çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini 
kestirmek güç değil. Bu nedenle sigorta 
şirketlerinin kendi bünyelerinde inovasyon birimi 
kurmaları ve bu alandaki gelişmeleri yakından 
takip etmeleri gerektiği kanaatindeyim. 

Insurtech Hub Türkiye Hakkında
Türkiye’de Yıldız Teknopark işbirliği ile kurulan 
Insurtech Hub Türkiye; sigorta şirketleri, 
acenteler, reasürans brokerleri, asistans şirketleri 
ve diğer ilgili kurumların insurtech çözümleri 
ile maksimum verime nasıl ulaşabileceğine dair 
farkındalığı artırmayı hedefliyor. Ayrıca insurtech 
yazılım şirketleri, üniversiteler ve ilgili yatırımcılar 
da bu ekosistemin önemli birer parçası. 
Hub’ın başlıca amacını, Türkiye’deki insurtech 
startup’larını destekleyerek dünyaya açmak 
oluşturuyor. Insurtech alanında üniversitelerin 
sektörle yapacağı ortak çalışmalar doğrultusunda 
startup sayısını artırmak da Hub’ın önemli 
misyonları arasında yer alıyor. Insurtech Hub 
Türkiye; yakın zamanda Amerika, İsviçre ve 
İngiltere gibi ülkelerde de aynı oluşumu kurarak 
küresel bir merkez olmayı hedefliyor. 

TEKNOLOJİ

Riski önleyecek teknolojiler, 
insurtech’in tüm sigorta 
türlerinde gerçekleştireceği 
önemli çalışmaların 
başında geliyor

DÜNYA GENELINDE 
FAALIYET GÖSTEREN

1544
INSURTECH STARTUP’I 

MEVCUT
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SOSYAL SORUMLULUK

1010 Kâşif
Hedefimiz teknoloji üreten

1 010 Kâşif Projesi ile yurt genelindeki 
devlet okullarında robotik ve kodlama 
eğitimi veriyoruz. Amacımız teknolojiyi 
tüketen değil; üreten ve 

yöneten, bilinçli ve ölçülü kullanan 
bir gençliğin gelişmesine katkı 
sağlamak.  

Kuveyt Türk olarak “Değerlerimizle 
büyüyoruz.”söylemiyle Türkiye’nin 
sahip olduğu yerel ve millî 
değerlerin korunması, geliştirilmesi 
ve yaşatılması gayesiyle birçok 
çalışma gerçekleştiriyor ve sosyal 
sorumluluk projelerine destek 
veriyoruz. Bu kapsamda hayata 
geçirdiğimiz 1010 Kâşif Projesi ile 
de bilime ve ülkemizin geleceği 
olan yeni nesillere katkı sunmayı amaçlıyoruz.
Proje kapsamında, 10-14 yaş arasındaki (5’inci 
sınıftan itibaren) meraklı kâşifleri kapsayan 

robotik ve kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu 
sayede Türkiye’nin seçilen illerinde meraklı 
kâşiflere kodlamayı anlama ve uygulama fırsatı 

sunmayı, sağladığımız eğitim 
ve donanım desteğiyle de yeni 
nesilleri geleceğin mesleklerine 
hazırlamayı hedefliyoruz.

Önceliğimiz Devlet Okulları ve 
YBO’lar
1010 Kâşif’te doğru kitleyle 
buluşmak ve yerinde hizmet 
verebilmek amacıyla Millî Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılay 
ile işbirliği yapıyoruz. Saha 
operasyonları ve mevzuatsal 
süreçlerin yönetimini kapsayan bu 
işbirliği kapsamında Türk Kızılay, 

MEB ile protokol imzaladı. Kızılay, okulların 
belirlenmesine ve gidilen illerde operasyonel 
destek verilmesine yardımcı oluyor. Devlet 

1010 Kâşif 
Projesi, teknolojiyi 

tüketen değil; 
üreten ve yöneten, 

bilinçli ve 
ölçülü kullanan 

bir gençliğin 
gelişmesine 

katkı sağlamayı 
amaçlıyor

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Aslan Demir
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okullarını belirlerken kodlama ve robotik eğitim 
imkânına sahip olmayan öğrencilerin bulunduğu 
Yatılı Bölge Ortaokulları (YBO)’nı önceliyoruz. 
Okulların kapalı olduğu dönemde ise çeşitli 
vakıf ve dernekler aracılığıyla çocuklara ulaşarak 
eğitim veriyoruz. Söz gelimi bu yaz, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden kanser tedavisi için İstanbul’a 
gelen ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 
Aile Evi’nde kalan ortaokul çağındaki öğrencilere 
kodlama ve robotik eğitimi verdik. 

Yaş Grubuna Uygun, Eğlenceli, Eğitici ve 
Öğretici Projeler
Eğitimin içeriğinden bahsedecek olursak 
okullarda maker bilincinin başlatılmasını 
hedeflediğimiz bu sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında meraklı kâşiflere eğitimi 1010 
Kâşif Kodlama Eğitim Kiti aracılığıyla veriyoruz. 
Eğitmenlik eğitimi alan çalışanlarımız tarafından 
gerçekleştirilen eğitimlerde kodlamaya giriş, 
temel seviyede teknik bilgiler ve kullanılacak 
kodlama arayüzünün tanıtımının ardından çeşitli 
projeler gerçekleştiriyoruz. 

Deniz Feneri, Adımızı Yazalım, Sokak Lambası, 
Alkışla Yanan Lamba, Trafik Işıkları, Park Sensörü, 
Tren Geçiş Kontrolü, Gece Lambası ve Oyun 
Hamuru ile Renkler gibi ilgili yaş grubuna uygun, 
eğlenceli, eğitici ve öğretici projeler, tam gün 
süren eğitimin içeriği arasında yer alıyor. 

Kodlama Eğitiminde Devamlılık Sağlıyoruz
1010 Kâşif Kodlama Eğitimi tamamlandıktan 
sonra öğrencilerin pratik yapabilmeleri ve 
öğrendiklerini geliştirebilmeleri için okullara 
bir bilgisayar ve 20 adet kodlama kiti 
hediye ediyoruz. 1010 Kâşif’in internet sitesi 
www.1010kasif.com adresinde ise Scratch ile 
kodlama eğitimi yer alıyor ve hediye edilen 1010 
Kâşif Kodlama Eğitim Kiti ile yapılabilecek pek 
çok örnek proje paylaşılıyor. Bu sayede meraklı 
kâşiflerin eğitimlerinde devamlılık sağlanıyor. 
Çocukların kendi tasarımlarını tanıtabileceği bir 
blog oluşturulması da internet sitesi özelinde 
planladığımız projeler arasında yer alıyor.

Proje ile Teknoloji Bağımlılığının da Önüne 
Geçmeyi Hedefliyoruz
Geleceğin mesleklerinde teknoloji, teknolojide 
ise robotik ve kodlama büyük önem teşkil 
edecek. Gittiğimiz her okulda ve çeşitli STK’lar 
aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde 
görüyoruz ki çocuklarımızın kod yazmaya 
yönelik ilgileri ve bu alandaki yetenekleri dikkat 
çekici boyutta. Bu ilgi, ne denli doğru bir iş 
yaptığımızın göstergesi. 

Bu projeyle teknoloji bağımlılığının da önüne 
geçmeyi hedefliyoruz. Çünkü teknoloji bir 
taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan 
ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla 
bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle 
çocuklarımız teknoloji bağımlılığı konusunda risk 
altında. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza 
çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik 
eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi 
bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin 
gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Amacımızı 
sadece teknolojiyi tüketen değil, üreten ve 
yöneten bir gençliğin gelişmesine katkı sağlamak 
olarak ifade edebiliriz.   

Çocuklarımıza çağımızın 
gerekliliği olan kodlama ve 
robotik eğitimini verirken 
aynı zamanda teknolojiyi 
bilinçli ve ölçülü kullanma 
yeteneklerinin gelişimine 
katkı sunmayı hedefliyoruz

10-14
 YAŞ ARASINDAKI 

MERAKLI KÂŞIFLERI 
KAPSIYOR

PROJE,
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kalkması gerekir. Hafta sonları çok uzun uyumak 
da uyku düzeninin bozulmasına yol açabilir. 
Ayrıca çok uyumak insanları daha yorgun 
hissettirebilir ve bireylerin baş ağrısı yaşamasına 
sebep olabilir. Öte yandan pazarları çok 
uyunduğunda pazartesi sabahı uyanmakta zorluk 
yaşanabilir. 

Düzenli ve Sağlıklı Beslenme
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere herkesin 
sabah kahvaltısı yapması gerekir. Çocukluk 

döneminden itibaren mutlaka 
düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı 
edinilmeli. Ancak bunun, evde 
sıcak yiyeceklerle yapılması 
şartıyla… Kantinden alınan tost ve 
simidin sağlıklı bir kahvaltı olduğu 
söylenemez. Çocuklar için evde bir 
beslenme kültürü geliştirilmeli ve 
onların tüm yiyeceklerden tatmaları 
sağlanmalı. Yemek saatleri de 
düzeni olmalı, mümkün mertebe 
öğün atlamadan kaçınılmalı.
Ayrıca kahvaltı sırasında tüketilecek 

gıdaların protein, karbonhidrat ve lif hesabı 
yapılarak hazırlanması gerekir. Öte yandan 
ebeveynlerin, çocuklarının kahvaltı alışkanlığı 
kazanmaları ve sürdürmeleri için onlardan 
önce uyanarak kahvaltı hazırlaması ve bunu 
yaparken de onların özellikle dikkatini çekecek 
sunumlar oluşturması etkili olacaktır. Aslında 

Okul hayatında 
başarıyı 

yakalamanın ve 
bunu sürdürebilir 

kılmanın temel 
şartlarını hep 

birlikte gözden 
geçirelim

İbn Haldun Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut

C ocuklar yeni eğitim öğretim yılına 
başlarken ebeveynlere de çocuklarının 
eğitim hayatında daha başarılı olması 
için önemli sorumluluklar düşüyor. Bu 

nedenle aslında hepimizin bildiği bazı koşulları 
hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Düzenli ve Disiplinli Yaşam Tarzı
Her şeyden önce okul yaşamında başarılı 
olmanın en önemli ögesi, disiplinli bir yaşam 
biçimidir. Bu; ders çalışma, beslenme, uyuma 
ve boş zaman etkinliklerini de 
kapsayan bir bütündür. Çocuklar, 
disiplinli olmayı ve bu doğrultuda 
yaşamayı ailelerinden öğrenirler. 
Sonrasında ise disipline olma 
becerisini kendi kendilerine 
sürdürürler.

Düzenli Uyku
Uyku, çocukların büyümesi için 
çok gerekli bir unsurdur. Çünkü 
büyüme hormonları, uykuda 
salgılanır. Burada en önemli husus, 
uykunun yeteri kadar alınmasıdır. İlkokulda 
en az 10, ortaokulda dokuz, lisede ise sekiz 
saat uyunmalıdır. Yeteri kadar uyuyan çocuklar 
sabahları daha zinde olur, okulda konsantrasyon 
problemi yaşamaz ve daha uzun bir süre 
dikkatlerini yoğunlaştırabilir. 
Çocukların her gün aynı saatte yatıp aynı saatte 
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düzenli uyuma ve beslenme, çocukların biyolojik 
dengesinin oluşmasını sağlar. Bunların düzenli 
uygulanması, çocukların kendilerini fiziksel 
olarak da zinde hissetmesinin olmazsa olmaz 
koşuludur. 

Düzenli Okuma Alışkanlığı Kazanmak
Okumak her türlü bilginin ve bilgi edinmenin 
temelini oluşturur. Çocuk ve gençlere küçük 
yaşlardan itibaren okumayı sevdirmek gerekir. 
Çocuklar boş zamanlarında rekreasyon olarak 
eğlenme ve dinlenme amaçlı kitap okumanın 
zevkine varmalıdır. Çocuk kitabı zorunluluktan 
değil, gönüllü ve meraklı bir şekilde okumalıdır. 
Bunun temellerini erken yaşlarda atmak, okuma 
alışkanlığını kalıcı olarak kazanmak için mühim 
bir adımdır. Küçük çocukların günlük en az 30 
dakika, büyüklerin ise bir saat kitap okuması 
gerekir. Bu, günün herhangi bir saatinde 
olabileceği gibi yatarken rutin olarak da 
yapılabilir. Çünkü günümüzde hızlı okuma ve 
okuduğunu anlayabilme önemli bir gerekliliktir. 
Ayrıca kitap okurken çocuk; hayal kurmayı, 
kendini ifade etmeyi, duygularını tanımayı, 
konuşmayı, analitik olarak olayları takip etmeyi 
ve analiz etmeyi de öğrenir. 

Bir Spor Dalına Yönelmek
Çocukların ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak 
onları bir spor dalına yönlendirmek önemlidir. 
Bu; çocukların fiziksel olarak büyümelerine, 
kilolarını kontrol etmelerine ve sosyalleşmelerine 
destek olacağı gibi zamanı daha etkin 
kullanmalarına ve yaşamlarını disipline 
etmelerine de yardım eder. 
Spora yönelmek aynı zamanda çocukları, zararlı 
alışkanlıklardan ve kötü arkadaş ortamlarından 
korur. Spor çocuklara tatlı bir rekabet duygusu 
ve centilmenlik de öğretir. Bu nedenle çocuklara 
spor etkinliklerine ulaşabilmeleri ve düzenli 
spor yapabilmeleri için fırsatlar sunulmalıdır. 
Okullarda beden eğitimi derslerinin etkili ve 
verimli bir şekilde yapılması da bu noktada 
önem taşımaktadır. 

Öğretmen ve Arkadaşlarla İyi İlişkiler
Çocuklara okulu en çok sevdiren etkenlerden 
biri öğretmendir. Öğretmenin gerçek 
ilgisi, çocuğun en üst yararını göz önünde 
bulundurması ve pedagoji bilgisi önemlidir. 
Çocuk kendisiyle ilgilenen ve kendisine iyi 
davranan kişileri sever. O nedenle öğretmenle 
iyi ve sıcak ilişkiler kurması önemlidir. Diğer 
yandan iyi bir arkadaş ortamının olması ve 
çevresi tarafından benimsenmesi, kendini bir 
gruba ait hissetmesinde önemlidir. Bu, çocuğun 
okula bağlılığını artıracak; böylelikle çocuk 
okuluna ve arkadaşlarına daha fazla değer 
verecektir.

Okul yaşamında başarılı 
olmanın en önemli ögesi, 
her şeyden önce disiplinli 
bir yaşam biçimidir

30
ÇOCUKLARIN 
GÜNDE EN AZ 

DAKIKA KITAP 
OKUMASI 
GEREKIR
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Cahit Zarifoğlu… Sade yaşamını yüreklere 
dokunan eserlerle süsleyen Türk şair. 
Bütün ömrünü inandığı doğruları 
çekinmeden haykırarak geçirdi, yanlışları 

düzeltmek için var gücüyle çaba gösterdi.  

Aslen Kahramanmaraşlı ve tam adı Abdurrahman 
Cahit Zarifoğlu olan şair, 1940 yılında Ankara’da 
dünyaya geldi. Zarifoğlu, annesi 
Şerife Hanım ve anneannesinin 
desteğiyle okuma yazmayı, resim 
yapmayı ve Kur’an-ı Kerim okumayı 
henüz okula başlamadan öğrendi. 
Hâkim bir babanın oğluydu. 
Babasının bu mesleği sebebiyle de 
çocukluğunu il il gezerek geçirdi. 
Öyle ki şairin ilkokul eğitimi Şanlıurfa 
Siverek’te başladı, Kahramanmaraş’ta 
devam etti ve Ankara’da bitti. 
Ardından ortaokulu Ankara’da, liseyi 
ise Kahramanmaraş’ta tamamladı. 

Edebiyata İlgisi Lise Yıllarında 
Başladı
Edebiyata ilgisi lise yıllarında başlayan Cahit 
Zarifoğlu, bu dönemde şiir ve kompozisyonlar 
kaleme aldı. Lise eğitimi devam ederken kendisini 
edebiyatla yakından ilgilenen bir arkadaş 
grubunun içerisinde buldu. Bu grup; gelecekte 
başarılı birer şair, hikâyeci ve yazar olacak Erdem 
Bayazıt, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören ve 
Alaeddin Özdenören gibi kişilerden oluşuyordu. 

Ömür boyu birlikte hareket edeceği insanlarla 
tanışması, bu şekilde gerçekleşti. Bahsi geçen 
arkadaş grubu, eskiden Hamle adıyla yayınlanan 
okul dergisini yeniden çıkarmaya başladı ve 
Kahramanmaraş’taki yerli gazetelere de sanat-
edebiyat sayfaları hazırladı. Zarifoğlu, 1962 yılında 
tek sayılık Açı dergisini çıkardı ve aynı dönemde 
kişiliği üzerinde belirleyici bir öneme sahip olan 

Sezai Karakoç’la tanıştı. Şairin 
1965’te Yeni İstiklâl Gazetesi’nin 
edebiyat sayfalarında Abdurrahman 
Cem adıyla kaleme aldığı şiirleri 
yayımlandı. 1966 yılında da Diriliş 
dergisinde şiirleri ve İns adlı uzun 
hikâyesi yer aldı. Şair, tanınırlığının 
artmaya başladığı bu dönemde ilk 
kitabı olan İşaret Çocukları’nı da 
çıkardı. 

Şairliği ve Yazarlığından Hiç 
Vazgeçmedi
Üniversite eğitimini İstanbul 
Üniversitesi’nde Alman Dili ve 

Edebiyatı okuyarak tamamlayan Zarifoğlu, hayatı 
boyunca hiç boş durmadı. Öyle ki öğrencilik 
döneminde bile gazetelerde sayfa sekreteri ve 
çevirmen olarak çalıştı. Ancak kendisinin de 
belirttiği gibi bir ömür vazgeçmediği belki de 
en değerli özellikleri; şairliği ve yazarlığıydı. 
Cahit Zarifoğlu, lisans eğitiminin ardından 1967 
yılında Almanya’ya gitti. Goethe Enstitüsü’nün dil 
kurslarına devam etti ve bazı Avrupa şehirlerini 

Yazı: Serdar Ergün

Cahit  
Zarifoğlu

Doğruluğunu  
Satırlara Dokuyan Şair: 

Tevazu, naiflik ve gizemin 
bedene bürünmüş hâli Cahit 
Zarifoğlu, inandığı fikirleri 
söylemekten hiç vazgeçmedi
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dolaştı. Ardından 1973’te Kars’ın Sarıkamış 
ilçesinde başladığı askerliğini 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtı için gönderildiği Kıbrıs’ta tamamladı. 
Askerliğinin ardından Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü’nde çevirmenlik 
yaptı. Burada görevleri sırasıyla; raportör, 
araştırma görevlisi, uzman ve şef olarak devam 
etti. Farklı dönemlerde ilkokul öğretmen vekilliği 
ve Almanca öğretmenliği de yapan Zarifoğlu, 
1976 yılında arkadaşları Rasim Özdenören, Erdem 
Beyazıt ve Alaeddin Özdenören ile birlikte Mavera 
adlı dergiyi yayınladı. Bu dergiyle eş zamanlı 
olarak kurdukları Akabe Yayınları ile Zarifoğlu’nun 
şiir ve günlükleri kitaplaştırıldı. Merhum şaire, 
art arda çıkardığı çocuk kitaplarının başarısından 
ötürü de 1984 yılında Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından Çocuk Edebiyatı Ödülü verildi.

Aile Hayatı
Cahit Zarifoğlu ömrünün önemli bir kısmını 
inandığı doğrulara adadı ve bu yüzden özel 
hayatına çok zaman ayıramadı. 36 yaşında Van 
Müftüsü Kasım Arvas’ın kızı Berat Hanım’la 
evlenen şairin, nikâh şahidi ise Necip Fazıl 
Kısakürek oldu. Cahit Zarifoğlu, 11 yıl süren bu 
evlilikten Betül, Ayşe Hicret, Ahmet ve Arife 
adında dört çocuk sahibi oldu. 

Eserlerinde Müslümanlara Yönelik Baskıyı  
Dile Getirdi  
Merhum Şair Zarifoğlu; şiirlerinde İslâm 
coğrafyasındaki Müslümanlara uygulanan zulüm, 
baskı, savaş ve ölümleri dile getirdi. Bunları 
örneklerle temellendirmek gerekirse her satırı 
anlam kokan şu sözlerini aktarmak uygun olacak:
“Rahmi hoca kürsüsünden bir defasında bana 
şöyle haykırıyordu: ‘Hocam çok ileri gidiyorsun, 

dikkat et, seni oradan oraya sürerler.’ Söylesinler 
bakalım nereye sürecekler? Söyleyin nereye 
sürecekler? Allah’ın rahmetinin erişemeyeceği yer 
mi biliyorlar? Büyüklerin ellerinden, küçüklerin 
gözlerinden, Suriye’nin toprağından, Bosna’nın 
bayrağından, Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz.”
1986’da yayımlanan son şiir kitabı Korku ve 
Yakarış’tan yaklaşık bir yıl kadar sonra yakalandığı 
pankreas kanserine yenik düşen Cahit Zarifoğlu, 
7 Haziran 1987’de hakka yürüdü. Ölümünün 
ardından şair, yazar ve bilginlerin bulunduğu 
bir cenaze merasimiyle Beylerbeyi Küplüce 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bugün ise 
milyonlarca yürek, onun derin anlam içeren 
dizeleriyle can bulmaya devam ediyor.

1984
YILINDA TÜRKIYE 
YAZARLAR BIRLIĞI 

TARAFINDAN ÇOCUK 
EDEBIYATI ÖDÜLÜ VERILDI

CAHIT 
ZARIFOĞLU’NA 

AKILLARDA IZ BIRAKAN ŞIIRI: ACZ

Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor

Bağışlamanı dilerim
Sana zorsa bırak yanayım

Kolaysa esirgeme
Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri

Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim

Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım

Kolaysa affı esirgeme
Hayat boş geçti

Geri kalan korkulu
Her adımım dolu olsa
İşe yaramaz katında

Biliyorum
Bağışlanmamı diliyorum
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Sosyal medyada çok fazla etkileşim alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da 
desteklenen “ağaç dikme bayramı” fikri, yemyeşil bir ülkenin filizi olacak

doğa ve çevreye karşı duyarlı olmaya çağıran 
birtakım oluşumlara şahit oluyoruz. Bu yıl Ege 
ve Akdeniz’de başlayan orman yangınlarından 
sonra Kaz Dağlarında Kanadalı bir şirket 
tarafından yürütülen maden arama çalışmaları; 
bu hassasiyetin sezonluk değil, kalıcı olması 
bakımından önemli bir dönüm noktasını teşkil 
ediyor.

Artan Nüfus ve Azalan Ormanlar
Maalesef ormanlar, kötü niyetli kişi veya kişiler 
olmaksızın aşırı sıcak hava ve yıldırım düşmesi 
gibi doğal yollarla da tutuşabiliyor. Fakat şu bir 
gerçek ki imar çalışmaları da insanın doğayla 
sürdürdüğü ilişkinin bir parçası. İnsan, kendine 

D ünyanın en şanslı coğrafyalarından 
birinde yaşıyoruz. Çeşitli iklimlerin, 
farklı kıtalara açılan üç denizin ve 
sınırları boydan boya çevreleyen 

sıradağların arasında yer alan Anadolu; mavisiyle 
yeşiliyle zengin bir doğal yaşama ev sahipliği 
yapıyor. Ancak bu güzel coğrafyanın ve yeşilin 
değerini, yalnızca bir orman yangını çıktığında 
veya inşaat projeleri nedeniyle belli bir arazideki 
bitki örtüsü tahrip edildiğinde hatırlıyoruz. Ve ne 
yazık ki gözlerimizi açıp kapadığımızda ormanlar 
yanmış, iş makineleri çoktan toprağın altını 
üstüne getirmiş oluyor. 
Her yıl özellikle de yaz aylarında orman 
yangınlarının meydana gelmesiyle birlikte 

82 Milyon Fidan 
Bir Fikir,

Yazı: Pınar Kenar
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yeni yaşam alanları açmak veya ihtiyaçlarını 
karşılayacak tesisler kurmak için gereksinimi olan 
araziyi hep doğanın elinden aldı ve bu durum, 
büyük tepkilere yol açmasına rağmen devam 
edecek gibi görünüyor. Bu, yoğunluğu her yüzyıl 
katbekat artan insan nüfusunun doğa üzerindeki 
hâkimiyetinin yıkıcı bir sonucu. 

Evet, tahrip edilen ormanların yerine yeni 
yeşil alanlar oluşturduğumuzda bizden sonraki 
nesillere yönelik endişelerimiz bir nebze olsun 
hafifliyor. Ancak konu yok edilen ormanlar ve 
yeni ağaçlandırma çalışmaları olduğunda bunun 
yüzde 100 telafi edilemeyecek yönleri olduğunu 
da göz ardı etmemek gerekiyor. İhtiyaç duyulan 
alanın mevcut ormanlık araziden sağlanması, 
o bölgede yaşayan faunanın yaşamını da 
olumsuz etkiliyor. Dikilen yeni fidanların büyük 
bir ormana dönüşüp hareketli bir canlı yaşamı 
barındırması için ise en az 30 yılın geçmesi 
gerekiyor. Türkiye’nin bu noktada geçmişten 
günümüze sahip olduğu önemli sorunlardan biri 
de doğal ormanların korunamaması. Yangınların 
beraberinde imar çalışmalarının ormanlık araziler 
üzerine yapılması, ülkemizin sahip olduğu canlı 
çeşitliliğine çoktan balta vurarak bazı türlerin yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına zemin 
hazırladı.

Sosyal Medyadan “Gelecek Nesillere Yemyeşil 
Bir Ülke”
Her şeye rağmen ülkemizde yeşili seven ve 
doğayı korumak adına çaba gösteren kişi, 
kurum ve yöneticiler mevcut. Çevre koruma 
ve ağaçlandırma gibi alanlarda oluşturulan 
farkındalık, her geçen gün kitlelerin desteğiyle 
büyümeye devam ediyor. Geçen aylarda sosyal 
medya platformlarından birinde Enes adlı bir 
kullanıcı, “Bir fikrim geldi. Biz neden ağaç 
dikme bayramı ilan etmiyoruz? Her yıl bir gün 
ayıralım, çoluk çocuk maaile 82 milyon ağaç 

dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek 
nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.” şeklinde 
bir paylaşım yapmıştı. Birçoğumuzun görüp 
desteklediği bu paylaşıma Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da kayıtsız kalmadı. 
Paylaşıma cevaben “Bu çok güzel bir fikir Enes. 
Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, 
çalışıyoruz. Millî bir ağaçlandırma bayramımızın 
olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki 
gibi üzerimize düşeni yapacağız.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fikir karşısındaki 
olumlu tutumunu sosyal medya üzerinden 
tüm Türkiye’yle paylaştı. Bunun üzerine Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatları 
alınmıştır. En kısa sürede uygun bir günün 
‘Ağaç Dikme Bayramı’ olarak ilan edilmesi 
için çalışmalara başlıyoruz. Bu bayram, 
ülkemizin geleceğine armağan edilen en 
değerli bayramlardan biri olacak.” şeklindeki 
paylaşımında konuyla ilgili çalışmaların en yakın 
zamanda başlayacağının müjdesini verdi. 
Baharın başladığı 21 Mart haftası, aslında 
ülkemizde uzun yıllardır Dünya Ormancılık Günü 
ve Ağaç Bayramı olarak kutlanıyor. Bir hafta 
süren kutlamalar kapsamında Orman Genel 
Müdürlüğü, ücretsiz fidan dağıtarak ve okullarda 
fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek kamuoyunda 
doğa bilincini artırmaya yönelik çalışmalar 
yürütüyor. Ancak fitili sosyal medyada ateşlenen 
bu yeni ağaçlandırma projesi fikrini, doğa 
bilincinin toplumumuzca pekiştirilmesi adına 
güzel bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.

Baharın başladığı 21 Mart 
haftası, ülkemizde uzun 
yıllardır Dünya Ormancılık 
Günü ve Ağaç Bayramı 
olarak kutlanıyor

16
200

ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ, SON 

MILYONUN ÜZERINDE 
ÜCRETSIZ FIDAN 

DAĞITTI

YILDA
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 RENKLER VE KÜLTÜRLER MOZAİĞİ:

Yakın geçmişte yaşanan savaşın izlerini taşımaya devam eden Bosna 
Hersek’i keşfederken kendinizi âdeta bir tarih kitabının sayfaları arasında 

geziniyormuş gibi hissedeceksiniz

Yazı: Murat Ekinay

Bosna Hersek
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Avrupa ülkesi olan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dır. Ülkenin batısında ve kuzeyinde Hırvatistan, 
doğusunda Sırbistan, güneyinde Karadağ yer almaktadır. Ülkemiz sınırına uzaklığı ise 900 kilometredir.

AKTÜEL

K aradağ, Hırvatistan ve Sırbistan 
gibi ülkelerle çevrelenen 
Bosna Hersek; Avrupa’nın 
güneydoğusunda yer alıyor. 

Başkent Saraybosna’nın yanı sıra ülke, 
tarihî köprüsüyle meşhur Mostar, adını 
çevresini saran tuz yataklarından alan 
Tuzla ve macera tutkunlarının gözdesi 
olan Banja Luka gibi şehirlere ev sahipliği 
yapıyor. 

Osmanlı’dan Miras: Başçarşı 
Etrafı yüksek dağlarla sarılan Saraybosna, 
bu özelliği sayesinde Avrupa’da kış 
sporlarına elverişli noktalardan biri 
olarak anılıyor. Özellikle kar yağışının 
etkili olduğu dönemlerde kenti ziyaret 
ettiğinizde yakınlarda bulunan kayak 
merkezlerinin yolunu tutabilirsiniz. 

Üstelik Saraybosna her mevsimde 
keşfedebileceğiniz birbirinden değerli 
tarihî yapıları da barındırıyor. Osmanlı 
döneminden miras kalan Başçarşı; 
farklı sokaklara yayılan tarihî camiler, 
bedestenler ve hanlardan meydana 
gelen muazzam bir çekim noktası. 

NASIL GIDILIR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından üç aya 
kadar vize istemeyen Bosna Hersek’e ulaşım 

hava yolu ve kara yolu ile sağlanabilir. 
Hava yolunu tercih edecek vatandaşlar için 
İstanbul’dan Saraybosna ve Mostar’a direkt 

uçuşlar bulunmaktadır. Başka şirketler 
de aktarmalı olarak Saraybosna ve Banja 

Luka’ya gitmektedirler.
Belgrad veya Zagreb aktarmalı bir tren 

yolculuğu ise yaklaşık 20 saat sürmektedir. 
Kara yolunu tercih edecek vatandaşların ise 
Bulgaristan sınırından transit vize almaları 

gerekmektedir. 
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gelişmeler sayesinde ülke, günümüzde Balkan 
coğrafyasının parlayan yıldızlarından biri olmaya 
aday. 

Boşnak Kahvesinden Yudumlayın  
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden 
olan meşhur suikastın gerçekleştiği Latin 
Köprüsü, günümüzde Saraybosna’nın önemli 
uğrak noktalarından. Buna karşın başkent 
ve genel olarak Bosna Hersek, sadece savaş 
ve yıkımlardan ibaret değil. Birbirinden şık 
mekânlara ev sahipliği yapan ülkede gezerken 
vereceğiniz molalar sırasında tadı Türk 
kahvesini andıran meşhur Bosna kahvesini de 
deneyebilirsiniz. 

Bosna Halkını Umuda Bağlayan Tünel  
1993 yılında yaşanan kuşatma sırasında inşa 
edilen Umut Tüneli, şimdilerde Saraybosna’yı 
ziyaret eden turistlerin değişmez uğrak 
noktalarından. 260 işçinin özverili çalışması 
sonucunda yaptırılan tünel sayesinde yıllarca 
şehir halkına yiyecek ve diğer malzemeler 
taşınabilmişti. Savaşın yıkıcı etkilerini tüm 
gerçekliğiyle görebileceğiniz bir başka durak ise 
Savaşta Çocukluk Müzesi. Çatışmalar sırasında 
babalarını kaybeden çocuklara ait salıncak ve 
kitap gibi parçalar müzede ziyaretçilere duygulu 
anlar yaşatıyor. 
 
Terk Edilmiş Pistleri Görün 
Saraybosna’yı kuş bakışı izlemek için teleferikle 
Trebevic Dağı’na çıkabilirsiniz. Özellikle havanın 

Yüzyıllar boyunca Osmanlı 
idaresinde kalan Bosna 
Hersek; görkemli tarihî 
eserleri, göz kamaştıran 
çarşıları ve heybetli 
dağlarıyla ziyaretçileri 
şaşırtmayı başarıyor

Üstelik burası şehre gelen neredeyse herkesin 
ilk uğrak noktalarından. Yan yana sıralanan 
dükkânları gezerek Saraybosna’nın ruhunu daha 
iyi özümsemek mümkün. 

Aradan geçen yıllara rağmen özellikle ülkenin 
başkenti Saraybosna’da gezerken hâlen 1992’de 
patlak veren iç savaşın izlerine rastlayabilirsiniz. 
Etrafı dolaşırken acıktığınızı hissederseniz 
üzerinde kaymakla servis edilen meşhur Boşnak 
böreğini tadabilirsiniz. Ayrıca Saraybosna ve 
genel olarak Bosna Hersek, et yemeklerinden 
hoşlananlar için adeta bir cennet. Başçarşı’nın 
merkezine yerleşen çeşmeden su içenlerin ise 
Saraybosna’ya tekrardan geleceğine inanılıyor. 
Çevreyi dolaştıktan sonra bu meşhur ritüeli 
gerçekleştirerek turunuzu sonlandırabilirsiniz. 

Balkan Coğrafyasının Yükselen Yıldızı
Ülkede uzun süredir devam eden işsizlik, 
ekonomik anlamda büyük bir sorun teşkil ediyor. 
Ancak Bosna Hersek’in sahip olduğu kültürel 
zenginlikler kısmen bu problemi unutturuyor. 
Özellikle turizm ve hizmet sektöründe yaşanan 
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sırasında yerle bir olan eserlerden. Sonradan 
restore edilen eski yapı, hâlen Neretva Nehri’nin 
üzerinde tüm ihtişamıyla şehre gelenleri 
selamlıyor. Buradan atlayan cesur gençleri 
seyretmek ise olmazsa olmaz sayılan ritüellerden. 
Mostar’da ayrıca köprüye dair detayların 
anlatıldığı müze ile 1600’lü yıllarda yaptırılan 
Koski Mehmet Paşa Camii gibi noktaları ziyaret 
edebilirsiniz. 

Göz Kamaştıran Kanyonların Diyarı: Banja 
Luka 
Ülkenin en büyük iki şehrinden biri olarak 
anılan Banja Luka ise Bosna Hersek’e bağlı Sırp 
Cumhuriyeti’nin başkenti. Çevresini saran devasa 
kanyonlarla ünlenen şehir, özellikle macera 
meraklıları için adeta hazine sayılıyor. UNESCO 
tarafından koruma altına alınan Ferhadija 
Camii, şehirde gezerken görülebilecek önemli 
yapılardan. 

Tuz Madenlerinin Gölgesinde: Tuzla 
İsmini kent merkezinde bulunan tuz yataklarına 
borçlu olan Tuzla, günümüzde Bosna Hersek’in 
en beğenilen keyif rotalarından. Romalılar 
döneminde de önemli bir yerleşim olarak anılan 
şehirde artık tuz üretimi yapılmıyor. Ancak bölge, 
merkezinde yer alan gölü sayesinde her yıl pek 
çok turisti çekmeyi başarıyor. 1300’lü yıllarda inşa 
edilen Srebrenik Kalesi, aynı zamanda ülkenin en 
iyi korunan Orta Çağ yapısı olarak anılıyor. Şehrin 
çevresini saran tuzlu su kaplıcaları ise özellikle 
sağlık turizmi konusunda burayı cazibe merkezi 
hâline getiriyor.  

açık olduğu günlerde buradan görülebilen 
manzara tam anlamıyla muhteşem. Başkentte 
ayrıca 1984 Kış Olimpiyat Oyunları’nda kullanılan 
ve daha sonra terk edilen yarış pistlerini 
ziyaret edebilir, akşam gün batımı manzarasını 
seyretmek için ise kentin bir başka muazzam 
yapısı olan Sarı Kale’ye çıkabilirsiniz.  

Mostar’da Zamanda Yolculuğuna Çıkın
Günümüzde Bosna Hersek denince pek çok 
kişinin aklına gelen sembol yapılardan Mostar 
Köprüsü’ne ev sahipliği yapan tarihî Mostar 
şehri, ülkenin bir diğer gözde rotası. 1566 
yılında Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar 
Hayreddin tarafından inşa edilen köprü, savaş 

GÜÇLÜ YÖNLERİ 

• Barındırdığı göz alıcı tarihî eserler  
• Macera sporlarına uygun doğal alanlar 
• Zengin kültürel varlığını yansıtan müzeler
• Gelişmeye açık ekonomik yapı 
• Farklı medeniyetlere ait miraslar 
• Türk vatandaşları için vizesiz seyahat olanağı 

ZAYIF YÖNLERİ:  

• Yaşanan iç savaşın etkileri 
• Bölgelere göre konuşulan dil farklılıkları 
• Ekonomik açıdan gelişim sınırlılığı
• Bazı turistik şehirlere Türkiye’den direkt uçuşun olmaması

51.197
BOSNA HERSEK 
BALKANLAR’DA 

KM2'LIK YÜZ 
ÖLÇÜMÜNE SAHIPTIR
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S emih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi 
filmlerinin sonuncusu olan Bal, tasavvufi 
ögeleri modern şekilde yorumlaması 
ve baba-oğul ilişkisine farklı bir açıdan 

bakması ile göz dolduruyor. Filmin 
oyuncu kadrosunda Bora Altaş, 
Erdal Beşikçioğlu, Tülin Özen, Alev 
Uçarer, Kutay Sandıkçı ve Kamil 
Yılmaz yer alıyor. Yedi yaşındaki Yusuf 
ve babası Yakup’a odaklanan film; 
balcılık yaparak ailesini geçindiren 
Yakup ile tüm rüyalarını, hayallerini 
hatta kelimelerini yalnızca babasıyla 
paylaşan küçük Yusuf’un mistik usta 
çırak ilişkisini anlatıyor. 
Yusuf, içine kapanık bir çocuktur. 
Okuma-yazmayı öğrenmiş olmasına rağmen okula 
gittiğinde sürekli kekeler ve arkadaşları arasında 

alay konusu olur. Bu olaydan sonra tamamen 
kabuğuna çekilen Yusuf, gördüğü rüyaları ve 
anlatmak istediklerini yalnızca babasının kulağına 
fısıldayarak dış dünyayla iletişim kurmaya başlar. 

Oğlunun bu durumunu yadırgamayan 
ve çocuğunu hayata hazırlamaya 
kararlı olan Yakup, küçük çocuğun bir 
nevi manevi ustası hâline gelir. Annesi 
ise Yusuf’a yapması gerekenleri, 
yani dış dünyayı hatırlatan bir uyarıcı 
gibidir. 

Yakup, bir gün bal bulmak için 
ormana gider ancak günler 
geçmesine rağmen geri dönmez. 
Bir süre sonra babasının artık 

gelmeyeceğini anlayan Yusuf’un hayatı bir daha 
eskisi gibi olmayacaktır.   

 Yedi yaşındaki Yusuf ve babası Yakup’a odaklanan film, baba oğulun mistik  
usta- çırak ilişkisini anlatıyor

2010 yapımı 
Bal, 60'ıncı 
Berlin Film 

Festivali’nde 
En İyi Film 

ödülüne layık 
görüldü

 YUSUF VE YAKUP’UN

MODERN HİKÂYESİ: BAL 
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N E R E D E ,  N E  V A R ? 

TÜRKLER GELİYOR: 
ADALETİN KILICI

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı film 
sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 
Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla 
Engin’in yazdığı film, 20 Aralık'ta önce 
Türkiye, ardından ABD, Kanada, Şili, 
Meksika, Avustralya, Japonya, Güney 
Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, 
Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, 
Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, 
Azerbaycan ve Kazakistan‘da gösterime 
girecek.

PLÜTONYUM ZİYARETE
AÇILIYOR 

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 
Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde 
bulunan ve "ölüler ülkesine geçiş kapısı" 
olarak adlandırılan Plütonyum’un 
(Cehennem Kapısı) restorasyon çalışmaları 
tamamlandı. Tarihî alan, yaklaşık altı yıldır 
yürütülen çalışmalar sonucunda bin 500 
yıllık aradan sonra ziyaretçilerini bekliyor. 
Plütonyum’un, Hristiyanlık benimsendikten 
sonra tahrip edildiği ve 1500 yıl önce 
depremde yıkıldığı tahmin ediliyor.

SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ, 
KAPILARINI AÇTI

Cumhurbaşkanlığı Mill Saraylar 
İdaresi Başkanlığı’na bağlı Saray 
Koleksiyonları Müzesi, günlük hayatta 
kullanılan endüstri aletlerinin ve elektrikli 
araçların ilk örneklerini ziyaretçilerle 
buluşturuyor. Zengin koleksiyonuyla 
dikkat çeken Müze, pazartesi günleri ve 
din bayramların birinci günü dışında her 
gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebilecek.

TARİHÎ TUNCELİ KIŞLASI MÜZE 
OLUYOR 

Restorasyonuna 2015 yılında başlanan 
tarihî Tunceli Kışlası, 2 binin üzerinde 
eserin sergileneceği bir müzeye 
dönüştürüldü. Tunceli İl Kültür ve Turizm 
Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, müzenin 
kent merkezindeki en işlek bölgede yer 
aldığını belirterek "Müzenin aktif hâle 
gelmesiyle birlikte buranın ‘kentin kalbi' 
olacağına inanıyorum. Şehrimize diğer 
müzelerden gelecek eserlerle 2 binin 
üzerinde eser, ziyarete açılacak." dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 0-3 
yaş aralığındaki bebeklerin görsel 

okuma dönemlerinde faydalanacakları 
eğitici oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar 
gibi materyallerin bulunduğu, çocuk 
gelişimini destekleyici kütüphanelerin 
sayısını arttırmayı amaçlıyor. Karabük İl 
Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe 
Halk Kütüphanesi’nde hizmet veren bebek 
bölümlerinin ardından Türkiye'nin ilk 
müstakil bebek ve çocuk kütüphanesinin 
Tokat'ta hizmete açılmasına karar verildi. 
Modern teknolojik altyapısıyla 0-3 yaştan 
okul çağı çocuklarına kadar tüm bebek ve 
çocuklara hizmet verecek olan kütüphane; 
miniklerin fiziksel, bilişsel ve kavramsal 
gelişmelerine katkı sağlayacak. 

İtalyan Ressam Luigi Ballarin; İstanbul, 
Roma ve Venedik'te bulunan atölyeleriyle 

İslami motifleri tablolarına yansıtıyor. 
Müslümanlarla çocuk yaşta bağ kuran 
Ballarin, bu bağın 30‘lu yaşlarda sanata 
dönüşmeye başladığını söyleyerek İslami 
motifler üzerine çalışmanın kendisine huzur 
verdiğini ifade etti.  
Eserlerinin çoğunda İslami ibadet 
ritüellerine özellikle de hacca yer veren 
İtalyan ressam, “Nasıl namaz kılınacağını 
ve ibadet edileceğini bilmediğim hâlde 
sıkça camiye gidiyor ve kendi dilimde 
dua ediyorum. Camiler çok kutsal ve 
mistik alanlar. Tüm bunlar benim ilham 
kaynağım.” dedi.

9 'uncusu bu yıl düzenlenen Sadri Alışık 
Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri 

sahiplerini buldu. Yılın En Başarılı Kadın 
Oyuncusu Ödülü Lena, Leyla ve Diğerleri 
oyunundaki rolüyle Filiz Demiralp’e, Yılın 
En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü ise 
12 Öfkeli oyununda göstermiş olduğu 
performansla İrfan Kılınç’a verildi. Komedi 
ve müzikal dalında Cimri'deki rolleriyle 
Eda Aydınlı ve Mustafa Kurt ödüle layık 
görülürken bu yılın "Onur Ödülü" ise 
Ömer Atilla Sav’a takdim edildi. 

BEBEK VE ÇOCUKLAR KÜTÜPHANEYE 
KAVUŞUYOR 

İSLAMİ MOTİFLER, BALLARIN’İN ELİNDE 
HAYAT BULUYOR

SADRİ ALIŞIK ÖDÜLLERİ  
SAHİPLERİNİ BULDU

SANAT / EDEBİYAT



K İ T A P

ANADOLU SANAYİ DEVRİMİ

Prof. Dr. Ahmet Kala, Kuveyt Türk 
Katılım Bankası Kültür Yayınları, 
305 Sayfa 

Prof. Dr. Ahmet Kala, Anadolu Sanayi 
Devrimi adlı eserinde; Anadolu’daki 
esnaf ve sanayiciler arasında 
işbirliğine vesile olan Ahi Evran’ı ve 
onun getirdiği yardımlaşma bilinciyle 
bir felsefeye dönüşen Ahilik serüvenini 
tüm yönleriyle ortaya koyuyor. 
Selçuklu ve Osmanlı’nın tarım 
uygulamaları ve Anadolu’nun sanayi 

inkılabıyla zenginleşen İpek Yolu 
şehirleri ile İslam medeniyetinin 
iktisadi, sosyal ve kültürel temellerini 
geniş şekilde ele alan kitap “Tedarikçi 
Vakıf İşletmelerinin Ortaya Çıkışı, 
Anadolu’da İlk İpek Yolu Şehri, 
Üretimle İlgili Vakıf İşletmeler, 
Anadolu Sanayi Devrimi, Ahi Evran 
Vakfı ve Zaviyesi, Tarım Ticaret ve 
Sanayi Devriminin Sonuçları” adlı altı 
bölümden meydana geliyor. Eser, aynı 
zamanda kültürel bir kaynak niteliği 
de taşıyor.  

İSLÂMDA FAİZ MESELESİNE YENİ BİR BAKIŞ 

Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, 
321 Sayfa  

Süleyman Uludağ, İslam ekonomisinin 
hassas konularından olan riba ve faiz 
uygulamalarına farklı bir noktadan 
baktığı İslâmda Faiz Meselesine Yeni 
Bir Bakış adlı kitabında, mevcut 
meseleyi hem tarihî hem de aktüel 
açıdan ele alıyor. En genel tanımıyla 
haksız kazanç olarak nitelenen 
faiz ve riba kavramları önce Kur’an 
Kerim’de, hadislerde ve fıkıhta nasıl 

değerlendirildikleri bazında tarihsel 
çerçeve ve amelî uygulamalar ışığında 
inceleniyor. Ardından sözkonusu 
uygulamalara dair örnekler sunularak 
nelerin faiz kapsamına dâhil olduğu 
tartışılıyor. Kitapta ayrıca hisse senedi 
ve tahvil gibi finansal kavramların 
tanımlarına da yer verilerek 
meşrulukları mercek altına alınıyor. 

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ 

Sabahattin Zaim, İşaret Yayınları,
771 Sayfa 

“Hocaların Hocası” unvanına sahip 
Sabahattin Zaim, 81 yıllık yaşamı 
boyunca 20'yi aşkın kitap ve sayısız 
makale yazdı. Yüzlerce öğrenci 
yetiştirerek ömrünün son anına kadar 
üretmeye ve gelecek nesillere örnek 
olmaya devam etti.
Üretkenliğinin yanı sıra naif şahsiyetiyle 
de gönüllerde ayrı bir yer edinen 
Zaim Hoca’nın hayatı; Dr. İsmet 

Uçma, Yasin Beyaz, Prof. Dr. Sedat 
Murat ve Sabahattin Zaim’in ailesi ile 
öğrencilerinin gayretleriyle yayına 
hazırlandı. Üç bölümden oluşan eser, 
Zaim Hoca’nın yalnızca yaşam öyküsünü 
anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda 
dönemin ilmî, siyasi ve iktisadi hayatına 
da ışık tutarak Sabahattin Zaim’i tanımak 
ve anlamak isteyenler için eşsiz bir 
okuma keyfi sunuyor.  
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Şirketinizin ihtiyaçları için vade farksız da yararlanabileceğiniz

Kuveyt Türk Leasing hizmetlerini seçin, hedeflerinizi birlikte gerçekleştirelim.

her zaman sizinle.
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