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FAIZSIZ FINANS ESASI
Katılım bankacılığı, faizsiz finansman modeli
sunar. Paradan para kazanmayı değil, ticari
faaliyetleri esas alır.

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

6
7

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

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.

9
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YARDIMLAŞMA ESASI
Katılım bankacılığı, elde ettiği kazancın
bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde
değerlendirerek sosyal dengenin sağlanmasına
destek olur.

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.

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

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

ORTAKLIK ESASI
Katılım bankacılığı her müşterinin bir ortak
olduğunun bilincindedir ve her zaman birlikte
kazanmayı esas alır.

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.

BAŞKAN

Katılım Bankaları, Teknolojiyi
Takip Ederek Büyüyor
Ülkemizde yaşayan herkes,
kültürümüzün âdeta bir yansıması
olan katılım bankacılığı sistemini
geliştirmek için üzerine düşeni fazlasıyla
yapmaktadır
Merhabalar,

B

ilişim, günümüz teknoloji dünyasında
vazgeçilmez değere sahip bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ise diğer
pek çok noktada olduğu gibi, bilişim
hususunda da önemli başarılar elde etmeye devam
etmektedir. Devletimizin bu alanda üstlendiği ufuk
açıcı ve kolaylaştırıcı politikalar, şüphesiz bilişim
sektörünün bugünlere gelmesinin en önemli
etkenlerindendir.
Son yıllarda finans dünyasında da gündem olan
bilişim mevzusu, hemen her kurum tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de faaliyet
gösteren İslami finans kuruluşları da teknolojik
gelişime kayıtsız kalmayarak bilişim hususunda
devreye girmiştir. Müşterilerine her zaman daha iyi
hizmet verebilmeyi ilkelerinin arasında bulunduran
katılım bankacılığı ekosistemi, gerek mobil
uygulamalar gerekse diğer bilişim enstrümanlarını
müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Ancak
bu durum elbette yeterli değildir. Zira bizler, her
zaman yeniliklerin öncüsü bir konumda olmayı
hedeflemekte, çalışmalarımızı da bu amaca paralel

şekilde yürütmekteyiz. Her fırsatta dile getirdiğimiz
gibi bu eşsiz motivasyonumuzun kaynağı da
paydaşlarımıza karşı adeta borç bildiğimiz
değerlerimizdir.
Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünü büyütecek
ve hak ettiği seviyeye ulaştıracak olan da yine
bizleriz. Manavımız, bakkalımız, emeklimiz,
öğretmenimiz, doktorumuz ve öğrencimiz…
Kısacası bu ülkede yaşayan herkes, kültürümüzün
adeta bir yansıması olan katılım bankacılığı
sistemini geliştirmek için üzerine düşeni fazlasıyla
yapmaktadır. Şükürler olsun ki bu birlik ve
özveri sayesinde Türkiye’deki İslami finans
sektörünü belirli bir noktaya kadar getirdik. Ancak
hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz.
Sözlerime son verirken, İdlip’te meydana gelen ve
hepimizi derinden etkileyen elim hadisede hayatını
kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,
yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Ülkemizin
doğusunda yaşanan doğal afetlerde ahirete intikal
eden vatandaşlarımıza da yüce Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı dilerim.
Her birinize en içten muhabbetlerimi iletiyorum.
Allah’a emanet olun.
Metin ÖZDEMİR
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı
Mart - Nisan 2020
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Zorlu Zamanları, Çalışarak Aşabiliriz
Türkiye’nin daha aydınlık yarınlara
ulaşabilmesi adına her paydaş
üzerine düşen görevi yapmalı
Değerli okurlarımız,

K

atılım Finans’ın 18’inci sayısının hazırlık
sürecinde ülke olarak hem birçok doğal
afetle sınandık hem de aldığımız onlarca
şehit haberiyle yasa boğulduk. Ancak,
geçtiğimiz bu zorlu zamanlarda da ülkemiz
için çalışmaya devam etme gayreti içerisinde
olduk. Böylelikle Türkiye’nin daha aydınlık
yarınlara ulaşabilmesi adına her paydaş üzerine
düşen görevi yapmalı düşüncesinden hareketle
dergimizin hazırlık aşamasını tamamladık.
Kapak röportajımızı T.C. Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Sayın Göksel
Aşan ile gerçekleştirdik. Sayın Aşan; T.C.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yapısı,
amaçları ve Türk ekonomisine katkıları ayrıca
Ofisin, katılım finansı kapsamında gerçekleştirdiği
çalışmalara dair birçok açıklama yaptı. Kendisine
katkılarından dolayı teşekkür etmek isterim.
Ayrıca Türkiye’de bilişim sektörünün bankacılığa
ve müşterilerine sunduğu kolaylıkları katılım
bankaları perspektifinden ele aldığımız kapak
konumuzu, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Demirdöğen’in
kaleminden sizlere sunduk.
Teknolojinin özellikle son yıllarda yakaladığı

hızlı gelişim ivmesi dijitalleşmeyi de beraberinde
getirdi. Akıllı telefonlar ve dijital araçların artışıyla
birlikte de teknoloji bağımlılığı konuşulur oldu.
Bu konuyu ise sizler için Prof. Dr. Nevzat Tarhan
kaleme aldı. Öte yandan Fatih Bozkurt “Bireysel
Emeklilik Sisteminin Tasarruf Haritası”, Doç. Dr.
Aysel Gündoğdu “Finansal Okuryazar Bireyler,
Tasarrufta Daha Başarılı”, Seyfullah Demirlek
“Ekonomik Krizlere Alternatif Model: Katılım
Bankacılığı”, Yunus Emre Gürbüz “İktisadi
Küreselleşme Sürecinde Tüketim Toplumuna
Dönüşüm” yazılarıyla dergimize katkı sundu. Tüm
yazarlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür
ederim. Ayrıca Emin Ongan Üsküdar Musiki
Cemiyeti’nde bizi ağırlayan Bestekâr Hafız Amir
Ateş’e de sorularımıza verdiği samimi yanıtlar ve
bizlerle paylaştığı değerli düşünceleri için teşekkür
etmek isterim.
Önümüzdeki süreçte Katılım Finans’ı farklı
bir tasarım ve içerik kurgusuyla sizlerle
buluşturacağımızın haberini de paylaşmak
istiyorum. Bu haberin ufak bir detayından
bahsetmek gerekirse yeni dönemde basılı
yayının yanı sıra dijital platformlarda da
sizinle daha sık buluşmayı planladığımızı
söyleyebilirim. Bir sonraki sayımızda
görüşmek üzere hoşça kalın.
Merve Ay
Yayın Yönetmeni

TKBB Adına İmtiyaz Sahibi
Osman Akyüz

+90 ( 216 ) 636 95 00 (pbx)
www.katilimfinansdergisi.com.tr
bilgi@katilimfinansdergisi.com.tr
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Akofis Park C Blok
No:8 Kat:8 34768 Ümraniye / İSTANBUL
/katilimfinansdergisi
@KatilimFinans
/katilimfinansdergisi
TKBB’nin Kurumsal İletişim Yayınıdır

Bu dergide yer alan yazılar, aksi belirtilmedikçe Türkiye
Katılım Bankaları Birliği’nin resmi görüşünü yansıtmaz, imzalı
yazılarda belirtilen görüşler sadece yazarlarına aittir.

Danışma Kurulu
Metin Özdemir
İkram Göktaş
Melikşah Utku
Nevzat Bayraktar
Ufuk Uyan
Murat Akşam
Temel Hazıroğlu
Dr. Ahmet Albayrak
Genel Yayın Yönetmeni
Aydın Yabanlı
Yayın Kurulu
TKBB İletişim Komitesi
Burak Yedek
Ahmet İkizoğlu
Emre Memiş
Elif Bilge Ceylan
Selçuk Aydemir
Ömer Berkli

YAPIM

Genel Direktör
Mustafa Özkan
Yayınlar Koordinatörü
Merve Ay
Editörler
Cem Eker, Gültuğ Erdöl,
Serdar Ergün
Sanat Yönetmeni
Cüneyt Mert
İnfo Tasarımlar
Merve Aktaş

Yayın Danışmanı
Yakup Kocaman
Katkıda Bulunanlar
Beyza Nur Avcı
Finans Sorumlusu
Mine Demirkan
Yayın Türü
Süreli yayın
İki ayda bir yayınlanır
Baskı
Seçil Ofset
100. Yıl Mahallesi
Matbaacılar Sitesi
4. Cadde No:77 Bağcılar / İstanbul
T: +90 (212) 629 06 15 pbx

Dijital Proje Yöneticisi
Rabia Topçu

Mart - Nisan 2020

9

YORUM

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz

Finansal Sistemin Önemli Bir

Parçası Hâline Geldik

K

atılım bankaları, bildiğiniz üzere faizsiz
bankacılık esasıyla Türkiye’de 35
yıldır faaliyet gösteriyor. 1985 yılında
çalışmalarımıza başladığımızda, faizsiz
bankacılığın herhangi bir evveliyatı yoktu.
Faize ilişkin mekanizmayı devre dışı bırakan bir
finans modeli, ilk kez bu dönemde denenmeye
başlandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
izniyle finansal kuruluşların oluşmasına karar
verildi.
Netice itibarıyla hizmetlerimizin
muhatabı halkımız olduğu için
ilk etapta kendimizi doğru bir
şekilde anlatmanın gayreti içerisine
girdik. Öyle ki kamu nezdinde bir
zemin bulmakta zorlanıyorduk ve
olumsuz bir algı da oluşabiliyordu.
Finansal sistemde bir alternatif
sağladığımızı, modelimizin
denenmesi gerektiğini izah etme
çabası içinde çalışmalarımızı
sürdürdük.

sözkonusu sisteme dâhil oldu. Dünyadaki
uygulamaları incelerken bir yandan da oluşan
taleplere cevap vermek durumundaydık. Aynı
zamanda yeni bir finansal mimari inşa edecektik.
Bunlar çok kolay görevler değildi. Zorlu
süreçlerden geçtik ama hiçbir zaman moralimizi
bozmadık, motivasyonumuzu kaybetmedik.
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamdaki
istikrarsızlık dönemlerini de yaşamamıza
rağmen, hamdolsun Türkiye’deki finansal
sistemin önemli bir parçası hâline geldik. Hukuki
zemin anlamında da herhangi bir
eksiğimiz kalmadı. Son yıllarda
TKBB olarak
özellikle Hükümetimizin desteğiyle
bilinirliğimizi
sistemimizi sağlam temellere
artırmak için
oturttuk.

yoğun
faaliyetlerde
bulunuyoruz

Hukuki Zemin Anlamında Bir Eksiğimiz
Kalmadı
Faaliyet göstermeye başladığımız dönemde
Malezya ve bazı Körfez ülkelerinde faizsiz finans
sistemini görüyorduk fakat Körfez bölgesinde
daha ziyade yatırım bankacılığı modeli hâkimdi.
Perakende bankacılığa Türkiye ve Malezya
öncülük etti. Daha sonrasında ise Endonezya
10 Mart - Nisan 2020

Katılım Bankaları, Eski Yıllara
Nazaran Bilinirliği Yüksek
Kuruluşlar
Katılım bankaları, eski yıllara
nazaran bilinirliği yüksek kuruluşlar. Türkiye
Katılım Bankaları Birliği (TKBB) olarak algımızı
olumlu yönde ilerletmek ve bilinirliğimizi
artırmak için yoğun faaliyetlerde bulunuyoruz.
Bu kapsamda birçok basın yayın organıyla
irtibatımız mevcut. Zaman zaman kamuoyu
duyurularımız, röportajlarımız, bilgilendirme
toplantılarımız ve uluslararası düzeyde
düzenlediğimiz kongrelerimiz oluyor. Ayrıca
elinizde bulunan Katılım Finans dergimiz
de bu çalışmalarımızın önemli bir parçası.

YORUM
de sayabilirim. Sözkonusu projenin içeriğinde
katılım bankacılığının önemli bir rolü var.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin ana
hedeflerinden birinin de Türkiye’de faizsiz
bankacılığı geliştirmek ve İstanbul Finans
Merkezi’ni bu sistemin ayrılmaz bir parçası
yapmak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle
önemli kurumlarla işbirlikleri oluşturmak, bizim
bilinirliğimizi artırıyor ve müşteri tabanımızın
büyümesine katkı sağlıyor.
Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı ile de
ortak çalışmalara başladık. Birlik olarak iller
bazında müftüler ve vaizlerle bilgilendirme
toplantıları düzenliyoruz. Halktan kendilerine
çok sayıda soru geldiği için onların da bu
konuda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz. Din
görevlilerimiz vasıtasıyla halkla olan temasımızı
artırıyoruz.

Türkiye’de katılım
bankacılığı modelini
geliştirmeyi ve ülke
ekonomisinin gücüne
derinlik kazandırmayı
hedefliyoruz
Projelerimizi mümkün olduğunca sistematik
hâle getirdik. Birliğimize üye bankalarımızın
kurumsal iletişim birimleriyle sürekli
koordinasyon sağlayarak ilerliyoruz. Böylece
bir sinerji de yakalamış oluyoruz. Sektörün
gelişimi ve mesleki bütünlüğü sağlamak adına
son yıllarda üniversitelerle de yakın ilişkiler
içerisine girdik. Birlik olarak üniversitelerdeki
doktora çalışmalarını destekliyoruz ve burs
imkânı sağlamaya gayret ediyoruz. Üniversite
öğrencilerini sektörümüze yönlendirmek gibi
bir hedefimiz var. Yaşayan ve Gelişen Katılım
Bankacılığı kitabımız da bunun en büyük örneği.
Katılım bankacılığı, üniversitelerde müfredata
girerse ve bizler de öğrencilerle birebir temas
sağlayabilirsek genç jenerasyon anlamında
önemli bir kaynak sağlamış oluruz. Bu kaynak
bizim için önem arz ediyor. Zira hem teknoloji
hem de hizmet anlamında kabiliyetli gençlere
ihtiyacımız var. Sektörde çalışan sayımız 16 bini
geçti. İnşallah bu sayı, önümüzdeki dönemde
gençlerimiz sayesinde daha da artacak.

KATILIM
BANKALARININ
TOPLAM BANKACILIK
SEKTÖRÜNDEKI PAYI
YÜZDE

6,3'E

Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayılacağız
Yukarıda bahsettiğim tüm çalışmaların meyvesini
toplamaya devam ediyoruz. Öyle ki katılım
bankalarının toplam bankacılık sektöründeki payı
yüzde 6,3’e ulaştı. Bu rakam, büyüme sürecini
başlattığımızı ve gidecek epey yolumuzun
olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla geliştirmemiz
gereken zeminler var. Bu minvalde sermaye
tabanını büyütmeyi, ürün çeşitliliğini arttırmayı,
şube ağımızı genişleterek Türkiye’nin dört
bir yanına yayılmayı hedefliyoruz. Finansal
sistemle rekabet etmeyi sağlayamazsak kendi
mecramızdaki gelişmeyi de temin edemeyiz.
Uzun vadede sistemimizin sürdürülebilir bir
şekilde ilerlemesi gerekiyor. Türkiye’de katılım
bankacılığı modelini geliştirmeyi ve ülke
ekonomisinin gücüne derinlik kazandırmayı
hedefliyoruz. İlk etapta yüzde 15’lik bir pazar
payına ulaşma konusundaki gayretlerimiz devam
edecek.

ULAŞTI

Önemli Kurumlarla İşbirlikleri Yapmak,
Bilinirliğimizi Artırıyor
Daha makro düzeydeki çalışmalarımız
arasında İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni
Mart - Nisan 2020
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BAKIŞ

ALBARAKA TÜRK HAT KOLEKSIYONU KÖLN’DE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

K

atılım bankacılığı alanındaki
başarısını, kültür ve sanat alanında
da sürdüren Albaraka Türk, klasik
Türk İslam sanatlarını kalıcı hâle getirerek
gelecek nesillere aktarma ve geleneksel
sanatlarımızı tüm dünyaya tanıtma hedefi
doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, köklü medeniyetimizin
önemli miraslarından olan hat sanatını
yaşatma ve bu sanatın bilinirliğini artırma
amacıyla hareket eden Albaraka Türk,

Klasik Türk İslam sanat dallarından hattezhip ve ebru sanatından oluşan Albaraka
Hat Koleksiyonu’nu Almanya Köln’de
sanatseverlerle buluşturdu. Köln Yunus
Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen
ve 14 Şubat’ta açılışı gerçekleştirilen sergi;
Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Altundağ, Albaraka Kültür Sanat
ve Yayıncılık Müdürü Ahmet Faruk Çağlar,
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz
Bulut, Köln Eğitim Ataşesi Prof.Dr. Mustafa

Gençer ve çok sayıda davetlinin katılımıyla
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılış töreninde konuşma yapan
Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Altundağ, bankacılık faaliyetlerinin
yanı sıra kültür sanat alanına, özellikle
de hat sanatına büyük önem verdiklerini
ve bu konuda uzun süredir çalışmalarda
bulunduklarını ifade etti.
Altundağ, “Dünyanın dört bir yanında
hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi,
tanınması ve tanıtımı için önemli adımlar
atıyoruz. Bu kapsamda Almanya’nın önde
gelen şehirlerinden Köln’de açtığımız bu
sergide, Albaraka Hat Koleksiyonu’nun
önemli eserlerinden oluşturduğumuz
bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor
olmaktan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz.
Bugüne kadar koleksiyonumuza ait sanat
eserlerini; Amerika Birleşik Devletleri,
Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya,
Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya’da
sergiledik. Dünyanın farklı noktalarında
sergilediğimiz eserlerimizi şimdi de Köln’de
sanatseverlerle buluşturmak bizler için ayrı
bir mutluluk. Albaraka Hat Koleksiyonu
sergimizi önümüzdeki dönemlerde de
farklı coğrafya ve ülkelerde sanatseverlerle
buluşturmaya devam edeceğiz.”
açıklamasında bulundu.

ALBARAKA TÜRK, SERMAYESINI GÜÇLENDIRDI

T

ürkiye’nin ilk katılım bankası olan
Albaraka Türk; Deniz Yatırım
aracılığıyla çıkarılmış sermayesini,
tamamı bedelli karşılanmak suretiyle
yüzde 50 oranında arttırarak 900 milyon
TL’den, 1,35 milyar TL’ye yükseltti.
Gerçekleştirilen işlem ile birlikte
Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde
14’ün üzerine çıkmış oldu.

Utku, yapılan sermaye arttırımı
sonrasında 2019 yılsonu mali
tablolarında, sermaye yeterlilik oranının
yaklaşık yüzde 1,30 arttığına vurgu
yaparak, “Önümüzdeki dönemde
büyüme stratejilerimiz doğrultusunda
ilave kapasite ile kredi taleplerinin
karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir
kârlılığın devamlılığını hedefliyoruz.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede
bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası
Genel Müdürü Melikşah Utku,
"Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile
şu anki güçlü finansal yapımızı daha
da kuvvetlendirmeyi ve önümüzdeki
dönemlerde büyüme için ilave kapasite
oluşturmayı hedefliyor, bu sayede
sürdürülebilir kârlılığımızı devam
ettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Dolayısıyla, bu kararın Bankamızın
tüm paydaşlarına olumlu yansımaları
olacağını düşünüyoruz. Sermaye
arttırımını açıkladığımız ilk günden bu
yana piyasalar, sözkonusu gelişmeyi
olumlu karşıladı. Bu süreçte Borsa
İstanbul’da Albaraka Türk hissesi 1,20 TL
den 1,40 TL’ye kadar yükseldi. Bu tablo
sadece mevcut hissedarlarımızın değil
piyasanın da sermaye arttırım işlemimizi
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olumlu karşıladığının bir göstergesidir.”
değerlendirmesinde bulundu.
Albaraka Türk’ün gerçekleştirdiği
sermaye arttırımının pozitif geri dönüşler
almasının, tüm hissedar ve müşterilerin
Banka ile ülke ekonomisine duyduğu
güvenin net bir yansıması olduğuna
vurgu yapan Utku, “Bahreyn’de yerleşik
Dallah Al Baraka Holding Co. da bu
gelişmelerin ardından yüzde 15,36’lık bir
oranla Bankamızın hissedarları arasına
katıldı.
Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa
İstanbul’un halka açık tek katılım bankası
olan Albaraka Türk adına, kurulduğu
günden bugüne bizden güvenlerini eksik
etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür
ediyorum." dedi.

BAKIŞ

EMLAK KATILIM,

HIZMET AĞINI GENIŞLETIYOR
finansman modelleri sunmak üzere
çalışmalarını sürdürüyor.
Ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi
hedefleyen Emlak Katılım, sanayileşmeyi
ve yerli ekonomiye destek olmayı
kuruluşunun temel nedenlerinden biri
olarak tanımlıyor. Bu bağlamda üretimde
kullanılan ithal malların, ulusal imkânlarla
üretilmesi amacıyla yapılan yatırımlara
yönelik finansman çözümleri geliştirmeye
devam ediyor. Bununla birlikte kentsel
dönüşüm, enerji verimliliği, çevre
duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal
konut projeleri üzerine de faaliyetler
yürütüyor.

Y

aklaşık bir asırlık köklü
geçmişinden aldığı güçle Mart
2019’da hizmet vermeye başlayan
Emlak Katılım, farklılaşan müşteri
ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla
hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.
Banka, bu hedef doğrultusunda “100
Günlük İcraat Programı” ile yeniden
faaliyete geçme kararı alarak, Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
(BDDK) faaliyet izni doğrultusunda 21
Mart 2019 tarihinde Merkez Şubesi ile
hizmet vermeye başlamıştı. Katılım finans
sektörünün en genç üyesi olan Emlak
Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak
üzere ekonomik büyüme ve istihdama
katkısı yüksek olan stratejik alanlarda
sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir

Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin
dört bir yanında müşterilerine hizmet
sunan Emlak Katılım, yedi coğrafi
bölgede açmayı hedeflediği şubeleri ile
hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.
Banka, yeni şubeleriyle müşterilerinin
farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt
verirken, başta gayrimenkul sektörü
olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine
katkı sağlamayı ayrıca hayata geçirilecek
yeni projelerle bölgesel istihdama destek
vermeyi amaçlıyor.
Emlak Katılım hâlihazırda; Merkez
(Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ankara, Bursa,
İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri,
Adana ve Konya (Büsan) şubeleriyle
hizmet vermeye devam ederken, 2020
sonuna kadar bu sayıyı 40 şubeye
ulaştırmayı hedefliyor.
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BAKIŞ

KUVEYT TÜRK’TEN ÜRETIME
VE YATIRIMA SAĞLAM DESTEK

T

icari müşterilerine cazip
kâr oranlarıyla finansman
desteğinde bulunan Kuveyt
Türk, başta KOBİ’ler olmak üzere
müşterilerinin makine finansman
ihtiyacını uygun kâr oranlarıyla
karşılıyor. Leasing ve makine taksitli
ticari finansman yöntemlerinin
kullandırıldığı makine finansmanı
kampanyası kapsamında Kuveyt
Türk’ün ticari müşterileri; TL’de
0,79’dan, dolarda 0,21’den,
euroda ise 0,19’dan başlayan kâr
oranlarıyla 6 ay ödemesiz olmak
üzere toplamda 60 aya varan vade
seçenekleriyle makine finansmanı
kullanarak, 1 milyar TL limitli makine
finansmanından nisan sonuna kadar
yararlanabiliyor. Makine finansmanı
dışında farklı sektörlerde hizmet
veren ticari işletmelere de rahat bir
nefes aldırmayı amaçlayan Kuveyt
Türk; Business Plus Kart, KOBİ
Kart, Esnaf Kart, Sağlam Bayi Kart
ve Tohum Kart ile de işletmelerin
yüzünü güldürüyor.

KUVEYT TÜRK’ÜN AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ 104,4 MILYAR TL’YE ULAŞTI

K

uveyt Türk, 2019 yılına dair finansal
sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yıla
göre yüzde 28 artışla 1 milyar 110
milyon TL net kâr elde eden banka, istikrarlı
büyümesini 2019 yılında da sürdürdü.
Toplanan fon büyüklüğünü 2018 yılına göre
yüzde 58,4 artışla 85 milyar 494 milyon
TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan
fon büyüklüğünü de yüzde 21,2 artışla
57 milyar 926 milyon TL’ye ulaştırdı. Öz
varlıklarını 6 milyar 821 milyon TL, aktif
büyüklüğünü ise 104 milyar 439 milyon
TL’ye yükselten kurum, aktif büyüklük
açısından katılım finans kuruluşları arasında
ilk sırada, bankacılık sektöründe ise 11’inci
sırada yer aldı.
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan,
“Aktif kalitemizi koruyarak istikrarlı
büyümemizi 2019 yılında da devam
ettirdik. Yılsonu itibarıyla ulaştığımız
104,4 milyar TL aktif büyüklükle katılım
finans kuruluşları arasındaki yerimizi
sağlamlaştırdık. 2019 yılında 1,1 milyar
TL net kâr elde ederek hedeflerimizi
aştık. Toplanan fonlarda ve kullandırılan
fonlarda ise sektörün üzerinde bir büyüme
yakaladık. Şubeleşmeye 2019 yılında

da devam ettik ve şube sayımızı 430’a
ulaştırdık. Büyümedeki ana önceliğimizin,
2020 yılında da reel ekonominin
desteklenmesi ve büyümenin finansmanına
katkı sağlamak yönünde olacağını ifade
edebiliriz.” dedi.

KUVEYT TÜRK’ÜN İNOVASYON MERKEZI “INNHOUSE” AÇILDI

TEKNOGIRIŞIM GSYF, 2020’YE
İKI YENI YATIRIMLA BAŞLADI

K

uveyt Türk’ün iştiraki KT
Portföy Yönetimi AŞ, teknoloji
odaklı şirketlere erken aşama
yatırım gerçekleştirmek amacıyla
kurulan Teknogirişim Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF)
ile çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Teknogirişim GSYF,
yapay görme temelli kalite kontrol
ürünleri üreten Visiomex ile üç
boyutlu yazıcı ve sarf malzemeleri
üreten Oo-Kuma’nın girişimlerine
yatırım yaptı. KT Portföy yetkililerinin
yanı sıra Visiomex ve Oo-Kuma
girişimcilerinin de katılımıyla
düzenlenen törenle şirketler arasında
yatırım sözleşmesi imzalandı.
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K

uveyt Türk, inovasyonu ve
sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine
entegre etmek amacıyla yeni
projelerini hayata geçiriyor. Sektörün
iki AR-GE merkezine sahip tek finans
kuruluşu olan Kuveyt Türk’ün yeni projesi,
biyo-inovasyon konseptli yeni nesil
inovasyon merkezi oldu. Yenilikçi fikirleri
desteklemek ve çalışanların gelişimine
katkı sağlamak amacıyla kurulan inovasyon
merkezi “Innhouse” ile Kuveyt Türk hem
çalışanlarının aidiyet duygusunu artırmayı
hem de girişimcilere destek olmayı
amaçlıyor. “Biyo-inovasyon” yaklaşımıyla
tasarlanan merkezde; doğa ile uyumlu ve
tamamı geri dönüşebilir malzemeler tercih
edilerek, çalışanların inovatif fikirler ortaya
çıkarmasına zemin hazırlamak hedefleniyor.
Bu doğrultuda merkez, Kuveyt Türk
çalışanlarının yanı sıra sektörden misafirleri
de ağırlayarak açık rekabet ortamı
oluşturmayı istiyor.

Innhouse’un faaliyete geçmesinin ardından
konuyla ilgili açıklama yapan Kuveyt Türk
Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir,
Innhouse’un yenilikçi fikirler üretecek bir
merkez olma düsturuyla hayata geçirildiğini
söyleyerek, “Müşteri deneyimi, tasarım
odaklı düşünme ve finansal teknolojiler
merkezimizin önceliği olacak. Innhouse,
sadece çalışanlarımıza değil yenilikçi fikirleri
olan herkese hizmet verecek.” dedi.

BAKIŞ

TÜRKIYE FINANS, KAMU-SEN İZMIR İLE PROTOKOL İMZALADI

DESTEK ÇEK İLE ÇEKLERIN
KARŞILIĞI TÜRKIYE
FINANS’TA

T
Türkiye Finans İzmir Şube Müdürü Alper Can, Türkiye Finans Ege Perakende Bölge Satış Müdürü Nilgün Deveci, Kamu-SEN İzmir
İl Temsilcisi ve Türk-Eğitim SEN İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, İzmir 2 No’lu Sağlık-SEN Şube Başkanı Şenol Atıcı.

T

ürkiye Finans, Mardin Memur-Sen
ile imzaladığı işbirliği anlaşmasının
ardından Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl
Temsilciliğiyle de protokol imzaladı.
Sözkonusu protokole ilişkin imza töreni
Türkiye Finans Ege Perakende Bölge

Satış Müdürü Nilgün Deveci, Türkiye
Finans İzmir Şube Müdürü Alper Can,
KAMU-SEN İzmir İl Temsilciliği, KAMUSEN İzmir İl Temsilcisi ve Türk-Eğitim
Sen 2 Nolu Şube Başkanı İrfan Toksoy ile
sendika üyelerinin katılımıyla 26 Şubat’ta
İzmir Alsancak’ta gerçekleştirildi.

TÜRKIYE FINANS’IN 2019’DAKI AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

T

ürkiye Finans Katılım Bankası, 2019
yılı bilançosunu duyurdu. Yılsonu
verilerine göre Türkiye Finans’ın
toplam aktif büyüklüğü yüzde 11 artışla 52
milyar olurken Banka, 378 milyon lira net
kâr elde etti. Bir önceki yıla göre yüzde 49
artışla 40 milyar lira değerinde katılım fonu
toplayan Bankanın kullandırdığı fonlar ise
33 milyar lira oldu. Kurumun özkaynakları
ise bir önceki yıla göre yüzde 12 artış
göstererek 4 milyar 827 milyon liraya
ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde

17,26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye
Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji
Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat,
Bankanın 2019 yılsonu finansal sonuçlarıyla
ilgili olarak şunları söyledi: “2019 yılı
Türkiye Finans’ın önemli adımlar attığı ve
bu adımları başarıya dönüştürdüğü bir yıl
oldu. Bankamızın kârlı ve sürdürülebilir
büyüme stratejisini tüm sene boyunca
devam ettirerek katılım bankacılığı
prensiplerinden ödün vermeyen ürün ve
hizmetler sunduk.” dedi.

TÜRKIYE FINANS’TAN ELAZIĞ’DAKI MÜŞTERILERINE DESTEK

T

ürkiye Finans, Elazığ depreminin
ardından müşterilerine destek olmak
amacıyla harekete geçti. Banka,
ikametgâhı Elazığ olan ve diğer illerde
ikamet edip Elazığ’da gerçekleştiren tüm
bireysel kullanıcıları ile esnaf ve küçük
işletme sahibi müşterilerinin, talep etmeleri
durumunda finansman ödemelerini 3 ay,
kredi kartı ödemelerini ise isteğe bağlı
olmaksızın son ödeme tarihi 6 Nisan olmak
üzere erteledi. 28 Ocak itibarıyla hayata
geçirilen uygulama ile depremden olumsuz

etkilenen vatandaşlara, 3 ay boyunca
bankacılık ödemelerinde kolaylık sunulması
amaçlanıyor.
Deprem desteği kapsamına giren Türkiye
Finans müşterileri, kredi kartı ödemelerini
6 Nisan tarihine kadar yapamasalar
dahi gecikmeye girmeyecek ve eğer
isterlerse ödemelerini bu tarihten önce
de yapabilecekler. Finansman ürünleri için
ise erteleme süresi boyunca aylık taksit
tutarlarına kâr payı eklenmeyecek.

ürkiye Finans, katılım
bankacılığında bir ilk olan
“Destek Çek” uygulaması
ile KOBİ ve tüm tüzel kimlikli
müşterilerinin destekçisi olmaya
devam ediyor. Uygulama
sayesinde Destek Çek kullanan
tüm müşteriler, hesaplarında yeterli
bakiyeleri bulunmadığı durumlarda
veya mevcut hesapları müsait
olmadığında bile talep etmeleri
hâlinde, çeklerini limitleri dahilinde
fon kullanarak ödeyebiliyorlar.
Böylece Destek Çek ile fonlaması
gerçekleşen müşterilerin, çeklerinin
karşılıksız çıkma ihtimali ve kurumun
itibarına zarar gelme riski de
ortadan kalkmış oluyor. Mevcut
çeklerin fonlanabilmesi için çek
kesilmeden önce Katılım Bankacılığı
Vekalet Formu’nun imzalanmış
olması ve çekin vadesine kadar ilgili
faturanın Türkiye Finans şubelerine
bildirilmesi gerekiyor.

TÜRKIYE FINANS, MARDIN
MEMUR-SEN İLE PROTOKOL
İMZALADI

T

ürkiye Finans, Mardin MemurSen ile işbirliği anlaşması
imzaladı. Türkiye Finans Doğu
Anadolu Perakende Bölge Satış
Müdürü Ferit Öziş, Türkiye Finans
Mardin Şube Müdürü Orhan Özoğlu,
Mardin Memur-Sen Başkanı Eyyüp
Değer, Genel Sekreteri Mehmet
Selim Ünverdi ve Başkan Yardımcıları
Abdulsamet Yılmaz, Ümit Unat,
Abdulkadir Kurtuluş ve Sabahattin
Genç’in imza törenine katıldığı
işbirliği anlaşmasına göre; Banka,
Mardin Memur-Sen konfederasyon
üyelerine finansman ihtiyaçlarında
avantajlı kâr payı oranları sunacak.
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BAKIŞ

VAKIF KATILIM SERMAYESINI ARTTIRDI

V

akıf Katılım Yönetim Kurulu;
11 Şubat 2020 tarihli kararıyla
Banka’nın 1 milyar 20 milyon
TL olan ödenmiş sermaye tutarını, 2
milyar 200 milyon TL arttırarak toplam
sermayenin 3 milyar 220 milyon TL’ye
yükseltilmesini onayladı. Arttırılan 2 milyar
200 milyon TL’nin ortaklar tarafından
payları oranında karşılanmasına karar
verildi.

T

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı
Öztürk Oran, sermaye artırımına ilişkin
yaptığı açıklamada, ‘’2016 yılında yola
çıktığımızda amacımızı ‘sektörün referans
kurumu olmak’ şeklinde belirlemiştik.
Aradan geçen 4 yıl içinde bu amaç
doğrultusunda çok başarılı çalışmalara
imza atarak önemli mesafeler katettik.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sermaye
arttırımı ise ‘sektörün referans kurumu
olma’ vizyonumuz doğrultusunda hayata
geçireceğimiz çalışmalar için önemli bir
kaynak olacak.” değerlendirmesinde
bulundu.

VAKIF KATILIM, YILIN İLK KIRA SERTIFIKASINI GERÇEKLEŞTIRDI
olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile
16 Ocak 2020’de yılın ilk kira sertifikası
ihracına imza attı. 630 milyon TL tutarında
ve 76 gün vade ile piyasaya sunulan kira
sertifikası ihracı, yatırımcılardan büyük
ilgi gördü. Vakıf Katılım Genel Müdürü
İkram Göktaş, konuya dair yaptığı
açıklamada, 2019 yılında 36 tertip kira
sertifikası ihracıyla, nitelikli yatırımcılardan
toplamda 9 milyar TL’lik fon sağladıklarını
ve 16 Ocak 2020 itibarıyla tedavülde
yaklaşık 2,6 milyar TL’lik kira sertifikalarının
bulunduğunu belirtti.

T

ürkiye Katılım Bankaları Birliği
(TKBB) verilerine göre; 2019 yılında
katılım bankaları arasında en fazla
yurt içi TL kira sertifikası ihracında bulunan
banka, Vakıf Katılım oldu. Kurum, iştiraki
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VAKIF KATILIM, KIYMETLI
MADEN İŞLEM HACMINDE
LIDER OLDU
ürkiye’nin Millî Altın Bankası
olma hedefiyle 2017 yılında
Borsa İstanbul Kıymetli
Madenler ve Taşlar Piyasası’nda
(KMTP) külçe altın işlemlerine
başlayan Vakıf Katılım, 2 yıl içinde
liderlik koltuğuna oturdu. Kurum,
2019 yılında toplam 63,4 ton fiziksel
külçe altın ve 236,7 ton fiziksel
gümüş alım satımı gerçekleştirerek
KMTP’de, en fazla kıymetli maden
işlem hacmine sahip olan banka
unvanını elde etti. Vakıf Katılım
Genel Müdürü İkram Göktaş
konuyla ilgili yaptığı açıklamada altın
bankacılığında kısa sürede önemli
başarılara imza atarak, bu alanda
referans kurum olma hedefine
emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.
Göktaş, “2020 yılında da ülkemiz
ve ekonomimiz için katma değer
yaratacak çalışmalar yapmaya
devam edecek, uluslararası
piyasalardaki işlem hacmimizi
genişletmeye olanak tanıyacak
çalışmalara kararlılıkla devam
edeceğiz.” dedi.

VAKIF KATILIM’DAN KAMU
LOJMANLARINA FINANSMAN
DESTEĞI

V

akıf Katılım ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Millî Emlak
Genel Müdürlüğü arasında
kamu lojmanlarının finansmanına
yönelik protokol imzaladı. Anlaşmaya
göre Vakıf Katılım, lojmanların
ihale yoluyla satışında konut
finansman desteği sağlayacak. Kamu
lojmanı almak amacıyla finansman
başvurusunda bulunanlar için kâr
oranı 60 ay üzerinden 0,79, 61
-120 ay üzerinden ise 0,89 olarak
belirlenecek.

BAKIŞ

TÜRK

KIZILAY

ZIRAAT KATILIM ÇALIŞANLARINDAN İDLIB’E YARDIM

Z

iraat Katılım çalışanları, kurumun yürüttüğü sosyal
sorumluluk faaliyetleri kapsamında İdlib için bir yardım
kampanyası başlattı. Bölgede yaşanan insani drama sessiz
kalmayan Ziraat Katılım ailesi “2020’ye Paylaşarak Başlıyoruz”
adlı bir kampanyaya imza attı. Proje kapsamında banka
çalışanlarının destekleriyle ihtiyaç sahibi kişiler için toplanan
yardım parası, Kızılay aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı.

We estimate that more than
reside in Northern Syria.

4.500.000

people currently

2.500.000 people are internally

Out of this number, at least
displaced from other parts of Syria.

Majority of these IDPs are sheltered in camps and makeshift
settlements, built-up with either tents or tarpaulin make-ups.
Many of these shelter units are not protective enough, tents as
old as 9 years and makeshifts not fit-for-use.
Forced displacement continues at massive scale and only in ldleb
from December 2019 to today, due to recent violence, more than

350.000 people are displaced from southern parts of the
Governorate to areas in North adjacent to Turkish border.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’in “Paylaşmak,
Ziraat Katılım Ailesine Çok Yakışıyor” söylemiyle start
verdiği kampanya, banka çalışanlarından büyük ilgi gördü.
Toplanan bedeller ile yiyecek, ilaç ve giyecek gibi insani
yardım malzemeleri alınırken, İdlib’deki ihtiyaç sahiplerinin
barınacağı konutların yapımına da başlandı. Böylece İdlib’de
gerçekleştirilen ilk proje Ziraat Katılım’a ait olurken, sözkonusu
evlerin bulunduğu alana “Başak Mahallesi” adı verildi.
Villages

with,

1000

units

of

1+1

"Emergency Housing Unit" with 30 m2

ZIRAAT KATILIM’IN
ESENYURT ŞUBESI AÇILDI

including restroom, bathroom, kitchen
and water outlet installation system- as
well as mosque, health care center,
center
and
community
school,
playgrounds are going to be built for
people in need in Northern Syria.

T

ürkiye genelinde şube ağını hızla
yaygınlaştırmaya devam eden Ziraat
Katılım, toplamda 94 şubeye ulaştı.
Bankanın, 89’uncu şubesi İstanbul Maltepe’de,
90’ıncı şubesi Adıyaman’da, 91’inci şubesi
Ankara Çukurambar’da, 92’nci şubesi
Alanya’da, 93’üncü şubesi ise Gaziantep
OSB’de hizmet vermeye başlamıştı. Peş peşe
şube açılışları gerçekleştiren Ziraat Katılım;
94’ncü şubesini de İstanbul Esenyurt’ta
hizmete açtı. Banka, 2020 yılı boyunca yurt içi
ve yurt dışındaki şube açılışlarını sistemli bir
şekilde yürütmeye devam edecek.
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SEKTÖR

ÇANKIRI
ÜNIVERSITESINDE
İSLAMI SIGORTACILIK
KONFERANSI

KATILIM ESASLI FONLAR, SEKTÖRDEN HIZLI BÜYÜDÜ

C

ankırı Karatekin Üniversitesi
Bankacılık ve Finans Bölümü
ile Medya ve Girişimcilik
Topluluğu`nun ortak düzenlediği
“Finansal Farkındalık Zirvesi:
Sigorta” Konferansı, Uluyazı
Kampüsü Rektörlük Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed
Nuri Öner, sigortacılığın önemine
ve tarihçesine değinerek
merak edilen konular hakkında
öğrencilerin bilgilendirildiğini
belirtti. Konferansın ikinci
oturumunda “İslami Sigortacılık
Sisteminin Dinamikleri ve
İhtiyaç Gereksinimleri” hakkında
konuşmalarını yapmak için Neova
Sigorta İç Denetim Başkanı ve
Katılım Sigortacılığı Derneği
Genel Sekreteri Dr. Yunus Emre
Gürbüz davet edildi. Gürbüz,
“Katılım bankacılığının sektördeki
payı yüzde 6`ya yakınken İslami
sigortacılığın payı, son 10 yılda
yüzde 5`e ulaştı.” dedi.
Konferansa, Üniversitelerarası
Kurul Toplantısı nedeniyle
katılamayan Rektör Prof. Dr.
Hasan Ayrancı, öğrencilerin
sosyal medya üzerinden
yaptığı paylaşım için ”Finansal
Farkındalık Zirvesi kapsamında
çok önemli konuşmalar yapılıyor.
Konuşmacıları, organizasyonu
yapan ekibi ve dinleyerek
katılanları tebrik ederim.”
yorumunda bulundu.

K

atılım esaslı yatırım ve emeklilik
fonları, 2019 yılında iki katına
çıkarak yüzde 104 büyüdü. Portföy
yönetimi sektörü ise aynı dönemde
yüzde 64 büyüme kaydetti. Yeni kurulan
katılım esaslı fonlar, daha önce yatırım
ve emeklilik fonlarını tercih etmeyen
yatırımcılara hitap ettiği için sektöre yeni
yatırımcı getirerek ekonomik aktiviteleri

KATAR FINANS MERKEZI ILE İŞBIRLIĞI YAPILDI

D

ünyanın en hızlı büyüyen finans
merkezleri arasında yer alan Katar
Finans Merkezi ile İstanbul Finans
Merkezi arasında işbirliğini kapsayan
mutabakat zaptı, Katar Finans Merkezi
İdaresi ve Cumhurbaşkanlığı Finans
Ofisi arasında imzalandı. Sözkonusu
anlaşma, iki ülke arasında ekonomik ve
finansal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.
İki kuruluş, katılım finansı ve sermaye
piyasaları başta olmak üzere önemli
finansal sektörlerde işbirliği yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı
Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans
Merkezi Projesi’nin sürdürülebilir
ekonomik kalkınma için Türkiye’nin en
önemli girişimlerinden biri olduğunu
belirterek şunları kaydetti: “Projenin
yeniden değerlendirme süreci
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destekliyor. Katılım esaslı fonlar;
görüşleri dolayısıyla finans piyasalarına
mesafeli duran müşterilerine sektörde
alan açıyor, yeni müşteri kitlelerinin
tasarruf sistemine katılmasında önemli
görev üstleniyor.
Bu kapsamda KT Portföy Yönetimi AŞ de
yıl sonu itibarıyla 4,2 milyar TL’lik portföy
büyüklüğüne ulaştı.

sonunda İFM bölgesi inşaatını 2022’de
tamamlamayı planlıyoruz. Bu proje,
İstanbul’u hem bölgesel hem de küresel
finansal ekosistem içinde bir cazibe
merkezi hâline getirecektir. İstanbul’un,
fintech ve katılım finansı alanlarında
avantajlı olduğunu düşünüyoruz ve bu
iki alanı öncelikli çalışmalar kapsamında
değerlendiriyoruz.”

SEKTÖR

HİSEFAM’DAN FAIZ HASSASİYETİ PANELİ

H

itit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama
Merkezi (HİSEFAM) ile İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde
“Farklı Açılardan Faiz” konulu panel düzenlendi. Hitit
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Taha Bahadır Saraç, Türkiye’nin 192 ülke arasında faizi
en yüksek 15’inci ülke olduğunu söyledi. Faizin yüksek olmasının
ekonomik problemlerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Saraç,
dünyada bugün sermayenin hâkim olduğu bir sistem olduğunu
ifade etti.
Kapitalist ekonomilerin ayakta kalmasının üretime bağlı olduğunu
kaydeden Saraç, “Kapitalist sistemin en temel mekanizması
kredidir. Kredi mekanizması olmadan kapitalist sistem hayatta
kalamaz. Kredi mekanizması demek, bizi gelirimizden daha fazla
borçlandırmak demektir. Çünkü kapitalist ekonomilerin ayakta
kalması üretime bağlıdır. Şu an geldiğimiz noktada dünyanın borcu
244 trilyon dolar. Dünya hasılası ise 80 trilyon dolar. Dünyada
gelirin üç katı daha fazla borç var. Demek ki kapitalist sistem
bugün bize nimetler sunuyor ama bu tüm ülkelerin borçlarını
artırıyor.” dedi.

VERGI ÖDEMELERINDE KOLAYLIK

V

ergi mükellefleri, internet ve mobil bankacılık
uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan
vergilerini rahat ve hızlı bir şekilde ödeyebiliyor. Gelir
İdaresi Başkanlığınca 1 Ocak 2020’den itibaren, bankalarla
imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gidilmişti.
Buna göre; vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı
yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi
daireleri vezneleri dışında Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank,
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla
tahsiline devam ediliyor. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar
tarafından nakit, hesap, çek, banka kartı, havale ve EFT
yoluyla tahsilat yapılamıyor. Ancak kredi kartı ile tahsilat
yapılması uygun bulunan, vergi, harç ve cezaların anlaşmalı
bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil
edilmesi sürüyor. Yeni dönemde mükelleflerin vergi ödeme
yükümlülüklerini kolay ve hatasız yerine getirebilmesi amacıyla,
Gelir İdaresi Başkanlığı ve tahsilat yetkisi verilen kamu bankaları,
kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının
gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı.

KATILIM SIGORTACILIĞI BÜYÜMEYI SÜRDÜRÜYOR

T

ürkiye Sigorta Birliğinin (TSB) açıkladığı istatistiklere göre
katılım sigortacılığı, 2019 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 54 artışla 3 milyar 436,8 milyon TL prim üretimi
gerçekleştirdi. 2019 yılı enflasyonu ile karşılaştırıldığında,
katılım sigortacılığında reel büyüme ise yüzde 37,7 olarak
gerçekleşti. Katılım sigortacılığında geçen yıl hayat dışı
sektör 49,6 (reel yüzde 33,8) büyürken hayat branşında
prim üretimindeki artış yüzde 183,5 (reel yüzde 153,5) oldu.
Katılım sigortacılığında toplam prim üretimi içinde pazar
payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan “genel zararlar”,
yüzde 446,94 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen branş oldu.
Katılım sigortacılığı istatistiklerini değerlendirirken büyüme
oranlarında genel sigorta sektörüne göre şirket sayısının
azlığından ve prim üretiminin düşüklüğünden kaynaklanan baz
etkisini de dikkate almak gerekiyor.

Mart - Nisan 2020

19

Katılım Bankaları
Başlıca Finansal
Büyüklükleri
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DÜNYADAN

İLK KÜRESEL
MÜSLÜMAN
YARDIM FONU
BAŞLADI

U

UNICEF ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB), insani
desteğe ihtiyaç duyan milyonlarca çocuğa ulaşacak
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olacak yenilikçi bir fon oluşturdu. Küresel Müslüman
Hayırseverler Çocuk Fonu (GMPFC), Birleşmiş Milletler kuruluşu
çok taraflı bir kalkınma bankası tarafından başlatılan ve
Müslüman bağışına odaklanan ilk fon olma özelliğini taşıyor.
GMPFC; zekat gibi zorunlu bağışlar, sadaka bağışları ve vakıf
bağışları gibi gönüllü bağışlar da dâhil olmak üzere birçok
Müslüman hayırseverin kalkınma programlarına katkıda
bulunmasını sağlayacak. İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr.
Bandar Hajjar, “89 milyon çocuk da dâhil olmak üzere yaklaşık
184 milyon insanın, insani yardıma ihtiyacı var. Çocuklar
savunmasızdır. Dünyada birçok çocuk şiddet, sömürü, hastalık
riskiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden İslami finans gibi acil ve
yenilikçi çözümlere ihtiyacımız var.” dedi.

“MOODY’S”TEN
TÜRK KATILIM
BANKACILIĞI
AÇIKLAMALARI

K

redi derecelendirme kuruluşu Moody’s, hükümetin Türk
İslami bankacılık sektöründe büyümeyi yönlendiren
girişimlerinin etkisi ile sektörün gelecek 10 yıl içinde
varlıklarını ikiye katlamaya hazır olduğunu bildirdi. Türkiye’nin
İslami bankacılık sektörünün, hâlihazırda diğer Müslüman
ülkelerden daha küçük olduğunu belirten Moody’s, yavaş
başlangıcın büyüme için bolca alan oluşturduğunu ifade etti.
İslami bankacılığın Türkiye’deki toplam bankacılık varlıkları içinde
Eylül 2019 itibarıyla yüzde 5,8 paya sahip olduğunu belirten
Moody’s; Malezya’da bu oranın yüzde 33, Orta Doğu ülkelerinde
ise yüzde 15-77 arasında olduğunu belirtti.
Türkiye’nin 2015-2019 döneminde üç yeni kamu sahipli katılım
bankası kurduğunu ve rekabeti artırdığını anlatan Moody’s,
“Devlet destekli 2,6 milyar dolar yatırımla, 2023 yılında açılacak
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, büyüme için yeni bir
ateşleyici olacak. Hükümet İstanbul’u finans için global bir
merkez hâline getirmek istiyor.” değerlendirmesini yaptı.

İSLAMI
EKONOMI
DÜNYAYI
İKIYE KATLADI

T

homson Reuters tarafından Dinar Standard işbirliğiyle bu
yıl yedincisi hazırlanan Global İslami Ekonomi Raporu,
Dubai’de açıklandı. Dünya Bankası 2019 Raporu’na göre,
dünyada ekonomik büyüme yüzde 2,9 iken İslami ekonomi ise
yüzde 5,2 büyüdü. Dünyadaki en büyük İslami ekonomilerin
sıralandığı raporda Türkiye, genel kategoride 12’nci sırada yer
aldı. Türkiye’nin İslami ekonomi içinde en güçlü olduğu alan ise
Muhafazakâr Moda (Modest Fashion) olarak açıklandı.
Rapora göre, dünyada 1,8 milyar Müslüman nüfusu kapsayan
İslami ekonominin 2019 hacmi 2,2 trilyon dolar iken bu rakamın
2024’e kadar 3,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2018-2019
yılları arasında İslami ekonomiye yapılan yatırım ise 1,2 milyar
dolar oldu. Rapor kapsamında Müslüman nüfus, 2018 yılında 2,2
trilyon dolar harcadı.
Rapor; ayrıca helal gıda, helal finans, helal turizm, helal medya
ve helal kozmetik gibi kategorilerde de ülkeleri sıralıyor.
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NİYAH,
İNGILTERE’DE
FAALIYETE
GEÇTI

İ

slami bankacılık modeli, gayrimüslim ülkelerde de hızla
faaliyete geçmeye devam ediyor. Son olarak Niyah adlı dijital
bankacılık uygulaması, İngiltere’de faaliyetlerine başladı.
Niyah, şer’i hukuk sistemiyle tam uyumlu olarak lanse edilen
bir dijital bankacılık uygulaması. Şu anda erken erişim olarak
kullanıma sunulan Niyah, faizsiz bankacılık hizmeti veriyor. Alpha
aşamasında olan bankacılık uygulaması, belli bir grup tarafından
test edilmeye devam ediliyor. Banka kartları için Mastercard
ile anlaşan fintech girişiminin herhangi bir şubesi de yok.
Dolayısıyla tamamen mobil bankacılık hizmeti sunarak faaliyet
gösteriyor.
Niyah’ın kurucusu olan Safdar Alam‘ın açıklamalarına göre,
İngiltere’de İslami bankacılık sistemi dijital ve mobil bankacılık
konusunda sorunlar yaşıyor. Niyah da bu alandaki açığı
kapatarak, sunduğu dijital bankacılık deneyimiyle ön plana
çıkmak istiyor. İngiltere’de İslami bankacılık modelinin hacminin
5 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYADAN

DIJITAL PARAYI
“MERKEZI
MÜDAHALE EKIBI”
TAKIP EDECEK

U

luslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile dünyanın önde
gelen merkez bankalarının, dijital para birimlerinin
durumunu değerlendirmek üzere bir ekip oluşturduğu
bildirildi. Bu kapsamda; Avrupa, Kanada, İngiltere, Japonya
ve İsviçre merkez bankaları kanalıyla dijital paranın kullanım
ve misyonuyla ilgili uzman ekip kurdu. Avrupa Merkez Bankası
(ECB) tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada; ekipte
yar alanların, kendi ülkelerinde dijital para deneyimlerini
incelemek için önemli misyon üstlendiklerine vurgu yapıldı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe
ile Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Başkanı
Benoit Coeure’nin de sözkonusu ekibe eş başkanlık yapacağı
ifade edildi.
Merkez Bankaları dijital para ekibi; paraların kullanım örneklerini,
sınır ötesi birlikte çalışabilirlik dâhil olmak üzere; ekonomik,
işlevsellik ve teknik tasarım açısından değerlendirecek. Kurulan
ekip, ayrıca gelişmekte olan teknolojiler hakkında da bilgi
paylaşımında bulunacak.

DUBAI ISLAMIC
BANK NOOR
BANK'I
DEVRALDI

D

ubai Islamic Bank (DIB), Noor Bank'ı hisse swapı ile
devralması için onay sürecini tamamladı. DIB, yaptığı
açıklamada çıkarılmış sermayesini 7 milyar 240 milyon
744 bin 377 adet hisseye çıkarmak için 651 milyar 159 milyon
198 bin 651 yeni hisse ihraç ettiğini söyledi.
Dubai Islamic Bank Başkanı Mohammed Ibrahim Al Shaibani,
anlaşmanın tamamlanmasının bankanın bölgede ve ötesindeki
ayak izini genişletmek için “ideal bir adım” olduğunu söyleyerek,
Noor Bank’ın satın alınmasının Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki
en büyük bankacılık kuruluşları arasında önemli bir başarı
olduğunun altını çizdi. DIB CEO’su Adnan Chilwan ise devralımın
Birleşik Arap Emirlikleri’nin İslami finans dünyasındaki konumunu
artıracağını söyledi.
Dubai Islamic Bank'ın, Pakistan ve Kenya'da yan kuruluşları da
bulunuyor. Bahsi geçen banka, Endonezya'daki Panin Dubai
Syariah Bank'ın yaklaşık yüzde 40'ına sahip.

OXFAM’DAN
AÇIKLAMALAR

İ

ngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu olan Oxfam,
dünyanın en zengin 2 bin 153 kişisinin elinde bulunan
servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu
açıkladı. Bahsi geçen raporda, “Eğer herkes 100 dolarlık
banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, dünyanın
büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Gelişmiş bir ülkede yaşayan
orta hâlli bir kişi, bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin
iki kişi ise uzayda olurdu.” ifadeleri kullanıldı.
Fırsat ve gelir adaletsizliğinin azaltılması için hükümetlerin ulusal
sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapması gerektiğinin ifade
edildiği raporda, aşırı servet anlayışının ortadan kaldırılması
gerektiği belirtildi. “Aşırı servet, işlemeyen bir ekonomik
sistemin emaresidir.” ifadesine yer verilen raporda, hükümetlerin
zengin ve fakir kesimler arasındaki uçurumu kapatacak radikal
politikaları yürürlüğe koyması gerektiği de vurgulandı. Benzer bir
çağrı da geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)
Başkanı’ndan gelmişti.

DUBAI AEROSPACE
ENTERPRISE’TAN
300 MILYON
DOLARLIK İMZA

D

ubai Aerospace Enterprise (DAE), Emirates Islamic ve
Emirates NBD Capital ile 300 milyon dolarlık iki dilimli
teminatsız vadeli finansman tesisi imzaladığını açıkladı.
Havacılık şirketi olarak faaliyet gösteren Dubai Aerospace
Enterprise, finansmanın DAE’nin gelecekteki finansman
ihtiyaçlarını da destekleyeceğini söyledi.
Dubai merkezli şirket, konuyla ilgili yaptığı diğer açıklamalarda
5 yıllık kredilendirmenin geleneksel ve İslami bir dilimden
oluştuğunu ifade ederek, anlaşmanın 600 milyon dolara kadar
yükseltilebileceğinin altını çizdi. Şirket ayrıca 2019’un Eylül
sonu itibarıyla toplam 358 adet uçak filosu bildirildi. Geçen yılın
üçüncü çeyreğinde ise filodaki uçakların 56 farklı ülkede 111
kiracıya kiraya verildiği açıklandı.
Dubai Aerospace Enterprise, uçak kiralama ve uçak
mühendisliğini kapsayan iki ayrı bölümden oluşuyor. Şirketin
yüzde 100'ü ise Dubai Hükümeti’nin yatırım kolu olan ICD'ye ait.
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TDV BURSA ABDULLAH
TİVNİKLİ KIZ ÖĞRENCİ
YURDU’NUN AÇILIŞI YAPILDI
T

TKBB-DİYANET İSTİŞARE TOPLANTILARI DEVAM EDIYOR
Program kapsamında sırasıyla; İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya,
Kocaeli ve Antalya’da istişare toplantıları düzenlendi

T

ürkiye’de katılım bankacılığının
bilinirliğini arttırmak ve İslami
finansın tabana yayılmasını sağlamak
amacıyla Türkiye Katılım Bankaları Birliği
(TKBB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
arasında yapılan istişare toplantıları
devam ediyor.
Program kapsamında sırasıyla; İstanbul,
Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli
ve Antalya’da istişare toplantıları
düzenlendi. Bu bağlamda 21 Ocak’ta
Bursa, 6 Şubat’ta Ankara, 20 Şubat’ta
Sakarya ve 10 Mart’ta Antalya’da
düzenlenen istişare toplantılarına;
katılım bankaları yöneticileri, sözkonusu
şehirlerin katılım bankaları şube
müdürleri ile kurumsal iletişim müdürleri
ayrıca il, ilçe müftüleri ve vaizler katıldı.
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Etkinlik boyunca katılım bankacılığına
dair söyleşiler düzenlenerek, faizsiz
bankacılık ile ilgili genel işleyiş ve ortak
felsefe anlatıldı. Ayrıca programa katılan
müftülerin ve vaizlerin katılım bankacılığı
ile ilgili soruları da etkinlik kapsamında
cevap buldu.

ürkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bursa
Abdullah Tivnikli Kız Öğrenci
Yurdu’nun açılış töreni; T.C. Diyanet
İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Özdemir, TKBB Genel Sekreteri
Osman Akyüz, TKBB Genel Sekreter
Yardımcısı İsmail Vural, Kuveyt Türk
Genel Müdürü Ufuk Uyan, Vakıf Katılım
Genel Müdürü İkram Göktaş, Albaraka
Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan
Altundağ, Emlak Katılım Genel Müdür
Yardımcısı Hasan Apaydın ve Katılım
Bankaları Bursa Şube Müdürlerinin
katılımı ile gerçekleştirildi. Erbaş
tören sırasında yaptığı konuşmada;
“Gençlerimizin iyi bir eğitim alarak
geleceğe hazırlanmaları konusunda
ne kadar gayret edersek, Allah
indinde o kadar güzel işler yapmış
oluruz. Görmüş olduğunuz yurt da
bu çabanın bir ürünüdür.” ifadelerini
kullandı. TDV’nin toplamda 72
adet öğrenci yurdu bulunduğuna
işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:
“Yurtlarımızda, öğrencilerimizin hem
sıcak bir yuva hem de donanımlı
bir eğitim ortamı içerisinde vakit
geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Bu doğrultuda tüm yurtlarımızda
çeşitli seminerler, okuma planları ve
etkinlikler yaparak kurumlarımızı âdeta
ikinci bir üniversiteye dönüştürmeye
çalışıyoruz.”dedi. Erbaş, nice gençlere
daha ev sahipliği yapmak istediklerini
belirtti. Erbaş’ın konuşmasının
ardından Bursa İl Müftüsü ve TDV
Şube Başkanı İzani Turan’ın duası ile
yurdun açılışı gerçekleştirildi.

TKBB HABER

TKBB-İRÖİB İŞBIRLIĞINDE,
AZERBAYCAN'DA SERTİFİKA PROGRAMI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Program kapsamında üniversitelerde yüksek
lisans öğrencilerine verilen yedi ders, katılım
bankacılığı sisteminin özeti mahiyetinde
katılımcılara sunuldu

YAŞAYAN VE GELIŞEN KATILIM
BANKACILIĞI KITABI ÖĞRENCILERLE
BULUŞTU
Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabı,
Kırıkkale Üniversitesi Uygulamalı Bilim
Yüksekokulu öğrencileri ile buluştu

K

atılım bankacılığı sektörü ile bu alanda eğitim veren
akademisyenlerin ortak çalışması sonucu hayata geçirilen
Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabı, piyasaya çıktığı
an itibarıyla büyük ilgi görmüştü. Katılım finans sistemiyle
ilgili tüm konulara değinerek ekosistemin anlaşılabilirliğine
katkı sunmayı amaçlayan eserde, yurt dışındaki örneklerin
yanı sıra Türkiye’de yapılan çalışma ve sektör pratiklerine de
değinilerek, katılım bankacılığı sistemi olabilecek en kapsamlı
hâli ile işlenmeye çalışılmıştı.
Akademi ve sektör pratiğini birleştiren yapısından ötürü
hemen hemen her kesimin dikkatini çeken eser, tüm bu
niteliklerinden dolayı ikinci baskısı ile okurlara sunuldu. İslami
finans alanında eğitim veren birçok üniversitede kaynak olarak
kullanılan Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabı son
olarak Kırıkkale Üniversitesi Uygulamalı Bilim Yüksekokulu
öğrencileri ile buluşarak, eğitime destek vermeye devam
edeceğini bir kez daha gösterdi.

T

ürkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Azerbaycan’da
faizsiz finans ile ilgilenen, İktisat Kaynaklarını Öğrenme
Merkezi’nin (İktisadi Resursların Öğrenilmesi İçtimai Birliği
(İRÖİB)) ortaklaşa düzenlediği “İslami Finans ve Katılım
Bankacılığı Sertifikalı Eğitim Programı” çerçevesinde
Azerbaycan’a üç günlük bir eğitim ziyareti yapıldı. 27-29
Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programlarına;
üniversitelerde İslami finans alanında ders veren hocalar, bu
alanda doktora ve yüksek lisans yapan öğrenciler ile katılım
bankalarının yönetici ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi.
Sertifikalı eğitim programı kapsamında üniversitelerde yüksek
lisans öğrencilerine verilen yedi ders, katılım bankacılığı
sisteminin özeti mahiyetinde katılımcılara sunuldu. “Katılım
Bankacılığı Felsefesi, Klasik Bankacılık ve Para, Dünyada
Faizsiz Bankacılık, Türkiye’de Katılım Bankacılığı, Fon Toplama
Yöntemleri, Fon Kullandırma Yöntemleri ve Kâr Dağıtım
Sistemi” derslerinden oluşan sertifika programı sonunda
yapılan sınavın ardından, başarılı olan katılımcılara sertifikaları
verildi.
Ziyaret kapsamında ayrıca, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi’nin
organize ettiği program ile 28 Ocak 2020 ‘de “Katılım
Felsefesi ve İnsani Finans” adlı bir konferans da verildi.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Üyeleri, Azerbaycan Din İşleri
Ataşesi, Eğitim Ataşesi, Ticaret Ataşesi, Azerbaycan Türk İş
Adamları Derneği, Anadolu Ajansı ve TRT Avaz yetkilileri, sivil
toplum kuruluşları, üniversite hocaları ile öğrencilerin katıldığı
konferans, İslami finansın işleyişi ve gerekliliğini anlatmayı
amaçladı.
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TKBB ILE AAOIFI ARASINDA MUTABAKAT ANLAŞMASI

İMZALANDI

T

ürkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
ve İslami Finansal Kuruluşlar için
Muhasebe ve Denetim Organizasyonu
(AAOIFI), Türkiye’de ve dünyada İslami
finans alanında farkındalık ve tanıtımı artırmak
için işbirliği yapmak üzere mutabakat anlaşması
imzaladı.
Anlaşmaya göre iki kuruluş hem alandaki bilgi
alışverişini sağlayacak hem de Türkiye ile diğer
ülkelerde, AAOIFI standartlarıyla ilgili ortak
kapasite geliştirme programları yürütmek gibi
İslami finans endüstrisinin gelişimini destekleyen
çalışmalar yürütecek. Ayrıca, AAOIFI ve TKBB
karşılıklı ilgi alanlarına odaklanan etkinliklere ev
sahipliği yapacak ve faaliyetlerini ilgili ağlar ile
yerel endüstrilere tanıtmaya çalışacak.
TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, mutabakat
anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yaptığı
açıklamada, “AAOIFI ile birlikte uzun yıllardır
çalışıyoruz. Yaptığımız mutabakat anlaşması
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ile de mevcut işbirliğini daha üst seviyeye
taşımayı ve resmîleştirmeyi umuyoruz.”
dedi. Standardizasyon ve uyumlaştırmanın
giderek önem kazandığı böylesi bir dönemde
iki kurum arasındaki işbirliğinin, İslami
finansın sürdürülebilir büyümesini daha da
destekleyeceğine inandıklarını belirten Akyüz,
“Bu mutabakat anlaşması, Türk uzmanların
AAOIFI yönetim kurullarında ve komitelerinde
artan temsiliyetlerini, kapasite geliştirme
etkinliklerinin ortak organizasyonunu ve ortak
ilgi alanları hakkında bilgi alışverişi içeren olası
işbirliği alanlarını keşfetme fırsatları sunuyor. Bu
ortaklığın Türkiye'nin İslami finans sektörünü
geliştirme vizyonunu destekleyeceğini ve
İstanbul'u küresel bir İslami finans merkezi olarak
konumlandırma çabalarına katkı sağlayacağına
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya
göre iki
kuruluş,
İslami finans
endüstrisinin
gelişimini
destekleyen
çalışmalar
yürütecek

AAOIFI Genel Sekreteri Omar Mustafa Ansari
ise yaptığı açıklamada, “TKBB yönetimine
destekleri için teşekkür ediyor ve bu resmî
işbirliği ile AAOIFI ve TKBB'nin birbirlerini
daha verimli bir şekilde destekleyebileceklerini
umuyoruz. TKBB, Türkiye'deki İslami finansın
büyümesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Bizler
de TKBB’nin girişimlerini ve faaliyetlerini her
zaman destekliyoruz.” dedi.

Emlak Katılım;
bir asra dayanan tecrübesiyle
gücünüze güç katmak için
hizmetinizde

emlakbank.com.tr

0850 222 26 26

/tremlakkatilim

/company/tremlakkatilim
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan

Katılım Finansı

Tüm İnsanlığa
Hitap Ediyor
T.C. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört Ofisten biri olan
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin Başkanı Prof. Dr.
Göksel Aşan ile Katılım Finans okurlarına özel bir
röportaj gerçekleştirdik
Röportaj: Serdar Ergün

K

atılımcılığı, üretimi, ahlaki değerleri
ve risk paylaşımını öne çıkaran katılım
finansı, sadece İslam toplumlarına
değil tüm insanlığa hitap edebilecek
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sözler, T.C.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof.
Dr. Göksel Aşan’a ait. Türkiye Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
geçmesinin ardından kurulan dört ofisten biri
olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, tüm
faaliyetlerinde Türkiye’nin ekonomik anlamda
dünya ile entegre olmasına katkı sağlama
amacını benimsiyor. Bizler de Türkiye’nin önemli
kurumlarından olan T.C. Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi’nin; hukuki/idari yapısını, yerele/
globale katkılarını, katılım finansı kapsamında
gerçekleştirdiği çalışmaları ve daha birçok
önemli başlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans
Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’dan dinledik.
Prof. Dr. Aşan, Katılım Finans aracılığıyla İstanbul
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kuruluşundan itibaren bahsi geçen görevler
kapsamında kendi iç yapılanmasını tamamlamış,
ardından bu doğrultuda çalışmalarına başlamıştır.
Öncelikle doğrudan Cumhurbaşkanı'na
raporlamalar yapılabilmesi amacıyla, ulusal
ve uluslararası finansal sisteme dair bir sistem
kurulmuştur. Böylelikle mevcut durum daha hızlı
ve etkin bir biçimde takip edilebilecek, sistemde
görülen tıkanıklıklar ilgili kurumların işbirliğinde
daha çabuk çözülecek ve sistemin ihtiyaçları
doğrultusunda yenilikler üretilebilecektir.
Örneğin 2009 yılında çalışmalarına başlanan,
ancak koordinasyon ve yönetimde yaşanan bazı
zorluklar neticesinde hâlâ tamamlanamayan
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi'ni yürütme
görevi de Ofis olarak bizlere verilmiştir. Bu
kapsamda projenin başarısı ve devamlılığı
açısından önem taşıyan birçok yenilikçi ve
tamamlayıcı projenin üretilmesi amacıyla ekipler
oluşturulmuş, ardından farklı kurum ve kuruluşlar
da bir araya getirilmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi’nin ilk
odağı, Türkiye’de yeterli
büyüklüğe erişememiş
olan katılım finansının
geliştirilmesidir
Finans Merkezi projesiyle ilgili de önemli
değerlendirmelerde bulundu.
Kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin; hukuki
ve idari altyapısı hakkında neler söylemek
istersiniz?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, 24 Haziran
2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
geçilmesinin ardından yürürlüğe giren 1 No’lu
Kararname kapsamında kurulmuştur. Aynı
zamanda bu yapı; T.C. Cumhurbaşkanlığına
bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz,
idari ve mali özerkliğe sahip dört ofisten
bir tanesi olma özelliğini de taşımaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
geçilmesindeki en önemli amaçlardan bazıları
da kamuda bürokrasinin azaltılması, kamu-özel
sektör arasında koordinasyonun artırılması ve
süreçlerin hızlandırılmasıydı. Bu doğrultuda
kendi alanlarında stratejik görevler üstlenen
T.C. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Türkiye’nin uzun
dönemli kalkınma hedeflerinde büyük öneme
sahiptir. Bu Ofislere tevdi edilen görevler; ulusal
çapta ciddi önemi bulunan, uzun vadeli, birçok
kurumun koordinasyonunu sağlayan ve merkezi
bir irade tarafından birebir takip gerektiren
işlerdir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de

MEVCUT FINANSAL
SISTEMIMIZ, YAKLAŞIK

%90

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin
amaçları, yerele ve globale katkıları hakkında
beklentileriniz ve değerlendirmeleriniz
nelerdir?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, kendisine
tevdi edilen görev doğrultusunda; ulusal ve
uluslararası finansal sistemi izleyerek analizler
yapmak, aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma
hedefleri ve İFM Projesi bağlamında yenilikçi
finansal ürünler geliştirerek finansal sistemin
sağlıklı bir biçimde derinleşmesini sağlamak için
çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Aslında
tüm bu görevlerin ortak amacı; Türkiye’de
üretimi/toplumsal kalkınmayı destekleyici,
sürdürülebilir ve dünya ile entegre yeni bir

ORANINDA
BANKACILIĞA
DAYANMAKTADIR

Mart - Nisan 2020

29

KAPAK RÖPORTAJI
finansal sistemin inşasıdır. Bu doğrultuda Finans
Ofisi, özellikle finansal stratejiler açısından ve İFM
projesi kapsamında kendisine temelde iki odak
alan belirlemiştir: Bunlardan ilki, Türkiye’de yeterli
büyüklüğe erişememiş olan katılım finansının
geliştirilmesidir. Mevcut finansal sistemimiz,
yaklaşık yüzde 90 oranında bankacılığa
dayanmaktadır. Türkiye’de katılım finansı da
buna paralel olarak, bankacılığa yönelik ürünler
üzerinde yoğunlaşmıştır.

alanda yapılan çalışmaların hem Fintek alanında
yeni bir pazarın ortaya çıkmasını sağlaması hem
de daha önce bahsettiğimiz risk paylaşımına ve
varlığa dayalı finansal ürünlerin geliştirilmesine
olanak tanıması beklenmektedir. Blok zinciri
(Blockchain) teknolojisi, Peer to Peer (P2P)
finansal işlemler ile bu işlemlerin daha hızlı ve
etkin ilerlemesini sağlayacak API gibi teknolojiler
sayesinde daha şeffaf, daha üretim odaklı ve
daha az kırılgan bir finansal sistem mümkündür.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın;
9 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz "Alternatif Finansta
Yeni Ufuklar" adlı konferansta da vurguladığı
üzere bu sistemin, bankacılıktan ayrışarak daha
yenilikçi ve alternatif finansal ürünler geliştirmesi
gerekmektedir. Öte yandan son dönemde
tüm dünyada katılım finansı ilkeleri ile benzer
doğrultuda ilerleyen, risk paylaşımına ve varlığa
dayalı bir finansal sistem talebi ortaya çıkmıştır.
Bu şekilde sağlam temeller üzerine inşa edilmiş
bir finansal sistemin hem üretimi desteklemesi
hem de ekonominin kırılganlığını azaltması
beklenmektedir. Finans Ofisi’nin hedefleri
doğrultusundaki önemli odak noktalarından
bir diğeri de finansal teknolojilerdir (Fintek). Bu

İstanbul’un, katılım finansı alanındaki
potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstanbul’un katılım finansı alanındaki potansiyelini
anlamak ve bu potansiyeli değerlendirmek için
öncelikle “2008 küresel finans krizi” sonrası
dönemdeki mevcut küresel finans yapısına ilişkin
tüm dünyadaki zihinsel dönüşümü ve bunun
yansımalarını iyi kavramamız gerekmektedir.
Kısaca özetlemek gerekirse mevcut küresel finans
yapısı; insanı ve insani değerleri geri planda
tutan, gelir/servet eşitsizliklerini besleyen ve
üretimsiz yapay büyümeye yol açan bir sistemdir.
Bu nedenlerle sözünü ettiğimiz sistemin artık
sürdürülemeyeceği, temel aktörleri tarafından
da kabul edilen bir gerçektir. Böylelikle yakın
gelecekte küresel yeni bir finans mimarisi
kurulmasına yönelik somut adımların atılacağına
şahit olacağımızı söyleyebilirim.
Bu yeni finansal mimarinin de tüm dünyada
toplumsal karşılık bulması için insanı merkeze
koyan, etik ve ahlaki değerler ile sürdürülebilirlik
ve sosyal sorumluluk gibi konuları öne çıkaran

Yakın gelecekte, yeni bir
küresel finans mimarisi
kurulmasına yönelik somut
adımların atılacağına şahit
olacağımızı söyleyebilirim
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bir yapıda olması gerekmektedir. Dolayısıyla;
katılımcılığı, üretimi, ahlaki değerleri ve risk
paylaşımını öne çıkaran katılım finansı, sadece
İslam toplumlarına değil tüm insanlığa hitap
edebilecek önemli bir potansiyele sahiptir.
Biz de İFM Projesi ile yeni finansal mimarinin
öncü aktörlerinden bir tanesi olmayı
hedeflemekteyiz. Burada tekrar altını çizmek
isterim ki İFM; bir inşaat projesi olmanın çok
ötesinde, katılım finansı ve Fintek merkezli,
bölgesel, aynı zamanda küresel bir finans
merkezi olma fikridir. Dolayısıyla katılım finansı,
İstanbul’un küresel finans merkezlerinden
biri hâline gelmesinde hayli önemli bir rol
oynayacaktır. İstanbul; sahip olduğu kültürel
miras, jeopolitik konum, ekonomik büyüklük ve
hinterlant ile hâlihazırda katılım finans merkezi
olmak için birçok şartı zaten karşılamaktadır.
Ayrıca İFM Projesi'nin bu yeni finansal mimari
çerçevesindeki itici gücü ile mevcut katılım finans
yapısını; sürdürülebilir finans, sosyal sorumlu
finans, yeşil finans gibi alternatif finans alanları ve
finansal teknolojiler ile daha fazla kaynaştırmak,
İstanbul’un küresel bir katılım finans merkezi
olmasını daha da hızlandıracaktır.
Finans merkezi kavramının benimsenmesi
ve yaygınlaştırılması, Türkiye ve dünya
piyasalarına neler kazandıracak?
İFM’ye yurt içinden düzenleyici/denetleyici
kurumlar, finansal kurum ve kuruluşların yanı sıra
yurt dışından da bankalar, fon şirketleri, yatırım
kuruluşları ve büyük çaplı uluslararası şirketlerin
finans birimlerinin gelmesi beklenmektedir.
Hâlihazırda yurt dışına gerçekleştirdiğimiz
gezilerde, İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik
büyük bir ilginin var olduğunu görmekteyiz.
Dünyanın dört bir yanından ve finansal sektörün
her alanından İstanbul’a gelecek olan bu kurum/
kuruluşlar, bölgede ve küresel çapta önemli

İSTANBUL FINANS
MERKEZI (İFM)
PROJESI'NİN

2022
YILINDA
TAMAMLANMASI
PLANLANIYOR

İstanbul Finans Merkezi
(İFM) projesi ile yeni
finansal mimarinin öncü
aktörlerinden bir tanesi
olmayı hedeflemekteyiz
bir sinerji oluşturacaktır. Finansal sistemde
gerçekleşecek bu sinerji sayesinde, dünyadaki en
önemli finans merkezlerinin arasında İstanbul’un
da hak ettiği yeri alması hedeflenmektedir. İFM
Projesi ile dünyanın yaşadığı finansal dönüşüm
içinde, küresel krizlerin ardından sürdürülebilir
finans ve finans sisteminin yeniden kurgulanması
konuları da sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu
doğrultuda daha önce de bahsettiğimiz gibi
katılım finansı ve Fintek gibi alanlarda farklılaşıp,
diğer konvansiyonel alanları da ihmal etmeyerek
küresel finans merkezleri ile rekabette avantaj
sağlamakta kararlıyız.
Dünyadaki diğer finans merkezlerine
baktığımızda, İFM’nin mevcutta coğrafi
konumundan kaynaklı önemli avantajlara sahip
olduğunu görmekteyiz. Özellikle İstanbul’un
bağlantılı konumu, tarihsel/kültürel mirası ve
Asya ile Avrupa küresel finans ağırlıklarının
tam ortasında yer almasını göz önünde
bulundurduğumuzda, tasarladığımız finansal
mimarinin önce bölgenin en kıymetli finans
merkezi daha sonra da dünyadaki önemli finans
merkezlerinden biri hâline geleceğini rahatlıkla
söyleyebiliriz.
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gösterdi. İlk sonuçlarını geçen ay aldığımız
anketi, yakın zamanda kamuoyu ile de
paylaşacağımızın bilgisini buradan vermek
isterim. Ayrıca, firmaların katılım finansa ilişkin
algı ve davranışlarını ölçmeye yönelik benzer bir
anket çalışmasına da yakın zamanda başlamış
bulunmaktayız.
İkinci olarak katılım finansı alanında yeni ürün
geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalarımız oldu. Bu
çalışmalarda; katılım finansın sermaye piyasaları
ve alternatif finans alanları ile etkileşimini
artıracak, bireysel/küçük tasarruf sahiplerinin
finansal sistemi daha etkin kullanmalarını
sağlayacak ve dış finansman ihtiyacımızı azaltacak
ürünler üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıp
buna ilişkin raporlar hazırladık.

Katılım finansı,
İstanbul’un küresel finans
merkezlerinden biri hâline
gelmesinde hayli önemli bir
rol oynayacaktır
Spesifik olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans
Ofisi’nin katılım finansı alanındaki çalışmaları
hakkında bilgi verir misiniz?
Burada terminolojinin de doğru belirlenmesi
gereklidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi işbirliği ile
düzenlediğimiz “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar”
adlı konferansta, “faizsiz finans, İslami finans ve
katılım bankacılığı sistemlerinin hepsinin Katılım
Finans sistemi olarak adlandırılacağını ve doğru
ifadenin katılım finans kurumu olacağını” özellikle
ifade etmiştir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak,
katılım finansı ile ilgili bugüne kadar yaptığımız
çalışma ve faaliyetleri üç ana başlık altında
özetleyebilirim. İlk olarak katılım finansın
mevcut durumunu, sorunlarını ve potansiyelini
anlamaya yönelik yaptığımız önemli çalışmalar
bulunmaktadır. Bunlardan en kıymetlisi,
Türkiye’de alanında yapılmış en kapsamlı ve
yüksek katılımlı çalışmalardan bir tanesi olma
özelliğine sahip ve kanıta dayalı çalışmalarımızda
bize yol göstereceğine inandığımız "hanehalkı"
anketidir. Hanehalkının, finansal araçlar ve
finansal kesime ilişkin temel algısını, eğilim/
beklentilerini ölçmeye yönelik olan bu çalışma,
bize çok önemli bilgiler vermesinin yanı sıra
katılım finansı alanında doğru bildiğimiz
bazı kalıpların da aslında öyle olmadığını
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Üçüncü olarak da yurt içi ve yurt dışında çeşitli
kurum ve kuruluşlarla önemli ortaklıkları hayata
geçirdik. Bunlardan en öne çıkanı ise yakın
zamanda Marmara Üniversitesi ile işbirliğimiz
sonucunda kurulan, İslam Ekonomisi ve
Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) olmuştur. MÜİSEF,
katılım finansı alanında yüksek lisans ve
doktora programları açarak, bu alanda beşeri
sermayenin oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç
dilde eğitim verecek olan MÜİSEF, yüksek lisans
programına geçen hafta başlamıştır. Ayrıca son
olarak belirtmek isterim ki Malezya ve Katar gibi
ülkelere yaptığımız ziyaretlerde, katılım finansa
ilişkin uygulamaları yerinde gözlemleme ve
değerlendirme imkânımız da olmuştur.

İŞLETMELERE
ÖZEL

FİNANSMAN
KUVEYT TÜRK’TE

KAPAK
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YENI NESIL FINANSAL TEKNOLOJILERİN

KATILIM BANKALARINA
ETKISI
Katılım bankacılığının en büyük kısıtı olan faiz bileşeninden
kurtulmanın ana yolu Finteklerdir ve geleceğin finans dünyası
Fintek aplikasyonlarıyla şekillenecektir

Yazı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Demirdöğen
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Bankacılık ve finans alanı
teknolojinin en üst seviye
ve kalitede kullanıldığı
sektörlerin başında
gelmektedir

T

eknolojideki gelişmelerin ana
sürükleyicisi, bilişim sektöründeki
yeniliklerdir. Yapay zekâ, bulut bilişim,
derin öğrenme ve makinelerin
öğrenmesi gibi yazılım boyutlu değişimler;
birçok sektörde farklı açılımlara sebep
olmaktadır. Bilişim alanı hem donanım hem de
yazılım yönüyle çok hızlı ve farklı ilerlese de
ortaya çıkan ürünler, bütün sektörler için hayati
ve fonksiyoneldir. Bu sebeple her sektörün öncü
aktörleri, kendi tarafına fayda sağlayacak yazılım
ve ürünler için önemli yatırımlar yapmaktadır.
Bankacılık ve finans alanı da teknolojinin en
üst seviye ve kalitede kullanıldığı sektörlerin
başında gelmektedir. Finansal piyasalardaki
işlemler anlık ve hızlı yapılması gerektiğinden,
sözkonusu alanda teknolojinin hemen her tür
ürününe başvurulmaktadır. Bunun yanında
müşterilerin isteklerinin hatasız ve tam olarak
yerine getirilmesi için de bu gelişmeler sektör
tarafından yakından takip edilmektedir. Özellikle
uluslararası piyasalarda büyük önem arz eden
işlemlerin hızı ve kalitesi noktasında yine
bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Geleceğe
dönük tahminleme metodolojileri de artık
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daha karmaşık ve çok parametreli olmaya
başladığından, yazılım ve donanım gereksinimi
üst seviyededir. Bilişim sektörü, bankaların
otomasyonuna hizmet etse de gelinen noktada
ana belirleyici faktördür. Özellikle 2008 global
krizinin ardından yeni bir dönem başlamış
ve değişik alanlar ortaya çıkmıştır. Biraz da
krizin tetiklemesiyle, Bitcoin ve altyapısı olan
blok zincir teknolojisi, bir anda beklenmedik
gelişmelerin öncüsü olmuştur. 2008’den bu
zamana kadar, 5 bin 100’e varan kripto para
üretilmiştir. Bir veya birkaç para birimine bağlı
kalmayan, ait olduğu ülke tarafından kolaylıkla
manipüle edilmeyen ve takibi de mümkün

KAPAK
olmayan bir para cinsi, ticarete farklı bir kullanım
alanı getirmiştir. Diğer yandan blokzincir
teknolojisi, bilinenin de ötesinde farklı sektörler
için kapalı veya açık paylaşım açısından yepyeni
alanlar sunmuştur. Bu durumun tabii ki finans ve
bankacılık sektöründe de yansımaları olmuştur.
Adım Adım Fintek
Yeni nesil finansal teknolojilerin finans alanında
kullanılması, çok güncel bir durum değildir.
Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla beraber bankaların
kullanılmasına hizmet eden teknolojiye
Fintek 1.0 denilirken, 2008’den sonra ortaya
çıkan finansal inovasyonlar Fintek 3.0 olarak
isimlendirilmektedir. Fintek; mobil bankacılık,
robo-danışmanlar, akıllı asistanlar, insurtek
(sigortacılık), paytech (ödeme sistemleri), akıllı
kontratlar, kitlesel fonlama ve neo-bankacılık
gibi birçok alanda henüz yeni sayılacak ürünler
bütünüdür.
Mobil Bankacılık
İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla
hizmet sektörünün sunduğu çoğu servis,
internet üzerinden yapılır hâle gelmiştir.
Bankacılık sektörü de nakit para çekmeyatırma dışındaki bütün hizmetleri, mobil
uygulamalar ile verebilmektedir. Bunun birkaç
yönlü etkisi olmuştur. Bunlar; şubeleşme ve
eleman gerekliliğinin kalmaması, operasyonel
maliyetlerde azalma, teknik eleman ihtiyacında
artış, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme
zorunluluğu, sanal ortamda var olma gerekliliği,
teknolojiye yatırım yapma ihtiyacı ve Fintek
ürünlerine adaptasyon şeklinde sıralanabilir.
Günümüzde Fintek inovasyonlarının büyük
çoğunluğu, mobil ödeme sistemleri ve mobil
bankacılığa konsantre olmuş durumdadır.
Çünkü müşteriler açısından kullanımı kolay,

Sigortacılık alanında
yeni nesil teknolojilerin
kullanılması anlamına
gelen İnsurtek, finansal
teknolojilerin önemli bir
cüzüdür

TÜRKIYE’DE FINTEK
PAZARI, YILLIK

%14

BÜYÜMEKTEDIR

çekici arayüze sahip ve ihtiyaç duyulan
hizmetleri parmak ucuna getiren uygulamalar
yaşayabilmektedir. Zamanla, taleplere göre
şekil değiştiren ve müşteri odaklı çözüm üreten
sistemler güncel kalacaktır. Bunun sağlanması
da yine yapay zekâ, büyük veri analizi ve makine
öğrenmesi gibi teknolojik yazılımların aktif
kullanımıyla olacaktır.
Ödeme Sistemleri
Fintek startup’larının özel ilgi alanında; mobil/
POS ödeme, fatura ödeme, ön ödemeli ve
iskontolu sistemler ile nakit transferlerinin
yanında bankalarla entegre çalışan kartlı/taksitli
ödeme sistemleri mevcuttur. Küresel internet
perakendecilerinin kendi ödeme sistemlerinin
yanında, belirli bir sektörde çalışan global
şirketler de kendi uygulamalarının kullanılmasını
özendirmektedir. Aracılık maliyetlerini ortadan
kaldıran ve müşteri aidiyetine yardımcı olan
bu tarz uygulamalar, hızla yaygınlaşmakta ve
bankalara rakip olmaktadır.
Robo-Danışmanlar (Yatırım Danışmanları)
Finans sektöründe, veri analizini-makine
öğrenmesini en yoğun ve seri kullanması
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gereken alanların başında robo-danışmanlar
gelmektedir. Bu noktada, kişilerin risk algısına
göre yatırım alternatiflerini ortaya çıkaran,
güncel değişikliklere göre farklı yatırım kanalları
önerebilen, opsiyonel ürünlerde ayıklama
yapabilen, risk profili oluştururken de değişken
olabilen ve isabetli önerilerde bulunan robodanışmanlar tasarlanmalıdır. Bu denli sofistike
ve gelişmiş robo-danışmanlar, henüz tam işler
hâlde bulunmasa da çalışmaların belirttiğim
noktaya geleceğini tahmin etmek zor değildir.
Diğer yandan yatırım danışmanlıkları, kullanıcı
yönlendirmesiyle insan+makine veya gerekli
parametrelerin önceden yüklenmesinin
ardından tamamen makine yönlendirmesi
şeklinde olabilmektedir. Her durumda görünen;
geleneksel yatırım danışmanlığı anlayışının artık
tamamen ortadan kalktığı ve yerini yazılımlara
bırakmaya başladığıdır.
Kitlesel Fonlama
Bankalarda yeteri kadar kredibilitesi bulunmayan
yahut bankalarla çalışmak istemeyen kişilerin,
finans sağlama yerlerinden biri de kitlesel
fonlamadır. Burada risk analizi ve skorlama,
bankaların kullandığı standartların ötesinde
farklı kanallardan yapılmaktadır. Böylelikle risk
ölçümleri, daha detaylı ikincil unsurları hesaba
katarak insani şekilde yapılmaktadır. Çünkü
klasik risk ölçüm teknikleri, insan unsurunu
bir kenara koyarak tamamen kendini koruyan
ve vermeden önce nasıl alacağını düşünen
sistemlerdir. Kitlesel fonlamada finansörler/
kreditörler de bankaların ödedikleri mevduat
faizi veya kâr payının üzerinde getiri elde
etmektedir.
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Akıllı Kontratlar
Blokzincir teknolojisini kullanan en önemli
yeniliklerden birisi de akıllı kontratlardır. Artık
tarafların yan yana gelmesine gerek kalmadan
gerçekleştirilebilecek olan bu sözleşme, yakın
zamanda birçok alanda kullanılmaya adaydır.
Bunlar, şartları önceden belirlenmiş ve yerine
getirilmesiyle işler hâle gelen (veya sonlanan)
online sistem üzerinden yapılan anlaşmalardır.
Ayrıca ithalat-ihracattan sigortacılığa,
bankacılıktan işçi anlaşmalarına kadar her alanda
geliştirilerek kullanılabilir.
İnsurtek
Sigortacılık alanında yeni nesil teknolojilerin
kullanılması anlamına gelen İnsurtek, finansal
teknolojilerin önemli bir cüzüdür. Bilindiği
üzere neredeyse bütün bankaların kendilerine
ait sigorta şirketleri veya iştirakleri mevcuttur.
Fakat hâlihazırdaki konvansiyonel sigortacılık,
belirli kalıplara ve kurallara sıkışmış durumdadır.
Yeni nesil teknolojiler sigortacılığı hem müşteri
portföyü hem de ürün gamı anlamında
geliştirecektir. İnsurtek ürünleri mikro ölçekli ve
müşteri odaklı teklifler içermekte olup, talep
edilen her türlü sigorta hizmetini sunmaktadır.
Örneğin uçak bileti, telefon bataryası veya
birkaç günlük ev sigortası gibi…

Bilişim sektörü, bankacılık
ve finans sektörünün
ayrılmaz parçası olduğu gibi
alandaki gelişimin de ana
aktörüdür
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İnsurtek firmaları, müşteriye birebir kanaldan
ulaştığı ve acente maliyetlerini düşürdüğü için
daha uygun fiyatlarla hizmet sunmaktadır. Diğer
yandan sigorta risk ölçümü de standardize
edilmiş yapının dışında; giyilebilir teknolojiler,
nesnelerin interneti ve akıllı sistemlerle
yapılmaktadır. Örneğin kişinin araç kullanma
psikolojisi, alışkanlıkları ve trafik durumuna göre
davranışlarının analizine kadar birçok parametre
dâhil edilerek sigorta poliçesi hazırlanmaktadır.
Fintek kapsamında birçok alt alan incelenebilir.
Dijital cüzdanlar, aplikasyon sağlayıcıları,
muhasebe uygulamaları, sektörel uygulamalar,
tahsilat ve yönetim hizmetleri, acente
uygulamaları gibi birçok uygulama ve hizmet
girişimi sayılabilir. Bütün bu uygulamalar, bilişim
teknolojilerini kullanmaktadır. Bilişim sektörü,
bankacılık ve finans sektörünün ayrılmaz parçası
olduğu gibi alandaki gelişimin de ana aktörüdür.
Katılım Bankaları
Katılım bankalarının bankacılık ekosistemindeki
payı yüzde 6,3 olmasına rağmen, sisteme
etkisi bu orandan fazladır. Sektörde çetin ve
güçlü bir rekabet vardır. Fakat oyunun yapısı
değişmektedir. Güçlü sermaye, şube sayısı,
pazarlama kanalları, etkili faiz oranları ve Basel
kriterleri entegrasyonuyla öne çıkan bankalar
yeni düzende bütün kozlarını kaybederek yerini
aktif müşteri ilişkileri, etkin mobil uygulamaları
sosyal medya kanallarının verimli kullanımı,
rekabetçi ve belirlenebilir kâr payı oranlarına
bırakmak zorundadır.

prensipleri önceleyen bankacılığı daha aktif
yapabilme imkânına sahiptir. Katılım bankaları,
Fintek girişimlerini keşfetme ve destekleme
konusunda atik davranmaktadır. Aynı zamanda
Finteklerle işbirliği konusunda konvansiyonel
bankaların çoğunun önündedir. Yurt dışında
ödül alan Albaraka Garaj; desteklediği
startup’ların verimiyle, Fintek ekosistemindeki
saygın yeriyle, özgün uygulamalarıyla ve her
sene artan yatırımlarıyla dikkat çekmektedir.
Yine Kuveyt Türk de kendi içinde bu tarz ürün
geliştirme çalışmalarını yürüttüğü gibi rüştünü
ispatlayan ve/veya kum havuzunda yetkinliği
test edilmiş aplikasyonlarla işbirliği yapmaktadır.
Kurumun, banka-Fintek işbirliği haritasında
birçok Fintek startup girişimiyle etkileşimde
olduğu görülmektedir. Bankalar içte ve dışta
kendi ekosistemini oluşturmak için çaba sarf
etmektedir. Türkiye Finans da benzer arayışlarla
gerek sadece kendileriyle gerekse başka
bankalarla beraber çalışan Fintek girişimleri ile
servis/ürün kullanma ve geliştirme konusunda
işbirliği yapmaktadır.

TÜRKIYE’DE

200

'ÜN

ÜZERINDE
FINTEK ŞIRKETI
BULUNMAKTADIR

Türkiye’de Fintek pazarı, yıllık yüzde 14
büyüme göstermekte ve bu alanda 200’ün
üzerinde şirket bulunmaktadır. İslami Fintek
uygulamalarında ise kâr marjı kullanıcılar/sistem
aracılığıyla belirleneceğinden faiz pazarını
yenmek mümkün olmaktadır. Nitekim dünyadaki
İslami Fintek uygulamaları incelendiğinde iki
tarafın da (borç alan ve veren) faiz oranlarından
bağımsız olarak fayda sağladığı görülmektedir.
Bazı örneklerini verdiğimiz Fintek-katılım bankası
işbirliği bize göstermiştir ki; katılım bankaları
yeniliğe açıktır ve dinamiktir. Rekabette geri
adım atmayacağı, değişen ve gelişen finans
alanında kendi doğasına göre ürün/hizmet
sunacağı görülmektedir. Bu teknolojilerin
sunduğu servisler biz müşterilere olduğu kadar
bankalara da kolaylıklar sağlamaktadır.

Burada iki önemli hususun altını çizmekte
yarar vardır. Katılım bankacılığının en büyük
kısıtı olan faiz bileşeninden kurtulmanın ana
yolu Finteklerdir ve geleceğin finans dünyası
Fintek aplikasyonlarıyla şekillenecektir. Katılım
bankaları, konvansiyonel bankaların koyduğu
sınırların dışında doğal mecrasında, İslami
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Katılım Bankacılığında

“Üniversite-Sektör İşbirliği”
Geliştirilmeli

T

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

kabulüne başlamıştır. Şu an da İZÜ’nün yanı
ürkiye’de İslam ekonomisi ve finansı
sıra; İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
alanında üniversitelerde yürütülen
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolu
programların geçmişi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
oldukça yenidir. Bu alanla
İslam Ekonomisi
ve disiplinler arası olmak üzere
ilgili olarak dünyada 1960’larda
Uludağ Üniversitesinde de
başlayan ve 1980’lerden sonra
ve Finansı
doktora programları mevcuttur ve
hızlanan sürece, Türkiye ancak
lisansüstü
bu üniversitelerin ilk üçü mezun
2010’ların başında dâhil olabilmiştir.
programlarında
vermeye başlamıştır. Sözkonusu
Farklı programlarda bu alana
öğrenim
alandaki yüksek lisans programları
ilişkin yürütülen dersler ve tezler
görenlerin
da Aksaray Üniversitesi, Ankara
dışında "Uluslararası Finans ve
Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bingöl
Katılım Bankacılığı" adıyla ilk
çoğu, katılım
Üniversitesi, İstanbul Medeniyet
defa İstanbul Sabahattin Zaim
bankacılığı
Üniversitesi, İstanbul Şehir
Üniversitesinde (İZÜ) 2012 yılında
personelidir
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve
yüksek lisans programı açılmış ve
Necmettin Erbakan Üniversitesinde
sonrasında ise "İslam Ekonomisi ve
mevcuttur. Programların isimleri bazılarında
Uluslararası Finans" doktora programı, öğrenci
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"İslam Ekonomisi ve Finansı" iken bazılarında
"İslam İktisadı veya Katılım Bankacılığı" olarak
kurgulanmıştır.
Lisans düzeyinde ise İslam ekonomisi ve
finansı alanında programa sahip olan sadece
iki üniversitemiz bulunmaktadır. Bunlar; İZÜ ile
Konya Karatay Üniversitesi olup, ilk mezunlarını
bu yıl vereceklerdir. İZÜ’deki lisans düzeyinde,
İngilizce program da mevcuttur. Aynı zamanda
üniversitemizde hem İngilizce hem de Arapça
olmak üzere yüksek lisans ve doktora programları
da faal olarak öğrenci kabul etmektedir.
Ülkemizde resmî olarak İslam ekonomisi ve finansı
olarak adlandırılmadığı hâlde, bu alana yönelik
derslerin okutulduğu üniversiteler de mevcuttur.
Bunlardan en önemlisi ve eskisi ise 1992 yılında
kurulan Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve
İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'dür. Ayrıca
Marmara Üniversitesinde, İslam Ekonomisi ve
Finansı Enstitüsü de mevcut iken Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi,
Hitit Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve
İZÜ’de İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve
Uygulama Merkezleri faaliyet göstermektedir. Bu
merkezlerde de çeşitli sertifika programları ve
konferans gibi etkinlikler icra edilmektedir.

İslam Ekonomisi ve Finansı
Bölümü, anabilim dalı veya
araştırma merkezi olan tüm
üniversitelerimizin, sektör
ile çok yakın bir ilişkisi
bulunmaktadır

TÜRKIYE’DEKI
ÜNIVERSITELERDE
İSLAM EKONOMISI VE
FINANSI ALANINDA
YÜRÜTÜLEN
PROGRAMLARIN EN
FAZLA

10

YILLIK BIR
GEÇMIŞI VARDIR

Lisansüstü Seviyesinde Farklılaştırılmış
Müfredat Gerekiyor
İslam ekonomisi ve finansının lisansüstü
programlarında verilen dersler; genellikle
ekonomi-finans, İslam iktisadı-finansı ile fıkıh
disiplinlerine eşit biçimde dağıtılmakta ve
öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre
şekillenmektedir. Ancak bu alanda lisansüstü
öğrenim görmek isteyen öğrencilerin farklı
disiplinlerden gelmesi nedeniyle, homojen bir
program yürütmek yerine farklılaştırılmış bir
müfredat uygulamak gerekmektedir. Bu nedenle
İZÜ’ye gelen öğrenciler; iktisat mezunu değilse
Ekonomi ve Finans Teorisi, ilahiyat mezunu
değilse İslam Hukuk Metodolojisi derslerinin yanı
sıra ileri derecede; İslam İktisadı, İslami Finans
ve İslam Ticaret Hukuku derslerini zorunlu olarak
almaktadır. Bunların yanı sıra üniversitemizde;
İslam Hukuk İlkeleri, Çağdaş Ekonomik Sistemler
ve İslam İktisadı, İslam İktisat Düşüncesi,
Uluslararası İslami Finans Kurumları, İslam/
Osmanlı İktisat Tarihi, Mukayeseli Konvansiyonel
ve Faizsiz Bankacılık, Faizsiz Finansal Kurumlar ve
Araçlar ile İslam Ülkeleri Ekonomileri gibi seçmeli
dersler de okutulmaktadır.
Benzer bir dağılım, lisans programlarında
da mevcuttur. İslam Ekonomisi ve Finansı
Bölümünde öğrenim gören öğrenciler;
İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret-Finans
bölümlerinde okuyan öğrencilerle ilk 4 yarıyılda
iki veya üç ders dışında aynı müfredata tabidir.
Son 4yarıyılda ise İslam Ticaret Hukuku, İslam
Borçlar Hukuku, İslami Finans ve Bankacılık, İslam
Ekonomi Politiği gibi alınan zorunlu derslerin yanı
sıra İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı, Zekât
ve Sosyal Güvenlik, İslami Finans ve Sermaye
Piyasaları, İslami Finans ve Risk Yönetimi,
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hazır olduğunu ifade edebilirim. Yaptığımız ve
yapacağımız protokollerle bu programa gelen
öğrencilerimize yüzde 100 istihdam garantisi
vermeye çalışmaktayız. Üstelik bu mezun
sayısı, sektörün ihtiyaç duyduğu rakamların çok
altındadır. Mezunlarımıza katılım bankalarının
yanı sıra, tasarrufa dayalı faaliyet gösteren
firmalar ile Müstakil ve Sanayici İş Adamları
Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye İktisadi Girişim
ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) benzeri kurumlara
üye şirketlerden de yoğun bir talep olduğunu
söyleyebilirim. Mezunlarımızın aldığı dersler ve
diplomaları sayesinde İktisat ve İşletme Bölümü
mezunlarının çalıştıkları tüm alanlarda istihdam
edilmesi de mümkündür.

Ülkemizde resmî olarak
İslam ekonomisi ve finansı
olarak adlandırılmadığı
hâlde, bu alana yönelik
derslerin okutulduğu
üniversiteler de mevcuttur
Uluslararası İslami Bankacılık, Helal Turizm ve
Pazarlama gibi uzmanlık dersleri bulunmaktadır.
Böylelikle öğrencilere iktisat ve finans ile İslam
ekonomisi ve finansı altyapısı verilmekte, ayrıca
bu alandaki uygulamaları içeren derslerle sektörü
yakından tanımaları sağlanmaktadır. Ayrıca
öğrenciler, Staj ve Sektör Tecrübesi dersleriyle de
fiili olarak sektörü tanıma imkânı bulmaktadır.
Mezunlarımıza İstihdam Garantisi Vermeye
Çalışıyoruz
İslam ekonomisi ve finansı lisansüstü
programlarında öğrenim görenlerin çoğu,
katılım bankacılığı personelidir. Dolayısıyla
öğrencilerin önemli bir kısmı bu programa, iş
bulmaktan ziyade mevcut işlerinde yükselme
veya kendilerini geliştirme amacına yönelik
olarak katılmaktadır. Lisans programlarında ise
bu yıl ilk defa mezun verilecektir. Dolayısıyla
istihdamlarına ilişkin henüz bir veri yoktur. Ancak
hem staj imkânları hem de sektörün nitelikli
personel ihtiyacı nedeniyle iş bulmada zorluk
çekeceklerini sanmıyorum. Hatta bu yıl mezun
olacak yaklaşık 30 öğrencimizin şimdiden işlerinin
42 Mart - Nisan 2020

Nitekim bazı öğrencilerimiz bunu tercih edip,
kurumsal firmalarda yarı zamanlı çalışmaya da
başlamışlardır. Öğrencilerimiz; Makro ve Mikro
İktisat, Muhasebe, Finans, Maliye, Para-Banka,
Büyüme, Kalkınma, İstatistik, Ekonometri ve
Türkiye Ekonomisi gibi dersleri alarak mezun
olduklarından, iş piyasasında kendi alanlarına
yönelik önemli bir farklılık kazanmaktadır. Diğer
bölümlerde okuyan öğrencilerimizden bazılarının
da İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümünde çift
ana dal veya yan dal yaptığını ifade edebilirim.
Bunun dışında özellikle İngilizce yüksek
lisans ve doktora programlarına kayıt olan
öğrencilerimizden akademisyen olma amacını
benimseyenler bulunmaktadır.
Türkiye’de Akademiyi Bu Alana Sektör Çekti
İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü anabilim
dalı veya araştırma merkezi olan ve bu alana
katkı sağlayan tüm üniversitelerimizin sektör
ile çok yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Hatta
genelde önden akademi, arkasından uygulama
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gelirken; İslam Ekonomisi ve Finansı alanında
sektör, akademiyi bu alana çekmiştir denebilir.
Programların oluşturulmasında sektör ile çok
yakın bir işbirliği sergilenmiş, ihtiyaç duyulan
alanlar ve dersler uzun tartışmalardan sonra
belirlenmiştir. Zaman içerisinde de programlar
güncellenerek sektörün ihtiyaç duyduğu
niteliklere uygun insan gücü oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Ancak özellikle uygulamalar
noktasında sektör, akademinin önünde
gitmektedir. Dolayısıyla işbirliğinin daha da
geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Aslında
bu alanda, akademi ve sektör birbirini
beslemektedir ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan
üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirilerek
örnek çalışmalar sergilenmektedir. Bunun bir
örneğini her yıl organize ettiğimiz “Türkiye’nin
Ekonomik Sorunları ve İslam İktisadının
Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda görmekteyiz.
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile
ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Çalıştay'da,
doktora programlarımızdan mezun olan ve
katılım bankalarında çalışan öğrencilerimiz
sunum yapmıştır. Hatta Dr. unvanı kazanan
öğrencilerimizin bazıları; İslam Ekonomisi ve
Finansı programında, uzmanlık alanlarıyla ilgili
olarak dersler de vermektedir. Dolayısıyla
bu alandaki üniversite-sektör işbirliği, kendi
kendini besleyen bir mekanizma oluşturmaya
başlamıştır. Diğer taraftan sektörün temel
sorunlarını bilen ve bizatihi içeriden bunun
nedenlerini tespit eden lisansüstü öğrencilerimiz,
danışman hocalarımızın yönlendirmeleriyle ortaya
koydukları tezlerde bunların çözümüne yönelik
modelleri araştırmakta ve bulgularını akademi ile
paylaşmaktadır. Sektörün dışarıdan danışmanlık
alarak yaptırabileceği araştırmalar, bu sayede
daha nitelikli, daha fonksiyonel ve maliyetsiz

İSLAM EKONOMISI
VE FINANSI LISANS
PROGRAMLARINA
GELEN
ÖĞRENCILERIMIZE,

%100
ISTIHDAM
GARANTISI
VERMEYE
ÇALIŞMAKTAYIZ

TKBB ile ortaklaşa
gerçekleştirdiğimiz
Çalıştay'da, doktora
programlarımızdan mezun
olan ve katılım bankalarında
çalışan öğrencilerimiz
sunum yapmıştır
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu konuda daha da
ileri giderek sektörün çözümüne ihtiyaç duyduğu
sorunlar için belirli protokoller çerçevesinde
araştırma yapılması, tez yazılması veya proje
yapılması aşamasına geçmiş bulunmaktayız.
Bahsettiğim durumun en güzel örneği ise
Malezya İslami finans sektörünün yerinde
araştırılarak, Türkiye’de katılım bankacılığının
geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen
proje ve ziyaretlerdir. Bu sayede İslami finans için
Türkiye’de gerçekleştirilen işbirliği, uluslararası
bir düzeye çıkarılmış ve sektörün global düzeyde
de gelişimine katkı sağlanmaya başlamıştır. Söz
konusu durum, İstanbul Finans Merkezi için
hayati öneme sahip bir gelişmedir. Türkiye, İslam
ekonomisi ve finansı alanına girme konusunda
önemli ölçüde gecikmiştir. Ancak ülkemiz bunu
avantaja dönüştürerek; alana önce girenlerin
hatalarını tekrarlamadan, özgün ve ayağını yere
sağlam basan bir İslami finans sektörü oluşturma
potansiyeli taşımaktadır. Bu potansiyelin işler hâle
getirilmesinde ise üniversite-sektör işbirliğinin
geliştirilmesi hayati bir öneme sahiptir.
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Albaraka Türk Stratejik Planlama Yöneticisi Seyfullah Demirlek

Ekonomik Krizlere Alternatif Model:

Katılım Bankacılığı

F

aizsizlik ilkesi doğrultusunda finansal
üretebileceği görülmüştür. Bu sorunlara
aracılık işlevi gören katılım bankaları, ilk
karşın İslam’ın önerdiği faizsiz finans sistemi;
olarak faiz hassasiyetine bağlı talepleri
Vatikan’ın bile dikkatini çekmiş, sahip olduğu etik
karşılamak amacıyla hayata geçirilmiştir.
ilkelerle faizsiz bankacılığın ekonomik krizlere
Bununla birlikte sözkonusu bankalar, ortaklığa
çözüm olarak incelenmesine dair tavsiyelerde
dayalı çalışma prensipleriyle geleneksel
bulunulmuştur.
bankacılıktan ayrışmakta, ekonomilerde
finans kaynaklı krizlerin sebebi olarak görülen
Kapitalizm, Gelir Adaletsizliğine Yol Açmaktadır
geleneksel bankacılığın önemli bir alternatifi
Kapitalizm, tüketimi odağına alan yaklaşımıyla
olarak görülmektedir. Geleneksel
aşırı hırs ve bireyselliği ön plana
bankacılık, sunduğu finansman
çıkararak gelir adaletsizliğine ve
çözümleriyle daha çok tüketimi
tüketim-üretim arasındaki dengenin
Küreselleşmeyle
teşvik ederek üretimle gerçekleşen
bozulmasına yol açmaktadır.
birlikte faize
arzdan daha fazla talep oluşmasına,
Kapitalist iktisadi düzen üzerine
dayalı kapitalist
arz-talep dengesinin bozulmasına
inşa edilen geleneksel finans
iktisadi anlayış,
ve bunun neticesinde ekonomik
sisteminde, sürekli bir şekilde faiz
krizlerin oluşmasına sebep
tüm dünyayı etkisi getirisi öngörülerek varlık fiyatlarının
olabilmektedir. Katılım bankaları ise
gerçek getirilerini yansıtmayacak
altına almıştır
sunduğu ürünlerle arzı, yani üretimi
kısa vadeli kâr beklentisiyle hareket
teşvik etmektedir.
edilmektedir. Bunun yanı sıra
spekülatif yaklaşımlarla gelir elde edilmeye
Faizsiz Finans Sistemi Vatikan’ın Bile Dikkatini
çalışılması da reel ekonomik gerçekliğin
çarpıtılmasına sebep olmakta, tüm bunların bir
Çekmiştir
sonucu olarak finansal sistem kaynaklı krizler
Günümüzde toplumsal refahın ve ekonomik
ortaya çıkmaktadır.
büyümenin arttırılması varsayımı ve felsefesinden
uzaklaşan geleneksel finansal sistem, şeffaflık ve
düzenlemelerin yetersizliğinden de yararlanarak
Bretton Woods Sisteminin Yıkılmasının Etkileri
sürekli daha fazla kazanmaya odaklanmıştır.
Küreselleşmeyle birlikte faize dayalı kapitalist
Yaşanan son küresel finansal krizle birlikte faize
iktisadi anlayış, tüm dünyayı etkisi altına
dayalı bu sistemin, toplumsal ve ekonomik
almıştır. Kapitalizme dayalı küresel finansal
gelişmenin aksine, küreselleşme sayesinde
sistemin piyasaları gerçek getirinin ötesinde faiz
bir anda tüm ülkeleri etkileyebilecek sorunlar
değişkeniyle yönlendirmesi, finansal sistemin
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1980
aksaklıklarından kaynaklanan krizleri bulaşıcı
bir hastalık gibi bir anda tüm dünyayı etkiler
hâle getirmiştir. 1970’lerin başında Bretton
Woods Sistemi'nin yıkılmasının ve yaşanan
petrol şoklarının ardından, finansal piyasalarda
küreselleşme faaliyetleri yoğunluk kazanmış,
birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede
finansal krizler baş göstermiştir. Öyle ki özellikle
1980 sonrası yaşanan ekonomik krizlerin ana
karakteristik özelliğinin para krizleri olduğu iddia
edilmektedir.
Bütçe Açıkları Toplumsal Kalkınmayı
Engellemektedir
Küresel finansal sisteminin olumsuz etkileri,
sadece bahse konu kriz dönemlerinde ortaya
çıkmamaktadır. Gelişmiş ülkelerin, dünyadaki
parasal sermaye akımına hükmederek tüm
küresel ticari pazar ve ekonomileri kendilerine
bağımlı hâle getirmesi ve tüketim odaklı
büyümeyle reel üretimin ötesinde getiri
beklentisi, ulusal ekonomileri aşırı bir şekilde
borçlanmaya sevk etmiştir. Nitekim bu
durumun yol açtığı bütçe açıkları, pek çok
ülkede ekonomik kalkınmayı sekteye uğratarak
ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmayı zor
duruma sokmuştur.

SONRASI YAŞANAN
KRIZLERIN ANA
KARAKTERISTIK
ÖZELLIĞININ
PARA KRIZLERI
OLDUĞU IDDIA
EDILMEKTEDIR

çözümler üretmektedir. Katılım bankacılığı
sisteminde sermaye, üretime katılan emekle
birlikte elde edilen getiriye ya da ortaya çıkan
kayba ortaktır. Sözkonusu sistemin belirttiğimiz
bu özelliği, geleneksel bankacılığın faiz
enstrümanıyla her koşulda getiri sunmasının
oluşturduğu aksaklıklara önemli bir alternatif
oluşturmaktadır. Zira faizin ekonomik
değişkenlerde neden olduğu oynaklık, yaşanan
krizlerin en önemli sebeplerinden birisi olarak
görülmektedir. Değişen faiz oranlarının sebep
olduğu aşırı oynak değerlerden para kazanma
isteği, kısa vadeli sermaye hareketlerinin en
önemli motivasyon kaynağıdır. Sıcak para olarak
tanımlanan kısa vadeli bu sermaye hareketlerine
bağımlı duruma gelen ekonomilerin faiz,
enflasyon ve döviz kuru üçgeninde kırılgan bir
yapıya dönüşerek krizlere açık bir yapı hâline
gelmeleri kaçınılmaz olmaktadır.
Katılım Bankacılığının Krizleri Önleyen İşlevleri
Finansal sistemin reel ekonomiyi yatırımlarla
desteklemesinin ötesinde her an kriz üretecek
bir yapıya dönüşmesi ve diğer tüm ekonomik
faktörleri kendisine bağımlı bir konuma
getirmesi, bankaları vazgeçilemez kurumlar
hâline getirmiştir. “Batmasına izin verilmeyecek

İslami değerler
doğrultusunda finansman
sağlayan katılım bankaları,
sağlıklı ekonomik
büyüme için en iyi
çözüm alternatifi olarak
değerlendirilmektedir

Katılım Bankacılığı Getiri ve Kayba Ortaktır
Geleneksel finansal sisteme karşın katılım
bankacılığı, risk paylaşımına dayalı iş modeliyle
reel ekonominin büyümesi için gerekli yatırım
desteğini sunmaktadır. Katılım bankaları, faize
dayalı borçlandırma yöntemi yerine, varlığa
dayalı reel ekonomik faaliyetler için finansal
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kadar” büyük şirketler olarak görülen finansal
kuruluşların, finansal mühendisliğin yüksek
kaldıraçlı işlemleriyle büyük riskler alması,
ekonomik kalkınmayla birlikte toplumsal refahı da
tehdit eder vaziyete gelmiştir. İslam’ın belirsizlik
(garar) içeren yatırımları yasaklaması, spekülatif
işlemlere izin vermemesi ve yapılan yatırımların
gerçek varlıklara dayandırılması gerekliliği
sayesinde katılım bankacılığı; ekonomilerde
kriz üreten değil, krizlerin önüne geçen bir işlev
görmektedir.
Akademik Çalışmalar Katılım Bankacılığına
Dikkat Çekmiştir
Geleneksel bankacılığın faizle sürekli olarak
kazanç elde etme güdüsü, aşırı gevşek para
politikalarıyla da birleşince, finansal sistem
sonuçları krizle biten büyük sorunlar üretmeye
başlamıştır. Bunun en önemli kanıtı ise 2008
yılında yaşanan son küresel finansal krizdir. Fazla
kazanç hırsı, şeffaflık/denetimin yetersiz kalması
ve küresel likidite bolluğu bankaları özensiz
kredi kullandırımına yönlendirmiş, bunun sonucu
olarak da konut sektöründe gerçeği yansıtmayan
varlık fiyatları oluşmuştur. Menkulleştirme
yönteminin de kullanılarak borcun üçüncü
kişilere devriyle gerçek varlık değerlerini
yansıtmayan finansal varlıklar, dünyanın dört
bir yanındaki yatırımcılara satılmıştır. Gerçek

Katılım bankacılığı
sisteminde sermaye,
üretime katılan emekle
birlikte elde edilen getiriye
ya da ortaya çıkan kayba
ortaktır

46 Mart - Nisan 2020

ekonomik büyümeyi yansıtmayan saydığımız bu
gelişmeler, tüm ekonomileri etkileyen finansal
krizle sonuçlanmıştır. Yaşanan bu önemli kriz
sonrasında, dünya genelinde faizsiz bankacılığa
duyulan ilgi giderek artmış, gerçek ekonomik
kalkınmanın sağlanması ve krizlerden kaçınmak
için katılım bankacılığının mevcut sisteme iyi
bir alternatif olduğu, yapılan çeşitli akademik
çalışmalarla da ortaya konmuştur.
Sağlıklı Ekonomik Büyüme İçin Çözüm
Alternatifi
Sonuç olarak katılım bankacılığı, faizsizlik ilkesi
ve İslami ekonominin temel değerlerine bağlı
kalarak sağlıklı ve gerçek ekonomik büyüme
için reel ekonominin ihtiyaç duyduğu finansal
çözümler üretmektedir. Hâkim iktisadi anlayışın
ürünü olan geleneksel finansal sistemde
sermayenin sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde
devamlı kazanç beklentisi, uygulanan gevşek
para politikalarıyla birlikte finans kaynaklı
sistemsel riskleri beraberinde getirmektedir.
İslami değerler doğrultusunda gerçek ekonomik
faaliyetlere finansman sağlayan katılım bankaları
ise toplumsal refah ve sağlıklı ekonomik
büyüme için en iyi çözüm alternatifi olarak
değerlendirilmektedir. Özellikle 2008 küresel
finansal krizi sonrasında dünya genelinde
akademisyenler, ekonomistler, kanun koyucu
ve düzenleyici otoriteler katılım bankacılığını
geleneksel finansal sistemin iyileştirilmesi için en
önemli çözüm olarak görmeye başlamıştır.
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Katılım Emeklilik Fon Yönetim ve Fon Hizmet Müdürü Fatih Bozkurt

Bireysel Emeklilik Sisteminin

Tasarruf Haritası

B

ireysel emeklilik sisteminin Türkiye’de
hayata geçmesiyle ilgili birçok alt
neden bulunmaktadır. Sistemin devreye
alınmasındaki en temel amaç ise
hem yurt içi tasarruf imkânları ve oranlarının
arttırılması hem de bireylerin emeklilik
döneminde çalışırken sürdürdükleri
hayat standartlarının devamlılığının
sağlanmasıdır.

noktasına vurgu yaptıktan sonra sistemin
genel işleyişine ve bireyler açısından sunduğu
avantajlara göz atmakta yarar vardır. Burada
bahsedilmesi gereken en önemli konu, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 2013 yılından itibaren aylık
maksimum asgari ücret tavan olmak kaydıyla
verdiği yüzde 25’lik ek katkıdır. Peki
2003-2013 yılları arasında devlet
sistemi desteklemek adına
Bireysel emeklilik bu
hiçbir teşvik vermiyor muydu? Tabii
sistemi, Türkiye’de ki veriyordu fakat 2013’ten sonra
2003 yılında
sunulan teşvik; çalışanın aldığı
maaş tutarına göre değişen, vergi
ilgili mevzuatın
yürürlüğe girmesi dilimlerine göre daha az vergi
ödemesine imkân veren, diğer bir
ile başlamıştır.
ifadeyle ödeme yaptığı dönemde
Peki neden
nakit kazanç olarak elde ettiği
bireysel emeklilik
tutardır.

Emekliliğe Yönelik Birikimler İçin
Uygun Sistem
Yapılan detaylı çalışmalardan
alınan verilere göre; çalışan bir
insanın aldığı maaş, emekli olduğu
takdirde ortalama yüzde 50-60
oranında azalma göstermektedir.
Bu durumda aradaki yüzde 4050 farkı ortadan kaldırmak adına
sistemine ihtiyaç
Her Katılımcıya Standart Yüzde
çalışırken emekliliğe yönelik çeşitli
duyulmuştur?
birikimler yapmak gerekmektedir.
25’lik Avantaj
Bireysel emeklilik sistemi de işte
Soyut yazıları somuta indirgemek
tam bu noktada bahsi geçen açığı kapatmak
ve sayılarla akılda kalması adına örneklemek
üzere kurulmuş önemli bir sistem olarak karşımıza
gerekirse; 2013’ten önce 100 TL ödeme
çıkmaktadır.
yapan bir katılımcı, eğer maaşı yüzde 15’lik
vergi dilimindeyse 15 TL, yüzde 35’lik vergi
dilimindeyse de 35 TL aynı ay daha az vergi
Bireysel Emeklilik Sisteminin Genel İşleyişi
ödeyerek nakit kazanç sağlayabiliyordu. Lakin bu
Bireysel emeklilik sisteminin ortaya çıkış
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sağlamaktadır. Mevcut ekonomik konjonktürde
risksiz yatırım aracı olarak faizsiz sistem içerisinde
katılma hesabı ya da kira sertifikasına yatırım
yapan, konvansiyonel tarafta ise vadeli mevduat
ya da bonoya yatırım yapmayı tercih eden bir
kişi, 1 yıl sonunda yüzde 8-9 aralığında net getiri
sağlarken bu sistemde ilk günden bunun yaklaşık
üç katı bir kazanç elde etme imkânı doğmaktadır.

ÇALIŞAN BIR
INSANIN ALDIĞI
MAAŞ, EMEKLI
OLDUĞUNDA
ORTALAMA

% 50-60
ORANINDA AZALMA
GÖSTERMEKTEDIR

vergi avantajından yararlanmak adına çalışanın
bunu belgelemesi gerekiyordu. 2013’ten
sonrasını incelediğimizde ise katılımcının çalışıp
çalışmamasına ve ek bir belge sunmasına gerek
kalmadan her katılımcıya standart yüzde 25’lik bir
avantaj sağlanmış oldu.
Sistemde Hak Ediş Zamanları
Kademelendirilmiştir
Bireysel emeklilik sistemi, doğası gereği uzun
vadeli bir sistem yapılanmasına sahip olduğu
için devlet, katılımcıların uzun vadeli sistemde
kalmalarını teşvik etmek adına ödediği katkı
paylarının hak ediş zamanını kademelendirmiştir.
Sistemde 3-6 yıl boyunca kalanlar devletin
ödediği katkı tutarını fonda değerlenmiş hâliyle
beraber yüzde 15’ini, 6-10 sene sistemde
kalanlar yüzde 30’unu, 10 seneden fazla kalanlar
yüzde 60’ını ve 56 yaşını doldurup en az 10
sene sistemde kalanlar ise yüzde 100’ünü hak
edebilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu kademeli
hak edişe göre; sisteme girip 3 seneden önce
sistemden ayrılan bir katılımcı yüzde 25’lik
katkıdan yararlanamamaktadır.

Risk Seçimine Göre Yatırım Araçları Tercih
Edilebilmektedir
Bireysel bir yatırımcı gözüyle alıp
satabileceğiniz tüm faizsiz enstrümanlar, bu
sistemde değerlendirilebilmektedir. Bireysel
emeklilik fonlarında da alternatif olarak
kullanılabilmektedir. Risk seçimine göre yüksek
riskli veya düşük riskli yatırım araçları tercih
edilebilmektedir. Örneğin risk iştahınız çok
değilse; düşük riske ve düşük oynaklığa sahip
fonların ağırlıklı olarak katılma hesabı, kira
sertifikası gibi fonlara yatırım yapan emeklilik
fonlarını tercih edebilirsiniz. Bunun tam tersi
olarak kısa vadede yatırdığınız paranın değeri
düşse bile uzun vadede en yüksek getiriyi
hedefliyorsanız; ortaklık paylarına (hisse

Bireysel bir yatırımcı
gözüyle alıp
satabileceğiniz tüm faizsiz
enstrümanlar, bireysel
emeklilik sisteminde
değerlendirilebilmektedir

Sözkonusu yüzde 25 rakamını da daha iyi
anlatmak adına klasik bir örnek vermek isterim.
Herhangi bir kuyumcuya gidip tam altın parası
verdiğinizde, kuyumcu size promosyon olarak hiç
çeyrek altın verdi mi? İşte bu noktada devletimiz;
siz 100 TL öderseniz 25 TL, 200 TL öderseniz
50 TL, 1000 TL öderseniz de 250 TL katkı
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Bireysel Emeklilik Sisteminde Fon Getirilerinin
Hesaplanması
Bilindiği üzere bireysel emeklilik sisteminde
katkı payları ağırlıklı olarak aylık bir şekilde
ödenmektedir. Dolayısıyla sisteme düzenli olarak
bir giriş yaşanmaktadır. Bu unsur, kendi doğası
gereği riski minimize eden bir mekanizmadır.
Düzenli ödeme yapan bir katılımcının getirisinin
klasik servet yönetiminde kullanılan iki tarih arası
getirilerle değerlendirilmemesi gerekir. Şöyle
örneklersek bir katılımcı; aylık 100 TL ödeyerek
sisteme dâhil olduysa, hisse fonu seçtiyse ve
ilgili fon sene başından sene sonuna iki tarih
arası bakıldığında yüzde 60 getiri sağladıysa,
katılımcının ilk ödediği 100 TL sadece yüzde 60
getiriden faydalanabilmektedir. Diğer ay ödediği
100 TL fon fiyatının seyrine göre eğer fon
fiyatı ilk aya göre düştüyse daha yüksek getiri,
yükseldiyse daha düşük getiriye maruz kalacaktır.
Bu verdiğimiz örneği biraz daha detaylandırmak
isterim.

Bireysel emeklilik
sisteminde katkı payları
ağırlıklı olarak aylık bir
şekilde ödenmektedir
senetlerine), altına ya da döviz bazlı kira
sertifikalarına (sukuklara) yatırım yapan emeklilik
fonlarını değerlendirebilirsiniz. Yatırım dünyasının
altın kuralı olan risk/getiri parametresi, aşağı ya
da yukarı yönlü beraber bir şekilde çalışmaktadır.
Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin Farkları
Faizsiz bireysel emeklilik sisteminin
konvansiyonel tarafla olan farklarının da
detaylarına inerek cevap aramaya çalışalım. İlk
etapta faizsiz bireysel emeklilik fonları, ancak
çalışılan şirketlerin danışma kurulunun onay
verdiği enstrümanlara yatırım yapabilmektedir.
Sözkonusu fonlar; ana hatlarıyla katılma
hesaplarına, hazine ihraçlı kira sertifikalarına,
kaynak kuruluşu finansal kurumlar ve reel sektör
firmaları olan varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen özel sektör kira sertifikalarına, katılım
prensiplerine ve belirlenen rasyolara göre uygun
yönetilen ortaklık paylarına, değerli madenlere
dayalı kira sertifikalarına yatırım yapmaktadır.
Danışma kurulları, yatırım yapılan menkul
kıymetlerin fıkhi olarak uygun olup olmadığına
karar verir ve uygunluk alınan menkul kıymetler
ancak fonlara dâhil edilebilir.
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Her Ay Ödenen Tutarlarla Katkı Payı Toplanır
Aslında biz emeklilik sisteminde her ay
ödediğimiz tutarlarla katkı payı toplarız. Yine
rakamlara dökerek örneklersek, ilk ay ödediğiniz
100 TL ile fiyatı 10 birim olan fondan 10 pay
alabiliyorken, fonun fiyatı beş birime düşerse
aldığınız pay bir anda 20 paya çıkacaktır. Fakat
sadece o ay düşen fon fiyatından birikime
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baktığında katılımcıya yüzde 50 kayıp gibi
görünürken, orta ve uzun vadede piyasaların
normale döneceği varsayımıyla daha kazançlı
olabilecektir. Bu basit örnekle vermiş olduğum
hesaplama, finans literatüründe iç verim getiri
hesaplaması olarak ifade edilmektedir.
Emeklilik sisteminde aylık düzenli olarak ödeme
yapan bir katılımcıysanız, getirilerinizi iki tarih
arası getirilerden ziyade iç verim getirisi ile
sorgulamanızda fayda vardır. İç verim getirisi, iki
tarih arası döneme bakmaksızın getirinizi yıllık
bazda ifade ettiği için sistemde kaldığınız süreyi
dikkate alarak toplam getirinizi hesaplamanız
sağlıklı olacaktır.
İç Verim Getirisi, Sistemde Geçen Süreyi Tek
Yıla İndirgemektedir
Konuya yine rakamlarla ve akılda kalıcı şekilde
devam etmek isterim. Bir katılımcı, bireysel
emeklilik sisteminde yaklaşık 5,5 yıl kaldıysa
ve ilgili kişinin düzenli ödemeler sonucu yıllık
iç verim getirisi, yüzde 22 seviyesindeyse

Faizsiz bireysel emeklilik
fonları, ancak çalışılan
şirketlerin danışma
kurulunun onay verdiği
enstrümanlara yatırım
yapabilmektedir

katılımcı aslında şu formülle net kazancını
hesaplayabilir: Geçirdiği yıl/2*iç verim getirisi
yani 5,5/2*%22=%60,5’lik bir getiriye tekabül
etmektedir ki katılımcının ödediği paraya kıyasla
net getirisi yaklaşık yüzde 61,5 seviyesindedir.
İç verim getirisi yukarıda da vurguladığım üzere
sistemde geçen süreyi tek yıla indirgeyerek, yıllık
getiriyi katılımcıya sunmaktadır.

SISTEMDE

3-6

YIL BOYUNCA
KALANLAR DEVLETIN
ÖDEDIĞI KATKI
TUTARINI FONDA
DEĞERLENMIŞ
HÂLIYLE BERABER
YÜZDE 15’INI HAK
EDEBILMEKTEDIR

Dalgalanması Daha Fazla Olan Fonlardan, Daha
Fazla Getiri Beklenir
Emeklilik sistemi gibi kendi doğası gereği
uzun vadeli yatırımı baz alan bir düzende,
sisteme girilen yaş da önemli bir belirleyici
unsurdur. Ayrıca dalgalanması daha fazla
olan fonlardan uzun vadede daha fazla getiri
sağlanması beklenir. Sistemin size yılda altı defa
değişiklik hakkı verdiğini bilsek de özellikle
küçük yatırımcıların fon tercihlerinde sıklıkla
yanıldığı verisiyle, piyasadaki her dalgayı (iniş
ya da çıkışı) yakalamak yerine orta düzeydeki
dalgalarda daha seyrek ama daha doğru
tahminli değişikliklerin yapılmasının getiriye uzun
vadede daha olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz.
Buradaki varsayımımızın tabii ki risk iştahı ve risk
alma kapasitesi bulunan ve sisteme uzun vadede
kalma niyetiyle giren katılımcılar için olduğunu da
vurgulamamız gerekmektedir.
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Marka Danışmanı – Stratejist Yunus Baran

Katılım Bankacılığının Yaygınlaştırılmasında

Medyanın Rolü

D

ünyada yaklaşık 50 yıldır, Türkiye’de
ise 37 yıldır faaliyet gösteren katılım
bankaları küresel bazda hızlı bir
gelişim sergilemektedir. Katılım
bankacılığı iş modelinin varlığa dayalı olması,
işleyiş modeli olarak spekülasyonlara izin
vermemesi gibi özellikleri; 2008'de global çapta
yaşanan küresel krizin etkilerinden sektör olarak
hızlı çıkmasını sağlamıştır. Katılım bankacılığının
finansal gelişime reel katkılar sunması da ayrıca
sektörün gücünü geliştirmiştir.

bölgeleri dışında İngiltere, Avustralya, İsviçre,
Güney Afrika, ABD, Çin, Fransa ve Japonya gibi
Müslüman nüfusun yoğun olmadığı ülkelerde
de önemli girişimler bulunmaktadır. Ağırlıklı
nüfusu Müslüman olmayan İngiltere, 2014
yılında faizsiz tahvil satışı yapan ilk ülke olmuştur.
Konvansiyonel bankacılık dışındaki bu girişimler
ve gelişmeler, uluslararası medya araçlarıyla
dünyayla paylaşılmış ve konuya olan ilginin
global arenada da artmasını sağlamıştır.
Katılım bankaları, 2000’li yılların başında niş
pazarlarda kısıtlı sayıda finansman
Yenilikçi ürünler ve mevduat ürünleri ile hizmet
verirken, özellikle Asya Pasifik
perspektifinde
ülkelerindeki farkındalığın artması
daha genç, trend, ve faizsiz bankacılık ürünlerinin
erişilebilir ve
gelişmesiyle hızla mesafe
katetmiştir.
sürdürülebilir

İslami finansın, Avrupa ve ABD
gibi ağırlıklı nüfusu Müslüman
olmayan ülkelerde de kullanılır
hâle gelmesi, sektöre olan
küresel ilgiyle alakalıdır. Global
yatırımcıların “İslami finansal
enstrümanlar” hakkında medya
bir medya
kanalları aracılığıyla bilgilenmesi
Bankacılığında Algı ve İmaj
görünürlüğü
katılım Katılım
hem sektörü geliştirmiş hem
Geleneksel bankacılık sisteminin
bankacılığının
de katılım bankalarının ağırlıklı
borçlanma bazlı ve risk transferi
güçlenmesini
olarak Orta Doğu ve Güney
odaklı iş modeline karşılık, katılım
Asya bölgelerinde güçlenmesini
bankacılığının varlık bazlı ve risk
pekiştirecektir
sağlamıştır. Sektörel gelişim
paylaşımı odaklılığı bu sektörün
gösteren Türkiye, Pakistan ve
farklılaşmasını sağlamıştır. Bu
Endonezya ise özellikle “butik katılım finans”
farklılaşma Türkiye’de ve dünyada gerçek ticari
pazarından önemli pay alacak ülkelerdendir. Bu
faaliyetleriyle medyada görünür oldukça sektöre
ülkelerdeki büyük nüfusun hâlen katılım finans
olan farkındalığı da geliştirmiştir. Böylece
hizmetleriyle tanışmamış olması, pazarın gelecek
katılım bankacılığı ekosisteminde hizmet veren
potansiyelini göstermektedir. Faizsiz bankacılık
kurumların algı ve imaj çalışmaları da ortak bir
segmentinde; Orta Doğu ve Asya Pasifik
değerde konsolide olmaya başlamıştır.
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Türkiye bankacılık sektörünü bir bütün
olarak değerlendirdiğimizde konvansiyonel
bankacılığın, sektörün çok büyük bir bölümünü
oluşturduğunu ve medya kullanım gücünün
çok fazla olduğunu görmekteyiz. Katılım
bankacılığının rekabeti böylesi yoğun bir
sektörde büyüme potansiyelini kullanarak yüzde
5'ler civarındaki pazar payını kısıtlı bütçelerle
son beş yılda birkaç puan daha arttırmayı
başarması gerçek bir başarıdır.
Türkiye katılım bankacılığı sektörüne üç yeni
kamu katılım bankasının giriş yapmasının pazar
payına olumlu yansıdığı da görülmektedir. Artan
şube sayısı ve çeşitlenen personel yapısıyla
hizmet veren sektör, yurt genelindeki şubeleşme
faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında da atağa
geçmiştir. Kamu bankalarının da sektöre
girmesiyle birlikte artan rekabete bağlı olarak
şube sayısı çoğalacak, ürün ve hizmet kalitesi
de yükselecektir. Ayrıca katılım bankacılığı
sektörünün sunduğu ürün, hizmet, şubeleşme
ve alternatif dağıtım kanallarının da yeniden
yapılanma süreçlerinden geçmesi bu ivmeye
katkı sunacaktır.
İstanbul Finans Merkezi Katılım Bankacılığını
Geliştirecek
Global bir vizyon olarak sunulan “İstanbul
Finans Merkezi” çalışmaları kapsamında katılım
bankacılığı sistemi daha da gelişecektir. Katılım
bankacılığının mevcut algısı, insan kaynağı
çeşitliliği, literatürel çalışmalar, kurumsal ve
hukuki altyapı süreçleriyle yeni ürün ve hizmet
çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik politikalar
artırılmalıdır. Bu oluşumların ve uygulamaların
politika yapıcıları tarafından kamuoyuna
sunulması sektöre yönelik ilgiyi de artıracaktır.
Katılım bankacılığının kendi içindeki rekabetin
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yanı sıra tüm bankacılık sektöründen de pay
alma konusundaki hedefi, medya araçlarının
doğru kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. İstanbul
Finans Merkezi çerçevesinde İstanbul'un katılım
bankacılığında da bir merkez olması, sektörün
geleceğine yön verecek stratejik bir karar olarak
ekosistemin en büyük iletişim gücüdür.
Bunun yanında değerlere duyarlı bir sistemle;
katılım bankacılığında çalışana gösterilen
saygı, şube personeliyle yakın ilişkiler, değer
hassasiyetlerinin yönlendirilmesi, insana değer
ve hürmet gibi farklılaştırıcı özellikler, katılım
bankacılığının müşteriler nezdinde tercih edilme
nedenlerini artırmaktadır. Bu farklılaştırıcı
özellikler, geleneksel medya iletişim kanallarının
yanı sıra dijital ve sosyal kanallarda ve tematik
iletişim araçlarıyla da pekiştirilmelidir.
Katılım bankası müşterilerinin üçte birine
yakını, aynı zamanda diğer geleneksel banka
müşterilerini de oluşturmaktadır. Katılım
bankalarının sahip olduğu, çeşitlendirdiği
ürün ve hizmet genişliği, müşterilerin finansal
beklentilerini-tercihlerini katılım bankacılığı
yönünde yapmasında önemli rol oynamaktadır.
Bu amaçla, katılım bankalarının daha
geniş kitlelere ulaşması için şubeleşmenin
arttırılması, teknolojik uyumluluk ve altyapının
güçlendirilmesi, yeni ürün geliştirme
çalışmalarının hız kazanması gerekmektedir.
Bankacılık Hizmetlerinde Yeni Trendler Artıyor
Dünyada birçok sektör teknolojik değişim ve
dönüşüm süreçlerinden geçmektedir. Türkiye’de
de bu değişim ve dönüşümün hızı günden güne
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sebepleri; şube personeli ile kurulan yakın
ilişkiler, müşterilerin değer hassasiyetlerinin
yönlendirilmesi, samimi, yardımsever ve bilgili
personelin insana gösterdiği saygı ve hürmet
şeklindedir.
Dolayısıyla Türkiye’de katılım bankalarının
bankalarının tercih edilmesindeki en önemli
sebep, müşterilerin banka ile olan iyi ilişkileridir.
Müşterilerin finansal beklentileri, ürün ve
hizmet çeşitliliği, hızlı ve kolay erişebilir
hizmet değerlerinin de yukarıdaki soyut tercih
parametrelerine güçlü birer destekçi oluşu
yoğun iletişim frekanslarıyla paylaşılmalıdır.
Katılım bankacılığının kültürden kaynaklanan
insana saygıyı sektörde birebir hizmet ilişkisine
dönüştürdüğü ayrıcalıklı olarak ifade edilmelidir.
Ayrıca Türkiye’nin genç nüfus potansiyelinden
yola çıkarak; yeni nesli temsil eden müşterilerin
hızlı ve yalın bankacılık hizmetlerini tercih
edeceğini varsayabiliriz. Orta ve uzun vadede
katılım bankacılığının müşterileriyle geliştirdiği
güçlü ilişkilerinin yanında, müşteriye değer
katacak, teknolojinin ön planda tutulduğu
hizmetlerin sunulması da son derece önemli
olacaktır.

Stratejilere uygun
bir medya yönetimi,
katılım bankacılığına
dair bilinmezliklerin
de azalmasına katkı
sağlayacaktır
daha net görünmektedir. Bankacılık sektöründe
hâlâ şubelere giden müşteriler bulunmakla
birlikte, şubesiz bankacılık hizmetlerinin büyük
bir trend ile arttığı global bir gerçektir.
Modern zamanın gerekliliklerine uyum sağlayan
müşterilerin yeni ve pratik teknolojik çözümleri
tercih etmesi katılım bankacılığı sektörü için de
sözkonusudur. Türkiye’deki katılım bankaları
müşterileriyle kurdukları güçlü bağları teknolojik
araçlarla da pekiştirmeyi geliştirmelidir. Bu
tutumu sürdürülebilir kılmak ve yenilikçi fikirlerle
geliştirmek sektörün ulaşılabilirliğine, algı, imaj
ve itibarına da büyük katkı sunacaktır.
Türkiye’de katılım bankalarının tercih edilme
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Tüm bu değerler algoritmasında ve geliştirilen
yenilikçi ürünler perspektifinde daha genç, daha
trend, daha erişilebilir, daha kolaycı ve daha
sürdürülebilir bir medya görünürlüğü katılım
bankacılığının güçlenmesini pekiştirecektir.
Katılım bankacılığının yaygınlaşmasında bir diğer
önemli kriter de katılım bankacılığı ekosistemini
geliştirmek için sosyal paydaşlarla kurulacak
iletişimdir. Paydaş ilişkileri her zamanki gibi "çift
yönlü" bir iletişim modeliyle kurgulanmalıdır.
Medya iletişim araçlarıyla iletilen mesajların
tüm taraflar arasında karşılıklı gidip gelmesi son

YORUM
Katılım bankacılığını ekosisteminin sahip olacağı
kurumsal itibar tüm hedef gruplar, müşteriler,
iş ortakları ve sosyal paydaşlar için bütünsel
bir çekicilik demektir. Yeni medya kanallarının
artmasıyla birlikte daha kırılgan bir zeminde
bulunan imaj aynı zamanda gerçek dışı olgu
ve kanaatlerle de oluşabilmektedir. Algılarla
şekillenen imaj yönetiminin doğası gereği
kırılgan bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
Özellikle yeni medya kanallarında bir şeyleri
olmadığı gibi gösterme ve zaman zaman
gerçeklerin negatif etkileriyle mücadele etme
çalışmaları sürdürülebilir olmalıdır.
Öte yandan sektör temsilcileri kurumların
aşağıdan yukarıya doğru tüm katmanları
arasındaki dikey uyum ve entegrasyon ile itibar
yönetimi planlanmalıdır. Gerçekleştirilen bu
algı, imaj ve itibar çalışmalarına sahip çıkan
stratejiler için kurumsal sözcülerin medyada
daha çok görünür olması sağlanmalıdır.
Kurumsal sözcülerden kurumdaki yeni personele
kadar herkes tarafından aynı anlayış, heyecan ve
ciddiyetle ele alınan marka değerleri, kurumsal
iletişimin en büyük destekçileri olacaktır.

Katılım bankacılığı
markalarının her birinin
sahip olduğu farklı
imajların kurumsal bir
sektörel algı ve itibar
yumağına dönüştüğü
unutulmamalıdır
derece önemlidir. Hem kurumsal ilişkiler hem
de sektörel bilgilendirmeler sistematik olarak
geleneksel kanalların dışında dijital ve sosyal
medya kanallarında da sistematize edilmelidir.
Stratejilere uygun bir medya yönetimi,
katılım bankacılığına dair bilinmezliklerin de
azalmasına katkı sağlayacaktır. Sektörel olarak
gerçekleştirilecek iletişimlerde her bir hedef
kitle özelinde sunulan "ürün, servis, hizmet,
organizasyon ve fikir” gibi sektörel değerler
kavramı da mesaj aktarımlarına aracılık etmelidir.
Doğru hedef kitle deneyimi oluşturacak
olan bu stratejik tavır aynı zamanda sektörel
anlamda reel faydalar üreten bir iş modeline
de dönüşecektir. Tüm bu çalışmalar katılım
bankacılığının algısını oluşturan imajları da
besleyecektir. Katılım bankacılığı sektörü için
hem imaj iletişimi hem de itibar iletişiminin
birlikteliği gerekmektedir. Katılım bankacılığı
markalarının her birinin sahip olduğu farklı
imajların kurumsal bir sektörel algı ve itibar
yumağına dönüştüğü unutulmamalıdır.
Sektördeki markaların ideal sektör algısında
buluşması için stratejik iletişim danışmanlık
hizmetleri kesintisiz sürdürülmelidir. Bu imaj
birleşimleri hem kurumun hem de sektörün
prestijine değer de katacaktır.

KATILIM BANKALARI
DÜNYADA YAKLAŞIK

Salt halkla ilişkiler süreçleri dışında, stratejik
pazarlama yönetimi ve marka iletişimi araçları
da en modern veri setleriyle desteklenmeli ve
yönetilmelidir. Ortak amaçlara ve hedeflere
giden yolda ortak başarıların yolunu akılcı
bir marka yönetimi, estetik bir imaj yönetimi,
stratejik bir mecra ve medya yönetimi açacaktır.
Sektör olarak daima değerli, sürekli üreten,
her zaman rekabetçi ve yakın bir kimlik; güçlü
Türkiye vizyonuna da büyük katkılar sunacaktır.
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Katılım Sigortacıları Derneği Genel Sekreteri Dr. Yunus Emre Gürbüz

İktisadi Küreselleşme Sürecinde

Tüketim Toplumuna
Dönüşüm

K

üreselleşmeyle birlikte insani ihtiyaçlar
dolaysız sermaye yatırımları, beraberinde ulus
giderek artmaktadır. Sözkonusu
devletlerin ekonomik ve sosyal politikaları
ihtiyaçları, tam ve helâl bir şekilde
üzerinde büyük tesirler meydana getirmektedir.
tedarik edecek insan sayısı ancak on
Piyasaların ulus devletlerin kontrol alanından
kişiden biri olabilir. Geriye kalan dokuzu ise
uzaklaşarak küreselleşmenin getirdiği, rekabetin
muhtaç hükmünü almaktadır. Demek oluyor ki
ön planda olduğu yeni kurallar ve şartların
bu modern Batı medeniyeti, insanı
kapsama alanına girmesi; büyük
fakir hâle getirmiştir. Zira ihtiyaç
ölçüde fertleri daha çok işsizliğe,
dairesi, hayal dairesi kadar büyüktür.
daha büyük ücret farklılığına ve
Rekabete
Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç
daha çok kayıt dışılığa itmektedir.
dayalı iktisadi
dairesi de oraya gider. Bu külli
Artan eşitsizlik ve yoksullukla
küreselleşme,
kaideye binaen Batı medeniyeti,
çalışma hayatının iç içe girmesi,
günümüzde bütün serbestleşmenin herkes için daha
reklam ve pazarlama stratejileriyle
insanın hayalini abluka altına almış
çok ve daha iyi iş getireceğini iddia
dünyayı sosyove ürettiği her şeyi ihtiyaç kervanına
eden neo-liberal görüşlerin de
ekonomik olarak
eklemiştir. İnsanoğlunun genişleyen
gerekli kılmaktadır.
derinden etkilemiş sorgulanmasını
bu ihtiyaç dairesi ise sadece
Özellikle artan yoksulluğun daha iyi
ve etkilemeye
devletler arasında değil, fertler
anlaşılabilmesi için dünya ekonomik
de devam eden
arasında da amansız bir rekabeti
daralmasının ortaya çıktığı 1973
rahatlıkla ortaya çıkarmaktadır.
önemli bir olgudur. yılından bu yana yaşanmış olan
değişim ve çalkantıların analiz
edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Rekabete Dayalı İktisadi
Küreselleşmenin Etkileri
1970 Sonrası: Muavenet Yerine Rekabet
Rekabete dayalı iktisadi küreselleşme,
Neo-liberalizmin 1970’lerde baş gösteren
günümüzde bütün dünyayı sosyo-ekonomik
resesyondan çıkış için en önemli hedefi, artı
olarak derinden etkilemiş ve etkilemeye de
değeri yükseltmek ve kâr oranlarını arttırmaktı.
devam eden önemli bir olgudur. Bu süreçte
1950-1974 arasını kapsayan ve yüksek büyüme
özellikle çok uluslu şirketlerin küreselleşmeye
hızlarıyla geçen “kitlesel tüketim için, kitlesel
dayalı maliyet endeksli rekabet anlayışı ve
üretim” anlayışına sahip Fordizm dönemi,
istihdam oluşturmayan portföyü şeklindeki
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yönelmiştir. Böylece 1980’den sonra özellikle
finansal liberalleşmeye dayalı iktisadi politikalar,
sabit sermaye oluşumunu azaltmış ve bu
ülkelerde sanayi üretimi olumsuz etkilenmiştir.
Finansal liberalleşme; yatırımları arttırmamış,
sürdürülebilir bir büyüme önünde engel olan
reel sektör dışındaki daha fazla kazanç getiren
finansal yatırımlar ön plana çıkmıştır.

1970’lerin başlarına gelindiğinde artık teknik
ve toplumsal sınırlarına dayanmıştır. Fordizm’in
sağladığı imkânlarla maliyeti artan emek
de sermaye sahibi için pahalı bir girdiye
dönüşmüştür. Keynesci yaklaşımın yaşanan
somut olayları açıklamakta yetersiz kalması ve
1973 petrol krizinin de baş göstermesi sonucu
Fordizm dönemi bitmiş ve yerini Post Fordizm’e
bırakmıştır. Neo-Schumpeteryen olarak da
anılan bu yaklaşım, arz yönüne müdahale ederek
ulusal ekonomilerin rekabet gücünü mümkün
olduğunca arttırmak ve sosyal politikaları ikinci
plana atma olarak ifade edilmektedir.
Küreselleşmenin Amentüsü: Birinci ve İkinci
Washington Mutabakatları
1980’li yıllarda artık yeni bir kavram doğmuştur:
“Yeni Dünya Düzeni”. Ekonomide serbestleşme
ve ithal ikamesi yerine ihracata yönelik büyüme
sürecinin ateşleyicisi ise küreselleşmenin
amentüsü olarak bilinen Birinci Washington
Mutabakatı ile olmuştur. Washington
Mutabakatı’nın gereklerini uygulayan birçok
ülkede sonuçların iç açıcı olmaması, mutabakatın
tenkit edilmesine sebebiyet vermiştir. İlginçtir ki
son 20 yılda Çin, Vietnam, Malezya ve Hindistan
gibi hızlı ve sürekli büyümeyi başaran ülkelerin
sözkonusu mutabakata hiç de uymayan ülkeler
olduğu görülmektedir.

1980'Lİ
YILLARDA ARTIK
YENI BIR KAVRAM
DOĞMUŞTUR: “YENI
DÜNYA DÜZENI”

Bretton Woods Sistemi’nden Çoklu Parasal
Sisteme Geçiş
2008 yılında ABD’de konut kredisi (mortgage)
piyasasında başlayan ve tüm dünyada kısa
sürede küresel bir krize neden olan çalkantıların
yapısal nedenine bakıldığında, paranın değerini
belirleyecek bir “çıpanın” bulunmadığı
görülmektedir. Oysaki Bretton Woods
Sistemi’nde 1944 yılında kurgulanmış çıpa;
doların altın standardına, diğer ulusal paraların
ise Amerikan dolarına sabit kurlar aracılığıyla
bağlanmasıydı. 1971’de Amerikan dolarının
altın standardına olan bağının koparılması ve
doların fiyatının döviz piyasalarında serbestçe
belirlenmesi ile Bretton Woods Sistemi sona
ermiş ve bugün hâlen içinde bulunulan çoklu
parasal sistem dönemine girilmiştir.
“Finansal Baskıya Son!” İfadesi,
Serbestleştirmenin Sloganı
Belirsizliğin ön planda olduğu böylesi bir ortam,
uluslararası sermayeyi rahatsız edici bir unsur

Küreselleşme, şüphesiz
insanoğlunun ihtiyaç
listesini değiştirmiştir.
Modern Batı medeniyeti,
hevesleri tahrik edip
zorunlu olmayan ihtiyaçları
zaruri hâle getirmektedir

Tüketimin Değer Kazanması: Sanayi Ötesi
Dönüşüm
Neo-liberal iddiaya göre; gelişmekte olan
ülkelerin sermaye ihtiyacı mevcuttur ve bu
ülkeler, dış tasarrufları kendi ülkelerine çekmeyi
başarabilirler ise içine girdikleri krizlerden
kurtulabilirler. Bunun için de reel faiz hadlerini
yüksek, enflasyonu ise düşük tutmalıdırlar. Ancak
teorideki durumun pratiğe yansıması böyle
olmamış ve yabancı sermaye, reel sektör yerine
daha çok getiri sağlayan portföylü yatırımlara
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olmuştur. Zira finans sermayesinin aradığı husus;
yüksek faiz, dolayısıyla yüksek getiri ve düşük
enflasyondur. Gelişmekte olan ülkelerdeki
istihdam imkânlarının artırılarak işsizliğin
düşürülmesi, sabit sermaye yatırımlarının devam
ettirilmesi ve cari denge gibi hedefler finans
sermayesinin ve yapısal programların arkasındaki
küresel aktörlerin öncelikleri arasında değildir.
1970’lerde meydana gelen petrol şokları ile
Keynesgil sistemin “finans ulusal bir meseledir!”
anlayışına dayalı kontrollü politikaların finans
sermayesince eleştirilmeye başlanmasının nedeni
de budur. Bu dönemde McKinnon ve Shaw
tarafından dillendirilen “finansal baskıya son!”
ifadesi, serbestleştirmenin sloganı olmuştur.
Finansal Fon Bolluğu İçin Yüksek Reel Faiz
Dayatması
Gelişmiş ülkelerde biriken muazzam sermayenin/
finansal fon bolluğunun, kârlı alanlara ve
gelişmekte olan piyasalara kanalize olabilmesi
için borç verme dışında başka yollara da ihtiyaç
duyuluyordu. İşte bu aşamada McKinnon ve
Shaw, sermayenin kârlılığı arttırmak için yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, bunun da finans

McKinnon ve Shaw
tarafından dillendirilen
“finansal baskıya
son!” ifadesi, finansal
serbestleştirmenin sloganı
olmuştur

piyasalarının serbestleşmesi ile gerçekleşeceğini,
birbirinden bağımsız ve eş anlı olarak “Finansal
Baskı Analizi (Financial Repression Analysis-FRA)”
çalışması ile ortaya atmışlardır. Böylece pozitif
reel faiz politikası gibi serbestlik yanlısı politikalar
da Dünya Bankası ve IMF (Uluslararası Para Fonu)
gibi küresel kurumların liderliğinde 1980’lerden
sonra gelişmekte olan ülkelerde uygulanan
istikrar politikalarının mütemmim cüzü hâline
gelmiştir.
McKinnon ve Shaw, finansal baskıyı, negatif
reel faiz politikası olarak yani faiz oranlarının
enflasyondan düşük tutulması şeklinde
tanımlamışlardır. Ancak bu yaklaşımının
uygulaması teoride beklenen sonuçları
vermemiştir. Finansal serbestleşme yaklaşımı,
iddiasının tersine gelişmekte olan ülkelerde
tasarrufları azaltıp tüketimi arttırmıştır.
1980 sonrası dönemde yaşanan iktisadi
küreselleşme, bütün dünya ülkelerinde iktisadi
hayatı etkilediği ve bu baş döndürücü değişim
sürecinde ulus devletlerinin rolünün de
değiştiği görülmüştür. Washington Mutabakatı
kararlarından beslenen bu tatsız ilaç reçetelerini
uygulayan gelişmekte olan ülkelerin hepsinde de
sürdürülebilir bir kalkınma meydana gelmemiş,
bunun yerine uluslararası finansal fonların lehine
olacak şekilde enflasyon düşmüş ve fakat işsizlik
başta olmak üzere cari açık, kayıt dışı istihdam,
reel ücretlerde azalma gibi sorunlar devam etmiş,
üretim ve tasarruflar azalmış, tüketim artmıştır.
Bereketin Kaynağı: Hırs Yerine Kanaat
İşte “hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi
oraya gider” külli kaidesine binaen Batı
medeniyeti; küreselleşme stratejileriyle insanın
hayalini esir almış, ürettiği her şeyi ihtiyaç
kervanına eklemiş, ürettiklerinin satılması için
yeni pazarlar oluşturmuş ve ellerinde biriken
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fonlardan daha çok kâr elde edebilmek için yeni
yöntemler aramışlardır. İhtiyaçların bu şekilde
katbekat arttırılması neticesinde eskiden kaba
Marksizm ile özdeşleştirilen "ekonomi, hayatı
belirler" tezini maalesef çok çeşitli toplum
kesimleri kabullenir olmuştur. İlişkilerimiz,
bugünümüz ve geleceğimiz ekonominin ipoteği
altında kalmıştır. Ekonomik gerekliliklerden
söz edildi mi akan sular durulur. Zira ekonomi
demek, ihtiyaçların karşılanması demektir. Bu
durum, zamanla ekonomiyi insani amaçlarla
yönlendirebileceğimiz bir toplumsal faaliyet
alanından çıkararak hayatımızı ona göre tanzim
etmemiz gereken bir zorunluluklar alanına
çevirmiştir.
Batı Medeniyetinde Nihai Hedef “Menfaat”
Kur’an ve Sünnet çerçevesinde olaya
bakıldığında ise çok farklı bir tablo karşımıza
çıkmaktadır. Zira Batı medeniyeti, sosyal hayatta
dayanak noktası olarak "kuvvet"i kabul eder.
Nihai hedefini "menfaat" olarak belirlemiştir.
Hayatının düsturunu "mücadele" olarak tanımlar.
İnsanlığın ihtiyaçlarını arttırmak en önemli
gayelerinden birisidir.

Washington Mutabakatı’nın
gereklerini uygulayan
birçok ülkede sonuçların
iç açıcı olmaması,
mutabakatın tenkit
edilmesine sebep olmuştur

SON

20

YILDA ÇIN,
VIETNAM,
MALEZYA VE
HINDISTAN GIBI
ÜLKELERIN
WASHINGTON
MUTABAKATI’NA
UYMAYAN
ÜLKELER OLDUĞU
GÖRÜLMEKTEDIR

Kur’an ve Sünnet’te Nihai Hedef “Fazilet ve
Allah Rızasıdır”
İşte bugün bu düsturlar ve ilkeler, insanlığın az
bir kısmına saadeti temin edip önemli kısmını
rahatsızlığa ve sefalete atmıştır. Ancak Kur’an ve
Sünnet ile belirlenen ilkelerde dayanak noktası,
kuvvet yerine haktır. İlkelerin gayesi, menfaat
yerine fazilet ve Allah rızasıdır. Hayatta, mücadele
yerine dayanışma esas tutulur. Dayanışmanın
göstergesi ise birbirinin imdadına yetişmektir.
İşte bu sebeple bizlere öğretilen “Büyük balık
küçük balığı yutar” önermesinin aksine Allah;
bitkileri hayvanların imdadına, hayvanları
insanların imdadına gönderdiği gibi en basit
manada yediğimiz gıdaları da hücrelerimizin
imdadına göndererek hikmetiyle bizlere
dayanışmanın sayısız numunelerini göstermekte
ve tekrar tekrar “akletmez misiniz” diyerek bizi
dikkate sevk etmektedir.
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Finansal Okuryazar Bireyler,

Tasarrufta Daha Başarılı

T

asarruf; para biriktirme/para arttırma
anlamına gelmektedir ve aslında
bir alışkanlıktır. Geliriniz ne kadar
düşük olursa olsun en önemli nokta,
tasarruf ettiğiniz miktar değil tasarruf edebilme
durumunuzdur. Aynı zamanda insan parayı üç
amaçla kullanır. Bu amaçları aşağıda açıklamaya
çalışacağım.

ucuza mâl edilen yatırım imkânları için de para
tutan bir kesim mevcuttur. Bu amaç tasarruftan
farklıdır. Genellikle olağanüstü durumlar
için belirli bir tutar saklayan orta ve üst gelir
grubundaki insanlar, spekülatif amaçlı para ayırır.

Saydığımız maddelerden birincisi yani günlük
ihtiyaçlarımızı karşıladığımız paranın değişim
aracı olma özelliği, artık tüm insanların hedefidir.
Spekülasyon amacı, daha az insana hitap eder.
Değişim Aracı
Ancak tasarruf yapmak, giderek önemi artan
Örneğin marketten 10 yumurta alıp 5 TL
bir durumdur. Günümüzde insanlar, olağanüstü
verdiğimizde, burada para bir değişim aracı
durumlar ve geleceğe dair
işlevindedir. Paranın icadından
hayalleri için birikim yapmayı tercih
önce insanlar, takas sistemi ile
Finansal
etmektedir. Herkesin bir hayali
alışveriş yapmaktaydı. Örneğin;
okuryazarlık;
vardır. Daha iyi bir eğitim alma
10 yumurta almak için 2 kg elma
bireylerin geleceğe ve ev/araba sahibi olma isteği ise
veriyorlardı. Ancak takas sisteminin
dair maddi kaygı bunlardan sadece bazılarıdır.
değer ölçümü çok zordu. Para, bu
sorunu ortadan kaldırdı.
duymadan,
sağlıklı bir hayat Finansal Okuryazarlık Nedir?
En anlaşılır şekilde finansal
Tasarruf Aracı
sürebilmek için
okuryazarlık; bireylerin geleceğe
İnsanoğlu paranın icadından beri,
aldığı finansal karar dair maddi kaygı duymadan,
çeşitli sebeplerle tasarruf etme
ve alışkanlıkların sağlıklı bir hayat sürebilmek
ihtiyacı duymuştur. Beklenmedik
için aldığı finansal karar ve
olaylar karşısında önlem almak
tümüdür
alışkanlıkların tümüdür. Giderini ve
için, ulaşılmak istenen parasal bir
gelirini dengeleyebilen, tasarruf
hedef için (ev ya da araba alma
yapabilen ve bu tasarrufları doğru yatırım
gibi) günlük ihtiyaçlarından artırdığı tutarları
araçlarında değerlendirebilen kişilere de finansal
biriktirmiştir.
okuryazar denilebilir. Kişinin, giderini ve gelirini
dengelemek için “bütçe planı” oluşturması
Spekülatif Amaçlı
gerekir. Giderin geliri aştığı durumlarda bütçe
Her insan böyle bir hedef belirlemese de
açığı ortaya çıkar ve geliri sabit olan kişilerde
serbest piyasa ortamında kelepir dediğimiz, yani
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bütçe açığını kapatmak bazen kâbusa dönebilir.
Kredi kartı ve tüketici kredisi sarmalına
giren kişiler, bu kısır döngüden uzun süre
çıkamayabilir. Bu durumda ya gideri kısmak
ya da geliri çeşitlendirmek gerekmektedir.
Günümüzde özellikle düşük gelirli kişiler için
giderleri kısmak, zor bir seçenektir. Orta vadede
geliri çeşitlendirme seçeneği ise bireylerin bütçe
dengesi oluşturmasında iyi bir çözümdür. Üstelik
geliri çeşitlendirmek, dünyada da hızla yayılan
bir durumdur. Zira günümüzde tek meslek
ile bir insan ömrünün geçmesi hayli zordur.
Kurumsal şirketlerin birçoğu 40’lı yaşlardan
sonra verimi düştüğü gerekçesiyle çalışanların
işine son vermektedir. Bu durumda ömrümüzün
ikinci baharı için yeni alternatifler aramak ve
geliri farklı kalemlerden sağlamak, iyi bir çözüm
olabilir. Bu çözüm, aynı zamanda tazelenmemizi
de sağlayabilir.
Finansal Okuryazarlık Aileden Başlar
Finansal okuryazarlık, sanıldığı gibi sadece
okulda öğrenilebilecek bir süreç değildir.
Çünkü bu noktada ilk farkındalık süreci, ailede
başlar. Anne/babanın çocuğa karşı finansal

Taksitle de olsa
akıllı telefonunuzu
sürekli değiştirmek ve
bilgisayarınızı yenilemek
bile bütçenizde uzun süre
kapatılamaz delikler
açabilir

ÜNLÜ YATIRIMCI
WARREN
BUFFET’IN
TASARRUF
ILKESINE GÖRE;
TASARRUF
HARCAMALARDAN
ÖNCE AYRILIR

davranışları, bireylerin gelecekte para ile ilişkisini
belirlemektedir. Örneğin, her istediği alınan bir
çocuk, büyüdüğünde tasarruf yapma konusunda
zorlanabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar da
çocuklar üzerinde, annenin davranışlarının
babaya göre daha etkili olduğunu ortaya
koymaktadır. Finansal okuryazar bir çocuğu,
ancak finansal okuryazar bir anne yetiştirebilir.
Tasarruf Ne Zaman Ayrılır?
Ünlü yatırımcı Warren Buffet’in tasarruf ilkesine
göre; tasarruf harcamalardan önce ayrılır.
Ülkemizde yapılan araştırmalar, bireylerin
yarısından fazlasının önce harcamalarını yaptığını
sonra kalırsa tasarruf ayırdığını göstermektedir.
Günümüz yaşam şartlarında da kalırsa tasarruf
ederim mantığı ile birikim yapmak, neredeyse
imkânsızdır. Çünkü ay sonuna kadar mutlaka
bir harcama çıkacaktır. Bütçemiz, özellikle
bayramlarda ve özel günlerde dengesini
şaşabilir. Bu nedenle sözünü ettiğim aylar
için diğer aylara göre daha esnek bir bütçe
oluşturulması gerekmektedir. İşsiz kalma
durumuna karşı da hazırlıklı olunması gerekir.
İnsanlar hangi gelir ve eğitim seviyesinde
olursa olsun, hayatlarının bir döneminde işsiz
kalabilirler. Bu bazen işyerinin kararıdır, bazen
de çalışanın. İşsizlik durumuna karşı en az 6
ay bütçenizde sıkıntı yaşamadan yaşamınızı
sürdürebileceğiniz bir birikim, geleceğe dair
finansal korkularınızı azaltabilir.
Tasarruf Etmek İçin Hayatımızda Neleri
Gözden Geçirmeliyiz?
İster sabit yani düzenli gelirli, isterse düzensiz
gelirli bireyler olalım tüketim konusunda dikkat
etmemiz gereken bazı konular var. Öncelikle
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yaşadığımızda da alışveriş yapmak isteriz.
Dolayısıyla aslında alışverişlerimizin bir kısmı
isteklerimizden oluşmaktadır. Alışverişlerimizin
istek mi ihtiyaç mı olduğunu ayırt edebilmek ise
bütçemizin kontrolünde ve harcamalarımızda
bize kolaylık sağlar.
Eğer kışlık bir montunuz yoksa alacağınız
mont bir ihtiyaçtır. Bir ya da iki montunuz
olmasına rağmen değişik renk ve modellerde
başka montlar da almak istiyorsanız bu istektir.
Alışverişe çıktınız ve bir kazağın 700 TL’den
200 TL’ye indiğini gördünüz. Çok iyi bir
indirim olduğunu düşünerek ürünü aldınız. Eve
geldiğinizde benzer renkte başka kazaklarınızın
olduğunun farkına vardınız. İşte pazarlama
hileleri bize gereksiz alışveriş yaptırmaktadır.

Anne/babanın çocuğa karşı
finansal davranışları,
bireylerin gelecekte para ile
ilişkisini belirlemektedir
gelirimize uygun bir yaşam tarzı belirlemek
ile başlayabiliriz. Çevrenizde yaşam standardı
sizden yüksek olan kişiler mutlaka olacaktır.
Ancak bu kişilerin çok mutlu olduğunu da
söyleyemeyiz. Araştırmalar göstermektedir
ki alışılmış yüksek yaşam standardı, bir süre
sonra kişiye normal geldiği için mutluluk
vermemektedir. Aksine gelir kaybına
uğradığında daha çok acı vermektedir. Bu
nedenle eğer çok büyük bir servetin sahibi
değilsek, bütçemizi kontrol altında tutmayı
bilmek yarın için yapılabilecek önemli bir
yatırımdır.
Tasarruf İle Harcama Arasındaki İlişki Nedir?
Tasarruf edememenin harcama ile önemli bir
ilişkisi vardır. Ne kadar kazandığınız önemlidir.
Ancak ne kadar harcadığınız ondan daha
önemlidir. Çevrenizde, “Terfi aldım ama maaş
yine yetmiyor.” diyen insanlar olabilir. Bireyler,
terfi aldıkları ya da maaşları önemli oranda
arttığı zaman giderlerini de birdenbire arttırır.
Örneğin oturduğu semti değiştiren, arabasının
modelini değiştiren biri maaşı artsa da birikim
yapamaz.
Alışverişlerimiz giderek duygusallaşmaktadır.
Nitekim mutlu olduğumuzda da depresyon
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Nasıl Bilinçli Tüketici Olunur?
Serbest piyasa ortamında malların fiyatları,
önemli farklar gösterebilir. Bu nedenle alışveriş
yaparken iyi bir ön araştırma yapmak, bütçenizi
koruyabilir. Alışverişe çıkmadan önce bir liste
belirleyin. Listenin dışına çıkmamaya çalışın.
Çok büyük marketlerde yapılan alışverişlerde
hesapta olmayan alışverişler sözkonusu. Daha
küçük marketlere gitmeye çalışın. Özellikle
gıda alışverişine aç gittiğinizde sepetinizi çok
daha fazla doldurduğunuzu göreceksiniz.
Alışverişe tok gitmeye çalışın. Sırf indirimde
diye çok tüketmediğiniz bir üründen çok
sayıda satın almayın. İyi bir indirim oranı varsa
dayanıklı ürünlerde abartmamak şartıyla stok
yapabilirsiniz. Giyim alışverişinde yeni sezondan
alışveriş yapmamaya çalışın. Zira bir iki ay sonra
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yüzde 50 indirime girdiğini gördüğünüzde
pişman olmak da var. Faturalarınız için hizmet
bedeli ödemeyin. Banka kartı ya da kredi kartı
kullanıyorsanız internetten borçlu olduğunuz
kurumun online işlemleri ile ücretsiz ödeme
yapabilirsiniz. Örneğin İstanbul’da su faturası
için İSKİ’nin web sitesinden kayıt olup her ay
ücretsiz olarak faturanızı ödeyebilirsiniz. Eğer
kredi kartı kullanmıyorsanız, banka hesabınızdan
faturanıza otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.
Bu işlem de ücretsizdir. Ülkemizde elektrik
ve doğalgaz fiyatları sürekli artmaktadır. Bu
nedenle artık ev ekonomisinde enerji tasarrufu,
önemli bir yer tutmaktadır. Gereksiz enerji
harcamasından kaçınınız.
Herhangi bir ürününüz bozulduğunda hemen
yenisini almak yerine tamir ettirmeyi deneyin.
Aldığınız ürünlerin faturalarını saklayın. Garanti
belgesi yerine geçen bu belge ile garanti
süresi içinde daha uygun ücretlerle tamir
ettirebilirsiniz.
Kredi kartınız, bankanın size verdiği hediye
limit değildir. Nasıl olsa limitim var diyerek
bütçenizin yetmediği alışverişi yapmayın. Kredi
kartlarının faizinin tam bir canavar olduğunu
unutmayın. Ödeyemediğiniz durumda hızla
artan bir borç batağına düşmeyin. Evde
gereksiz abonelikleriniz varsa taahhüt süresi
sonunda iptal ettirmeniz, bütçenizi rahatlatır.
Örneğin sadece hafta sonları bir ya da iki film
seyrettiğiniz bir TV aboneliğiniz bütçenize bir
yüktür. Burada size sağladığı fayda önemlidir.
Film izlemeyi çok seviyor ve sürekli izliyorsanız

İŞSIZLIK DURUMUNA
KARŞI EN AZ

6 AY

BÜTÇENIZDE
SIKINTI YAŞAMADAN
YAŞAMINIZI
SÜRDÜREBILECEĞINIZ
BIR BIRIKIMINIZ OLMALI

Finansal okuryazarlık;
bireylerin geleceğe
dair maddi kaygı
duymadan, sağlıklı bir
hayat sürebilmek için
aldığı finansal karar ve
alışkanlıkların tümüdür
bu TV aboneliği sizin için fayda sağlıyor
demektir. Telefonunuzun internet paketinin
ne kadarını kullanıyorsunuz? Özellikle masa
başı çalışanlar mesai süresi boyunca işyerinin
internetini kullanır. Evde ise ev internetini. Buna
rağmen yüksek limitli bir cep telefonu internet
kotanız varsa bunu gözden geçirme zamanınız
gelmiş demektir. Özellikle ani bir duygu
değişikliğinde karar verilen; spor salonu, yoga
ve kurs üyeliği gibi durumlarda birkaç haftadan
sonra devam etme oranı düşer. Kendinizi tanıyın,
duygularınız sizi kontrol ederken herhangi bir
üyelik yaptırmayın. Normal duygu hâlinize
geçtiğinizde hâlâ kararlıysanız, üyelik satın
almanız daha doğru olacaktır.
Gösteriş için aldığınız hediyeler varsa gözden
geçirin. Unutmayın bu hediyelerin yaptığı
etki beş dakika iken, bütçenize etkisi aylarca
sürebilir. Teknolojik gelişmeleri takip etmek, artık
neredeyse mümkün görünmemekte. Taksitle de
olsa akıllı telefonunuzu sürekli değiştirmek ve
bilgisayarınızı yenilemek bile bütçenizde uzun
süre kapatılamaz delikler açabilir.
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AKTÜEL RÖPORTAJ

En Güzel Musikiyi

Rabbü'l-Âlemin Besteledi
Hafız, mevlithan, bestekâr ve yüzlerce öğrencinin rehberi Amir Ateş…

K

Röportaj: Merve Ay

ültürümüzün yaşayan çınarı Bestekâr
Hafız Amir Ateş’in gölgesinde, 2 bine
yakın eser ve yol gösterdiği yüzlerce
genç bulunuyor. Değerli usta, dünyaya
iz bırakabilmenin tevazusunu da Başkanlığını
yürüttüğü Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki
mütevazı odasında yaşıyor. Ateş, “ Gelmiş,
geçmiş ve gelecek tüm zamanların en büyük
musikisi Rabbil Âlemin tarafından bestelendi.
Yani Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’den
bahsediyorum. Ayrıca rüzgârın uğultusu, kuşların
cıvıltısı, suların şırıltısı, güneşin pırıltısı bir araya
geldi ve bir musiki meydana getirdi. Özetlemek
gerekirse musiki küçük bir şey değildir.” diyor.
Yıllara meydan okuyan millî değerimizin 60
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yıllık sanat hayatını; ikram ettiği ıhlamurun
sıcaklığındaki sohbetiyle dinledik.
“Küçük yaşlarda hayalim, bir gün
radyoda Kur'ân okumaktı.” diyorsunuz. O
günlerden hafızlığınıza, mevlithanlığınıza ve
bestekârlığınıza kadar geçen süreci sizden
dinleyebilir miyiz?
1942 yılında Kandıra’da dünyaya gelmişim.
Öğrenimime, ailemden gelen bir geleneği
devam ettirerek yani hafızlık eğitimiyle başladım.
O zamanlarda bataryalı radyolar vardı ve
onlar da her köyde yoktu. Cuma sabahları
radyoda Kur’ân-ı Kerîm okunurdu ve ben
onu dinleyebilmek için başka bir köye gitmek

AKTÜEL RÖPORTAJ
zorunda kalırdım. Keza bizim köyümüzde
radyo yoktu. Kur’ân-ı Kerîm’i rahatlıkla
dinleme imkânı bulabilmek için radyonun
yaygınlaşmasını beklemek durumunda kaldım.
İlçeye yerleşmemizle birlikte musikinin en güzel
nağmeleriyle ve Kur’ân-ı Kerîm tilavetleriyle iç
içe olmaya başladım. Hafızlığımı tamamladıktan
sonra da gönlüme, İstanbul sevdası düştü.
Aynı yıllarda rahmetli babamın vefatını takiben
15-16 yaşlarımda yatağımı ve yorganımı
sırtlayarak İstanbul’un yolunu tuttum.
Nuruosmaniye Kur’ân Kursu’na gittim ve
orada zamanın en değerli hocalarından Hacı
Hafız Hasan Akkuş Hocaefendi’nin öğrencisi
olma fırsatını buldum. Oraya kabul edilmemin
ardından musikimizin daha geniş ve engin
yönleriyle tanıştım.
Sonrasında merhum Kemal Gürses, Kemal
Batanay, Rebâbi Sabahattin Volkan, Yesari Asım
Arsoy gibi hocaları tanıdım ve yaptığım işin
fevkalade bir önem ihtiva ettiğini anlamaya
başladım. O arada dostlarımın tavsiyesi ile
röportajımızı gerçekleştirdiğimiz Üsküdar Musiki
Cemiyeti'ne adım attım ve merhum Emin Ongan
hocama talebe olma imkânını buldum. Şu anda
başkanlık görevini deruhte ettiğim Üsküdar
Musiki Cemiyetine önce talebe olarak intisap
ettim; sonrasında kalfalık, hocalık ve yöneticilik
yaptım. İlk olarak radyolarda, akabinde de
bir dönemin tek kanalı olan TRT’de Kur’ân-ı
Kerîm ve Mevlid-i Şerif okuyarak çocukluk
hayalimi gerçekleştirdim. Ardından televizyon
kanalları çoğalmaya başladı. Bu da bizim pek
çok program yapmamıza vesile oldu. Ayrıca
yüzlerce talebe yetiştirdim. Yurt içinde ve yurt
dışında kendi bestelerimden oluşan konserler

Musikimiz çok zengin
ve derindir. Yani adeta
ummandır. İçine girdiğiniz
zaman kendinizi
kaybetmemeniz mümkün
değil

BESTEKÂR HAFIZ
AMIR ATEŞ’IN,

2000'

E

YAKIN ESERI
BULUNUYOR

verdim. Zira bunlar kolay olmadı. Allah, çok kritik
merhalelerden geçerek bugünlere gelmemi
nasip etti. Tabii bu sebat istiyor, bıkmadan
usanmadan gece gündüz çalışmayı ve birçok
şeyden feragat edip zaman ayırmayı gerekli
kılıyor. Zaman jet hızıyla değil, daha hızlı ilerliyor.
Artık yaş da kemale erdi. Şu anda sizlerle karşı
karşıya olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
"60. Sanat Yılında Bestekâr Hafız Amir Ateş"
adlı bir eser kaleme alındı. Öte yandan da
birçok sanatçı eserlerinizi seslendirdi. Bu
durum size neler hissettiriyor?
Eksik olmasın Kuveyt Türk yetkilileri, benimle
böyle bir proje yapmak istediklerini söylediler.
Ben de kendilerine memnuniyetlerimi ifade
ettim. “60. Sanat Yılında Bestekâr Amir Ateş”
adlı bir eser kaleme alındı. Kitabın içerisinde
biri sanat müziği eserlerimden diğeri de
ilahilerimden oluşan iki adet CD bulunuyor.
CD’lerin içinde iki tane de benim seslendirdiğim
eser yer alıyor. Layık olmadığımı düşündüğüm
özelliklerden bahsediyorlar. Bu duruma
mutlu oluyorum, memnun oluyorum hatta
mahcup oluyorum. Sözkonusu eserin meydana
gelmesinde emekleri olan dostum, kardeşim
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Kayboldu zaman mekân, bir noktayım evrende
Görülmek ümidiyle kapında dönüyorum
Hiçliği yaşıyorum şu koskoca âlemde
Pervâneler misâli döndükce dönüyorum
Bakalım Allah nereye kadar dönmeyi nasip
edecek. Her şeyin bir sonu var. Aslolan o sona
huzurla gidebilmek ve iz bırakabilmek.
Türk sanat müziği ve Türk tasavvuf müziği
alanlarında 2 bine yakın eseriniz bulunuyor.
Peki, ilham kaynaklarınız neler?
Sevgi, sevgi ve sevgi… Kâinatın kuruluşu
sevgi üzerinedir. Onun için de sevgi, sevgi,
sevgi… Batı müziği dinlediğim zaman çağrışım
yakalamak istiyorum. Bir şey yakaladığım zaman
kendimi bırakıveriyorum. Beğendiğim her şeyin
güzelliğinden ilham almaya çalışıyorum. İyi olana
insanlar daha çok meyleder.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye ve arkadaşlarına
da bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Sağ
olsunlar. Biz ceviz kabuğunu dolduracak
nitelikte değiliz, koskocaman bir ummanın
içerisinde hiçiz. Allah, o hiçlikte insanın varlığını
hissetmesini nasip etsin. Bir şair dostumun
kaleme aldığı benim de bestelediğim bir eser
şöyle diyor:

Musiki sadece fasıkın
fıskını artıran bir şey
değildir. Musiki bir nevi
Allah, peygamber aşkını,
insan ve Kur’ân-ı Kerîm
sevdalılarının da aşkını
artıran bir kavramdır
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"Bestelerimi yaparken abdest alırım"
diye bir ifadeniz var. Bu sizin işinize olan
bağlığınızın ve verdiğiniz önemin de bir
göstergesi mahiyetinde. Dolayısıyla bu kadar
sevdiğiniz bir işi “musiki icra etmeyi” nasıl
tanımlıyorsunuz?
Musikimiz çok zengin ve derindir. Yani âdeta
ummandır. İçine girdiğiniz zaman kendinizi
kaybetmemeniz mümkün değil. Nağme ise
gizli ahenktir. Bu ahenk her seste var aslında.
“Nağmelerden güller açmış, deste var. Bir
ilahî musikidir kâinat, Taaa ezelden bitmeyen
bir beste var.” Bu benim bestemdir. Sorunuza
dönecek olursak gelmiş geçmiş gelecek tüm
zamanların en büyük musikisi Rabbü'l-Âlemin
tarafından bestelendi. Yani Yüce kitabımız
Kur’ân-ı Kerîm’den bahsediyorum. Ayrıca
rüzgârın uğultusu, kuşların cıvıltısı, suların şırıltısı,
güneşin pırıltısı bir araya geldi ve bir musiki
meydana getirdi. Özetlemek gerekirse musiki
küçük bir şey değildir. “O da neymiş ki musiki ile
hemdem oluyorsunuz?” diyenler, eksik ve yanlış
bilgilerini ortaya koymuş oluyorlar. Oysaki musiki
anlatılamaz aslında. Çünkü fevkaladenin üzerinde
bir kavramdır. Güzellik ihtiva eden bir taraftır
musiki. Bir kültürdür, ilimdir. İlime dil uzatmak
da ihanettir. Milletler de kültürleriyle yaşarlar.
Kültürü olmayan millet yığından ibarettir. Bizim
kültürümüzde Itrîler, Dede Efendiler var… Söz
çok değerli bestekârlarımıza gelmişken şunu
da söylemek isterim: Dede Efendi’yi, Sadettin
Kaynağı ya da Emin Ongan’ı düşündüğümüzde
-ki bu isimleri arttırabiliriz-şahsen yaptığım işlerin
ufak tefek, minnacık şeylerden ibaret olduğunu
fark ediyorum. Onlar, bu işin gerçek manada
zirvesini temsil eden kişilerdi. Bizler de naçizane
onların zirvedeki özelliklerini ve güzelliklerini
anlatmaya çalışan birer garibanız. Tabii ki
günümüzde de Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça gibi

AKTÜEL RÖPORTAJ
bu. Şahsen günümüzde çok ağır, klasik tabiri
caizse insanları uyutacak eserlerden ziyade
güncel olan, herkesin duygulanabileceği hatta
çocuklar tarafında da hayranlık duyulacak
nağmelerin meydana getirilmesinden yanayım.
Musikimizde iftihar ettiğimiz, zevk aldığımız
klasik eserleri, insanlarımıza örnek göstermek
maksadıyla sunmak için gayret göstermeliyiz.
Bunun ötesine geçip sözünü ettiğim ağır eserleri
insanlara dinletmek için diretirsek kimse bu
musikiye ilgi de sevgi de duymaz. Biz insanımızın
severek dinleyebileceği, edebiyatımızın en
nadide kelimelerinden seçilen sözlerin en güzel
nağmelerle mezcedildiği eserleri ortaya çıkarmak
için gayret etmeliyiz.
Peki, gençler ve çocuklar?
Gençlerimizin ilgisini çekecek eserler ortaya
koymalıyız. Çocuk şarkıları, türküleri ve ilahileri
de sunarsak onları kendi müziğimize yaklaştırmış
oluruz. Bir düğündeydim. Çocuklar müzik
diye kulak tırmalayan bangır bangır bir seste
hoplayıp zıplıyor, oynuyorlardı. Hemen ardından
musikimizin değerli eserlerinden “Nihansın
dîdeden değmez ey mest-i nazım” çalmaya
başladı. O esnada 5-6 yaşlarında bir çocuk “Ne
çirkin” gibi bir ifade kullandı ve ben yıkıldım.
Öteki müzik falan değildi. Oldukça hareketliydi
tamam ama gümbürtüden ibaretti. Çocuklarımıza
da güzellikleri lanse etmek, göstermek ve
sevdirmek zorundayız. Yoksa bizim allâme
olmamız dahi bir işe yaramaz.

Tüm zamanların en büyük
musikisi Rabbil Âlemin
tarafından bestelendi. Yani
Yüce kitabımız Kur’ân-ı
Kerîm…
musikişinaslar elbette var. Biz ummanda damla
dahi değiliz. Musiki sadece fasıkın fıskını artıran
bir şey değildir. Musiki bir nevi Allah, peygamber
aşkını, insan ve Kur’ân-ı Kerîm sevdalılarının da
aşkını artıran bir kavramdır. “Musiki denilen nutk-ı
ilahî Engin bir denizdir nâmütenâhî”
Bu engin denizin içinde ne cevherler, ne
pırlantalar, ne harikuladelikler var. Bunu
düşünmek dahi beni galeyana getiriyor,
coşturuyor.
Herhangi bir eseri icra eden sanatçı vermek
istediği duyguyu dinleyicisine aktarabildiği
ölçüde mi başarılı sayılır?
Türk musikisi, his musikisidir. Eseri seslendiren
kişi bir “ah!” çektiğinde sadece ah çeken değil,
onu dinleyenlerin de kendini vecd içinde bulması
gerekir. Zira onların duygulanması da önemli.
Bunu teknolojinin getirdiği aletlerle yapmanız
mümkün değil. Onlar, yapmacık seslerden
ibarettir. İnsan duygusu hiçbir aletle kıyaslanamaz.
Ancak şunu da belirtmekte fayda var teknoloji
doğru kullanıldığında çok güzel bir şey. Özetle
bu bir aşk meselesidir. Öyle insan vardır ki hiç
tasavvuf müziği duymamış olabilir, zaten duymuş
olması da gerekmez. Ama musikinin evrensel bir
önem ihtiva ettiğinin bilinmesi lazım.

60.

SANAT YILINI
YAŞAYAN BESTEKÂR
HAFIZ AMIR ATEŞ,
ÜSKÜDAR MUSIKI
CEMIYETI’NIN
BAŞKANLIĞINI
YÜRÜTÜYOR

Türk musikisinin klasik eserleriyle ilgili toplum
hafızası oluşturmak adına neler yapılmalı?
Benim ısrarla üzerinde durduğum bir konu
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Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Z Kuşağı Dijital Bağımlılık

Kıskacında

İ

ngilizce “no mobile phobia” sözcüklerinden
Beyindeki ödül-ceza sistemi, haz duygusuyla
türetilen ve cep telefonundan mahrum
yakından ilgilidir. Haz duygusunun temel
kalma korkusu anlamına gelen nomofobi ile
maddesi de dopamindir. İnternet de aynı
internetsiz kalma korkusu olarak adlandırılan
şekilde dopamin gibi ödül yetmezliğine
netlessfobinin oluşturduğu tehdit, endişe verici
neden olmaktadır. Birey, internet olmayan
boyutlara ulaşmıştır. Dünyada
ortamda krize giriyor ve kendini
olduğu gibi ülkemizde de günden
kötü hissediyorsa bağımlılık
Gelişen
güne artış gösteren sözkonusu
başlamış demektir. Bu bağlamda
teknolojiyle beraber kişi, normalden daha fazla süre
kavramlara, gençler arasında daha
hayatımızın bir
sık rastlanmaktadır.
internette vakit geçirip günlük
işlerini arka plana atıyorsa madde
parçası hâline
kullanımı gibi bir bağımlılığın
“Ödül Yetmezliği Sendromu”
gelen akıllı
Akıllı telefonların zararlı şekilde
telefonlar ve dijital başladığını söylemek mümkün
olacaktır.
kullanımı ve internette belli bir
araçlar, teknoloji
süre aktif olamama durumu, 15bağımlılığını da
24 yaş kuşağı arasında sanal bir
Akıllı Telefon ve İnternet
beraberinde
getirdi Bağımlılığına Önlem Alınmalı
bağımlılığa sebep olmaktadır.
Sözünü ettiğimiz bu sanal
Akıllı cihazların yoğun ve kontrolsüz
bağımlılık türü, 2013’te literatüre
bir şekilde kullanılması hem sosyal
"davranışsal bağımlılık" olarak girmiştir.
hem de psikolojik anlamda birtakım olumsuz
Teknoloji, beyindeki ödül-ceza sistemini bozarak
sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle teknoloji
bağımlılığı ortaya çıkarmaktadır. Buna da “ödül
bağımlılığında bireylerin cep telefonu ve
yetmezliği sendromu” denmektedir.
internetten uzaklaşmalarının çeşitli problemlere
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duygularının daha yüksek seviyelerde olduğunu
görmekteyiz. Öyle ki sözkonusu kuşağın,
eski kuşaklara kıyasla daha benmerkezci
ve konformist bir yaklaşımı bulunmaktadır.
Dolayısıyla bahsettiğimiz kuşağın sosyal
davranış açısından iyi şekilde analiz edilmesi
gerekmektedir.
Kaliteli Aile ve Eğitim Yapılanması, Krizlerden
Kurtarır
Bilindiği üzere gençlerde adalet ve özgürlük
talebi daha yüksektir. Adalet olmadığı zaman
kendilerini güvende hissetmezler. Talepleri
karşılanmadığı anda ise gençlik, kendi içinde
protest bir tavır takınmaktadır. Bu yüzden anne
ve babanın “gençlerle nasıl barışık olabiliriz?”
konusuna eğilmesi gerekmektedir. Buyurgan
ebeveynlik ya da buyurgan yöneticilik modeli,
gençlerin kabul edemeyeceği bir modeldir.
Gençler hem özgür hem de bulunduğu ülkeye
ait olmak ister. İtaati yücelten bir kültürde ise
gençlerimizi kaybederiz. Özgürlüğü yücelten,
aynı zamanda özgürlük-sorumluluk dengesini de
öğreten bir aile ve eğitim yapılanmasına ihtiyaç
vardır. Bahsi geçen konular yapılabilirse gençler
bu krizlerden kurtarılabilir.

Birey, internet olmayan
ortamda krize giriyor ve
kendini kötü hissediyorsa
bağımlılık başlamış
demektir
yol açtığı gözlemlenmektedir. Akıllı telefon ve
internet bağımlılığı, endişelendiren bir sorun
olarak acil önlem almayı gerektirmektedir.
Zihinde aşırı uğraş oluşturan nomofobi ve
netlessfobi, bu bağımlılık türlerinin beyindeki
ödül-ceza sistemini fazlasıyla bozmaktadır.
Ergenlerde Okulu Reddetme Eğilimi Ortaya
Çıkabilir
Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda, akıllı
cihazlar ve internette daha çok zaman geçirmek
için okulu reddetme gibi olumsuz eğilimler
ortaya çıkmaktadır. Kişi, okula gitmek ve ders
çalışmak istemez. Eğer zeki bir çocuk ise ders
disiplinine adapte olamadığı için kendisini sanal
ortamda meşgul eder. Birçok yeteneğe sahip
olan çocuk, bir müddet sonra kendisine uygun
akademi ve hayat başarısı elde edemeyerek
körelmeye başlar.
Teknoloji bağımlılığı, intihar olgularını da
artırmaktadır. Bağımlı birey; eğitim sisteminin,
ailenin, toplumun ona sunduğu kimliği kesin
dille reddederek karşı bir kimlik geliştirmeye
başlar ve popüler kimliğin etkisinde kalır.
Popüler kültür de zihinleri esir almaya başlar.

İNTERNETTE BELLI
BIR SÜRE AKTIF
OLAMAMA DURUMU,

15-24

YAŞ KUŞAĞI
ARASINDA SANAL
BIR BAĞIMLILIĞA
SEBEP OLMAKTADIR

Gençlere Günü ve Geleceği Planlama
Öğretilmeli
Öte yandan gençlere zamanı verimli kullanma ve
belirli hedefler oluşturma konusunda da destek
olunması gerekmektedir. Gençlere, günü ve
geleceği planlamayı öğretirsek hatalar yapılsa
da doğru bir yol bulunabilir. Onu karşımıza
almak yerine düzgün bir şekilde konuşmaya
ve yatay ilişkiye ihtiyaç vardır. Anne ve baba,
çocuğuyla yatay ilişki kurduğu takdirde hakikati
bulacaktır. Onunla birlikte problemi çözmek için
yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü
en büyüğü bugün 20 yaşında olan, dijital nesil
şeklinde de ifade edilen Z kuşağı ile onların
babaları ve dedeleri olan Y ve X kuşaklarının
gerek teknolojik gerekse davranışsal noktada
sergiledikleri birçok farklılık bulunmaktadır.

İnternet Çağı Kuşağında Özgüven Duygusu
Daha Yüksek
Dijital bağımlılık, internet çağı kuşağının
en önemli risklerinden biri olarak dikkat
çekmektedir. İnternet çağı kuşağında,
eski kuşaklara kıyasla özgüven ve özerklik
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İnsana Karşı İnsanı
Savunan Yazar:

Nuri
Pakdil

İnsana karşı insanı savunan
Nuri Pakdil’den geriye, okumayı
madencilikle eş tutan okurlar
için çok kıymetli dağlar kaldı
Yazı: Resül Tamgüç

T

ürkiye’de yakın dönem aydınlarımızın
tarihi, büyük bir trajedi ile başladı.
Aydınlar, koskoca Memâlik-i
Osmaniye’nin parçalanışını görerek bunu
ciğerlerinde hissettiler. Öyle ki sahada büyük
bir buhran yaşandı. İslam medeniyeti yenilmiş
miydi, tarih sahnesinden silinmek mi isteniyordu?
Neden geri kalmıştık, neden varsıllıktan
yoksulluğa düşmüştük? Bunun gibi birçok
kavram tartışılıyordu. Batı; tezlerle saldırıyor, biz
de savunma içgüdüsü ile antitezler üretmeye
başlıyorduk.
Edebiyat, Bir “Mevzi” İşi
Batı sonunda başardı ve bizi
kurallarını kendisinin koyduğu
oyunun içine mahkûm etti. Yeni
oluşan sosyo-ekonomik ortam, İslam
medeniyeti savunma hattını geriye
taşıdı. Savaşlardan sağ kalan aydınlar,
ateş fırtınasının dinmesini bekledi.
Böyle bir iklimde Maraşlı Hatice
Vecihe Hanım ile Emin Efendi’nin
1934 yılında (bir rivayete göre ise
1931 yılında) bir oğulları oldu. Hatice
Vecihe Hanım ile Emin Efendi; dönemin iklimini
ve trajedisini iliklerine kadar hissediyor, çocuklarını
bu ateşten korumak istiyorlardı. Hatta bunun
için çocuklarının eğitimini evde vermek istediler.
Sonrasında mücadeleye hayat içinde dâhil olmaya
ikna oldular ve çocuklarını ilkokula üçüncü sınıftan
devam ettirdiler. Nuri Pakdil; büyüdüğünde
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dönemin trajedisini ve aile özelindeki etkilerini
Bir Yazarın Notları kitaplarında, Silah başına!
bölümlerinde yazdı. Bu trajediden hareketle;
edebiyatın bir “mevzi” işi olduğunu, yeni bir dil,
üslup ve tavır geliştirmek gerektiğini gördü.
Kudüs Kurtulduğunda, Tüm İnsanlık
Kurtulacaktı
Pakdil; dizlerine başını koyduğu, saçlarını
okşayarak Cezayir ve Orta Doğu masallarını
anlatan annesini -onu elinden tutup düş atı
ile kıtaları gezdiren, ilk “ideolojik” eğitimini
veren annesini- 1949’da kaybetti.
Gözlerinden zekâ fışkıran, yerinde
duramayan bu büyük çocuk; yaşadığı
kaybın acısını ve öksüzlüğü, ölünceye
kadar yanında taşıdı. Yazar, Kudüs’ün
öksüzlüğü ile kendi öksüzlüğü
arasında bağ kurarak Kudüs
kelimesinin hizasına “anne” yazdı.
Anneler ve Kudüsler şiirinde “Gel/
Anne ol/ Çünkü anne/Bir çocuktan
bir Kudüs yapar”, “Düşününce anne/
Kudüsler yakınlaşır” dedi. Pakdil,
eserlerinde her zaman Kudüs’ü
vurguladı. Zira onun için Kudüs’ü savunmak,
gerçek bağımsızlığı savunmaktı. Kudüs, iyiliğin
ve kötülüğün müsabaka yaptığı arenaydı. Kudüs
kurtulduğunda, tüm insanlık kurtulacaktı.
Lise Yıllarında Hamle Dergisini Çıkardı
1951’de Maraş Lisesi’ne başlayan Nuri Pakdil, lise

PORTRE
"Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır."
Nuri Pakdil

“KUDÜS ŞAIRI”
NURI PAKDIL’IN
TOPLAMDA

42

ESERI
BULUNUYOR

yıllarında Hamle dergisini çıkardı. Lise şartlarında
çıkardığı bu dergi ile edebiyat muhitlerinin
dikkatini çekti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı ve avukat
olarak mezun oldu. Ancak kendisine göre “ilkesel
gerekçelerle” bu mesleği icra etmedi. Akabinde
1960 yılında İrfan Fethi Gemuhluoğlu ile tanıştı.
Bu tanışma, onun için bir dönüm noktasıydı. Tıpkı
Yunus Emre’nin Taptuk Emre ile, Mevlânâ’nın
Şems ile tanışması gibiydi. Önce binasını kerpiç
kerpiç söküp dağıttı, sonra her parçasını tek
tek onarıp yeniden inşa etti. Anısına adadığı,
onu anlattığı Bağlanma adlı eserinde “Bu;
görüşme değil, kuşkusuz, salt bir dinlemeydi, bir
onarılmaydı. (Onunla konuşan, daha doğrusu
salt onu dinleyen, onun yanından ayrıldığında, iç
aygıtlarının bir bakımdan geçirildiğini, onarıldığını
mutlaka duyumsadı.) İnsan kalbinin, o kalpteki
manevi yaraların büyük bir onarım ustasıydı.”
dedi. Nuri Pakdil’in edebiyat üzerine görüşleri,
yazı ve şiirleri ile kurduğu düş ve düşünce
dünyasının temel kodları, Gemuhluoğlu ile
tanışmasıyla oluştu. Gemuhluoğlu, Pakdil’e şunu
söyledi: “Kişi düştüğü yerden kalkar ayağa…
Sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma; gene
sanatla atılacak yurt dışına… Sanatla kalkacağız
ayağa.” Aldığı bu “nefes”le 1969 yılının Şubat
ayında Edebiyat dergisini çıkardı.

ve eski kitaplarının yeni baskılarını yayımlamaya
başladı.

NURI PAKDIL,
1972’DE EDEBIYAT
DERGISI
YAYINLARI’NI
KURDU VE ILK
KITABI “BATI
NOTLARI”NI
YAYIMLADI

İtalyan Türkoloğun Sözü Doğru Çıktı
1984’te İtalyan Türkolog Anna Masala, Pakdil’e
yazmış olduğu mektupta “İnsanlar sizi 2000
yılından sonra anlayacaklar.” dedi. Pakdil, bu sözü
doğrularcasına 2000 yılından sonra geniş kitlelerce
bilinir oldu. Yazar; 19 Ekim 2019 Cumartesi günü,
Hacı Bayram Camii’nde kılınan namazın ardından
sevenlerinin duaları ile Tâceddin Dergâhı’na
defnedildi. İnsana karşı insanı savunan Nuri
Pakdil’den geriye, okumayı madencilikle eş tutan
okurlar için çok kıymetli dağlar kaldı.

Pakdil, 1972’de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı
kurdu ve ilk kitabı Batı Notları’nı yayımladı. Türlü
zorluklarla basılan Edebiyat dergisi, 31 Aralık
1984’de kapandı ve Nuri Pakdil not düştü: “Yarın
1 Ocak/Edebiyat olamayacak”. O günden sonra
“Klas Duruş” “Sükut Sureti”ne büründü. Ta ki
28 Şubat 1997 yılına kadar. Bu tarihten sonra
Edebiyat Dergisi Yayınları’ndan yeni kitaplarını
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AKTÜEL

İNANÇLARIN KADIM ŞEHRI:

Kudüs

Dünyanın en yaşlı şehirlerinden olan Kudüs, birçok farklı
kültür için önemli konumda bulunuyor
Yazı: Serdar Ergün
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AKTÜEL

NASIL GIDILIR?
Türkiye'den hava yolu ile Tel Aviv'e direkt
ulaşabilir, ardından yaklaşık 45 dakikalık
kara yolculuğu ile Kudüs'e gidebilirsiniz.

KUDÜS GEZILERINDE
TERCIH EDILEN MEKÂNLAR
Mescid-i Aksa
Kubbetü’s-Sahra
Kutsal Kabir Kilisesi
Ağlama Duvarı
Tapınak Tepesi
Zeytin Dağı
Maria Magdelana Kilisesi
Jaffa Caddesi
İsrail Müzesi
Yad Vashem

Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyet’te
Kudüs, M.S. 610 yılında ilk kıble olmuştur.
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AKTÜEL

Kudüs’te bulunan Kubbetü’sSahra, İslam mimarisinin
ilk kubbeli eserlerinden biri
ve Mescid-i Aksa ile aynı
avluyu paylaşıyor

O

rta Doğu’da yer alan ve dünyanın
en yaşlı şehirlerinden biri olan
Kudüs, tarihî dokusu ve eşsiz
güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
Yazımızda detaylandırmaya çalışacağımız bu
kadim yerleşim yeri; İslamiyet, Hristiyanlık ve
Musevilik için kutsal sayılıyor ve bu özelliği ile
yeryüzündeki üç semavi dinin ortak noktası
olarak öne çıkmayı başarıyor. Tarih boyunca
çeşitli mücadelelere şahitlik etmiş; birçok hüzne
ve mutluluğa da ev sahipliği yapmış bu şehri
daha yakından tanımak istiyorsanız, hep birlikte
bir Kudüs gezisine çıkmanın faydalı olacağı
kanaatindeyiz.
Müslümanların İlk Kıblesi: Mescid-i Aksa
Kudüs’ün doğusunda yer alan Mescid-i Aksa,
Müslümanların ilk kıblesi olması yönüyle
dikkatleri her zaman üzerine çekti, çekmeye de
devam ediyor. Aynı zamanda Mescid-i Aksa’nın
planlamasının Hz. Davud’a kadar dayandığı da
biliniyor. Belirli aralıklarda bölgede meydana
gelen depremlere yenik düşen Mescid-i Aksa, o
dönemlerde ne yazık ki büyük hasarlar almış ve
kullanılamaz hâle gelmiş. Bugünkü şeklini büyük
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oranda 1035 yılında alan kutsal mekân, bölgede
hâkimiyet sağlayan birçok devlet tarafından
sürekli restore edilmiş ve bu kapsamda yapıya
çeşitli eklemeler yapılmış. Toplamda dört
minaresi olan kutsal mekân; günümüzde
müminler için Mescid-i Harâm ve Mescid-i
Nebevî’den sonra en önemli ibadet merkezi
konumunda bulunuyor.
İslam Mimarisinin İlklerinden: Kubbetü’s-Sahra
Kudüs gezilerinde en çok ilgi duyulan mekânların
arasında bulunan Kubbetü’s-Sahra ise İslam
mimarisinin ilk kubbeli eserlerinden biri ve az
önce bahsettiğimiz Mescid-i Aksa ile aynı avluyu
paylaşıyor. Yapımına gelecek olursak; Kudüs’ün
en görkemli yapılarından olan Kubbetü’sSahra’nın, Emeviler döneminde inşa edildiği
biliniyor. Bahsi geçen yapı, bir dönem Haçlılar
tarafından ele geçirilip kilise olarak kullanılsa da
Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethinin ardından
tekrar camiye dönüştürülmüş. Aynı zamanda
yine eserin birçok kısmında Osmanlı izlerine
rastlamak mümkün. Zira Kubbetü’s-Sahra, bu
yönüyle de kültürümüz için önemli bir konumda
bulunuyor.
Kutsal Kabir Kilisesi
Yazımızın başında Kudüs’ün semavi dinlerin tümü
tarafından kutsal kabul edildiğini belirtmiştik.
Bu başlığımızın altında açıklamaya çalışacağımız
Kutsal Kabir Kilisesi de Kudüs’te yer alıyor ve
Hristiyan inancına göre kutsal sayılıyor. Kudüs’ün
eski şehir duvarlarının içerisinde bulunan

AKTÜEL
Üç İnancın Kutsalı: Zeytin Dağı
Kudüs’ün doğusunda yer alan ve yaklaşık
809 metre yüksekliğe sahip olan Zeytin Dağı,
yeryüzünde üç semavi dinin de kutsal saydığı
bir bölge olması yönüyle ayrı bir öneme sahip.
İslamiyet inanışına göre Sırat Köprüsü’nün bu
bölgede kurulacağına inanılırken, Hristiyanlık
inanışına göre de Hz. İsa’ya peygamberlik
müjdesinin bu dağda ibadet ederken geldiğine
inanılıyor. Diğer bir inanış olan Musevilik’te ise
kıyamet zamanında Kudüs’e geleceği söylenen
Mesih’in ilk olarak Zeytin Dağı’nda görüneceği
kabul ediliyor.

Kilise’ye verilen önemin temel nedeni ise Hz.
İsa’nın çarmıha gerildiği bölgede bulunması. Söz
konusu ibadethane, günümüzde Hristiyanların
en önemli hac noktalarından bir tanesi ve her
yıl farklı coğrafyalardan birçok ziyaretçiye ev
sahipliği yapıyor.
Ağlama Duvarı
Kudüs’ün en eski yapılarından bir diğeri ise
Museviler tarafından kutsal kabul edilen Ağlama
Duvarı. Çeşitli çevrelerce “Batı Duvarı” olarak
da adlandırılan mekân; Büyük Tapınak’tan
günümüze miras kalan tek yapı olması yönüyle
ziyaretçilerine muazzam bir tarih yolculuğu
hissiyatı veriyor. Yaklaşık 18 metre yüksekliğe
sahip olan duvar, Hristiyanlar tarafından da
kutsal sayılıyor ve böylelikle hem Hristiyanlar
hem de Museviler tarafından sıklıkla ziyaret
ediliyor.
Tapınak Tepesi
Tapınak Tepesi de Kudüs gezi listelerinin
başında yer alan mekânlardan bir tanesi.
Tepeye ziyaretçilerin gelmesini sağlayan en
önemli özellik ise Musevi inancına göre Hz.
İbrahim’in, oğlunu kurban etmek için çıktığı
bölge olması. Tapınak Tepesi, bahsedilen
bu özelliğinin yanı sıra geçmişte Tapınak
Şövalyeleri’nin merkezi olarak da kullanılmış.
Kudüs’ün tarihî zenginliğine ve bölge turizmine
de ciddi anlamda katkı sağlayan Tapınak Tepesi,
ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

MESCID-I AKSA

17
4

KAPI VE

MINAREDEN
OLUŞUYOR

Önemli bölgelerini gözler önüne sermeye
çalıştığımız Kudüs’ü, sadece bunlarla sınırlamak
doğru bir yaklaşım değil. Zira Kudüs’te sıradan
bir gezintiye çıktığınızda dahi, yerleşim yerinin
hemen her köşesinde ayrı bir güzelliğe şahit
oluyorsunuz. Yeryüzündeki üç semavi dinin de
şehre verdiği değer, bu durumun en somut
örneklerinden biri.

Toplamda dört minaresi
olan Mescid-i Aksa;
günümüzde müminler için
Mescid-i Harâm ve Mescid-i
Nebevî’den sonra en önemli
ibadet merkezi konumunda
bulunuyor
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SİNEMA

ŞANLIURFA’DA NEFES KESEN SERÜVEN:

RAFADAN TAYFA 2: GÖBEKLITEPE
Animasyon ve macera türündeki çizgi film, Rafadan Tayfa ekibinin Göbeklitepe'de
yaşadığı maceraları konu alıyor

Senaristliğini Ozan
Çivit'in yaptığı
filmde Göbeklitepe,
dünyada ilk kez bir
animasyon filmiyle
anlatıldı

R

afadan Tayfa Dehliz Macerası’nın devam
filmi niteliğinde olan “Rafadan Tayfa
2: Göbeklitepe”, Akın’ın Şanlıurfa’daki
arkadaşı Veysi’den bir paket alması ile
başlar. Arkeoloji konusunda önemli
bir yere sahip olan Göbeklitepe’nin
keşfi ve bölgede yapılan çeşitli kazılar,
dünyada büyük yankı uyandırır.
Akın, Veysi’nin gönderdiği paketin
içerisinden çıkan bakır siniye hiçbir
anlam yükleyemez. Akabinde
Veysi’den gelen bir telefon ise
durumu daha da karmaşık bir hâle
sokar. Veysi, birilerinin peşinde
olduğunu söylediği sırada telefon
bağlantısı kesilir. Tayfa’nın, motiflerle
süslenmiş sininin Göbeklitepe ile bağlantısı
olduğunu anlaması da uzun sürmez.
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Göbeklitepe’nin kaşifi olan Başkan Amca, Kuşçu
Baba’nın yakın bir arkadaşıdır. Çocuklar, hep birlikte
hem siniyi Başkan Amca’ya göstermek hem de
Veysi’yi bulmak için İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar
uzanan macera dolu bir yolculuğa
çıkar. Bir kuyruklu yıldız olan Halley’in
dünyamızı ziyaret ettiği bir dönemde
çocuklar, yolculuklarının fantastik
bir serüvene dönüşeceğinden
habersizlerdir.
Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı
filmin karakterlerini; Şirin Giobbi,
Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan
Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın
Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap,
Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet
Nasıroğlu seslendirdi. Film, animasyon türünde
tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı.

SANAT / EDEBİYAT

TOMRIS HATUN'UN HAYATI
SINEMASEVERLERLE BULUŞUYOR

“DUDAKDEĞMEZ”
GELENEĞI HÂLÂ YAŞIYOR

AVRUPA'DAKI EN ESKI OSMANLI
TEMLIKNAMESI BERLIN'DE SERGILENDI

T

Ö

A

ürk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris
Hatun'un hayatını konu alan Kazakistan
yapımı "Tomris" filmi, 10 Nisan'da vizyona
girmeye hazırlanıyor. Kazak yönetmen
Akan Satayev'in yönettiği ve Siyah Beyaz
Film tarafından hakları satın alınan filmin ilk
fragmanı, Türkçe altyazılı olarak seyircilerin
karşısına çıktı. Sözkonusu film, Altın Küre
Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film
Kategorisi’nde de yarışma listesine girmeye
hak kazandı. Filmin konusu ise şöyle:
Kocasının ölümü üzerine M.Ö. 6. yüzyılda
tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun;
askeri dehası, kıvrak zekâsı, taktiksel ve
politik becerileri sayesinde dağılmakta olan
İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta
Asya'nın hâkimi yapar.

lüm, sevda, hasret, sevgi ve ilahi aşk
başta olmak üzere halk kültürünün
en önemli konularını, sazları ve beyitleriyle
kuşaktan kuşağa aktaran halk ozanları,
aşık geleneğinin devam etmesi ve bu
kadim geleneğin bir üyesi olunması için
asırlar boyunca zor yöntemler geliştirdi.
Aşıklık geleneğindeki atışmaların daha da
zorlu olması için kullanılan dudakdeğmez
geleneği, asırlar geçmesine rağmen
Erzurum'da halen varlığını sürdürüyor.
Halk ozanlarının aşıklara kendisini kabul
ettirmesi için uyguladığı ve lebdeğmez
olarak da bilinen bu geleneksel yöntem,
iki dudak arasına bir iğne yerleştirilerek
yapılıyor.

lmanya’nın başkenti Berlin’de
Avrupa’daki en eski Osmanlı
temliknamesi ortaya çıktı. Temlikname,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Güler Doğan Averbek’in
yürüttüğü "Berlin Devlet Kütüphanesinde
Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti"
Projesi kapsamında yapılan çalışmalar
sırasında tespit edilerek Berlin Devlet
Kütüphanesinde düzenlenen bir etkinlikte
sergilendi.Doğan Averbek; Osmanlı
padişahları tarafından verilen beratın bir
çeşidi olan ve mülk ihsan edildiğini gösteren
temliknamenin, II. Murat’ın ilk saltanatı
dönemine ait ve bu türde Avrupa’nın en
eski belgesi olduğunu söyledi. Eserin
restorasyonu ise yaklaşık 6 ay sürecek.

NEREDE, NE VAR?

İLK PAYITAHT'TAKI PADIŞAH
TÜRBELERINE ZIYARETÇI AKINI
Bursa'da metfun bulunan Osmanlı
Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ve
oğlu Orhan Gazi ile I. Murad, Yıldırım
Bayezid, Sultan Çelebi Mehmed ve
Sultan II. Murad'ın türbeleri 2019’da
1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya
Mirası Listesi'ne alınan türbeler,
turistlerin uğrak mekânları arasında
bulunuyor.

BEYPAZARI'NDAKI MÜZELER, TÜRK
KÜLTÜRÜNDEN İZLER TAŞIYOR

ÇINGENE KIZI’NA 2019’DA
REKOR ZIYARETÇI

Ankara Beypazarı’nda kurulan Yaşayan
Müze, Türk Hamamı Müzesi ve Yaşayan
Köy, kaybolmaya yüz tutan gelenekleri
sergiliyor. Yaşayan Müze'de ziyaretçileri
uzun elbisesi, elinde asası ve 13.
yüzyıl Anadolu Türkçesiyle bir müze
yorumcusu karşılıyor. Müzeye gidenler,
Türk kültür ve sanatına ait örnekleri
görmenin yanı sıra bunlara ilişkin üretim
süreçlerine de katılıyor.

Dünyanın en büyük mozaik
müzelerinden olan ve "Çingene Kızı"
eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma
Mozaik Müzesi'ni 2019'da 340 bin 569
kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne
sahip müzede; "Mars heykeli", Roma
dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri
kenarındaki villalarda kurtarma kazıları
sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler de
sergileniyor.

KAPADOKYA FILM FESTIVALI,
SEÇKIN FILMLERI BULUŞTURACAK
Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl
ilk kez düzenlenecek Kapadokya Film
Festivali için çalışmalara başlandı.
Festival, Türk ve dünya sinemasından
seçkin filmleri ve çok sayıda sinemacıyı
sinemaseverlerle bir araya getirecek.
Festival, 29 Mayıs-3 Haziran 2020
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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İSLAMİ FİNANSIN KÜRESEL ÖNDERLERİ & SEKTÖRDEKİ DÖNÜM
NOKTALARI VE YANSIMALARI
Emmy Abdul Alim – Albaraka
Yayınları – 352 Sayfa
İslami finans; özellikle 20072008 yıllarında yaşanan küresel
finans krizinden sonra, ekonomik
kırılganlıklara karşı gösterdiği dirençle
alternatif bir finansal sistem olarak
ön plana çıkmıştır. Sözkonusu kitap;
1970’lerin başlarında İslami bankalar
öncülüğünde ortaya çıkan modern
İslami finans sektörünün 40 yılı aşan
gelişimini, sektörün temellerini atarak
ona yön veren önderlerin tecrübeleri

aracılığıyla aktarmaktadır. Sektörün;
akademi, siyaset, iş dünyası ve fıkıh
alanındaki öncü isimlerini bir araya
getiren kitap, yapılan röportajlar ile bu
isimlerin görüşlerini ve düşüncelerini
okura doğrudan yansıtmayı
amaçlamaktadır.
Kitap; ayrıca sektörün dünden
bugüne yaşamış olduğu serüveni,
gelişimi, zorlukları ve küresel finans
sektörü̈ içerisindeki yerini de yapılan
araştırmalar ve sektörde kilit rol
oynamış isimlerin aktardığı anekdotlar
aracılığıyla sunmaktadır.

İSLAMİ FİNANSI ANLAMAK
Muhammad Ayub – İktisat Yayınları
– 582 Sayfa
İslami finans alanında son yıllarda
küresel düzeyde giderek devam eden
çalışmalar önemli bir kilometre taşının
geçildiğini ortaya koymaktadır. 582
sayfalık bu eser; İslami bankacılık
ve finans kuruluşlarının felsefesini,
modellerini, araçlarını ve faaliyetlerini
anlamak isteyen lisans ve lisansüstü
öğrenciler, bankacılar ve diğer herkes
için ders kitabı vazifesi görecek şekilde

hazırlanmıştır. İslami finansın hem
teorisini hem de pratik yönlerini
kapsayan bu kitap; İslam ekonomisini,
İslami finans ilkelerini, İslam ticaret
hukukunun temel özelliklerini,
İslami finansal kurumlar tarafından
benimsenecek usulleri, ürünleri ve
İslami finans kurumları tarafından
uygulanacak prosedürleri, finansal
sistemin ve ekonominin gelişmesinde
İslami finans sisteminin oynayabileceği
rolleri içermektedir.

İSLAM TOPLUMUNUN EKONOMİK STRÜKTÜRÜ
Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları –
60 Sayfa
Sezai Karakoç, bu kitabında İslam’ın
sanıldığı gibi sadece bir inanış ya da
ekonomik bir doktrin olmadığını; bir
dünya görüşü, yaşayışı ve medeniyet
tarzı olduğunu anlatmaktadır.
Bahsi geçen kitapta Hz. Ömer
devrinin ekonomisinden örnekler
de verilmektedir. Sık sık adı anılan,
kurtuluş yolu sanılan sosyalizm ve
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kapitalizmin ya bir şeyi tamamen
yücelttiğini ya da tümüyle yerdiğini;
tam anlamıyla ifrat ve tefritte
bocaladığını anlatan kitabın sonunda
ise İslam toplumunun anlatıldığı gibi
ekonomik yönüyle de çalıştırılması için
“İslam idealinin gönüllere yerleşmiş
olması ve İslam şuurunun elle
tutulurcasına canlı olması” gerektiği
vurgulanmaktadır. Kitabın ilk baskısı
1967 yılında yapılmıştır.

