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Giriş 

 

Global politik dinamikler açısından İslam ülkelerine yönelik önyargıların arttığı günümüzde yine 

global ölçekte İslam ülkeleri ekonomi açısından da batılı güçler kanalıyla kuşatılmaya devam 

edilmektedir. 

Bu kuşatılmışlık hali akıllara üstad Necip Fazıl’ın aşağıdaki satırlarını akıllara getirmektedir.  

“Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es” 

Birlik Vakfı Ekonomi Kulübü bülten çalışmaları ile ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 

Kulüp faaliyetleri kapsamında yayınlanan bültenin bu sayısında Faizsiz Ekonomi konusu ve pratik 

uygulama eksiklikleri değerlendirilmiştir. 

Bu kuşatılmışlık hali İslam coğrafyasında her bireye her kuruma bir sorumluluk yüklemektedir. Bu 

sorumluluk öğrenciye derslerine çalışmak, akademisyene nitelikli yayın üretmek ve sanayiciye 

sanayi uygulamalarında 4,0’ı yakalamak olarak sıralanabilir. 

Yarının Türkiye’sinin daha üretken olması temennisiyle ... 

 

 

Av. Mehmet ALACACI 

Birlik Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı 
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SUNUŞ 

  

Ekonomi bülteni hazırlıkları sürerken kuşkusuz ajanslara düşen en güzel haber Türkiye 

ekonomisine ait büyüme verisi oldu. Öyle ya; bir takım odakların beklentilerinin aksine gayrisafi 

yurtiçi hasıla 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artış 

gösterdi. Türkiye ekonomisi geçen yıl son çeyrekte yüzde 3.5, 2016'nın tamamında yüzde 2.9 ile 

beklentilerin üzerinde büyümüştü.  

Büyümeye özellikle ihracat artışının katkıda bulunması anlamlıydı. Bu motivasyonla birlikte 

ekonomi yönetiminin ivedilikle reel sektörün kronikleşmiş problemlerine odaklanması hem 2017 

büyüm rakamlarını olumlu etkileyecek hem de büyüme oranlarını kalıcı hale getirecektir. 

Piyasa beklentilerine paralel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sorumlu davranarak; 

faizlerde değişikliğe gitmedi. Bu kararın temelinde ise enflasyon seviyesi kontrol etmek yer 

almaktaydı. 

Bültenin 3. Sayısının ana teması: Faizsiz Ekonomi oldu. İslam iktisadının ekonomi bilimine getirdiği 

en büyük yenilik faizsiz bir iktisadi sistem oluşturma çabasıdır. Faizsiz ekonomi temelde kapitalist 

ekonomi kurumları içinde bir ürün çeşitliliği olmaktan çıkarılmalı ve sistemin temel yapıtaşı haline 

getirilmelidir. 

Türkiye ve dünya da yaşanan ekonomik krizler incelendiğinde temelde faiz ve faize dayalı 

politikaların kriz ürettiği gözlemlenmektedir. Faizsiz ekonomi çerçevesinde geliştirilecek finansal 

enstrümanlar; gayrimenkul sertifikaları gibi direkt reel sektörle bütünleştirilerek hem tasarruf 

ekonomisi içinde alternatif tasarruf araçları olarak konumlanabilir hem de doğal olarak tüketim 

ekonomisini frenleyebilir.  

Faizsiz ekonomi kuşkusuz salt Faizsiz Bankacılık anlamına gelmemektedir ve sadece bankacılık 

kesimi uygulamaları ile de sınırlandırılmamalıdır. Fakat ekonominin kritik ajanı olarak Faizsiz 

Bankacılık uygulamaları; faizsiz sermaye piyasası araçları ile bütünleştirilerek finansal 

enstrümanların derinlik kazanmasına ve dolayısıyla da sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaktır. 

Bu çerçevede faizsiz bankacılık sistemine yönelik özel mevzuat eksikliğinin giderilmesi başta 

olmak üzere hem finans kesimi hem de sermaye piyasalarına yönelik düzenleme eksiklikleri bülten 

içinde yer alan makalelerde incelenmiştir. 

 

Birlik Vakfı  

Ekonomi ve Finans Kulübü  

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 
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FAİZSİZ EKONOMİ 
 

  

YÜKSELE(MEYE)N İSLAM EKONOMİSİ 

Doç. Dr. Davut PEHLIVANLI 

 

“Din, bir susuzluk, sonsuza karşı duyulan özlem. Bilgi değil, aşk.”  

Cemil Meriç 

 

Aşk ile başlanan hangi iş yarım kalmış, hangi proje başarısız olmuş ve hangi hedefe 

ulaşılamamış. İslam ekonomisi bir hayal ve başarılı olma ihtimali de bu projenin 

emanet edildiği kişilerin, kurumların ve daha genel bakarsak da mevzuatın yeterliliği ile 

direkt ilişkili. 

 

İslam Ekonomisi Hayali 

Kapitalizmin miti tüketim ekonomisidir 

İslam ekonomisinin miti kalkınma ve tasarruf ekonomisidir 

Sistem, içindeki etkin işleyen mekanizmaları ile bir bütündür. Ekonomik sistemler reel 

sektör ve finans sektörü ile bir bütündür. İslami ekonomik sistem sermaye 

piyasalarından finans sektörüne, sigorta yapılanmasından sisteme likidite sağlayıcılara 

kadar olgunlaştırılması gereken bir bütündür.  

Etkin işleyen İslam ekonomisi düzeninin içinde İslami kurallara uygun çalışan 

bankacılık önemli bir ajandır. Bankacılık sektörüne başka anlamlar ve misyonlar 

yüklenmemelidir zira dünya da örneği de yoktur. İslami bankacılıktan İslam ekonomisi 

çıkmaz.  

 

33 Yılda %5 Pazar Payı  

1984 yılında Albaraka Türk ile başlayan ve 1989’de Faisal Finans ile büyümesini 

sürdüren İslami Bankacılık sektörü 2015 yılında bu işe devletin Ziraat Katılım ile “el 

koyması” ile birlikte vatandaş nezdindeki itibarını biraz daha artırmış oldu. 

Tam 33 yıl boyunca faaliyetlerini sürdüren, siyasi krizlerden etkilenen, zaman zaman 

iflasların yaşandığı sektörde her zaman bir günah keçisi bulundu. Bu bazen 

büyümenin öndeki engel olarak bahane edildi bazen de yasal düzenlemelerin 

bahanesi olarak kabul edildi. 
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tasarruf 
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Gerçek olan tek husus var bankacılık gibi çok sıkı kurallarla yönetilen bir alanda adeta 

kuralsız çalışan bir dünya ile karşı karşıyayız. Eğer sektörün normlarını hem yasal hem 

de rekabet açısından global düzeye yükseltemezsek sektör 2017 yılında da beklentileri 

karşılamayacaktır. Bu konuda analizlerin sağlıklı yapılabilmesi mevcut bankaların 

büyüme hızları ile kamu kökenli yeni kurulmuş veya kurulacak bankaların büyüme 

hızlarını analizlerde farklı değerlendirmek gerekmektedir. 

Katılım Bankalarının Türk Bankacılık Sistemindeki Payları 

 
 

%15 Pazar Payı Hedefi Hayal mi? 

Türkiye ekonomisi son yıllarda yaşanan global krizler ve 17-25 Aralık siyasi 

kalkışmasına rağmen büyümeye devam etti ve 15 Temmuz darbe girişimi de ekonomi 

dengelerini kriz seviyesinde etkilemedi. Çoğunlukla büyüme oranları da tahminlerin 

üzerinde bir performansla gerçekleşiyor. 

Geçmişte daha yüksek büyüme oranlarını yaşadığımız dönemlerde oldu ama riskli 

yıllarda dahi Türkiye 2013 yılında %4, 2014 yılında %2,9 ve 2015 yılında %4 ve 2016 

yılında ise %2,9 büyüme oranlarına ulaştı.  

 

Kuralsız Dünya 

Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarına ev sahipliği yapma veya bu piyasada aktör 

olmak gibi temel birtakım hedefleri vardır ve olmalıdır. Söz konusu hedeflere 

ulaşabilmek adına coğrafi ve stratejik önemli avantajları da vardır. Zaten bu hedeflere 

paralel iddiasını ortaya koymakta ve kamu veya özel sektör kaynaklı ciddi bütçeler 

ayrılmaktadır. 

Fakat hedefe ulaşabilmek için stratejik avantajlar kadar ülke ölçeğinde ev ödevlerinin 

yapılması da çok önemlidir. Bu hazırlık süreci planlı bir şekilde yürütülmediği zaman 

projenin başarısız olma ihtimali artmakta, hedeflere ulaşamama olasılığı artmakta veya 

2,4% 
2,8% 

3,3% 3,5% 
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KatilimDunyasi.com 
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en olumlu yaklaşımla hedeflere öngörülen zamandan daha uzun sürede 

ulaşılmaktadır.  

Hedeflerin sapması kamu kaynaklarının etkin olmayan kullanımı şeklinde 

değerlendirilebileceği gibi topyekûn bir başarısızlık olarak da değerlendirilebilir. Ev 

ödevi konusunda ulusal kuruluşların stratejik hedeflerle uyumlu çalışmadıkları 

söylenebilir.  

Her sistemin bir kuralı olduğu gibi katılım dünyasının da bir kuralı bir sistematiği vardır 

ve global ölçekte hedeflere ulaşmak içinde bu kuralları önce benimsemek ardından 

uygulamak gerekir. Şüphesiz katılım bankalarının kurallarının dayanağında Kitap, 

Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha vardır.  

Söz konusu dört dayanak noktasının günlük ticari hayat içinde konumlandırılması 

bankacılık alanında İslâmi Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 

(AAOIFI) ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) tarafından yayınlanan 

standartlarla mümkün olabilecektir. 

Türkiye’de fetva kurulları aracılığıyla ağır aksak işleyen-işlemeyen bir mekanizma 

vardır. Bu uygulama ulusal ölçekte sistemin yürütülmesi için yeterli olabilir fakat bu 

uygulamayla global fonları çekemez global yatırımlardan hedeflediğiniz payları 

alamazsınız.  

 

Faizsiz Ekonomi Nasıl Gelişir? 

Ekonominin en önemli aktörü olan finans kesiminde faizsiz ekonomi kurumlarının 

performansları maalesef çok iyi değil. Katılım Bankacılığı sektörü aktif büyüklüğü 

açısından 2012 – 2015 yılları arasında bankacılık sektöründe %5 marjına sıkışmış 

durumda. 

 

Bu kısır döngüye girilmesindeki ana faktör operasyonel sebepler değildir. Bu anlamda 

ürün geliştirme performans düşüklüğü veya katılım bankalarının teknoloji yatırımlarının 

eksik olması bu sıkışmayı açıklamak için yeterli değildir. 

Her sistemin bir 
kuralı olduğu gibi 

katılım 
dünyasının da bir 

kuralı bir 
sistematiği 

vardır. 
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Faizsiz Ekonomi nasıl büyütülebilir; 

 Katılım Bankacılığı’nın ihtiyacı olan özel bir mevzuatın olmadığını muhtemelen 

bilmiyorsunuz. Bu yüzden ödev listemizin ilk maddesi: Katılım Bankacılığı mevzuat 

eksikliklerinin giderilmesi, 
 

 AAOIFI (İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu) 

standartlarının uyarlanması ve uygulamaya alınması, 
 

 Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nun etkinliğinin artırılması, sürekli 

görevlendirilmiş uzman personel tahsisi, bütçe ve diğer eksikliklerinin giderilmesi, 
 

 Katılım Bankaları’nın faizsiz bankacılık uygulamaları kapsamında denetlenmesi 

gerekmektedir. Bu koşulu sağlamak için banka iç denetim birimlerinin ve bağımsız 

denetim uygulamalarının kapsamının da genişletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

BDDK ve Kamu Gözetim Kurulu’nun gerekli standart ve yönetmelikleri hazırlaması 

gerekmektedir, 
 

 Reel sektör ve sermaye piyasalarında mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve 

İslami Finans prensiplere uygun ürünlerin geliştirilmesi,  
 

 Sermaye Piyasası Kurumu’nun faizsiz ekonomi prensiplerine göre işleyen başta 

KOBİ ölçeğinde firmalar olmak üzere reel sektörün finansman ihtiyacını karşılayacak, 

tasarruf oranlarını artıracak ve yurt dışından fon çekecek ürünlere yönelik çalışmalar 

yapması, 
 

 Özellikle sermaye piyasalarında likiditesi yüksek ve ikincil piyasası olan faize 

dayanmayan finansal enstrümanların geliştirilmesi, 

kuşkusuz faizsiz ekonominin büyütülmesi için bir fırsat verecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faizsiz Ekonomi 
nasıl 
büyütülebilir? 
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İSLAMİ EKONOMİ ANLAYIŞINDA İNSAN 

Doç. Dr. Bünyamin ER 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

 

Tarih boyunca farklı ekonomik sistemler öne sürülmüş, birbirine alternatif olarak 

önerilmiş ve uygulanmış, birbirlerine karşı üstünlükleri çoğu zaman ideolojik zemine de 

çekilerek tartışılagelmiştir. Ekonomik ilişkiler açısından bakıldığında ise bütün bu 

ekonomik sistemler kendi bakış açıları ile bir insan tanımlaması yapmış ve bu 

tanımlama üzerinde sistemlerinin temel işleyişlerini şekillendirmişlerdir. Ekonomik 

modellerde aktörler hem insanlar hem de şirketler ve hükümetlerdir. Bununla birlikte, 

insan dışındaki aktörler bile karar vericiler olan bireyler ya da birey grupları tarafından 

yönetilmektedir. Dolayısıyla insanın ekonomik çerçevede tanımı, oluşturulacak 

ekonomik sistemin temel işleyişine de etki etmektedir. 

Buna göre, ekonomik modeller, insanların ekonomik kararları nasıl alacağı konusunda 

varsayımlar geliştirirler. Yaygın olarak kullanılagelen ve üzerine sistemlerin inşa 

edildiği tüm ekonomi ve finans teorilerinin temel varsayımlarından birisi, ekonomik 

sistem içerisinde faaliyet gösterecek tüketiciler, üreticiler, yatırımcılar gibim ekonomik 

tarafların rasyonel (rasyonel insan, iktisadi insan, homo economicus) olduğudur. Bu 

varsayım, ekonomik taraflarının psikolojik durumlarını ve ahlaki boyutlarını dikkate 

almadan,  faydalarını veya kârlarını maksimize etmek amacıyla hareket edeceklerini 

öne sürmektedir. 

Geleneksel yaklaşımın rasyonel insan varsayımı zamanla önemli eleştirilere uğramış 

ve davranışsal ekonomi geleneksel ekonomiye alternatif olarak ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Aslında tartışmaların iki ana kolda sürdürüldüğünü söylemek de 

mümkündür. Birincisi bütün insanları aynı özelliklere sahip unsurlar olarak kabul eden 

yaklaşımdır. İkincisi ise bunun tersine insanların farklılıklarının olduğunu ve bütün 

insanların birbirinin aynısı olmadığını kabul eden yaklaşımdır. Ancak genel anlamda 

bakıldığında iktisat içerisinde genel kabul görmüş bir model niteliği kazanan ilk 

yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre iktisadi insan (homo economicus), kendi çıkarını 

düşünen, faydasını ve kârını en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlayan ve bu amaçları 

gerçekleştirmeye yönelik kararlar alan bir birimdir. 

Davranışsal ekonomi, geleneksel ekonomi teorilerini tamamen reddetmemekte, 

yalnızca bu teorileri davranışsal önyargıların etkileriyle birlikte değerlendirmektedir. 

Davranışsal ekonomi, geleneksel yaklaşımların aksine, insanların her zaman rasyonel 

davranamayacağını ileri sürmekte ve geleneksel davranışın “rasyonel insan” varsayımı 

yerine, temelleri Adam Smith’in 1979 yılında yayınladığı ve bireysel davranışın 

psikolojik ilkelerini ortaya koyduğu çalışması ile atılan, Statman (2014)’ın ifade ettiği 

gibi sınırlı rasyonelliğe sahip anlamına gelen “iktisadi insan” kavramını koymaktadır. 

Ekonomik ilişkiler 
açısından bütün 

ekonomik 
sistemler kendi 
bakış açıları ile 

bir insan 
tanımlaması 

yapmış ve bu 
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üzerinde 
sistemlerinin 

temel işleyişlerini 
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mişlerdir. 
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Davranışsal ekonomi alanındaki araştırmalar, insanların düzenli ve tutarlı bir şekilde, 

iktisadi adam tanımlamasının dışında, mantıksız olan ekonomik kararlar aldıklarına 

dair kanıtlar ortaya koymuştur.  

İktisadi insan varsayımı altında tasvir edilen kitle, dindar insanlar için bir problem 

oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ilahi dinler insanların bencilce 

davranmamasını, başkalarını düşünmelerini, insanlığı kendi çıkarlarından daha fazla 

önemsemeyi, yalnızca hayatta olanların değil henüz doğmamış olan gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarının farkında olunarak davranılmasını öğütlemektedir. 

İslam’ın ekonomi konusundaki emir ve 

hükümlerini dünya görüşünden bağımsız 

olarak ele almanın doğru bir yaklaşım 

olmayacağı dikkate alındığında İslam 

iktisatçıları da, haklı olarak, iktisadi insan 

yaklaşımına karşı çıkmış ve yerine İslami 

insan (homo Islamicus) önerisini getirmişler 

ve bu yaklaşımı daha sonra İslami ekonomik 

modeller oluşturmak için kullanmışlardır. 

İslam iktisatçıları, İslami insanın iktisadi 

insanla kıyaslandığında müreffeh bir toplum 

inşası için daha sorumlu ve daha yardımcı bir tutumda davranacağını anlatma 

yönünde zorlu bir çaba içerisindedirler. Nitekim, İslam’daki insanın homo economicus 

gibi hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Sebahattin Zaim’de, İslam’daki insanı 

‘homo İslamicus’ olarak nitelendirmektedir. Ona göre bu insan ihtiyaçlarını karşılama 

ve menfaatlerini maksimize etme duygularını, Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde 

makul ölçülerde düzenlemeye çalışır. Bunu yapabilmesinin İslami bilgiye sahip olması 

ve bunları uygulamasına bağlı olduğunu ifade eder. 

İktisadi insan ve İslami insan arasındaki en önemli farklardan birisi de, fedakarlık 

varsayımıdır. Kapitalizm öncesi diğer sistemlerde olduğu gibi İslam, her bireyin 

fedakarlık ve dini normlara uygun davranışlarıyla şekillenen bir topluluğu amaç 

edinmiştir. Mikroekonomi anlamında da benzer bir durum söz konusudur. Batılı 

mikroekonomi anlayışı, insanların istekleri ve arzuları karşılandıkça refahın artacağını 

savunurken, İslam tam tersini doğru olarak kabul eder. İslam insanları meşru 

ihtiyaçlarını karşılama, yararsız arzularını ise bastırmaları konusunda teşvik eder. 

İslam, servetin bir imtihan aracı olduğuna (Kur’an; 64/15), dünya hayatının ve 

nimetlerinin geçici olduğuna (3/14-15, 16/30), kimsesizlerin ve fakirlerin gözetilmesi 

gerektiğine (2/177, 2/215, 90/12-15) işaret ederek bir anlamda insanın ekonomik 

davranışlarındaki temel amaca da vurgu yapmaktadır. Bu anlayış, batının iktisadi insan 

tanımlamasının İslami bir temele oturtulmadığını da ayrıca ortaya koymaktadır.  

 “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” temel anlayışı esasında insanın 

ekonomik davranışlarının da genel çerçevesini ortaya koymaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında ekonomik sistemlerin temel hedefi de insanların refahını sağlamaktır. 

Bununla birlikte konu refah ya da fayda kavramlarına getirildiğinde İslami zemin 
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üzerine oturtulmuş bir ekonomik sistemin farklılığı ortaya çıkmaktadır. Zira İslam, 

insanın sadece dünya hayatında değil, ahiret hayatında da refaha ulaşması için ilkeleri 

ortaya koymaktadır. Bu ilkeler insanın sadece ekonomik hayatı değil tüm 

davranışlarındaki temel çerçeveyi belirler.  

İslam’da ele alınan insan modeli, günümüz iktisat literatüründe geçerli kabul edilen ve 

bütün analiz ve değerlendirmelerin bu insan modeli üzerine yapıldığı modelden çok 

farklıdır. İslam’da insanın tüketimini, harcamasını, üretimini, tasarruf etmesini 

düzenleyen ve sınırlayan kurallar vardır ve insan bu kurallara göre hareket eder. 

Bunun yanında topluma karşı olduğu gibi çevreye karşı da duyarlı ve saygılıdır. İslami 

ekonomide insan, ihtiyaçlarını karşılama ve menfaatini maksimize duygularını Allah'ın 

emir ve yasakları çerçevesinde, helali gözeterek düzenlemeye çalışır. Yaratanına karşı 

sorumlu olan ve bu sorumluluğu dinin temel kaynaklarında açıkça ifade edilen insan, 

kaynakların kullanımında, üretim ve tüketimde ölçülü davranmak durumundadır. 

Burada şunu da vurgulamak gerekmektedir. Sair din kaynaklarında insanın ekonomik 

davranışlarına ilişkin sınırlar ve amaçlar belirlenirken, aynı zamanda insanların 

davranışlarında ölçüsüz olduklarına da vurgu yapılmaktadır. Yani insan doğası gereği 

iyi veya kötü, doğru veya yanlış, haklı veya haksız, adaletli ya da adaletsiz davranışlar 

içerisinde olabilir. Bu kapsamda bakıldığında İslam’ın temel gayelerinden birisi de 

insanın ekonomik davranışlarını da içerecek şekilde tüm davranışlarını ahlaki 

değerlerle desteklenmesidir. Bu yapıldığında insan iyi, doğru, haklı ve adil 

davranışlarda bulunacaktır. Birçok İslam iktisatçısı da, insanın bazı davranışlarının 

ahlâki filtrelerden geçmesi gerekliliğini ifade etmektedir. Sabahaddin Zaim'e göre 

kapitalist bir toplumdaki insan, davranışlarını maddi güdülerle yönlendirmektedir. Oysa 

İslami bir ekonomide insan, iktisadi kanunlarla normatif İslami ilkelerin sentezini 

özümsemiş "ahlak" sahibi biridir. 

İslam iktisadı üzerine yürütülen çalışmalarda metod ve kavramsal çerçeve önemli bir 

yer tutmaktadır.  Gerek metod ve gerekse kavramsal çerçevede bakıldığında, genel 

iktisadi anlayışın İslam iktisadı konusunda yürütülen çalışmalarda da hakim olduğu 

görülmektedir. Benzer durum İslami insan betimlemesi yapılırken de karşımıza 

çıkmaktadır. Faiz yasağı ve zekat hem İslam iktisadı ve hem de İslami insan merkezli 

çalışmalarda genel çerçeveyi çizmektedir.  

Ana akım iktisat teorilerinde iktisadi insan varsayımı temel bir varsayım olarak ele 

alınırken, İslam iktisadı çalışmalarında da İslami insan temel varsayım olarak 

alınmaktadır. Oysa İslam penceresinden bakıldığında, yukarıda genel çerçevesini 

çizmeye çalıştığımız İslami insan, İslam iktisadı açısından varsayımın ötesinde bir 

zorunluluktur. Dolayısıyla genel iktisat kuramlarındaki yöntem ve kavramsal çerçevenin 

takip edilmesi, İslam iktisadı açısından kabul edilemez bir durumdur.  İslam insanı 

konusunu bir varsayım olarak ele almak mikro anlamda insanın davranışlarını da 

İslami çerçevede şekillendirmemesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da makro 

anlamda insanların oluşturduğu ekonomik sistemin, genel ekonomik sistemlerin 

gölgesinde kalmasına yol açmaktadır.   
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Mustafa Özel bu noktada, Türkiye’de her alanda iktidara yerleşmiş olan Müslümanları 

şöyle uyarıyor:  

 “Mesele, bizim burjuvaların onların burjuvalarının yerini alması değil, bu gayri insanî 

sisteme karşı ne tür alternatifler geliştirebileceğimizdir.” 

 

Selam, saygı ve muhabbetle, 
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FAİZSİZ EKONOMİ MÜMKÜN MÜ? 

Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ 

Sinop Üniversitesi 

 
 

Ekonomi biliminde en basit tanımıyla paradan vazgeçmenin ödülü olarak tanımlanan 

faizin gerekliliği ve ekonomi üzerinde etkileri konusunda fikir birliği sağlanamamıştır. 

Ekonomistlerin bir kısmı faizin merkez bankaları için olmazsa olmaz para politika aracı 

olduğunu savunurken diğer kesim ekonomistler ise ekonominin hastalığı olduğunu 

savunmaktadır. Bu ekonomistlere göre faiz sadece sermayeye dayanılarak, emek ve 

üretim olmaksızın diğerlerini istismara vasıta olmaktan başka bir netice doğurmaz. 

Karşılıksız, haksız, aşırı kazanç yoludur. Helal kazancı kirleten, harama çeviren, alın 

teri sahiplerini ezen ezdiren bir tatbikattır. 

Türkiye ekonomisine bakıldığına bu zaman kadar ekonominin yüksek faiz düşük kur 

sarmalı içinde bir yapıyla iç içe olduğu izlenebilmektedir.  Bu durumun sonucu olarak 

faiz Türkiye ekonomisine bir oldukça olumsuz yükler getirmiştir. Her ne kadar klasik 

iktisatta faiz artırımının harcama kısıtlayıcı ve enflasyon düşürücü etkisinden söz 

edilse de yapılan birçok bilimsel çalışmada ve İstatistiklere dayalı inceleme ve 

araştırmalarda, bir ülkede ortalama faiz oranı ne ise her sene o ülkede para değerinin 

o oranda düştüğünü ve fiyatların o oranda arttığı ispat edilmiştir. 

İslami Finansın Gelişim Aşamaları 

İlk uygulamaları 60’lı yıllarda Mısır’da denenen İslami finans uygulamaları, Şeriat 

hükümleri (İslam Hukuku) ile çelişkiye girmeyecek biçimde, getiri sağlamak amacıyla 

ekonomik sisteme girmiştir.  Malezya ile gelişimine devam eden sistem, 2012 yılına 

tasarruf mevduatı hesabı sayısı 8 milyon adede ve toplanan fon büyüklüğü de 12 

milyar Dolar’a ulaşmıştır (Altunakar, 2016:10). Sistemin gelişiminde etkili olan 

faaliyetler: 

 Birleşik Arap Emirlikleri’nde ticari anlamda faaliyet gösteren ilk İslam bankası 

Dubai İslam Bankası (1975) 
 

 Sudan’da Faisal İslam Bankası ve Kuveyt’te de Kuveyt Finans Kurumu (1977) 
 

 İran’da Sistemin Kabulü (1983)  
 

 Sudan da ise tüm bankacılık sisteminin İslami esaslarla uyumlu hale getirilme 

çalışmalarının başlaması (1984) 
 

 Bahreyn’de İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) 

tarafından sistemin denetiminin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapılması 
 

 Malezya’da İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) nun kurulması  
 

 Malezya merkezli Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketinin (IILM) kurulması 

(2010)  
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Türkiye’de İslami Finansın Geleceği 

Katılım bankacılığının Türkiye’de 10 yılda 12 kat büyümesi sektörü, sisteme giren iki 

kamu bankası ile 2025 hedefi olan 300 milyar dolarlık aktif büyüklüğüne ulaşmak için 

ürün yelpazesini de genişletiyor (Sabah Gazetesi). Her ne kadar Fettullahçı Terör 

Örgütü’nün finansmanını sağlama görevini üstlenen Bank Asya sistemden def edilse 

de sisteme giren iki kamu bankasıyla artış ivmesinde en küçük bir aksama 

yaşanmamıştır. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 6,2 kat arttığı bu dönemde, 

katılım bankalarının sistem içerisindeki payı yüzde 2,44'ten 5.6'ya yükselmiştir. 

Türkiye’deki durum dünyada da aynı doğrultuda kaydedilmiştir. Özellikle Küresel sukuk 

ihracı 2015'te yaklaşık 115 milyar dolar seviyesinde yükselmiştir.  Türkiye’de sukuk 

ihracında sadece %4 pay sahibi olması, bu alanda daha da büyümesi gerekliliğini 

göstermektedir.  Küresel İslami finans hacminin son 10 yılda 16 kat büyüyerek 2 trilyon 

dolar seviyesine yükselmesi, gelecekte sistemin çok daha büyük rakamlara 

ulaşacağının göstergesidir.  

Türkiye’de Bankacılık Sektörü (Aralık 2016) 

 

Kaynak: TKBB 

  

Özellikle Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Himmet Karadağ Bey’in yaptığı 

birçok konuşmayı canlı olarak dinleme fırsatı bulan bir akademisyen olarak Borsa 

İstanbul bazında da sistemin gelişimine katkıda bulunacak gelişmelere şahit 

olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim.  Sn Karadağ’ın bir konuşmasından aldığım alıntı 

da bunun en temel kanıtıdır.  

“Şu an bankacılık kesiminde en temel problem vade uyumsuzluğu. 5-10 yıla varan 

projeler 32 günlük mevduatla fonlanıyor. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki 

dönemde bir projenin finansmanını ilk önce menkul kıymete dönüştürelim istiyoruz. 

Bunu menkul kıymete dönüştürdüğümüz an yüksek oranda İslami finansa yaklaşmış 

oluyoruz. Bankalarımız da bu projeden ciddi anlamda kazançlı çıkıyorlar. Bu modeli 

hem BDDK hem de Türkiye Bankalar Birliği başkanımızla görüştük. Önümüzdeki 

dönemde hem konvansiyonel hem katılım tarafının menkul kıymet finansmanına 
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dönmesi lazım. Eğer biz menkul kıymet finansmanına normal kredi finansmanına göre 

ilave bir düzenleme sağlayabilirsek ciddi kazanım elde etmiş olacağız.” 

Benzer şekilde BDDK Başkanımız sn. Mehmet Ali Akben, SETA tarafından Eylül 2016 

da düzenlenen panelde şunları kaydetti. 

 “Ülke olarak tasarruf açığımız var. Bundan dolayı yurt dışından kaynak teminine 

gidiyoruz. Böyle olunca da kur veya faiz baskısıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla tasarrufu 

artırıcı, üretimi ve yatırımı teşvik edici bir yaklaşım içinde olmalıyız. Tasarruf bir hayat 

tarzı olmalı” 

 Akben, Türkiye’de katılım bankacılığının payının yüzde 5 seviyesinde kalmasının 

sosyal olarak da ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir konu olduğuna işaret ederek, 

“Bu oranın, toplumun sosyolojik ayrımlarını ve kültürünü göz önüne aldığınızda yüzde 

5’in çok üzerinde olması lazım. Toplumun faiz konusuna bakış tarzının ciddi manada 

gözden geçirilmesi gerekiyor.” diye konuştu. 

Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Şimşek, faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel 

sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlara yönelik "katılım sigortacılığı"nı finans 

sistemine kazandırmak için çalışma başlattıklarını ve son aşamaya gelindiğini belirtti. 

Şimşek, katılım sigortacılığının finansal kapsayıcılık açısından Türkiye'de önemli bir 

potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Şimşek, risk transferi esasına dayanan 

geleneksel sigorta sisteminden farklı olarak risk paylaşımına dayanan katılım 

sigortacılığı sisteminde, katılımcıların ödediği primlerin sigorta şirketine ait olmadığına 

dikkati çekti. 
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TÜRKİYE'DE İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI 

KONUSUNDAKİ GELİŞMELERE GENEL BİR 

BAKIŞ 
 

Yrd. Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  

 

 

1. Giriş 

Dünyada kapitalist ekonomilerde yaşanan krizler, kapitalist iktisadî sisteme yönelik 

alternatiflerin araştırılması yönünde bir çabaya yol açmıştır. Hayatın her alanını 

kuşatan İslâm dininin, ekonomi alanında da, sahip olduğu inanç sistemi çerçevesinde 

öngördüğü belli prensiplerin bulunması kaçınılmazdır. Bu çerçevede ortaya çıkan 

“İslâm iktisadı” veya “İslâmî İktisat”, iktisadî konuların İslâmî bir perspektifle incelendiği 

ilim dalı olarak tanımlanabilir. 

Son iki asırda bütün dünyada ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta ciddi değişiklikler 

meydana gelmiştir. Kısaca “tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş” olarak ifade 

edilen bu değişim, iktisadî hayatı da kökten etkilemiş, dini tamamen devre dışı bırakan 

iktisat anlayışları İslam ülkelerinde de belirleyici olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren ise 

İslam ülkelerinde İslami bir iktisat anlayışını gündeme getiren yazı ve fikirler gündeme 

gelmeye başlamıştır. Bu alandaki ilk somut adım, İslâm Kalkınma Bankası’nın 1975 

yılında İslâm İşbirliği Teşkilatı’na (önceki adıyla İslâm Konferansı Örgütü) bağlı olarak 

faaliyete geçmesidir. Aynı yıllardan itibaren gerçekleştirilen Milletlerarası İslâm İktisadı 

Konferansları serisi de bu alandaki fikirlerin karar ve uygulamaya geçmesini 

sağlamıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan AAOIFI ve IFSB gibi kuruluşların, 90’lı yıllardan 

itibaren fıkıh, yönetim ve muhasebe alanında ortaya koydukları çok sayıda standart 

çalışması olmuştur. 

Türkiye’de İslâm İktisadı çalışmaları ise 60’lı ve 70’li yıllarda Arapça’dan çevrilmiş bazı 

eserlerin yayınlanmasıyla başlamıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde, dünyadaki gelişimle 

uyumlu olarak, hem akademik hem de sektörel düzeyde önemli gelişmeler olmuştur. 

2. Sektörel Gelişmeler 

Türkiye’de faizsiz bankacılık fikrinin uygulanması, 1983 yılında çıkartılan bir Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi ile “Özel Finans Kurumları” adıyla mümkün hale gelmiştir. 1985 

yılından itibaren fiilen faaliyete geçen bu kurumlar, uzun yıllar bu kanun hükmünde 

kararnameye dayalı olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında “Katılım Bankası” adıyla 

bankacılık kanunu kapsamına alınmışlardır. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 
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ise Bankacılık Kanunu gereğince kurulmuş, katılım bankalarının koordinasyonunu 

sağlayan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

2015’te Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları ile 

birlikte kamu sektörü de faizsiz bankacılıktaki yerini 

almıştır. 30 yılı geçen bu dönemde bazı kuruluşlar 

satılmış veya birleşme kararı almışlardır. Aynı 

dönemde İhlas Finans (2001) ve Bank Asya’nın 

(2016) ise faaliyet izni kaldırılmış ve tasfiye sürecine 

alınmışlardır. Halen 5 adet katılım bankası sektörde 

faaldir (Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım) ve 

Türk bankacılık sistemindeki mevduatın ortalama % 5’lik kısmına sahiptir. 

Türkiye’de nispeten yeni olan sektörel iki alan ise İslami sigortacılık (tekâfül) ve İslâmî 

yatırım prensiplerine uygun bireysel emeklilik (BES) alanıdır. Bu alandaki iki kuruluş, 

2009 yılından beri İslami sigortacılık faaliyetlerine devam eden Neova Sigorta ve 2014 

yılı itibariyle Kuveyt Türk ve Albaraka katılım bankalarının iştiraki ile kurulmuş olan 

“Katılım Emeklilik” adlı bireysel emeklilik şirketidir. 

Resmi alandaki önemli son bir gelişme ise, 2015 sonunda Başbakanlık Genelgesi ile 

kurulan ‘Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’dur. Kurulun amacı, “katılım bankacılığı 

ve sigortacılığının, genel anlamda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı 

geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlaması" 

olarak ifade edilmiştir. Bu kurulun sekretaryası ve kurumlar arası koordinasyon 

faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bütün bu gelişmelerle uyumlu olarak, son dönemde Katılım bankacılığının yanı sıra 

tekâfül sigortacılığı ve faizsiz borsa faaliyetlerini düzenleyecek bir çerçeve kanun 

taslağı ve alt yönetmeliklerinin hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup kanun önerisinin 

önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelmesi beklenmektedir.  

3. Akademik Gelişmeler 

Akademi denilince aslında önce akla üniversiteler gelmektedir. Ancak İslam iktisadı ve 

finansına yönelik çalışmalar, ideolojik nedenlerle, uzun yıllar boyunca üniversitelerde 

kurumsal olarak yer bulamamışlardır. Bu sebeple, İslam iktisadı ve finansı alanındaki 

ilk akademik faaliyetler, 1980’li yıllardan itibaren İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın 

(İSAV) düzenlediği çok sayıdaki akademik ilmî toplantıdır. Sunulan tebliğ metinlerinin 

de yayımlanmasıyla, bu toplantılar Türkiye’de İslâm iktisat düşüncesinin yerleşmesine 

ve ilgili meselelerin etraflıca incelenmesine önemli katkıda bulunmuştur.  

Son yıllarda bu alandaki belki de en önemli gelişme, İslâm iktisadı ve finansı alanında 

eğitim ve araştırma yapacak bölümlerin ve anabilim dallarının hem devlet hem de bazı 

vakıf üniversitelerinde açılmış olmasıdır. 2013 yılından itibaren Sakarya 

Üniversitesi’nde, ardından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversitesi bünyesinde “İslâm Ekonomisi/İktisadı ve Finansı” gibi adlarla anabilim 

dalları kurulmuştur. Bu üniversitelerde tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri ile doktora 
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eğitimi devam etmektedir.  Son olarak, İstanbul Sabahattin Zaim ve KTO Karatay 

Üniversitelerinde (Konya) bu alanda dört yıllık lisans eğitimi veren bölümler açılmıştır. 

 
 

90’lı ve 2000’li yıllarda İSAV’ın büyük oranda tek başına faaliyet yürüttüğü akademik 

toplantılar alanında, son yıllarda İLKE, İGİAD ve İLEM dernekler grubu ile İstanbul 

İktisatçılar Derneği’nin (İKDER) seri olarak düzenledikleri akademik organizasyonlar 

öne çıkmaktadır. Ayrıca başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere, bünyesinde 

bölüm/anabilim dalı açmış olan üniversiteler de düzenledikleri ilmî toplantılar ve 

yayınlarla da alana katkı yapmaya başlamışlardır. 

Yukarıda zikredilen üniversitelerin çoğunda, “İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi” (İSEFAM) gibi isimlerle araştırma merkezleri açılmıştır. Bunlardan 

en dikkat çekeni, katılım bankalarının da katkılarıyla İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi bünyesinde açılan merkezdir (İZÜ İSEFAM). Ayrıca 2013 yılında Borsa 

İstanbul bünyesinde “Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi” 

kurulmuştur. Yine son iki yıl içinde İLKE derneği bünyesinde “İslam İktisadı Araştırma 

Merkezi” (İKAM) kurulmuştur. Ayrıca ASKON’a bağlı olarak “Maruf Vakfı İslam 

Ekonomisi Enstitüsü” faaliyete geçmiştir. 

 

4. Geleceğe Bakış ve Bazı Öneriler 

Ülkemizde İslam iktisadı alanında son on yılda yaşanan hızlı ve olumlu gelişmeler son 

derece umut vericidir. Ancak buna rağmen, birçok ülkedeki araştırma ve uygulamalar 

halen Türkiye’ye kıyasla daha ileri durumdadır. Özellikle Körfez/Haliç bölgesi (Kuveyt, 

Bahreyn, BAE), Hint alt kıtası (Pakistan), Güneydoğu Asya (Malezya) ve hatta Avrupa 

(İngiltere) ve ABD bu konularda akademik ve/veya sektörel açıdan güçlü bölgeler 

olarak öne çıkmaktadır. Bu bilgi ve tecrübenin ülkemize aktarılması amacıyla, İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) gibi kurumlar vasıtasıyla 

uluslararası işbirliğinin artırılması faydalı olacaktır.  

Özellikle Türkçe yayınların nitelik ve nicelik olarak beklenen seviyede olmamasının, bu 

alanın ideolojik sebeplerle akademik kurumlarca uzun yıllar ihmal edilmesiyle bağlantılı 

olduğu söylenebilir. Ülkemizdeki son yıllardaki gelişmelerin, İslam iktisadı ve finansı 

alanında nitelikli insan kaynağı sorununa çözüm olacağı ve bu alanda yapılacak yeni 

araştırmalara önayak olacağı söylenebilir. Ayrıca bu sürecin, faizsiz bankacılık 

alanında yeni hizmet ve ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkıda bulunacağı 

da öngörülebilir.  

Eskilerin tabiriyle, “marifet, iltifata tabidir”. Yetişmiş eleman sayısını ve niteliği artırmak 

amacıyla, her yıl belli sayıda öğrenciye katılım bankacılığı ve İslami iktisat alanında 
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lisansüstü çalışma yapmaları şartıyla ciddi bir burs desteği verilmesi çok faydalı 

olacaktır. YÖK tarafından 2000 kişiye verilecek lisansüstü burslar için belirlenen 100 

alandan birisinin de ‘katılım bankacılığı’ olması, burs miktardı düşük de olsa, bu açıdan 

sevindiricidir. Burs verilecek öğrenci sayısının ve burs miktarının çeşitli kurumların 

desteğiyle artırılması ve bu öğrencilerin bir kısmının yurt dışına gönderilmesi uygun 

olacaktır.  

İslam iktisadı ve finansı alanında yapılacak çalışmaların sadece konvansiyonel 

uygulamaları taklitle yetinmeyip kapitalist ve sosyalist iktisat karşısında özgün İslami 

bir duruş sergilemeleri gerekmektedir. Dünyadaki hâkim ekonomik sistemi, İslâmî ve 

insani değerler açısından sorgulayan ve alternatifler öneren çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bu bağlamda çalışma yapılacak temel alanlar, İslâm iktisat teorisi ve felsefesi, para, 

sermaye ve finans, faiz, borsa, İslâm’da sosyal güvenlik ve sigorta (tekâfül), ticarî 

ahlak ve ortaklık konularıdır. 
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TURKCELL Finansman 

 

 

Kurumsal ve global ölçekte faizsiz finans faaliyetleri, 20. yüzyılın ikinci yarısında 

öncelikle Müslüman nüfusa sahip ülkeler tarafından İslam Kalkınma Bankası’nın 

kuruluşu ile başlamış ve ardından bazı Arap ülkelerinin girişimleri sonucunda özel 

sektör finansal kuruluşlarının hayata geçirilmesi ile büyümeye başlamıştır. İlk etapta 

tasarruf bankacılığı ile başlayıp zamanla ticari bankacılık, sigorta ve yatırım 

kurulumları faaliyetlerine uzanmış, portföy yönetim ve aracı kurum çalışmalarından e-

ticaret ve fintech uygulamalarının takip edildiği faaliyetlere kadar yaygınlığını ve 

derinleşmesini devam ettirmiştir. İslami finansın temel prensipleri olan faiz yasağı, risk 

paylaşımı, paranın üretim sürecine dahil olmasıyla potansiyel bir sermaye olması, 

spekülatif davranışların yasaklanması, sözleşmelerin kutsallığı, İslamiyet’in uygun 

gördüğü faaliyetler, ve sosyal adalet (Akın ve Ece, 2010) gibi evrensel olarak da kabul 

görecek yaklaşımlar ile faizsiz finans faaliyetleri küresel finans sisteminde 

görünürlüğünü artırmaktadır.  

Uluslararası danışmanlık ve 

denetim şirketi EY’nin ‘Gelişen 

Ülkelerde Bankacılık: FinTech ve 

Katılım Bankacılığı 2017’ raporuna 

göre; küresel katılım bankacılığı 

aktifleri 2015 yılında 930 milyar 

dolara ulaşmıştır. 2015 yılı itibarıyla 

global ölçekte 2 trilyon dolara 

ulaşan faizsiz finans sisteminin 

büyüklüğü,  Thompson Reuters’ın küresel islami finansal servislerin varlık büyüklüğü 

projeksiyonuna göre (İslami bankacılığın dışında sermaye piyasaları ve sigorta ürünleri 

ile birlikte) yıllık %10 büyüme ile 2020 yıl sonunda 3.2 trilyon USD olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir.  

EY Raporunda; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Endonezya  

faizsiz bankacılık aktif büyüklüğü açısından en büyük  ülkeler olarak öne çıkmaktadır. 

Malezya ve Endonezya’nın içerisinde bulunduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 

ülkelerinin katılım bankacılığındaki aktif büyüklüğü 2015 yılında gerileme gösterirken, 

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden 

oluşan Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinin katılım bankacılığındaki payı yüzde 71’e 

yükseldiği görülmektedir. 
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Ülkemiz finans sisteminin ana omurgasını ise ticari bankacılık sistemi oluşturmaktadır. 

Bunun yanında diğer finansal işlem alanları olan sermaye piyasaları, yatırım 

bankacılığı, sigorta sektörü, katılım bankaları ve banka dışı finansal kuruluşların 

payları diğer gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük kalmıştır. Bu durumun bir yüzünde 

rekabet ve oluşan ekonomik faydanın paylaşımı açısından ticari bankacılık sistemine 

çok büyük avantaj sağlamaktadır. Diğer yüzünde ise sağlıklı ve derinliği olan bir finans 

sistemine sahip olma vizyonu olan bir ülke açısından ise gidilecek daha çok yolu olan 

bir az gelişmişliğe işaret etmektedir. Türkiye’de faizsiz finansman ekosistemi büyük 

ölçüde yerli ve yabancı sermayeli, ikisi yeni kurulmuş kamu bankası niteliğinde olan 

beş katılım bankasından oluşmaktadır. Banka dışı faizsiz finansman oyuncularının 

payları son derece yetersizdir. Diğer bir anlatımla ülkemiz finans sisteminin büyük 

ölçüde ticari bankacılığa dayalı olduğu yapısal bozukluk, faizsiz finans sisteminde çok 

daha fazla çarpık durumdadır. Bu çarpıklığı düzeltmek adına banka dışı finansal 

kuruluşlar, sermaye piyasaları ve sigorta sektöründeki faizsiz finansman prensiplerine 

uygun düzenleme ve uygulamaların önünü açmak ve bu alanlara özel ayrımcılık 

yapmak suretiyle gerek faizsiz finansman hacmini büyütmek ve gerekse ülkemiz 

finansal sisteminin sürdürülebilir sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak 

zorundayız.  

Aksi takdirde “katılım bankacılığının payı toplam bankacılık sektörünün %5’ini 

oluşturmaktadır” ifadesi daha uzun yıllar değişmeden kulağımıza fısıldanmaya devam 

edecektir.  

Katılım bankacılığının 2016 sonundaki genel görünümene bakıldığında, 959 şube ve 

14.465 personel ile bankacılık sektörünün %8,2’sini ve istihdamın %6,9’unu 

oluşturmakta olduğu görülebilir. Yine 2016 yıl sonunda yıllık toplam net kar 1.1 milyar 

TL ile yüzde 170 artarken, aktiflerde toplam büyüklük 132.8 milyar TL ile yüzde 10’luk 

bir artış yaşamıştır.  Toplanan fonlar 81.5 milyar TL iken piyasaya 84,8 milyar TL 

tutarında fon kullandırmıştır. EY Raporuna göre, katılım bankacılığının aktif verimliliği, 

özkaynak verimliliği, gelir - gider oranı sonuçları 2011-2015 yılları arasında ticari 

bankacılıktan daha kötü performans göstermiştir. 

Bütün bunlara rağmen, önümüzdeki dönemde kamu desteği, Körfez ülkeleri ile 

yürütülen sıcak ilişkiler, İstanbul Finans Merkezi projesinde katılım bankacılığına 

verilen önem ile 2025 yılında katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının 

%15 olması hedeflenmektedir. Türkiye’nin dünya ölçeğinde hâlihazırda katılım 

bankacılığındaki büyüklüğü yaklaşık %3 civarında iken, bu alanda ortaya konan 

hedefleriyle ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. Ancak bu potansiyeli mevcut 

düzenleme ve uygulama altyapısı ile yakalayacağımız konusunda tereddüt etmemek 

mümkün görünmemektedir. 

Katılım bankaları sahip oldukları özkaynakları dışında fonlarını cari hesaplar ve esas 

olarak katılım hesaplarıyla (Kar Zarar Katılımı) toplarken, fon kullandırımında ağırlıklı 

olarak (kurumsal ve bireysel) murabaha ve küçük bir oran ile ijara ürünü dışında 

istisna, selam, müşaraka, tavvaruk ve vakala ürünleri de kullanılmaktadır. Ürün 

konusunda tek bir ürün üzerinde yoğunlaşma sektörün büyümesini sağlasa da 
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gelişmesini ve derinleşmesini engellemektedir. Ürün çeşitliliğinin yetersiz olmasının 

ana nedenlerinin başında oyuncu çeşitliliğindeki yetersizlik gelmektedir. Katılım 

bankaları dışında diğer finansal kuruluşlar, sermaye piyasaları ve sigorta sektörünü 

büyüttüğümüz takdirde ürün çeşitliğinin artacağı ve faizsiz finansman hacminin 

derinleşeceği de aşikardır. Ayrıca fintech girişimlerinin yoğun olarak konuşulduğu bir 

dönemde faizsiz prensiplere göre çalışacak fintech girişimlerini destekleyecek bir 

düzenleme ve destekleme alt yapısı kurabilirsek ürün geliştirme konusunda ciddi 

gelişmeler kaydedebiliriz.   

Faiz konusunda dini hükümlere uygun 

uygulamalar başlı başına temel sebep ve 

fayda olurken konunun ekonomik 

hayatımıza olan etkilerine dayalı 

rasyonellik temelini oluşturmak da faydalı 

olacaktır. Rasyonelitenin temelinde faizsiz 

finansman işleminin mal ve hizmet ticareti 

ile ilişkilendirilmesidir. Zira finans 

sisteminin ana fonksiyonu reel sektörün 

kaynak ihtiyacının uygun şartlarda 

sağlanmasıdır. Bu fonksiyon özellikle ekonomik daralma dönemlerinde aksamakta, 

finans sisteminin reel sektöre kaynak aktarma mekanizması çalışmamaktadır. 2008 

krizinden sonra ABD ve Avrupa Merkez Bankaları tarafından devreye alınan parasal 

büyüme politikalarının ekonomiye etkisinin istenilen seviyede olmamasının temelinde 

bankacılık sistemlerinin aracılık mekanizmalarının sağlıklı olarak çalışmaması 

yatmaktadır. Filhakika bankacılık sisteminin kendisi bu dönemde büyümeye devam 

etmiştir. Faizsiz finansman sisteminde aracılık mekanizmasının sağlıklı bir şekilde 

çalışması beklenir.   

Diğer önemli bir rasyonelite dayanağı ise faizsiz finansmanın faizden bağışıklığıdır. 

Faiz kavramının içeriği, temeli ve parametreleri çok geniş tartışma konularıdır.  Faiz 

kavramının kendisi bir yana seviyesini açıklanabilir bir temele dayandırmak mümkün 

olmamaktadır. Faiz seviyesinin kontrol edilememesi, para ve sermaye hareketleri ile 

manipüle edilebilmesi özellikle gelişmekte olan ekonomilerin ekonomik istikrar ve 

sürdürülebilir büyüme sağlamalarına ciddi oranda zarar vermektedir. Faiz 

mekanizmasının zamanla bir risk primi olmaktan çıkıp riski doğuran sebep olduğu 

durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz.   

Faizsiz finansman hacmi elbette ülkemiz toplam finansal işlemleri içerisinde oldukça 

düşük bir paya sahip ve etkisi de bu çerçevede düşük seviyede olmaktadır. Yukarıda 

ifade edilen arızaları ortadan kaldıracak bir etkiye de sahip olmayacağı açıktır. Ancak 

faizsiz finansmanın rasyonel bir tabana oturtulmasına yönelik  çalışmalar bu alanda 

sunulacak ürünlerin sahiplenilmesi ve yaygınlaşmasına çok önemli katkılar 

sağlayacaktır.    

Faizsiz finansman ile ilgili olarak özellikle katılım bankacılığının faaliyetlerinin 

ülkemizdeki farkındalık düzeyi hakkında son dönemde yapılan dört araştırma 
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sonuçlarını değerlendirmek faydalı olacaktır. Bu konuda, bu detayda çalışmalar 

yapılması hem literatüre olan katkısı, hem de İslami bankacılığın gelişimi açısından 

ayrıca dikkate değerdir. Çalışmaların sonuçlarının meslek grupları, yaş, eğitim ve gelir 

düzeyi gibi belirli kriterler ile değerlendirmek de doğru olacaktır. İlk çalışma Batı 

Akdeniz’deki durumu incelemektedir. Yapılan araştırmanın sonucunda, katılım 

bankalarının diğer bankalardan farklı bulundukları, ancak katılım banklarının çalışma 

prensipleri hakkında bilgi sahibi olma oranının düşük olduğu ve katılım bankalarının 

bilinirliğinin gün geçtikçe arttığı saptanmıştır. Buna göre, bireylerin %34,7’si katılım 

bankalarını diğer bankalardan farklı görmedikleri için, %31,7’si bu bankalara 

güvenmedikleri için, %15,3’ü hizmetleri yeterli bulmadıkları için, %11,7’si de faiz geliri 

olmadığı için katılım bankalarını tercih etmediklerini belirtmişlerdir. İlk tercih sebebi 

olaraksa, dini hassasiyetlerin gelmemesi ayrıca dikkate değer bir konudur. 

(Çobankaya, 2014) Bir diğer çalışma, Uşak ilinde 2016 yılında yapılmış ve anket 

sorularına verilen cevaplardan özellikle dikkat çekilebilecek husus zarar mefhumuna 

katılımcıların verdiği tepkidir. Zira, bireylerin kayıp söz konusu olduğunda katılım 

bankacılığına olan nötr duruşlarının olumsuz şekilde etkileneceği saptanmış, ve her 

durumda katılım bankacılığını tercih edeceklerin oranı ise %15,8 olarak 

hesaplanmıştır. (Özen, vd, 2016)  

Gaziantep ilinde yapılmış bir diğer çalışmada ise alternatif olarak değerlendirilen İslami 

bankacılık faaliyetlerinin müşteriler tarafından yeterince bilinmediği, %67 gibi yüksek 

bir oran ile tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olduğu, %91 ile reklam faaliyetleriyle sık 

karşılaşılmadığını, %43 oranı ile ulaşılabilirlik algısı olduğu ve potansiyel banka 

müşterilerinin İslami finans algısının çok zayıf olduğu saptanmıştır, dini açıdan ne 

ölçüde zorunluluk hissediyorsunuz sorusuna, katılımcıların %9’u aşırı zorunluluk 

hissettiklerini, toplamda %27’si güçlü düzeyde zorunluluk hissettiğini, % 45’i zorunluluk 

hissetmediğini, %28’i zayıf düzeyde zorunluluk hissettiğini belirtmiştir. (Toraman vd. 

2015) Dördüncü çalışma ise murabaha yöntemi uygulamasını detaylandırırken, 

Kırıkkale ili özelinde yapılan bir araştırma ile toplumdaki teori ve pratik arasındaki farka 

dikkat çekmektedir. Filhakika, ankete katılanların %90'ı İslam'da faizin yasak olduğunu 

vurgulamış fakat buna rağmen %69’u faizli kredi kullandığını beyan etmiştir. (Özyurt, 

2015) Çalışmalardan çıkan genel sonuç, faizsiz finansmanın Türkiye’deki lokomotifi 

olan katılım bankacılığı uygulamalarının dahi bilinirlilik yönünden eksikliği, ve kendini 

anlatmakta daha gidecek yolunun olduğudur. İlkesel olarak yaygınlığının artmasının 

ancak rasyonalitesinin sağlanması ile olacağı bilinciyle, ülkemizde faizsiz finansman 

hususuna hem akademik hem de ticari yönden yeni katılımcıların girmesi ve bunun 

düzenleme altyapısının oluşturulması elzemdir, ve yeterli olmasa da gerekli esas 

unsurdur. 
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Son 25 yıl içerisinde faiz üzerine yazılan finansman modelleri ile finansman yöntemleri 

yanında faizsiz finansman modelleri de dünya finans piyasalarında gelişmeye 

başlamıştır. Başta İngiltere olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelerde yaygın olarak 

kullanılan bu yöntem ile faiz konusunda hassasiyeti olan bireysel ve kurumsal 

müşteriler, yatırımlarını değerlendirmekte ve böylece finansman ihtiyaçlarını 

karşılamaktadırlar.   

 

1.Genel Tanımlar 

Girişimcilik; yeni pazar, ürün ve/veya süreç fırsatlarını tespit ederek, bu fırsatlardan 

faydalanmak amacıyla bir iktisadi faaliyetin başlatılması veya genişletilmesi yönündeki 

çaba olarak tanımlanabilir. Bir olgu olarak bu şekilde tanımlanabilecek girişimcilik 

kavramı içinde girişimci, en yalın bir şekilde, yukarıda bahsedilen çabayı gösteren 

kişidir. Klasik anlamda girişimci, üretim faktörlerini organize ederek üretim faaliyetinde 

bulunan ve üstlendiği riskle birlikte sonuçta kâr elde etmeyi amaçlayan kişi olarak 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda girişimciliğin tanımına “yeni veya farklı 

bir şeyler yapma ve topluma değer katma” unsurları da eklenmiştir. Girişimciliğin 

önemi, girişimcilerin toplumun ihtiyaçlarını belirleyip, bunu yatırıma, sonunda da 

toplumsal refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır.  

Finansman ise, bir işletmenin yatırımlarını ve devam eden işlerini finanse etmek için 

ihtiyacı olan para veya sermayenin sağlanmasıdır. İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları 

iç kaynaklarından karşılayabildikleri gibi işletme dışı çeşitli kaynaklardan da temin 

edebilmektedirler. Öz kaynaklar olarak da ifade edilen iç kaynaklar, işletme sahibinin 

ve ortaklarının mal varlığı ile faaliyet kârından oluşmaktadır. İşletmeler özellikle 

kurulma aşamasında, diğer finansman kaynaklarına ulaşma konusunda yaşadıkları 

sıkıntıların da etkisiyle, kendi öz sermayelerini kullanırken büyüme ve gelişme 

evrelerinde çoğunlukla bu kaynaklar yeterli gelmemekte dışarıdan finansmana ihtiyaç 

duymaktadırlar. Banka kredileri, finansal kiralama (leasing), faktoring, girişim 

sermayesi, yurtiçi ve yurtdışı finansal kurumlar ile sermaye piyasalarından sağlanan 

çeşitli krediler şeklinde ifade edilebilen işletme dışı kaynaklar ise işletme içi kaynaklara 

göre daha çeşitli olabilmektedir. Bu kaynakların bir kısmından işletmeler borçlanma 

yoluyla fon sağlarken diğer kısmından sermaye artırımı şeklinde kaynak temin 

etmektedir. 
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Yeni kurulan girişimlerin finansman gereksinimleri, biçimsel ve biçimsel olmayan olmak 

üzere iki şekilde sağlanmaktadır. Biçimsel kaynaklar; bankalar, devlet, kredi 

kuruluşları, girişim sermayesi fonları vb. iken, biçimsel olmayan kaynaklar ise kişisel 

tasarruflar, aile ve arkadaşlar ile melek yatırımcılardan oluşur.  

Yeni kurulan girişimlerin finansmanında biçimsel olmayan kaynaklardan, 

melek yatırımcıların önemi gün geçtikçe artmakta ve girişimcilik literatüründe her 

geçen gün daha fazla incelenmektedir Dolayısıyla girişimcinin finansman zinciri, aile, 

eş ve dostlardan elde edilen mali destekle başlayıp, hibeler, tohum sermayesi, iş 

melekleri, girişim sermayesi, KOBİ kredileri, halka arz ile devam eden geniş bir 

yelpazeye yayılmaktadır. 

 

 Girişimciler işlerini temelde öz sermayeleri veya eş ve çevrelerinden elde ettikleri 

sermaye ile kurarlar (tohum evresi yatırımları). Melek yatırımcılar bu erken evre 

girişimcilere destek olurlar. Girişim sermayesi fonları ise daha çok girişimin daha 

sonraki evrelerinde rol alan bir finansman aracıdır. Ancak sermaye finansmanı olarak 

bilinen bu yöntemlere ek olarak ve aslında çok daha sık olarak kullanılan finansman 

aracı ise temel borçlanma finansmanı olarak ifade edilen banka kredileridir. 

Dolayısıyla, öz sermaye her ne kadar önemli bir unsur olsa da bir girişimi başlatmak ve 

daha da önemlisi büyütmek için çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Birçok girişimcinin 

dış finansman kullanmadan, girişimini belirli bir noktaya getirmesi oldukça güçtür. Bu 

nedenle, girişimcilik ekosisteminin kalitesini belirlemek açısından finansman 

kaynaklarının çeşitliliği, ulaşılabilirliği ve koşulları oldukça önemli unsurlardır. 

Türkiye’de girişimcilerin finansal kaynaklara erişimi genellikle serbest piyasa ve kamu 

kaynakları olmak üzere iki kanaldan gerçekleşmektedir. Serbest piyasa açısından 

bakıldığında bankacılık sistemi en önemli finansal kaynak sağlayıcısı konumundadır. 

Bankacılık sistemi dışında özel girişim sermayesi firmaları da girişimciler için önemli bir 

finansal kaynak sağlayıcısı olarak değerlendirilebilir. 

Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bankalar, KOBİ’lerin en önemli finansman 

kaynağı durumundadır. Küçük işletmelerin banka kredilerine erişimde, büyük 

işletmelere kıyasla daha fazla sorun yaşamaları nedeniyle bu işletmelerin krediye 

erişimlerinin artırılmasına yönelik olarak kamu tarafından çeşitli destek programları 

uygulanmaktadır. Bu destekler, politika öncelikleri doğrultusunda uygun koşullu (düşük 

faizli, uzun vadeli gibi) kredi programları yürütme, kredi garanti sistemleri ve mikro 
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kredi sistemleri oluşturma gibi farklı biçimlerde olabilmektedir. Son yıllarda gelişmiş 

ülkeler, kredi garanti sistemleri geliştirme, makroekonomik ve finansal sisteme yönelik 

iyileştirmeler yapma gibi piyasaya daha az müdahaleci politikaları tercih etmektedirler. 

Uygun koşullu finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, Türkiye’de KOBİ’lerin kurulma 

ve büyümeleri önünde de önemli bir engel oluşturmaktadır. Gelişmiş ve benzer 

gelişmişlik seviyesindeki ülkelerin birçoğuna kıyasla Türkiye’de işletmelere sağlanan 

bankacılık sektörü kredileri daha düşük seviyede olmasının yanında, kredi faiz oranları 

da bu ülkelerle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bunların yanı sıra Türkiye’de 

KOBİ’lerin büyük bir kısmının mikro ölçekli, mali ve kurumsal yapısı zayıf işletmeler 

olması da krediye erişimlerini zorlaştıran önemli bir faktördür.  

 
 

Türkiye’de KOBİ’ler, ağırlıklı olarak mikro ölçekli bir yapılanmaya sahip olup büyük bir 

kısmı aile işletmesi şeklinde faaliyet gösteren geleneksel yapıdaki işletmelerdir. Bu 

işletmelerde genellikle işletme sahibi ile yöneticisi aynı kişi olmakta veya işletme 

sahipleri çok yakın aile bireylerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu tür işletmelerde 

alınan tüm kararlar bir kişiye veya gruba bağlı olmakta ve kişinin/kişilerin bilgi, beceri 

ve yönetim kapasitesi işletmelerin performansında belirgin bir role sahip olmaktadır. Bu 

işletmeler, kurumsallaşma düzeylerinin düşük olmasının yanı sıra insan kaynakları, 

finansal yönetim, pazarlama ve yeni ürün ve hizmet geliştirme gibi konularda da 

sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu veriler esasında Türkiye'deki KOBİ'lerin finansman 

yanında kurumsallaşma problemlerinin olduğunu da göstermektedir. Dolayısıyla, 

finansman desteğinin yanında yönetim ve organizasyon anlamında da destek sağlayan 

ve bu anlamda katılımcı finansman yöntemleri olarak da ifade edilebilecek olan girişim 

sermayesi ve melek yatırım finansman modelleri Türkiye'deki KOBİ'ler için önemli birer 

fırsat alanı olarak değerlendirilebilir. 

 
2. Girişimcilerin Finansmanında Alternatif Yöntemler  

2.1. Girişim Sermayesi (Risk Sermayesi)  

Girişim sermayesi genel olarak; dinamik, yaratıcı ve önemli ekonomik değerler üretme 

potansiyeli olan ancak finansal gücü yeterli olmayan genç ve hızlı büyüyen firmaların 

yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansman biçimi olarak 
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tanımlanabilir. Girişim sermayesinin temelinde yeni oluşum ya da küçük şirket vardır. 

Sermayedar için ise, fikrin başlangıç aşamasında ürün ortada yokken ve pazarda 

satılabilirliği ya da kabul görmesi kanıtlanmamış iken ortak olmak, getiriyi arttırmaktır. 

Diğer taraftan girişimci de ortaya koymak istediği ürün ya da hizmeti sermaye 

yetersizliği nedeniyle deneyemez iken girişim sermayesi sayesinde şirketine sermaye 

sağlayarak tasarladığı ürün ya da hizmetin satışı ile istediği büyüklüğe sahip olma 

şansını artırmaktadır.  

Girişim sermayesi, öz kaynak yatırımıdır. Sermayedar, şirkete borç verme yoluyla 

finansman sağlamak yerine ortak olmaktadır. Sermayedar hisse senedi aracılığıyla 

şirkete ortak olduğu için yönetime katılma hakkı da elde etmiş olmaktadır. Girişim 

sermayesi yatırımında var olan risk ise; yeni bir ürün üretilmesi ve piyasada tutulması 

riskidir. Ancak, yüksek riskin yüksek getiriyi getireceğinden yola çıkan bu finansman 

modelinde; alınan riskin başarıya dönüşmesi durumunda sağlanacak yüksek kar marjı 

ve büyük satış hacminden kaynaklanan verimlilik artışı bu şirketlere ortak olmak 

suretiyle finansman sağlayan yatırımcıların faydasını oluşturur. 

 

2.2. Melek Yatırım  

Melek yatırım kavramı ilk defa Broadway’deki borsa tüccarlarının, Broadway 

gösterilerinin devam etmesi için riskli yatırım yapan zenginleri ifade etmede 

kullandıkları bir terimdir. Melek yatırımı tanımlamak adına öncelikle melek yatırımı 

oluşturan iki temel unsurdan bahsetmek gerekir. Bunlardan birincisi girişimci 

(entrepreneur), diğeri ise riski büyük ölçüde üstlenen, Türkiye’deki ilgili mevzuata göre 

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak adlandırılan melek yatırımcı (angel 

investor)’dır.  

Melek yatırıma yönelik uygulamalar ABD’de yaklaşık 35 yıl öncesinde, Avrupa’da 

yaklaşık 25 yıl öncesinde başlamasına karşın Türkiye’de bu alternatif finans yöntemine 

yönelik uygulamaların geçmişi yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmakta olup çok sınırlı 

sayıda uygulama gerçekleşmiştir. 

 

2.3. İslam Bankacılığı  

İslami finans sistemi bir asırlık geçmişe sahiptir. Müslümanların üretken faaliyetleri ve 

tüketici ihtiyaçlarının finansmanı için oluşturulan sistem İslam medeniyetinin en parlak 

döneminde ve sonrasında yüzyıllar boyunca oldukça etkili olarak çalışmıştır. Ancak 

ekonominin merkezi ağırlıklı olarak batı dünyasına kaydığından, yüzyıllar boyunca 

batılı finansal kurumlar baskın olmuş ve İslami gelenek pasif şekilde kalmıştır. Son 

yıllarda ise özellikle de 2008 küresel krizinden sonra İslami finans büyük önem 

kazanmıştır.  

İslam Bankacılığı modeli temelde, fon fazlası olan ekonomik birimlerden fon talebi olan 

ekonomik birimlere finansal kaynakların faiz olmaksızın aktarılması esasına 

dayanmaktadır. Aracılık hizmetinde bulunan tüzel kişilik; tasarruf sahiplerinden 
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toplanan kaynakları kar/zarar esasına göre işletmekte ve emeğini ve/veya sermayesini 

katmaktadır. 

Küresel finans sisteminde küçük ama giderek büyüyen bir paya sahip olan İslam 

Bankacılığı sisteminin, son dönemlerde İslam ülkelerinin yanı sıra finans piyasalarının 

gelişmiş olduğu dünyanın çeşitli ülkelerinde de, alternatif bir model olarak kullanımı 

giderek yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye’de İslam Bankacılığı kapsamında ilk örnekler 1983 yılında “Özel Finans 

Kurumları” adıyla kurulmuş olup 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile özel finans 

kurumları 2006 yılında “katılım bankası” adını almıştır. Katılım bankacılığı, dini 

inançları dolayısıyla bankalara yatırılmayarak, yurt içinde ve yurt dışında, altın, döviz 

ve gayrimenkul olarak tutulan, hatta yastık altında saklanan tasarrufların üretim 

sürecine dahil edilmesi amacıyla kurulan ve kar-zarar ortaklığı şeklinde faaliyette 

bulunan kurumlardır şeklinde tanımlanmaktadır. 

Katılım bankaları topladıkları fonları; mudaraba, muşaraka, murabaha, şerike ve icare 

gibi İslam hukukunda yeri bulunan ve asırlardır kullanılan çeşitli işlemlerle 

değerlendirmektedirler. Bu işlemler içerisinde katılım bankalarının girişimcilerin 

finansmanına dönük olarak kullandırdıkları ve birçok kaynakta da belirtildiği üzere 

girişim sermayesi finansman yöntemi ile büyük ölçüde örtüşen, yine İslam bankacılığı 

literatüründe, İslam bankalarının vazgeçilmez unsuru olması gerektiği şeklinde 

değerlendirilen ayrıcalıklı fonksiyon mudaraba sistemidir. Çünkü mudaraba sistemi, 

kâr/zarar ortaklığı sistemi ile İslami finans sisteminde faiz sisteminin yerine ikame 

edilen unsurdur. Bununla birlikte katılım bankalarının işlemlerinin büyük bir 

çoğunluğunu murabaha yani ticarette peşin alıp vadeli satma işlemi oluşturmaktadır. 

Mudaraba, nakdi sermayelerini değerlendirmek isteyen ancak uzmanlık bilgisi ya da 

risk iştahı düşük ve “faiz (riba)” kaygısı bulunun bireylerin sermayelerini İslami usullere 

göre değerlendirmek üzere kurulmuş olan Katılım Bankalarının hizmet stokunda yer 

alan “faizsiz finansman” seçeneğidir. Türkçeleştirilmiş adıyla “Kar-Zarar ortaklığı” 

olarak adlandırılmaktadır. 

Mudaraba finansman sistemi, yatırım yapmak için tasarrufu bulunan ve risk-getiri 

beklentisi piyasa getiri oranından daha yüksek olan yatırımcı ya da aracı bankanın 

yüksek getiri vaat eden projelere finansman sağlaması ve oluşan gelirden yatırım 

kararı esnasında anlaşılan oran düzeyinde pay alması ile sonlanan süreçtir.  

 

2.4. Mikrofinansman  

Mikrofinansman, yoksul ve düşük gelir düzeyindeki kişi, aile ve mikro işletmelere 

sağlanan finansal hizmetlerdir. İş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak 

üzere, küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkan sağlamak 

amacıyla geliştirilen bir finansal destek yöntemidir. Bir mikro finansman kuruluşunca bir 

mikro girişimciye, işini geliştirmesi amacıyla verilmiş olan finansal destek ise 

mikrokredi olarak ifade edilmektedir. Mikro kredi genellikle işletme sermayesi 
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ihtiyacının karşılanması, hammadde ve malzeme alımı, imalat için gerekli sabit 

teçhizatın alımı gibi amaçlarla verilmektedir. 

 Mikrofinansman gelişmekte olan ülkelerde fakirliğin azaltılmasında önemli bir araç 

haline gelmiş bulunmaktadır. Geleneksel olarak mikrofinansın fon kaynakları, kamu 

ve özel sektör bağışları ile kâr amaçlı olmayan yardım kuruluşlar tarafından 

sağlanmıştır. Ancak son yıllarda mikrofinansın fon kaynakları içinde kâr amaçlı 

olmayan kuruluşların ve yatırımcıların payı azalmaktadır. Buna karşın daha 

çeşitlenmiş fon kaynakları ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’de mikro finans hizmetlerine olan talep, mikro ve küçük işletmeler ile yoksul 

ve az gelirli hane halkları açısından değerlendirilmektedir. Mikro ve küçük işletmeler, 

faaliyetlerini sürdürmek ya da geliştirmek için, yoksul ve az gelirli kişiler ise iş kurmak 

ya da tüketim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için mikro finans hizmetlerini talep 

etmektedirler. Bu durumda, formel ve enformel sektör girişimcileri, tarım sektörü ve 

hane halkları mikro finans hizmetlerini talep eden kesimler olacaktır. 

 

3. Diğer Faizsiz finansman yöntemleri: 

Bey: Satış, mal ya da satılabilir bir hakkın 

bedel karşılığı bir başkasına devredilmesi.  

İcare: Kiralama, menfaat satışı. Örneğin bir 

evin kullanım hakkının (menfaat) belli bir 

bedel karşılığı belli bir süreliğine başkasına 

devredilmesidir. İnsanların emeklerini 

kiralamaları da mümkündür. Bugün yapılan 

iş sözleşmeleri aslında icare akdidir.  

Kira sertifikası: İcare sukukunun Türkçe’sidir. Yani kira akdine dayanan sukuk 

demektir. Şöyle ki bir varlığa sahip taraf, bu varlığı menkul kıymetleştirir ve üçüncü 

taraflara devreder. Ardından söz konusu varlık yeniden sukuk alıcılarından kiralanır. 

Belli bir vade sonunda sukuk bedelleri ödenerek varlık yeniden satın alınır.  

Mudarebe: Terim olarak; bir taraftan sermaye, diğer taraftan işletme olmak üzere 

oluşturulan emek-sermaye ortaklığını ifade eder. Katılım bankalarında katılma 

hesapları bu tarz bir ortaklığa dayanmaktadır. Mudarebe sözleşmelerinde ortakların 

kardan ne kadar pay alacakları aralarındaki anlaşmaya dayalıdır. Zarar ise aslında 

bütünüyle sermayedara aittir. İşletmeci ise emeğini yitirmiştir. Fakat işletmeci kasıt, 

kusur ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerde bulunursa tazmin ile yükümlü tutulabilir. 

Katılım bankalarının katılma hesaplarında zarara katılması (en az kar oranının yarısı 

kadar) oluşan zararda mutlaka kusuru olduğu düşüncesine dayanmaktadır. 

Musakaat: Ziraat ortaklıklarıdır. Musakaatta bir taraf meyve ağaçlarını temin eder 

diğer taraf bunların bakımını üstlenir. 
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Muzaraa: Ziraat ortaklıklarıdır. Muzaraa yönteminde, bir taraf sermaye olarak arazisini, 

diğer tarafta iş gücünü üstlenir.  

Müşareke: Sermaye ortaklığı, her iki tarafın da sermayeye katıldığı ortaklık. Bu 

ortaklıkta kâr anlaşmaya göre paylaşılır; ancak zarar sermayedeki hisseye göre 

dağıtılır.  

Sukuk: Devletlerin ve anonim şirketlerin faiz karşılığı borçlanacakları finansal 

enstrümanlar vardır. Tahvil ve hazine bono bunlardan ikisidir. Böylece faiz geliri elde 

etmek isteyenlere de bir yatırım aracı sunulmuş olmaktadır. İslâmî finansta ise faizle 

borçlanmak zaruret hali dışında meşru değildir. Bu sebeple devletlerin ve İslâmî 

hassasiyet taşıyan büyük kuruluşların ticârî işlemler yoluyla nakit temin etmeleri ve 

faizsiz gelir elde etmek isteyenlere de bir yatırım aracı sunmak amacıyla sukuk ihracı 

gündeme gelmiştir. Sukuk ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar 

aracılığıyla satımıdır. Bu sertifikalardan alanlar söz konusu varlığa ellerindeki 

sertifikalar oranında ortak olurlar. Dolayısıyla söz konusu varlığın geliri de onlara ait 

olur.  

 

4. Sonuç: Girişimciliğin Finansmanında Mevcut Durum Üzerine Öneriler  

Girişimciliğin finansmanında alternatif yöntemler üzerine genel açıklamalardan sonra, 

söz konusu yöntemlerin geliştirilmesi ve daha yaygın kullanımı üzerine şu genel tespit 

ve önerilerde bulunulabilir.  

 Gelişmiş ülkelerle kıyaslanabilir bir seviyeye ulaşmak amacıyla, girişimcilik 

çevresi geliştirilmeli ve girişimcilik kültürü tüm toplumu kapsayacak şekilde 

genişletilmelidir.  

 Ülke genelinde, girişimcilik için eğitim ve danışmanlık hizmetleri 

yaygınlaştırılmalıdır.  

 Girişimcilik dersi eğitim müfredatına 4 ve 5. sınıflarda eklenmeli ve gençlerimiz 

girişimcilik kültürüne sahip bireyler olarak küçük yaştan itibaren yetiştirilmelidir.  

 Girişimcilik üzerine; yarışmalar, ödüller ve teşvikler, üniversite tanıtım etkinlikleri 

gibi ülke çapında destekleyici aktiviteler yürütülmelidir.  

 “Girişimcilik Konseyi” gibi yapılar oluşturarak girişimci organizasyonları arasındaki 

koordinasyon sağlanmalıdır.  

 Girişimcilik üzerine her bölgede iş dünyası, üniversiteler ve araştırmacılar 

tarafından ortak etkinlikler yürütülmelidir.  

 Ar-ge çalışmaları arttırılmalı ve yapılan ar-ge çalışmaları sonucu yeni fikir ve 

ürünlerin ortaya konulabilirliği arttırılmalıdır.  

Yukarıda belirtilen genel öneriler dışında son yıllarda giderek gelişme gösteren Katılım 

Bankaları yolu ile finansman yöntemlerine yönelik öneriler ise şu şekilde ifade edilebilir;  
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Katılım Bankalarının arz fazlası oluşturması teşvik edilmelidir.  

  Katılım Bankaları ürün yeniliği kapsamında yeni ama mudaraba temelli bir 

hizmet seçeneği oluşturmalıdır. Bu sistemin modernizasyonuna katkı sağlanmalıdır. 

Yapılacak yeniliğin, proje finansörleri olan banka müşterilerinin hak dağıtımı ve bilgi 

asimetrisi alanında yapılması faydalı olacaktır.  

 Mevcut girişim sermayesi şirketleri fon olarak oldukça güçlüdür, ancak bir ortaklık 

çatısı altında bu şirkeler ile rekabet etmek mümkündür.  

 Katılım Bankaları’nın proje finansmanı konusunda muhtemel rakipleri olan 

GSYO’lar finanse ettikleri projelere danışmanlık hizmeti de sunmaktadırlar. Bu 

bağlamda bankaların organizasyon yapısında bu tarz bir sistem kurması kaçınılmazdır.  

 Katılım Bankaları GSYO’lara göre oldukça fazla sayıda şubeye sahiptir. Bu da 

mobilite imkânı sağlamaktadır. Devlet tarafından sağlanacak teşvikler ile Katılım 

Bankları’nın yüksek şube sayısı sayesinde girişim sermayesi finansmanının yurdun 

bütün noktalarına yayılması kolaylaşabilecektir.  

 Türkiye’de mevcut olan veri eksikliği ve düzensiz dokümantasyon nedeniyle 

merkezden sağlanan hibelerin Katılım Bankaları aracılığı ile finanse edilen projelerin 

bir kısmına hibe olarak verilmesi düşünülebilir. Devlet-banka-girişimci arasında bir çeşit 

kazan-kazan sistemi uygulanabilir. Bu uygulama hem fon mobilitesini artırıp Katılım 

Bankaları’nın riskini azaltacak, hem de etkinlik noktasında gerekli denetim ve veri 

toplama sürecinin özel sektör tarafından yapılmasını sağlayacaktır.  

 Katılım bankaları hali hazırda banka olan kuruluşlardır. Dolaysıyla fonları 

genellikle kısa vadeli olarak toplayabilmektedirler. Ancak ar-ge projeleri ya da geri 

dönüş süresi uzun olan yeni girişim projeleri finanse edileceği için yeni vade-ürün 

planları oluşturmaları gerekmektedir.  

Girişim ve girişimciliğin finansmanında kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan 

alternatif finansman yöntemlerin daha etkin ve yaygın şekilde kullanımına yönelik ifade 

edilen bu öneriler ve yeni öneriler konusunda bir farkındalık oluşturulması ve bu 

konunun çalıştay ve sempozyumlarda da yaygın şekilde tartışılması önemli bir katkı 

sağlayacaktır. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Bütçe Gerçekleşmeleri 

Mart 2017 verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Türkiye’de 19 milyar TL açık 

vermiştir.  Bütçe gerçekleşmelerini geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda 

geçtiğimiz yıl mart ayında 160 milyon TL ile sınırlı düzeyde de olsa faiz dışı fazla veren 

bütçe bu yılın aynı döneminde 12,4 milyar TL faiz dışı açık kaydetmiştir. 2016 yılı 

Nisan ayında 5,4 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Nisan ayında 3 milyar TL açık 

vermiştir. Maliye Bakanlığı verilerine göre 2016 yılı Nisan ayında 8 milyar TL faiz dışı 

fazla verilmiş iken 2017 yılı Nisan ayında 267 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. 2017 

yılı Nisan ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 oranında 

artarak 53 milyar TL olmuştur.  

Bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 56 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Nisan ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında 

artarak 37,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,7 

oranında artarak 52,8 milyar TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 5,4 milyar 

TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 17,9 milyar TL açık 

vermiştir.2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 24,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 4,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.2017 yılı Ocak-

Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında 

artarak 197,8 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22,5 oranında artarak 

215,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.2017 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artarak 158,7 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,4 oranında artarak 193,6 milyar 

TL olmuştur. 
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Enflasyon  

Nisan ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda Mart’taki %11,3’ten beklentilere uygun 

olarak %11,9 ile, üretici enflasyonu da %16,4 ile 2008 ortasından bu yana en yüksek 

seviyelerine ulaştı. Bunun yanında yıllık çekirdek enflasyon %9,46’dan %9,42’ye sınırlı 

geriledi. 2017 yılı itibarıyla enflasyonda sabit ağırlık yöntemine geçilmesi, özellikle 

giyim fiyatlarında mevsimsel fiyat ayarlamalarının Nisan-Mayıs’ta geçmişe kıyasla 

daha düşük, Eylül-Ekim’de de daha yüksek artışlar kaydetmesine yol açmaktadır. 

Grafik 1: Yıllık Enflasyon (2008-2017) 

 

Türkiye’de enflasyon gerçekleşmeleri neticesinde risklerin devam ediyor olması 

nedeniyle TCMB de, politika duruşunu bir miktar daha sıkılaştırarak, ortalama fonlama 

faizini %11,96 ile mevcut faiz koridoru içinde ulaşılabilecek en yüksek seviyeye çekti.  

Açıklanan mayıs enflasyon rakamlarına göre Enflasyon, Kasım 2016'dan beri ilk 

kez düşüşe geçti. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda % 0.45 artarken, yıllık 

enflasyon % 11.72'ye geriledi. Manşet enflasyondaki düşüşe karşın, gıda 

enflasyonu %16,91 ile Ekim 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 

 

Tablo1: Türkiye’de Enflasyon Göstergeleri  

 
 

Bir önceki aya göre en fazla artış; %3,24 ile mobilya ürünleri, % 2,73 ile bilgisayarlar ile 

elektronik ve optik ürünler, % 1,97 ile tütün ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna 

Nisan ayında 
tüketici 

enflasyonu yıllık 
bazda Mart’taki 

%11,3’ten 
beklentilere 

uygun olarak 
%11,9 ile, üretici 

enflasyonu da 
%16,4 ile 2008 
ortasından bu 

yana en yüksek 
seviyelerine 

ulaştı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayıs enflasyon 
rakamlarına göre 

Enflasyon, 
Kasım 2016'dan 

beri ilk kez 
düşüşe geçti. 
Mayıs ayında 

TÜFE aylık 
bazda % 0.45 
artarken, yıllık 

enflasyon % 
11.72'ye geriledi. 



 
  

32 
 

karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %5,87, metal cevherleri % 2,05 ve ham petrol ve 

doğal gaz %1,20 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. 

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı mayıs ayında aylık en fazla artış 

dayanıklı tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. 

 

 

Sanayi Üretimi, İmalat Sanayi Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 

incelendiğinde, 2017 yılı şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir 

önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, 

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,6 arttı. Takvim 

etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 

2017 yılı şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı 

ayına göre %13,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar 

ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı. 

 

Grafik 2: Sanayi Üretimi ve GSYİH 

 

Not:* Ocak-Şubat 2017 Dönemidir. 

 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarına bakıldığında, 2017 

Şubat ayı itibariyle bir önceki aya göre en fazla azalışın %4,6 ile sermaye alında 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt 

sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış 

%21 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %11,4 ile temel 

eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve kok kömürü ve rafine 

edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat 

sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı şubat ayında bir önceki aya göre en 

yüksek artış %6,9 ile içeceklerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %5,8 ile başka yerde 
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sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ve %4,3 ile diğer metalik olmayan 

mineral ürünlerin imalatı takip etti. 

Mayıs ayına gelindiğinde Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, kapasite kullanım 

oranı %78,9 ile Ağustos 2008’den beri görülen en yüksek seviyeye ulaşsa da, reel 

kesim güven endeksi geleceğe dönük beklentilerdeki belirgin zayıflama ile dört ayın en 

düşük seviyesine geriledi. Ayrıca Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını 

açıkladı. 

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 5,9 arttı. Nisan ayında 133,9 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın 

aynı ayında 126,4 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 

arttı. 

 

Cari İşlemler Dengesi 

Piyasa beklentisi 3,1 milyar dolar olan cari işlemler dengesi mart ayında geçen yılın 

aynı dönemine göre %18 düşüşle 3.1 milyar dolar açık verdi. 12 aylık kümülatif 

toplamda cari işlemler açığı 33,7 milyar dolardan 33 milyar dolara geriledi. Enerji ve 

altın hariç yıllık cari işlemler açığı ise 2016 yılı mart ayında 2,9 milyar dolardan 2017 

yılı mart ayında 6.2 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mart dönemini kapsayan 3 aylık 

verilere göre ise cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 8,3 

milyar dolara yükseldi.  

Dış ticaret açığında ve net hizmet gelirlerinde aynı dönemde belirgin bir değişiklik 

olmazken, kar transferleri kanalıyla yaşanan döviz çıkışında geçen yıla göre %13 artış 

yaşandı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle ve 3 aylık ortalama olarak bakıldığında, 

ocak ayından bu yana cari işlemler açığında yükseliş yaşandığı görülüyor. 

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ilk çeyrekte artış yaşayan cari işlemler 

açığının görünümünde önümüzdeki dönemde ihracat ve ithalat gelişmeleri belirleyici 

olacak. (Kaynak, Vakıfbank)  

Nisan ayında dış ticaret açığı 2016 yılının aynı dönemine göre %16,7 artışla 4,95 

milyar dolar olarak açıklandı. Dış ticaret açığındaki artışta Nisan ayında ithalatta 

ihracata kıyasla daha fazla artış yaşanması etkili oldu. Mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış rakamlara göre dış ticaret açığı ise yıllık bazda %16,6 artışla 5,02 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılı Nisan ayında 59,5 milyar dolar olan 12 aylık 

kümülatif dış ticaret açığı 2017 yılının aynı döneminde %3,7 azalışla 57,3 milyar dolar 

seviyesine geriledi. 
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Grafik 3: Cari İşlemler Gerçekleşmeleri 

 

 

Tablo 2: Cari İşlemler Açığı 

 

Kaynak: Vakıfbank 

Son dönemlerde Türkiye’nin ödemeler bilançosunun pasif tarafında da oldukça ilgi 

çekici hareketler yaşanmaktadır. Sert sermaye girişlerinin niteliğine baktığımızda hem 

doğrudan hem de portföy yatırımları kanalını görebilmekteyiz. Bununla birlikte aynı 

kanalda ciddi anlamda sermaye çıkışlarına da şahit olduk. Mart ayında doğrudan 

yatırımlarda yaşanan 1,1 milyar dolarlık döviz girişi 2016 yılsonundan bu yana 

gerçekleşen en yüksek seviye oldu. Portföy yatırımlarında yaşanan 1,9 milyar dolarlık 

sermaye girişinde ise yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi borç senetleri piyasasından 1 milyar 

dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı gerçekleştirmesi önemli oldu. Sermaye 

çıkışına bakıldığında bankacılık ve diğer sektörlerdeki kredi geri ödemeleri nedeniyle 

mart ayında 1,4 milyar dolarlık net sermaye çıkışı yaşandı. Finansman hesabının 

önemli bir diğer alt kalemi olan rezerv varlıklar mart ayında 2,5 milyar dolarlık sert 

azalış yaşandı. Sonuç olarak, mart ayında cari işlemler açığı yıllık bazda %18 düşüşle 

3,1 milyar dolar gerçekleşerek piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.  

Şubat ayı gerçekleşmesinde dış ticaret açığında yıllık bazda yaşanan %22’lik düşüş 

belirleyici olurken, net hizmet gelirlerinin ise yıllık bazda %6,5 artış yaşaması belirleyici 
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oldu. Finansman hesabı tarafında ise doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarındaki 

artış dikkat çekici olurken, bankacılık sektörü ve diğer sektörlerin net kredi ödeyici 

konumunda olmalarından kaynaklı diğer yatırımlar hesabında sert sermaye çıkışı 

yaşandı. Mart ayında TCMB nezdinde bulunan rezerv varlıklarda 2,5 milyar dolarlık 

azalışa karşılık net hata noksan kaleminde de 1,1 milyar dolarlık döviz çıkışı 

yaşanması dikkat çekici oldu.  

Önümüzdeki dönemde, ekonomik büyümenin geçen yıla oranla ivme kazanmasıyla 

birlikte geçen yıla görece enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş ve baz etkisiyle cari 

açığın arttığını görebiliriz. Bu bağlamda 2016 yılını 33 milyar dolar seviyesinde bitirmiş 

olan yıllık cari işlemler açığının 2017 yılını 34,9 milyar dolar seviyesinde 

tamamlamasını bekliyoruz. 

 

Ekonomik Büyüme 

Ekonomi biliminin en önem verdiği göstergelerden biri ülkelerin büyüme rakamlarıdır. 

Gayrisafi milli hasıla(GSMH) ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) daki bir dönem önceki 

periyodlara göre farklı yöntemlerle hesaplanan bu iki gösterge arasında temel bir fark 

bulunmaktadır. Türkiye için örnek verecek olursak GSMH, Türkiye sınırları içinde ki 

Türkiye vatandaşlarının ürettikleri ve yurtdışında ki Türklerin ürettikleri nihai mal ve 

hizmetlerin toplamıdır. GSYİH ise Türkiye sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerdir. 

Buna yabancı yatırımcılarında ürettikleri dahildir. bu iki hesaplama,  ekonominin birçok 

alanındaki performans ölçümünde bizlere yardımcı olmaktadır. Genelde ekonomi bilimi 

birçok ekonomik performansı GSMH ya da GSYİH ya oranlayarak yapmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde beklentilerin altında kalan önemli göstergelerden birinin büyüme 

rakamları olduğunu görmekteyiz. İhracat siparişlerindeki beklentilerin kötüleşmesine 

rağmen büyümedeki ılımlı durumun süreceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar bir çok 

göstergede büyümede yavaşlama olacağını destekliyor olsa da mevcut destekleyici 

finansa şartlar ve uygulanan genişletici maliye politikası ile ekonomimizi 2017 ilk 

çeyrekte %3.3-%3.5 civarında büyüyeceğini düşünüyorum. Bu konuda IMF ce Dünya 

Bankasından çok daha iyimserim. 

IMF tarafından yayınlanan raporda Türkiye’de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde görülen 

sert yavaşlamanın ardından ekonomik faaliyetlerde ılımlı bir hızlanma olacağı 

beklentisi yer alırken, 2017 yılında güçlü net ihracat ve ılımlı kamu teşviki ile yüzde 2,5 

(önceki tahmin yüzde 2.9 idi), ve ardından 2018 için yüzde 3.3 büyüme tahminine (bir 

önceki tahmine göre değişiklik göstermedi) yer verildi. Dünya bankası raporunda ise 

Türkiye'nin bu yıl yüzde 3, 2018'de yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 3,7 büyüyeceği 

tahmininde bulunuldu. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin zorluklarla dolu 2016'da ise 

yüzde 2,5 genişlediğini öngörüldü. Bununla birlikte Dünya Bankası "Küresel Ekonomik 

Beklentiler (GEP)" raporunun Haziran 2017 sayısında Türkiye ekonomisinin 15 

Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hızlı bir toparlanma gösterdiğini belirtti ve 

Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini 0.5 puan yukarı çekerek 3,5'e yükseltti. 
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Grafik 4: Reel GSYH Büyüme Seyri 

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 5: Sektörel Büyüme Hızları (%) 

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 5’deki sektörel büyüme gerçekleşmeleri izlendiğinde büyümeye en fazla 

katkının inşaat sektöründen olduğu görülmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili tarım 

ülkesi olan Türkiye’de tarımsal büyümenin birçok defa negatif olması da oldukça dikkat 

çekicidir. Hizmet sektörü de olması gereken performansın oldukça uzağındadır.  
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi 

olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı. Üretim 

yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 14,3 

yükselerek, 641 milyar 584 milyon lira olarak belirlendi. Beklentilerin 3.8 seviyesinde 

olduğu düşünüldüğünde beklentilerin oldukça üstünde bir performans gösterildiği 

söylenebilir.  

Bu yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme 

hızı, yüzde 35,5 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe kaydedildi. Tarım, 

ormancılık ve balıkçılık sektörünün büyüme hızı yüzde 10,2, inşaat sektörünün ise 

yüzde 10,7 olarak belirlendi. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 

2017'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış GSYH değeri, geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,4 artış 

gösterdi. Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin 

nihai tüketim harcamaları %9,4 gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,2 arttı. Mal ve 

hizmet ihracatı %10,6 artarken ithalat %0,8 arttı.  

Tüketim harcamalarındaki artışın ramazan ayının da etkisi ile bir miktar enflasyonu 

arttıracağını düşünüyorum. Kıymetli yatırımcılar ve ekonomi takipçileri. Bu 

performansın bu istikrara da devam etmesi durumunda 2017 yılını % 4,0 büyümeyle 

tamamlamamız olasılıklar dahilinde.  Büyümenin 2,8’i yurtiçi talepten 2,2’si 

yurtdışından gelmesi oldukça dengeli bir büyüme olarak gözlerden kaçmamakta. Yılın 

ikinci çeyreğinde büyümenin daha da güçleneceği de olasılıklar dahilinde. Bu büyüme 

başarısındaki itici faktörün ÖTV indirimleri, hizmet ihracatı ve devletin itici faktörü 

olduğunu da belirtmek isterim.  Birçok yazımda da belirttiğim gibi ekonomide en önemli 

kaide sürdürülebilirliktir. Büyümedeki bu olumlu havanın diğer üç çeyrekte de 

sürdürülmesi, Türkiye ekonomisi için daha cesaretli yorumlar yapmamıza izin 

verecektir. Unutmadan Türkiye ekonomisindeki aktörlerin bu olumlu ivmeyi devam 

ettirebilmeleri için yatırımları ihracata yönelik alanlarda yoğunlaştırması gerektiğini 

ısrarla belirtmek isterim.  

Ayrıca yüksek gelen büyüme rakamları sonucunda cumhurbaşkanımız Sn. Recep 

Tayyip Erdoğan’ın rating kuruluşlarına yaptığı çıkışın akabinde Kredi derecelendirme 

kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için büyüme oranlarını yukarı yönlü revize etti. Kredi 

derecelendirme kuruluşunun “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye 

ekonomisinde 2017 yılında “ılımlı ekonomik iyileşmenin” beklendiği, büyümenin bu yılın 

sonunda yüzde 2,4 gelecek yılın sonunda ise yüzde 2,8 oranında gerçekleşmesini 

öngörüldüğü kaydedildi. 

 

İşsizlik 

Türkiye Ekonomisinin en sorunlu kalemlerinden birini işsizlik problemi oluşturmaktadır. 

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 

olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 
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2016" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi 

artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu. 

Geçen yılın işgücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle: 

  2016 

İşsizlik Oranı (Yüzde) 10,9 

İşsiz (Bin kişi) 3.330 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde) 13 

Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı (Yüzde) 19,6 

İstihdam (Bin kişi) 27.205 

İstihdam Oranı (Yüzde) 46,3 

İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 52  

 

Türkiye'de 2016 yılında en yüksek işsizlik oranı, yüzde 18,7 ile Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 

2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 

985 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde 

gerçekleşti. 

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile yüzde 15,2 olarak tahmin 

edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile yüzde 24,5 

olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 500 bin kişi artarak 26 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise değişim 

göstermeyerek %45,3 oldu. 

Likidite Göstergeleri 

Grafik 6: Faiz Koridoru, Reel ve Nominal Faiz 
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Kaynak: Vakıf Bank Mayıs 2017 Ekonomi Bülteni 

 

Grafik 7: TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru 

 

Kaynak: TCMB 
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Ekonomik Veriler 

 

 

Kaynak: Turkish Yatırım Mayıs 2017 
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DÜNYA EKONOMİSİ 

 

2017’nin ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu günlerde ekonomik göstergelere 

baktığımızda dünya ekonomisin yükselen petrol ve emtia fiyatlarıyla birlikte 

toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bilhassa 2016 yılında petrol ve emtia 

fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yaşanan düşük büyüme oranının 2017 yılında 

toparlanmaya geçtiğin söyleyebiliriz. 2016’dan sonra dünya ticareti 2017’nin ilk ayında 

yüzde 10,3’lük büyüme kaydetti. Petrol fiyatlarının 55 dolar seviyesine sabitlenmesi 

halinde ticaretin yüzde 10’luk artışla 17,7 trilyon dolar seviyesine yükseleceği 

hesaplanıyor. (KPGM 2017). Çin’de ekonomik büyüme performansı ilk çeyrekte 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6,9 oranında gerçekleşerek beklentilerin 

üzerinde bir performans sergilemiştir. 

 

ABD Ekonomisi: 

 ABD’de ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,7 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu 

büyüme performansında tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve mevsimsel faktörler 

belirleyici olmuştur. Tarım dışı istihdam verilerinde Mayıs 2017 de önemli bir 

yavaşlama görülmüş ve 138 bin kişi ile beklentilerin altında kalmıştır.  

Amerika Merkez Bankası FED’e göre ekonomideki olumlu performansın sürmesi 

kaydıyla 4,5trilyon USD’ye ulaşan bilançonun 2017 sonuna doğru küçültülebileceğini  

yönünde görüş bildirmişlerdir. Nisan ayında FED için enflasyon anlamında gösterge 

kabul ettiği PCE fiyat enflasyonu Nisan ayında piyasaların beklediği gibi %1,6’dan 

%1.5’e gerilemiştir. 
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Avrupa Birliği  

Avrupa Birliği’nin önemli ülkelerinden Fransa’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı 

seçiminin galibi beklentiler doğrultusunda Macron olmuştur. Bu gelişmenin ardından 

Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin endişelerin azalması piyasaları ve ekonomik beklen 

tileri olumlu yönde etkilemiştir. Euro Alanı ekonomik gerçekleşmelerin sonuçlarına göre 

ekonomideki toparlanmanın sürdüğü rahatlıkla söylenebilir.  Reel GSYH ilk çeyrekte 

beklentiler doğrultusunda çeyreklik bazda %0,5 artarken, büyüme yıllık bazda %1,7 

düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Euro Alanı imalat sanayi PMI endeksinin mayıs ayında 57 ile 6 yıldan uzun bir sürenin 

en yüksek değerini alması, ekonomideki toparlanmanın olumlu seyirde devam ettiğini 

göstermektedir.  

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitedeki olumlu görünümün sürdüğünü 

göstermiştir. Enflasyon tarafına bakıldığında TÜFE’deki yıllık artışın öncü verilere göre 

Mayıs ayında % 1,4’e inerek bu yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi enflasyona 

ilişkin endişelerin sürmesine neden olmuştur. Avrupa ekonomisinde 2017 ilk çeyrek 

rakamları değerlendirildiğinde ABD’dekine benzer şekilde hem enflasyonda yükseliş 

hem de işsizlik oranlarındaki düşüşün dürdüğü dikkatlerden kaçmıyor. AB 

ekonomisinde en büyük belirsizlik ise İngiltere’nin birlikten çıkması ile sonuçlanacak 

olan Brexit süreci ve sürecin oluşturduğu belirsizlik.  

Avrupa Merkez Bankası, nisan 2017 de yaptığı toplantıda para politikasında değişikliğe 

gidilmeyeceği kararı almıştır. Avrupa Merkez Bankası, 2017 sonuna dek sürecek olan 

60 milyar euro aylık varlık alım programına devam edileceğini açıklarken, politika faiz 

oranlarını değiştirmemiştir. 

 

KATAR KRİZİ EKONOMİYİ ETKİLER Mİ? 

Katar ile Arap Ülkeleri arasındaki krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler. Dünya,  

Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler ’in 

Katar'la olan ilişkilerine son vermesi haberi ile sarsıldı.  

Peki, Katar krizi nasıl doğdu ve ne anlama geliyor? İlk olarak Bahreyn “ülkenin güvenlik 

ve istikrarını sarsmak ve iç işlerine karışmakla” suçladığı Katar'la ilişkilerini 

kesti. Ardından Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Riyad Yönetimi'nin Katar'la 

sınırlarını kapattığını; kara, deniz ve hava temasını kestiğini duyurdu. Bu gelişmelerin 

ardından diğer beş ülkeden açıklamalar art arda geldi. BAE, Katarlı diplomatlara ülkeyi 

terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Mısır da hava sahasını ve limanlarını Katar'a 

kapattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmek için 48 saat 

süre verdi. Yemen'in ardından Libya'nın uluslararası çapta tanınan hükümeti de 

Katar'la ilişkileri kestiğini açıkladı. Son olarak Maldivler Cumhuriyeti Katar'la ilişkisini 

kestiğini açıkladı. Cumhurbaşkanımız sn Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gelişmeler 

sonrasında ciddi bir telefon diplomasisi yürüttüğü ve taraflar arasındaki sorunun 

çözümü konusunda çaba sarf ettiği de diğer bir gelişme olarak kaydedildi.  
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Bu gelişmelerden sonra en çok sorulan soru, bu olayların ekonomiyi nasıl etkileneceği 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Katar hisse senetleri, 4 Arap ülkesinin Körfez ülkesi ile 

olan ilişkilerini, ülkenin İran'la bağlantıları dolayısıyla askıya almasının ardından 

2009'dan bu yana olan en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Ben şunu açıkça söylemek 

isterim ki  

Viktor Szabo’ nun dediği gibi "Diplomatik sorunlar ilk kez meydana gelmiyor" ve Bu 

durum ekonomi için kötü olsa da, trajik değil Çünkü Katar, ana bir turist noktası 

olmaktan çok, bir finans merkezi.  

Diğer korkulan olay petrol fiyatlarının bu durumdan ne kadar etkileneceği 

noktasındaydı. Söz konusu bölge her ne kadar petrol yataklar ile bilinse de Katar 

Katar doğalgaz kaynakları ile ön plana çıkan bir ülke. Bu yüzdendir ki diplomatik kriz 

petrol fiyatlarını etkilemedi. Kişisel olarak doğalgaz fiyatlarında ve ihracatında ciddi bir 

sorun beklemiyorum. Katar her ne kadar doğal gaz ile ön plana çıksa da petrol üretimi 

konusunda da azımsanamayacak bir konumda. 2,5 milyon nüfuslu ülke Dünyanın en 

büyük 17. petrol üreticisi durumunda. 

Yazımda belirttiğim gibi Katar petrolden ziyade doğalgaz ile ön plana çıkan bir ülke. 

(Dünya’da Rusya ve İran’ın ardından   3. Sırada). İran’ın uzun yıllar ambargo’ya maruz 

kalması ve ihracat alanının sınırlı olması nedeni ile Katar’ın bu anlamda önemi daha 

da artmaktadır. Katar adını ulusal hava yolu şirketi Qatar Airways ve uluslararası haber 

kanalı El Cezire'nin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve dünyanın en 

ünlü kulüplerinden Barcelona'ya sponsor olmasıyla da adından fazlaca söz ettirdi.  

Kısa vadede Türkiye ve Dünya ekonomisinin ciddi bir etkiye uğrayacağını 

düşünmüyorum. Bununla birlikte krizin daha da derinleşmesi katar ekonomisini zora 

sokarak katar ile ekonomik ilişkiye giren ülkeleri de zora sokabilecektir. Diğer bir 

ifadeyle orta vadede bu ülkelerin ekonomilerinde kalıcı hasarlara yol açar ise, bu 

durum bu ülkelerin alım güçlerini ve dolayısıyla ithalatlarını düşürecektir. 
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GÜNLÜK YAZILARI 
 

 

KÜRESEL GÜÇLÜ FİNANSAL ŞEHİRLER 

Erkan BAY 

Ekonomist, Bankacı – Beykent Üniversitesi Doktora Öğr. 

 

 

“Dünya tek bir devlet olsaydı merkezi İstanbul olurdu” 

Napolyon Bonapart 

 

Şehirler bir ülkenin sosyo – kültürel yapısının, yaşam kalitesinin, gelişmişlik düzeyinin 

ve geleceğinin fotoğrafını yansıtır. Şehrin dokusu ve mimarisi birlikte eğitim, spor, 

sanatsal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerde algılarda bıraktığı izleri oluşturur. Küresel 

şehirler ise bunların da ötesinde dünya ekonomisine yön veren ayrılmaz parçalarından 

biridir. 

Küresel şehirler, çok uluslu şirketlerin, bankaların, finans ve sigorta şirketlerin ve 

finansal hareketlerin yoğunlaştığı merkezlerdir. Küresel şehirler; altyapı, ulaşım, 

konaklama, nitelikli insan kaynağı, üretim ve dağıtımda uzmanlaşma ile teknoloji ve 

iletişim alanında gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Tüm bu özellikler bir şehrin küresel 

çapta rekabet gücü ortaya koymaktadır. 

 

Küresel Güçlü Şehirler 

Her yıl küresel çapta şehirlerin bir sıralaması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 2016 

yılında da Instute For Urban Strategeis The Mori Memorial Foundation tarafından 

dünyanın önde gelen 42 şehri seçildi ve bu şehirlerin küresel kapsam gücü 

değerlendirildi. Enstitü 2008 yılından bu yana raporunu yıllık olarak yayınlamakta ve 

yoğun rekabet arasında küresel şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmektedir. 

Küresel Güç Şehir İndeksi (The Global Power City Index- GPCI) kentin gücünü temsil 

eden altı ana fonksiyona; ekonomi, araştırma ve geliştirme, kültürel etkileşim, yaşam 

döngüsü, çevre ve erişilebilirlik gibi altı ana kritere dayanan çekicilik açısından her bir 

şehrin sıralamalarına genel bir bakış sağlamakta ve dünyanın önde gelen şehirlerinin 

kapsamlı gücünü değerlendirmektedir. 
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The Global Power City Index 2016 (Küresel Güç Şehir İndeksi) 

  

http://mori-m-foundation.or.jp 

 

2016 yılı Küresel Güç Şehir İndeksinde Londra ve New York ilk iki sıradaki yerlerini 

korurken; Tokyo üçüncü, 2015 yılında üçüncü olan Paris ise sıralamada dördüncülüğe 

geriledi.  Londra birinci sıradaki yerini korumasına karşın AB’den ayrılma oylamasının 

şehrin gelecekteki konumunu nasıl etkileyeceği belirsizlik yaratmaktadır. New York 

sıralamada beş yıldır ikinci sıradaki yerini korumaktadır. Paris’in gerileme sebebinin, 

kültürel etkileşim ve araştırma ve geliştirme seviyelerindeki düşüşten ve yaşanan 

terörist saldırıların şehrin puanında düşüşe yol açtığı düşünülmektedir. Singapur’un 

ekonomisinde yaşadığı duraklamaya rağmen beşinci sıradaki yerini korumuştur.  

Ülkemizden sadece İstanbul’un değerlendirilmeye alındığı Küresel Güç Şehir 

İndeksinde, İstanbul 2015 yılında 31. sırada iken 2016 yılında 21. sıraya yükseldi.  

Ulaşım imkanına göre sıralamada ise 9. sırada iken en zayıf göründüğü alan olan 

çevre şartlarında 38. sırada yer aldı. İstanbul araştırma ve geliştirme imkanlarına göre 

21. sırada, ekonomik gücüne göre ise 24. sırada yer bulabildi.  

Küreselleşme ile günümüz dünyasında ülkeler yerine artık şehirlerin yarıştığını 

görüyoruz. Şehirler uluslararası ticaret ve finansal faaliyetler için merkez olma, yenilikçi 

ve uzmanlaşmış hizmetler üretme ve sanayi alanında öncü olmak gibi rollerde 

üstlenmişlerdir. Küresel çapta rekabet eden bu güçlü şehirlerin; gücünü oluşturan 

birçok değişken bulunmaktadır.  

 

Küresel güçlü bir şehir için; finans bu güç oluşumunun neresinde? 

Küresel şehirlerin, küresel ekonomide önemli bir merkez haline gelmiş yerlerdir. 

Küresel şehirler, küresel ekonomiyi yönlendiren ve kontrol eden ve stratejilerin 

belirlendiği merkezlerdir. Küresel güç indeksinde ilk sıraları paylaşan şehirlerin aynı 
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zaman birer finans merkezleri olduğu ve öncü rollerini finans alanında da sürdürdüğü 

görülmektedir.  

Finans merkezleri; finansal hareketlerin yoğunlaştığı, finansal ürün çeşitliliği ve yüksek 

düzeyde işlem hacimleri ile birçok ulusal ve uluslararası finansal kurumları bünyesinde 

barındıran, ileri düzeyde ticari ve teknolojik altyapının sağlandığı merkezler olarak 

tanımlanabilir.  

Finans merkezlerinde büyük borsaların, bankaların, yatırım ve sigorta şirketlerinin 

olduğu görülmektedir. Bu finansal merkezlerdeki her türlü para ve emtia fiyatlarındaki 

hareket tüm dünya piyasalarını etkileyebilmektedir. Bu merkezlerinde sıralaması 

Küresel Finansal Merkezler Endeksi ile yapılmaktadır. 

 

 
 

Küresel Finansal Merkezler Endeksi (Global Financial Centers Index - GFCI),  Dünya 

Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi kuruluşların 100'den fazla 

endeksiyle çevrimiçi bir anketteki finansal merkez değerlendirmesine dayanan finansal 

merkezlerin rekabetçiliğinin bir sıralamasını oluşturmaktadır.  

Küresel Finans Merkezleri Endeksi raporu Londra merkezli Z/Yen Group tarafından 

açıklanmaktadır. Raporda şehirlerin rekabet alanları; "iş ortamı", "finansal sektör 

gelişimi", "altyapı faktörleri", "beşeri sermaye", "itibar ve genel faktörler" olmak üzere 

beş ana alana ait endekslerin toplamından oluşmaktadır. Bu rapor finansal merkezlerin 

derecelendirilmesi için yaygın bir kaynak olarak kullanılmaktadır 

Dünyanın en büyük finansal merkezleri olarak; 2017 yılı Mart ayındaki 

değerlendirmeye göre Londra, New York, Singapur, Hong Kong ve Tokyo önde gelen 

küresel finans merkezi olmaya devam etmektedir. 
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 Küresel Finansal Merkezler İndeksi - Mart 2017 

 

http://www.montrealinternational.com 

 

Sıralamada 1. olan Londra finans ve politik açıdan küresel etkiye sahip bir şehirdir. 

İngiltere ekonomisi için finans sektörü ülke için önemli bir rol oynamaktadır. Londra 

İslami Finans alanında da öne çıkan finans merkezlerinin başında gelmektedir. 

Dünyanın en önemli finans merkezi sıralamasında birinci sırada yer alan Londra’da 

finans sektöründe yaklaşık 700 bin kişi istihdam edilmekte ve finansal hizmetler 

üzerinden yılda 300 milyar dolar gelir elde edilmektedir. Türkiye’de finans sektöründe 

yaklaşık 200 bin kişi istihdam edildiği düşünüldüğünde sadece Londra’nın bu alanda 

ulaştığı boyut daha net anlaşılabilir.   

İngiltere’de yapılan referandumdan Avrupa Birliği’nden çıkma kararının gelmesi 

Londra’da bulunan küresel finans şirketlerini endişelenmiş, Brexit referandumunun 

sonuçlarının hemen ardından, yapılan değerlendirmeler neticesinde Londra’nın puanı 

bu nedenle bir önceki yıla göre gerilemiştir. Tabi burada Brexit sonrası finans 

kesiminde çalışanların %15-20 sinin diğer finans merkezlerine göç edeceği ve Hong 

Kong, Singapur ve Tokyo gibi finans merkezlerin ön plana çıkacağı düşünülmektedir. 

Dünya ticaretinde ve ülke ekonomisinde oynadığı rol açısından New York ABD’nin 

finansal merkezi konumundadır.  Raporda New York dışında ABD'deki diğer 

merkezler endekste yükseliş yaşadığı görülmektedir.  Gelişmiş batı finans 

merkezlerinin yanı sıra Asya ekonomilerinde de önemli finans merkezleri de ön 

sıralarda yer bulmuştur. 
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Küresel Finansal Merkezler İndeksi - Mart 2017 

 

 

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Z/Yen Group'un yılda iki kez açıkladığı Küresel 

Finans Merkezleri Endeksi raporuna göre, İstanbul, Mart 2017 değerlendirmesinde 

2016 Eylül ayına göre 9 basamak gerileyip 57. sıradan 66. sıraya gerilemiştir. İstanbul 

geçen yılın mart döneminde ise 46. sırada bulunuyordu. Böylece geçen yıl ile 

karşılaştırıldığında 20 sıra düşüş yaşamış oldu.  

Rapor'da yapılan değerlendirmede, "İstanbul terör saldırıları, savaş bölgesine yakınlığın 

finans sektörü tarafında kötü olarak değerlendirilmesini sıkıntısını çekiyor" ifadeleri yer 

aldı.  

Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki Finansal Merkezler 

 

http://www.montrealinternational.com 

Doğu Avrupa ve Orta Asya finans merkezleri sıralamasında ise İstanbul, Eylül 2016'da 

bulunduğu 4. sırayı son raporda da korudu. Bu bölgede ilk 3 sırada Varşova, Talin ve 

Riga yer aldı. Bir bilgi notu olarak ülkemiz bir başka değerlendirmede İtalya'nın lider 

düşünce kuruluşu European House Ambrosetti'nin hazırladığı Küresel Cazibe 

Endeksine göre Türkiye 45. Sırada bulunmaktadır. 

İngiltere merkezli 
danışmanlık 
şirketi Z/Yen 
Group'un yılda iki 
kez açıkladığı 
Küresel Finans 
Merkezleri 
Endeksi 
raporuna göre, 
İstanbul, Mart 
2017 
değerlendirmesin
de 2016 Eylül 
ayına göre 9 
basamak 
gerileyip 57. 
sıradan 66. 
sıraya 
gerilemiştir. 
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Küresel bir şehir ve finansal merkez olma yolunda: İstanbul 

İstanbul, tarihin ve medeniyetlerin kesişme noktasında bulunan, küresel kent 

havzasında içinde yer alan, metropol bir şehirdir. İslam dünyasının manevi başkentidir. 

Büyüyen ekonomisi, gelişen nitelikli insan kaynağı, öncü sektörleri, gelişmekte olan 

finansal ve ticari hizmetler ve teknolojisi ile kendi bölgemizde ve coğrafyamızda çekim 

merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Küresel şehirler ve finans merkezlerinin 

sıralaması, İstanbul’un daha kat etmesi gereken yolunun bulunduğunu göstermektedir.  

Ülkemizde sektörel kümelenmeler yoluyla uluslararası alanda rekabet edebilecek 

başka şehirlerimizin de ortaya çıkması merkez ülke olma yolunda önemli katkılar 

sağlayacaktır.  Sanayi, teknoloji, otomotiv, tekstilde, sağlık, turizm ve eğitim başta 

olmak üzere belli sektörlerde marka şehirler meydana getirebilmeyiz. Örneğin uzaktan 

eğitim konusunda yeterli birikim ve teknolojiye sahip Eskişehir Anadolu Üniversitesi 

dünyanın en büyük üniversitelerinden biridir ancak bir Oxford kadar bilinirliği yoktur. 

Küresel iddiası olan bir şehir ve finans merkezi olma hedefi, çok geniş bir perspektifle 

ve bütünsel bir yaklaşım içinde ele alınmalıdır. 

Politik ve siyasi istikrar ekonomik büyüme için olmazsa olmaz birinci koşul olduğu gibi 

uluslararası sermaye hareketlerinin belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Yaşadığımız başarısız hain darbe girişimi, terör olayları ve komşularımızdaki savaş ve 

istikrarsızlık ne denli güç bir coğrafya da yaşadığımızı göstermektedir.  Nisan 2017’de 

yapılan referandumda Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile siyasi risklerin ve koalisyonların 

getirdiği istikrarsızlığın kaldırılması hedeflenmiştir.  

Küresel bir merkez olmak için güçlü bir hukuk sistemi, esnek emek piyasası, kurumsal 

ve düzenleyici çerçeve ile istikrarlı ve küresel vergi rekabetini gözeten bir vergi 

sistemine sahip olmak önem arz etmektedir. 

Nitelikli insan kaynağı, yüksek seviyede yabancı dil konuşma oranı, kaliteli eğitim ve 

öğretime erişim, ihtiyaçların kolayca karşılanabilmesi, yaşam kalitesi ve güvenlik,  

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler şehrin cazibesini artıracaktır. Konaklama 

ve kira maliyeti, oteller ve ofis alanlarının bulunabilirliği ve değeri de şehrin çekim 

merkezi olmasında diğer önemli etkenlerdir. 

Altyapı ve trafiği karşılayacak ulaşım ağının olması en önemli faktörlerden biridir. Çok 

kutuplu bir döneme giren dünyada, batıya ekonomik bir hamle olarak şekillenen 

Pekin’den Londra’ya uzanan modern İpek Yolu projesinde önemli bir kavşakta yer alan 

ülkemizde; Marmaray, Avrasya Tüneli, Üçünü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, hızlı tren, metro gibi ulaştırma projeleri Devleti 

yöneten aklın geleceğe dönük küresel vizyonunun bir göstergesidir. Bu ulaşım projeleri 

birlikte diğer şehirlere ve uluslararası noktalara ulaşım kolaylığı İstanbul'u birçok 

alanda ön plana çıkaracağı muhakkaktır. 

Telekomünikasyon alt yapısı ve teknolojik gelişmişlik finans merkezi ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde olmalıdır. Nitekim finans sektöründe altyapıyı güçlendirmek, 

yazılım ve donanım gibi ihtiyaçları karşılamak üzere 2016’da Finans Teknopark 

kurulmuştur.  
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Türkiye’nin büyüme gösterdiği alanların başında bankacılık gelmektedir. 

Bankalarımızın dünya standartlarında alt yapısı ve teknolojisi finansal merkez olmak 

için büyük katkı sağlayacaktır. Türk bankalarının teknolojik yenilik, inovasyon ve hizmet 

kalitesi ilgili dünya çapında aldıkları ödüller bunun bir kanıtı niteliğindedir. 

Küresel finans merkezi olma yolunda İstanbul Finans Merkezi projesi en stratejik adımı 

oluşturmaktadır. Finans merkezi ve 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonları ile birlikte 

finansal piyasalarımız daha da derinleşecektir. Borsa İstanbul, şirketlere banka 

kredilerden daha düşük maliyetli finansman yöntemleri için yeni ürünler 

geliştirmektedir. Varlık Fonları stratejik önem taşıyan, büyük ölçekli ve ülkenin 

gelişmesine katkı sağlayacak yatırımlara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman 

oluşturacaktır. İslami Finans enstrümanlarındaki gelişmelerinde istenilen düzeylere 

erişebilmesi bir zorunluluktur. 

Küresel vizyon çerçevesinde İstanbul Finans Merkezi’nin, Batı ülkelerinin yanı sıra 

Asya ve Körfez sermayesini çekme potansiyeli bulunmaktadır. Bölgemize göre 

uluslararası standartlarda güçlü finansal altyapımız bizi avantajlı kılmaktadır. Küresel 

finans merkezi beraberinde yoğun sermaye girişini getirecek, uluslararası yatırım ve 

ticaret ağının genişlemesiyle bunun ülkemizin ekonomik büyümesini ve refah düzeyini 

artırıcı etkileri olacaktır.   
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FİNANS DÜNYASINA SİBER TEHDİT 

Alper KURAY 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

2020’li yıllarda giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız saatler ya da mutfaktaki buzdolabı 

ile fatura ödemeye, yatırım yapmaya, para göndermeye hazır mıyız? Şu an ki 

haberlerden ve de bilgilerden yola çıkarak zihin olarak hazırız. Hayat kolaylaştıkça 

bunların önünde giden güvenlik açıklarına hazır mıyız? 

Internet ve benzeri ağ yapılarının gelişmesi ile birlikte gerek özel sektör gerekse de 

kamu sektöründeki şirketler dijitalleşme sürecine girmiştir. Uber uygulamasının sahibi 

şirketin envanterinde hiçbir araç yoktur ya da Airbnb şirketinde herhangi gayrimenkul 

yer almamaktadır. Ancak bu ve benzeri şirketler internet sayesinde kullanıcılara 

kolaylık sağlamakta ve yine internet aracılığı ile iş yapışlarını düşük maliyet ve hızlı 

olarak yerine getirebilmektedirler. İnternetin sağladığı bu kolaylıklar ve bunların 

şirketlere getireceği maddi/manevi avantajlar nedeni ile yukarıda belirttiğim tarihteki 

yıllarda networke bağlanan şirket sayısının; ABD merkezli ağ firması Cisco tarafından 

açıklanan tahminlere göre şimdiki rakamın 2 katına çıkarak 50 milyar cihaz olması 

beklenmektedir. Bu da bir kişiye yaklaşık 7 adet cihaz düşeceği anlamına gelmektedir. 

Bu gelişmeler beraberinde 

güvenlik ve gizlilik sorunlarını da 

getirmektedir. Özellikle son 

zamanlarda banka, büyük 

şirketler ve kamu kuruluşlarına 

yapılan siber ataklar güvenliğin 

önemli bir konu olduğunu 

göstermektedir. Siber suçların 

dünya ekonomisine yaklaşık yıllık 

450 milyar ile 1 trilyon dolar civarı 

zarar verdiği tahmin edilmektedir. 

Finansal hizmetlerin dünya ekonomisindeki yeri ve diğer sektörler ile bağlantılar ile 

düşünüldüğünde bu rakamın dünya ekonomisi için ciddi bir tehdit olduğu aşikâr.  

 

I - Siber güvenlik ve siber suç 

Firma ve kamu kurumlarının son yıllarda hızla çevrimiçi hizmetlere yönelmeleri 

cihazları, birbirine bağlı devasa bir uzay haline getirmiştir. Bilişim teknolojilerindeki bu 

gelişim hızı ile düzenlemelerdeki gelişim hızı benzer olmadığı için siber suçlar açık 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Siber kelimesi tanım olarak günlük internet ile eş olarak kullanılmaktadır. Aslında siber 

uzay bu tanımdan daha geniş bir alanı ifade etmektedir. Zira şirketlerin kendi içlerinde 

kullandıkları intranet de siber uzayın içerisinde yer almaktadır.  Dolayısıyla hem 

internet hem de kurumlar içi intranet siber güvenliğin konusuna girmektedir.  

Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre 

siber güvenliğin temel öğeleri aşağıdaki gibidir:  

 Erişilebilirlik: Verilere sadece ilgili kişilerin erişimini ifade etmektedir.  

 Bütünlük: Verilerin değiştirilmemiş, silinmemiş, yok edilmemiş olmasıdır. 

 Gizlilik: Elektronik ortamdaki bilgilerin sadece ilgili kişiler tarafından haberdar 

olmasıdır.  

 

Siber suç teknikleri; 

Geçtiğimiz yıllar içerisinde belli başlı siber suç teknikleri aşağıdaki gibidir:  

1. Gelişmiş sürekli tehdit (Advanced Persistent Threat – APT) – Değerli bilgileri 

çalma amacıyla sürekli ve donanım merkezli siber casusluk işlemleridir.   

2. DDos saldırıları – Bir firmanın web sitesine olağandışı veri trafiği sonrasında 

ulaşımın engellenmesi ve hizmet verememesi 

3. Parola kırmak (Cracking) – Kullanıcı şifrelerinin kırılarak başka bilgisayar 

sistemine izinsiz girme saldırısıdır.  

4. Yanlış bilgi yayımı (Dezenformasyon) – Sosyal medya araçları kullanılarak 

internet üzerinden yanlış bilgi yayılması ve panik yaratılmasıdır. 

5. Tuş kaydedici (Key logging) – Tuş kaydediciler klavyede basılan her tuşun 

basıldığı anda kaydını tutan casus programlardır. Bu programlar kişilerin internette 

gezdikleri esnada girdikleri parolalar ve kişisel bilgileri bir metin dosyasına kaydederek 

yetkilendirilmiş kullanıcıya ulaştırma işlemidir.  

6. Yemleme – Eposta veya sms aracılığı ile resmi bir kurum gibi tanıtılan sahte 

internet sitesine yönlendirilmesi işlemidir. 

7. Site trafiği yönlendirme – Kullanıcı bilgisayarına Truva atı gibi zararlı yazılım 

yüklemek amacıyla internet sitesinin trafiğini sahte siteye yönlendirme saldırısıdır. 

8. Sosyal mühendislik – İnsanlar arasındaki iletişim ve insan davranışlarındaki 

açıklardan yararlanarak güvenlik açıklarını tespit etme ve müdahalede bulunma 

yöntemidir. 

9. Zararlı yazılımlar – Kötü amaçla hazırlanmış bilgisayar programları (Virüs, 

solucan, casus programları gibi)  

Yukarıda belirtilen siber suç teknikleri üzerinden Türkiye’de faaliyet gösteren 250 

kurumun katılımı ile gerçekleştirilen siber güvenlik araştırmasına göre, son beş yıllık 

dönemde siber saldırıların sayısında artış yaşandığı ve bu bağlamda Türkiye 

ekonomisine yönelik saldırıların arttığı ifade ediliyor. Ortaya çıkan tabloya göre:  
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- Ticari kuruluşların %47’si, 2011 yılından bu yana maruz kaldıkları siber saldırıların 

sayısında artış olduğu görüşünde birleşiyor. 

- Sadece zararlı yazılımlar ve bilgisayar korsanları değil, çalışanlar da farkında 

olmadan şirketlerinin siber güvenliklerini tehdit ediyor. 

- Türkiye’deki şirketlerin dörtte üçünün halen uygulamakta olduğu bir siber güvenlik 

politikası bulunuyor. Bu kurumların %43’ü siber güvenlik politikalarını günlük, haftalık 

ve aylık bazda gözden geçiriyor ve revize ediyor. 

- Kurumların %23’ü siber güvenlik harcamaları için bütçe ayırmazken, toplam BT 

bütçesinin %11’i ile 30’u arasında bir kısmını siber güvenliğe ayıranların oranı %50’yi 

buluyor. %10’luk bir kesim ise toplam BT bütçesinin %31’inden fazlasını siber güvenlik 

için harcadığını ifade ediyor. 

 

II - Finans dünyasındaki siber suçlar  

Finans sektörü siber saldırılar karşısında en fazla zarara uğrayan sektörlerden birisidir. 

Bu piyasada gerçekleşen işlem hacmi ve teknoloji ile bağlantılı işlemler göz önünde 

bulundurulduğunda bu durumun normal olduğu anlaşılabilir.  IBM tarafından yapılan bir 

araştırmada finans hizmeti sağlayan firmaların siber suçlar karşısında en fazla müşteri 

kaybeden ikinci sektör olduğu göze çarpmaktadır.  

 

 

Siber suçlar yukarıda belirtilen farklı şekillerde yapılsa da temel amaç, müşteri 

bilgilerini ya da finansal kuruluşun bilgilerini ele geçirerek para hırsızlığı yapılmasıdır. 

Bu şekilde yapılan siber ataklar ilgili kuruluşa sadece maddi kayıp oluşturmakla 

kalmayıp; itibar kaybı, müşteri kaybı, altyapıda yaşanan hasarlar gibi kayıplar da 

oluşturmaktadır.  
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Finansal hizmet veren kuruluşlara yönelik en çok karşılaşılan suçlar; 

a. APT saldırıları: Finansal hizmet sağlayıcının erişimine zarar vermeden finansal 

piyasaların bütünlüğüne ve güvenilirliğini etkileyen saldırı türüdür. En önemli saldırı 

örneği 2010 yılında NASDAQ’ta şirketlerin yönetim kurullarından gelen gizli bilgilerin 

bulunduğu bilgisayarlara saldırı yapılmış ve sonrasında şirketlere ait bilgiler sürekli 

olarak yetkisiniz kişilere sızdırılmıştır. Görünürde finansal kayıp oluşturacak bir durum 

söz konusu olmasa da firma gizli bilgilerinde sızma yaşanmıştır. 
 

b. Veri Sızıntıları: 2014 yılında banka kredi kartı sızıntısı sonucu Türkiye’de 2,7 

milyon, ABD’de ise 83 milyon kişi ve kurumun kredi kartı bilgisi çalınmıştır. Finansal 

piyasalarda sadece banka ve borsalar değil portföy yönetim şirketleri de siber suçlara 

maruz kalmaktadır. 
 

c. Dezenformasyon: Siber güvenliğin 3 temel prensiplerinden biri olan bütünlüğü 

ihlal eden suç tekniğidir. Burada amaç; üretilen ve yayılan yanlış bilginin kişiler 

arasında paylaşılarak genel panik havası oluşturulması ve piyasanın manipüle 

edilmesidir. Bu şekilde yanlış bilgi yayarak hem tüketicinin kararlarının etkilenmesi hem 

de piyasalara olan güvenin sarsılması sağlanmaktadır. Bu saldırıya en çarpıcı örnek 

2013 yılında AP haber ajansının resmi Twitter hesabının hacklenmesidir. Bu örnekte 

AP’nin Twitter hesabından ABD başkanının Beyaz Saray’daki bir patlamada 

yaralandığı bilgisi, medya kanallarını otomatik olarak tarayan ve bulduğu haberlere 

göre alım-satım emri veren yüksek frekanslı işlemler (High Frequency Trading – HFT) 

yazılımları tarafından borsada satış emirleri verilerek ABD borsalarında anlık çökme 

olarak tanımlanan “flash crash” yaşanmasına neden olunmuştur. 
 

d. Botnet ve Ddos saldırıları: Anlık bilgi akışının ve fiyat hareketlerinin en yoğun 

yaşandığı finansal piyasalarda servis sağlayıcısının hizmet verememesi sonucu 

işlemlerin yapılamamasıdır. Bu hizmetler; fatura ödemelerinden, para transferine ve 

hatta borsa alım-satım emirlerinin askıda kalmasına kadar etkilenmektedir. Finansal 

kuruluşların internet üzerinden hizmet verme oranlarındaki artış ve kamu şirketlerinin 

de bu teknolojik gelişmeye ayak uydurması nedeni ile Ddos atakları giderek önem 

kazanmaktadır. Şimdiye kadar çok ciddi bir saldırı olmasa da yapılan girişimlerde yıllar 

geçtikçe artış görülmektedir. 2011 yılında Hong Kong borsası web sitesine yapılan 

saldırı sonucunda borsa sitesini bir seans boyunca işleme kapatmıştır.  

 

Müşterilere yönelik siber saldırılar; 

a.  Sosyal Mühendislik: İnsanların davranışlarındaki açıktan yaralanmak isteyen e-

posta veya benzeri şekilde kişilere özel bilgilerin ele geçirilmesi faaliyetidir. Siber 

atakların üçte birinin sosyal mühendislik teknikleri kullanılarak yapıldığı tahmin 

edilmektedir.  
 

b.  Oltalama (Phishing) : Kurumlar kadar bireysel müşterileri de ilgilendiren diğer 

saldırı çeşidi zararlı yazılımlardır. İnternet sitelerine girişlerde kullanıcı bilgileri ve 

şifreler toplanmakta, yazışmalar izlenmektedir. Bu bilgiler belirli fiyat karşılığında 

satılmakta ya da finansal kazanç sağlamak amacıyla ilgili hesaplara girilerek 

 
 
 
 
 
 
 
Finansal hizmet 
veren kuruluşlara 
yönelik en çok 
karşılaşılan 
suçlar; APT 
saldırıları, veri 
sızıntıları, 
dezenformasyon 
ve Botnet ve 
Ddos saldırıları 
olarak 
sıralanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müşterilere 
yönelik siber 

saldırılar; sosyal 

mühendislik,  
oltalama 
(Phishing), 
zararlı yazılımlar 
 



 
  

55 
 

kullanılmaktadır.  Finansal oltalama saldırıları 2016 yılında bir önceki yıla göre %13 

artış göstermiş ve tüm oltalama saldırılarının %47’sini oluşturmuştur.  
 

c. Zararlı Yazılımlar: Finansal tüketicilerin bilgisayarlarına sızılması suretiyle 

kişilerin hesaplarına ve kişisel bilgilerine erişilerek finansal zararlar verilmektedir. 

Kişisel bilgileri ele geçirmek için kullanılan sosyal mühendislik ve oltalama saldırılarına 

ek olarak finansal sistemi hedef alan özel virüsler de mevcuttur.  

Giderek artan bir hızla dijitalleşen hizmetler ve ürünler, tüketiciye ve hizmet sağlayıcıya 

sayısız fayda sunmakta, beraberinde ise birçok dezavantajı da getirmektedir. İnternete 

bağlı cihaz sayısının dünya nüfusunu geçtiği günümüzde, siber uzay hem vatandaşlar 

hem de yasa koyucular için daha büyük önem arz edecektir 

 

Genel Değerlendirme; 

Finansal piyasalarda tüketiciler de hizmet sağlayıcılar da siber suçluların hedefi 

olmaktadır. Bu nedenle hem tüketiciler hem de firmalar siber güvenlik konusunda 

farkındalıklarını arttırmalıdır ve gerçekleşen saldırı teknikleri konusunda bilgili 

olmalıdır. Hizmetlerin büyüklüğü ve reel ekonomiye olan etkisinden ötürü finansal 

piyasalar ve borsalar için siber suç, sistematik bir risk olarak değerlendirilmektedir. 

Giderek bilişim teknolojisine bağlı olan finans piyasasında siber suçların oluşturduğu 

sistematik riski azaltmak için düzenleyicilerin, kullanıcıların ve sistem sağlayıcıların 

birlikte çalışması gerekmektedir. Finansal sistemdeki düzenleyici kuruluşlar, ülkeler 

arasında bilgi paylaşımını sağlayacak iş akışları ve bilgi paylaşım platformları kurarak 

şüpheli işlemlerde ulusal ve uluslararası otoriteleri bilgilendirmelidir.  

Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA) 

aracı kurumlarda siber güvenliğin sağlanması için firmalara bir dizi prensip 

önermektedir. Bu prensiplerin ilki, bu makalede de bahsi geçtiği üzere, siber tehditlerin 

salt bir bilgi teknolojisi problemi olarak ele alınmaması gerekliliğidir. Bu farkındalığa ek 

olarak, yönetim kurulunun konu hakkında bilgilendirilmesi ve kurum içi yönetmeliklerin 

belirlenmesi ciddi önem teşkil etmektedir. Yönetimdeki ve bilgi teknolojisi 

departmanındaki çalışanların farkındalığına ek olarak kurumdaki her çalışanın gerekli 

eğitimleri alarak siber güvenliğe nasıl katkıda bulunabileceklerinin aktarılması önem 

teşkil etmektedir. FINRA’nın bahsettiği diğer bir prensip, siber güvenlik mevcut durum 

analizinin gerçekleştirilmesi ve bu analizin sonucunda kurum ve kurumların çalıştığı 

üçüncü taraf iş ortakları için hangi türden siber saldırıların en yüksek risk unsuru 

içerdiğinin belirlenmesidir. Durum değerlendirmesi sonucunda mevcut eksikliklerin 

belirlenmesi ve teknik kontrollerin yapılarak veri güvenliğinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu prensiplere ek olarak, aracı kurumların maruz olacakları siber 

saldırılar karşısında yapacakları bilgi paylaşımı, benzer suçların sektördeki farklı 

kurumlara karşı işlenmesini önleyebilmektedir. 

FINRA’nın önerileri yukarıda özetlenmiş olmak ile birlikte bu prensiplerin finans 

kurumları için herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır Siber güvenliğin sağlanması 
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hedefi doğrultusunda siber suçlara karşı yasal çalışmaların ülkelerarası bir şekilde 

desteklenerek birbiriyle uyumlu olması ve siber güvenliğin temini için düzenleyici 

kurallar ve prensiplerin belirlenmesi çalışmaları gerekmektedir. Öte yandan kurumların 

ve kullanıcıların farkındalığının arttırılması adına sermaye piyasası katılımcılarına 

yönelik bilgi kaynağının sağlanması oldukça önemlidir. Bu makale, son dönemde 

dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan siber suç teknikleri ile farklı saldırı tiplerinin 

çeşitli durumlarda uygulanışını ve etkilerini açıklamaktadır. İlerleyen yıllarda 

düzenleyici kuruluşların da siber güvenlik alanında belli standartlar getireceği 

öngörülmektedir. Salt bir bilgi teknolojisi sorunu olarak görülmemesi gereken siber 

güvenlik ve siber suçlar konusunda finansal piyasalardaki tüm aktörlerin bilinçlenmesi 

ve gerekli önemleri alması önerilmektedir 
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SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE ALGI 

YÖNETİMİYLE MÜCADELE 

Hüseyin NİŞANCI 

Ekonomi Medyası Uzmanı – Para&Borsa.net 

 

 

İnternette insanların birbirleriyle iletişiminin yani günümüzdeki popüler adıyla sosyal 

medyanın önemini anlamak için yakın zamanımızda dünyada ve ülkemizde yaşanan 

ve bir kısmı dünyamız ve ülkemiz için dönüm noktası niteliği taşıyan olaylara 

bakmamız yeterli olacaktır.  

Arap Baharı’nı “sosyal medya devrimi” diye değerlendirmenin, olayın örgütlenmesinin 

Facebook, Twitter ve Youtube üzerinden yapıldığını göz önüne alınca eksik olsa da 

yanlış bir değerlendirme olmadığını söylememiz mümkündür. Bizdeki yakın zamanda 

yaşanan kitlesel örneklere bakacak olursak en çarpıcı örnek olarak Gezi Parkı 

olaylarını görmekteyiz. Bu olaylar sırasında sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve 

algı yönetimine hizmet veren paylaşımların olayların büyümesi ve çığırından 

çıkmasına nasıl sebep olduğunu hep birlikte üzülerek izledik. 6 ağacın yerinden alınıp 

başka bir yere taşınmasını protesto edilmesi şeklinde başlanan basit bir çevreyi 

koruma dürtüsünden nasıl bir “halk devrimi” çıkarılmak istendiğinin bedelini hem 

ekonomik olarak hem de insanlarımızın birbirlerine nefret duyacak şekilde ayrışmasına 

dek ağır olarak ödedik. Yine peşinden gelen 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi 

sürecinde ana muhalefet partisi liderinin sosyal medyada dönen montaj ses kayıtlarını 

mecliste dinletmesine dek varan boyutunu yaşamıştık.  

Yukarıda verdiğim örnekler sosyal medyanın kötü niyetle ve bir amaca hizmet etmek 

üzere nasıl etkili şekilde kullanılacağına dair en çarpıcı örneklerdir. Fakat olumlu olarak 

toplumu kısa sürede bir araya getirici, birleştirici ve beklide 15 Temmuz gecesi 

hatırlandığında bir devleti uçurumun kenarından alabilecek kadar etkili olduğunu da 

söylesek yanlış bir cümle kurmamış oluruz. 15 Temmuz gecesi olayın darbe girişimi 

olduğunun anlaşılmasından ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Face 

Time üzerinden yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlarımız sosyal medya üzerinde 

organize olmaya başlayarak sabah olmadan bu hain girişim bütün dünyaya ders verir 

şekilde önlenmiştir. 

Yine en yakın zamanda yaşadığımız ve ülkemiz için dönüm noktası niteliği taşıyan 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum sürecinde de sosyal medya yalanlarının 

önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yapılan yalan ve algı yönetimine 

hizmet eden sosyal medya paylaşımları ile belki de yeni sistem birçok ankette olduğu 

gibi %55-60’lar aralığında bir “Evet” oyu ile kabul edilecek iken Cumhurbaşkanlığı 

Sistemi  %51 gibi bir oranla ancak halkın onayından geçebilmiştir.  
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Elbette sosyal medyanın önemi 

sadece toplumların kritik dönüm 

noktalarında değil sosyal ve 

siyasal hayatın her aşamasında 

da ortaya çıkmaktadır. 

İktidarların önerdiği yasa 

tekliflerinin eğer iyi anlatılamazsa 

nasıl bir fiyasko ile 

sonuçlandığına dair en yakın 

örneği küçük yaşta ailelerinin ve 

kendilerinin rızaları ile evlenen 

çocukların kanunu iyi bilmemelerinden kaynaklanan ve hapis cezası ile sonuçlanan 

mağduriyetini gidermek için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen yasa değişikliği 

örneğinde yakın zamanda yaşadık. Bu kanun teklifinin gece yarısı alelacele bir şekilde 

meclise gelmesinden başlayan yanlış, muhalefetin bunu sosyal medyada “cinsel 

istismar suçlularına af” şeklinde bir algı ile yaymasıyla başka bir boyut almış ve 

nihayetinde cumhurbaşkanımızın hükümete yasayı geri çekme önerisiyle maalesef 

fiyasko ile sonuçlanmıştır. Bunun sonucunda şekilde mağdur olan 4000 civarı ailenin 

mağduriyeti hala giderilememiştir. İşin ilginç tarafı bu yasa teklifinden iki birkaç yıl önce 

mağdur ailelerle ana akım medyada birçok röportaj yapılmış ve muhalefet partisi 

milletvekilleri de bu ailelere bu mağduriyetin çözümü için söz vermişlerdir. Oysa en 

başından itibaren bu yasanın kimleri kapsadığı ve nasıl bir mağduriyeti önleyeceği 

sosyal medyada hükümet tarafından iyi anlatılsa ve kamuoyu desteği arkaya alınarak 

yasa meclise gelse idi bu yasanın meclisten geçmesi mümkün olabilecekti.  

İşte dünya ve ülkemiz için yukarıda örneklerini verdiğim olaylar sosyal medyanın belli 

bir amaç için müspet ya da menfi olarak etkin bir şekilde kullanılmasının nasıl toplumun 

ve hatta dünyanın kaderini belirleyebildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktadan 

sonra devletin ve tek tek fertlerin, etkisi bu kadar açık olan sosyal medyada nasıl 

hareket etmesi gerektiği konusu başlı başına bir önem kazanmaktadır.  

 

Devletin sosyal medyayı bütün birimleriyle en etkin şekilde kullanmalıdır 

Öncelikle devlete düşen görev vatandaşlarını ilgilendiren her konudaki bilgiyi ilk elden 

ve çarpıtmalara ve algı istismarına izin vermeyecek şekilde bütün yönleriyle doğru 

olarak paylaşmak olacaktır. Örneğin yapılacak kritik yasa değişiklikleri getireceği 

yenilikler ve faydaları bütün yönleriyle önce sosyal medyada duyurulmalı ve 

vatandaşların bu konudaki geri dönüşleri iyi değerlendirilmelidir. Gelecek eleştiriler 

veya yeni fikirler de mutlaka dikkate alınıp yasanın toplumun büyük bir kısmının 

uzlaşması ile meclise oylamaya gelmesi sağlanmalıdır.   

Ekonomi, eğitim, sağlık, turizm, çalışma hayatı yani kısacası her alanda yapılan 

icraatların sonuçları belli dönemler itibariyle rakamsal ve belki de sosyal sonuçlarıyla 

birlikte açık olarak kamuoyu ile bu işin uzmanları eliyle sosyal medya üzerinden 

paylaşılmalıdır. Olumlu sonuçlar kadar olumsuz gelişmeler de nedenleriyle birlikte yine 
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sosyal medyada paylaşılmalıdır. Böylelikle olumsuz sonuçların sosyal medya üzerinde 

abartılmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Ayrıca hem öz eleştiri yapılmış olacak hem 

de bu olumsuzlukların nasıl düzeltileceği konusunda da alınan önlemler kamuoyu ile 

paylaşılmış olacaktır.  

Devlet, sosyal medyadaki bu faaliyetlerini kesinlikle bu işin uzmanı kişiler eliyle 

yapması gerekmektedir. Hatta belki bunun için sosyal medya ve iletişim 

uzmanlarından oluşacak bir birim kurulmalı ve Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayarak her 

kademedeki yönetim birimlerin tüm faaliyetleri bu oluşturulan birimce internet 

ortamında duyurulmalıdır. Yönetim kademesindeki üst düzey yetkililer kendi şahsi 

hesaplarının yönetimi için bu uzmanlarca bir eğitime tabi tutulmalı ve bu kişilerin 

hesaplarından çıkacak her türlü paylaşımın kamuoyuna etkilerinin önemi konusunda 

yeterince bilinçlendirilmelidir. Hatta şahsi hesaplarının yönetimi yine bu uzmanların 

desteğinde yapılması en doğru yaklaşım olacaktır.  

 

Bireylerin sosyal medyadaki sorumlulukları 

Bireyler olarak bizim de sosyal medya üzerinde elbette sorumluluklarımız 

bulunmaktadır. Açtığımız her Facebook, Twitter vb hesapların kendi şahsımızdan farklı 

bir konumda olmadığının bilinciyle paylaşımlarımızı yapmalıyız. Her paylaşımımızın 

hukuki sorumluluğu olduğunu da düşünerek bu paylaşımlarımızın hayatımızı 

etkileyecek sonuçlara kadar varabileceğini asla unutmamamız gerekmektedir. 

Önümüze düşen paylaşımın doğru olduğunu bilmeden hemen paylaşıma gidilmemeli 

ve gereksiz bilgi kirliliğine yol açacak faaliyetlerden kaçınmalıyız. Yalan ve algı 

yönetimine hizmet ettiği bariz olan paylaşımları ise devletin ilgili birimlerine şikâyet 

etmeli ve yetkili birimlerce bu kişilerin bu tür faaliyetlerinin önüne en kısa sürede 

geçilmesini sağlamalıyız.  

İnternetin devasa bir bilgi kaynağı olduğu günümüzde yine aynı kaynağın bir gereksiz 

ve yalan haber çöplüğüne dönüşmemesi bizim elimizdedir. Doğru ne kadar gür sesle 

kendini ifade ederse yalanın sesi o denli kısılmış olur. Unutmayalım ki artık dünyayı 

yönetmenin en etkili yolu algıları yönetmek olmuştur. Bu yaşadığımız dünyada bir birey 

olarak üzerimize düşen belki de en önemli görev bilincimizi ve algımızı her zaman iyi 

ve doğruyu arama yönünde kullanmak olacaktır.  
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GENİŞ AÇI 

 

 

TİCARET AHLAKI / AHLAKIN TİCARETİ 

Zülfü ŞAHİN 

Ekonomist, Bankacı 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

“Ey iman edenler, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka 

haksız 'nedenler ve yollarla' (batılca) yemeyin. Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. 

Şüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.” (Nisa Suresi, 29. Ayet)  

 

Bu yazımızın konusu Ticaret Ahlakı ve yazıya Kuran-ı Kerim’ de geçen ticaret ile ilgili 

ayetlerden Nisa suresi 29. ayet ile başlamayı uygun gördüm. Hayatı, siyaseti, olayları, 

ikili ilişkileri (karı-koca, ebeveyn – çocuklar, patron – çalışan, komşuluk vs.) hatta 

devletlerarası siyaseti anlamak ve olaylar karşısında nasıl hareket edeceğimizi 

belirlemek istiyorsak önce “ cetvelimizi ” belirlemeliyiz.  

Nedir o cetvel?  

Cetvel diye basitçe adlandırdığım hayat ölçümüzdür. Anne – babamızla, eşimizle, 

evlatlarımızla, akrabalarımızla, komşularımızla, işçimizle ya da patronumuzla, 

konumumuza göre temsil ettiğimiz kurum, ülke adına diğer kurumlarla ya da ülkelerle 

doğuştan gelen hak ve sorumluluklarımızı, hayatın doğal akışını veya ansızın gelişen 

olayları neye göre ölçeceğiz ve hangi ölçüler dahilinde nasıl karşılık vereceğiz. Biz 

müslümanlar için konu son derece basit net. Ölçü olarak 3 kaynağımız var. Kutsal 

kitabımızın emirleri, sünet-i seniyye ve bu iki kaynağa yeteri kadar hakim değilsek, 

bilmiyorsak; vicdanımız. Belirlemek çok basit çok kolay ancak uygulamak çok zor. Zor 

fakat paha biçilmez bir ederi var: 

Kainatın efendisi peygamberimiz (S.A.V) bir savaş dönüşünde yanındakilere “ Küçük 

cihattan (savaştan) büyük cihata gidiyoruz.” demişti. Yanındakiler “ Ya Resulallah 

bundan büyük cihat nedir “ diye sorduklarında aldıkları yanıt; “ Nefis ile olan cihat ” 

olmuştur. Bu ölçüden başka ne olabilir, inanıp inanmamakla alakalı olarak diğer 

dinlerin öğretilerine göre, etik kurallara göre ya da başka belirlenmiş kriterlere göre 

düzenlenebilir. Bunların haricinde bir başka seçenek daha var ki oda ölçüsüz olmak. 

Rüzgar nereden eserse, çıkarlarınız neyi gerektiriyorsa, bugün ak dediğinize yarın 

kara diyerek de yaşayabilirsiniz. Ancak topu topu birkaç on yıl yaşayacağımız bu 

dünyadan ayrılırken arkamızda şerefli, onurlu hoş bir seda bırakmanın keyfi başka olsa 
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gerek. Hem bu tarafta hem iman ettiğimiz diğer tarafta. Bu sadece insanların değil 

kurumların ve devletlerin de karar vermesi gereken bir konudur. Sonuçta devletleri 

oluşturan insanlardır, devletlerin tutumunu belirleyen de makam sahiplerinin 

“ölçüsüdür”. Eğer kadim bir medeniyet değilseniz, makam sahipleri ölçüsünü içinden 

çıktığı halkın ulvi değerlerinden almamış ise ya da ölçüsüzlük sizin ölçünüz ise 

İngiltere’nin düsturunu ilke edinebilirsiniz. “ İngiltere’nin dostu yoktur; sadece 

İngiltere’nin menfaatleri vardır”. İngiltere’nin konuya yaklaşımı böyle iken yine kendi 

şairi William Shakespeare 116. Sonesinde aşkı tarif ederken;                 

bence engel tanımaz gerçek bir aşkla  

sevmiş olanlar. aşk demem aşka  

değişik durumlarda değişip duruyorsa,  

ya da meyil duyuyorsa bırakmaya ilk fırsatta.  

aşk dediğin fırtınaya bakar ve titremez asla;  

der. Yani der ki aşk aşk değildir, her köşe dönüşünde yön değiştiriyorsa ve aşk aşk 

değildir her rüzgarın önünde salınan yaprak gibi savruluyorsa. Bir ölçü, ilke, prensip 

olmadan yaşanan nasıl ki aşk değilse, yapılan ticaret ticaret değildir, yaşanan hayat 

hayat değildir. Zira hayat kavramı kendi içinde bir canlılık, üretme, çoğalma, gittiği yere 

hayat getirmek bereket demektir. Ölçülerimizi net bir şekilde belirleyebilmek için, 

olağan işlerimizi ya da gelişen durumları yönetebilmek için ölçülerimizin kriterlerini 

kaynağından almalı, hurafelerden, yanlışlardan arındırmalıyız. Vicdana uymayan ve 

nakil edilemeyen din din değildir. Din akildir, naklede uygundur. Söylenen kişiye geçer, 

gönül iklimine baharı getirir ve bundan sonraki yaşamını bu ölçüye göre düzenler. 

Bunun tersi olsa olsa ahlakın ticareti olur.   

Giriş kısmını bu şekilde tamamladıktan sonra esas konumuz olan Ticaret Ahlakına 

gelebiliriz. Soru şu; hayatın tamamına yansımamış bir ahlak anlayışının, sadece dini 

kural olarak değil herhangi bir etik değerden yoksun bir yaşayışın kendi içinde sırf ticari 

alanda hüküm sahibi olması mümkün mü? Yani komşusu açken tok yatanın tartıda 

haksızlık yapmama ihtimali nedir? Ana baba hakkı gözetmeyen, onlar hayatta iken 

rızalarını kazanmaya çalışmayan birinin ödemelerine sadık kalmasını hiç yoksa 

geciktirmemesini beklemek pembe bir hayal değil mi? Üstelik günümüz dünyasında 

insanların parasının elinden alınmasındansa canının alınmasını yeğlediği bir 

zamanda…  

Toplumun tamamının ahlak seviyesinin hayatın her safhası için üst seviyelere taşındığı 

bir ortamda bahsedilebilir ancak ticari ahlaktan. Diğer türlüsü ancak kanun zoru ile adı 

üstünde zorlama olarak düzenlenebilir ki onunda kanun açıkları bir şekilde bulunur 

çünkü kanunları yapanda insanlardır. Peki güzel ahlakı ve tabi Ticari ahlakı nereden 

edineceğiz. Güzide dinimizden tabi ki. Ahlak kısmı hariç tutulmuş bir din düşünülemez. 

O nedenledir ki hatırlayın lütfen ilkokuldaki dersimizin adı sadece din kültürü değil; Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiydi. Bugün ise bu ders seçmeli bir ders. Tıpkı hayatın 

içinde bize sunulduğu gibi, ister seç ister seçme. Günümüz dünyasında neden dinimiz 

yaşamaktan beşeri, siyasal, ticari ve daha birçok alandaki sorunları ortadan kaldırıp 

karşılıklı güven, sevgi ve saygı ortamında yaşamıyoruz? Dinimizi bilmiyoruz da ondan? 

Eğer kadim bir 
medeniyet 
değilseniz, 

makam sahipleri 
ölçüsünü içinden 
çıktığı halkın ulvi 

değerlerinden 
almamış ise ya 

da ölçüsüzlük 
sizin ölçünüz ise 

İngiltere’nin 
düsturunu ilke 
edinebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayatın 
tamamına 

yansımamış bir 
ahlak 

anlayışının, 
sadece dini kural 

olarak değil 
herhangi bir etik 

değerden yoksun 
bir yaşayışın 

kendi içinde sırf 
ticari alanda 

hüküm sahibi 
olması mümkün 

mü? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komşusu açken 
tok yatanın 

tartıda haksızlık 
yapmama 

ihtimali nedir? 
 
 
 
 
 
 



 
  

62 
 

Bize din adı altında dayatılanları öğrendiğimizden ya da hakiki dini bilenlerimiz nefsi ile 

giriştiği büyük cihadı kazanamadığından bu durumdayız. Bir kere İslam’ın barış dini 

olduğunu bilmemiz gerekiyor. Batının ısrarla terör eylemleri ile bağdaştırdığı, ılıman 

İslam söylemleri ile sanki ılıman olmayan aşırı olan tarafları varmış gibi lanse ettiği 

söylemlere kanmamak ve ne yazık ki bazılarımızın yaptığı gibi bu söylemleri 

kullanmamak gerekiyor. Üstelik dinimiz her zaman itidali (kararında olmayı) tavsiye 

ediyorken. 11 Eylül saldırısı terör eylemi ama bu eylemden yıllar önce 1995 yılında 

Oklahama’da Timothy McVeigh'in Murrah building binasına düzenlediği ve 168 kişinin 

öldüğü eylem kişisel suç. Bir “Müslüman!!” bir kiliseye yada herhangi bir yere saldırı 

gerçekleştirse terör eylemi, bir hristiyan yada başka bir din mensubu bir camiye, 

mescide saldırıda bulunursa nefret suçu. Benimsediğim, inandığım ölçü derki ikisi de 

büyük günah, ikisi de yanlış ama durduk yere de ölçüme dinime söz söyletecek, haksız 

ithamları kabul edecek değilim. Kişisel günahlarımız, hatalarımız olabilir. Yolda 

yürüyen eğri büğrü ve yavaş yürüyor olabilir ama yol tertemiz ve dümdüz. Kimse de bu 

yola söz leke getirmemelidir. İsmet sıfatı (günahsızlık) sadece peygamberlere ithaf 

edilmiş bir sıfattır. Yani din denilen kavram dinsizler, günahkarlar içindir. Din ehli salih 

kullar başka bir alemde, dinin sahibi ve onun aşkı ile meşgul zaten. Salih kullara bir 

diyeceğim yok Allah makamlarını ali etsin.  

Peki bizler ne yapacağız?  

Hakiki dini yaşayıp ideal ahlaka ulaşıp bunun cüzlerinden bir cüz olan Ticaret Ahlakını 

nasıl tesis edeceğiz? Şöyle; ne zamanki padişahımız (günümüz itibarı ile başkanımız) 

hayatı boyunca ikindi namazını kaza etmeden kılar (Fatih Sultan Mehmet han gibi) o 

zaman nice İstanbul’lar feth olunur. Ne zamanki kadı efendinin karşısına çıkan Fatih’ e 

bir çağı açıp diğerini kapatan padişah olmasına bakmaksızın kolunun kesilmesi cezası 

verilir. O zaman adalet yerini bulur. Ne zaman ki  “Padişah olmam nedeni ile haksızlık 

yapsaydın bu kılıçla kelleni alacaktım” diyen Fatih’e oturduğu minderin altındaki gürzü 

gösterip “bende bununla gerekeni yapacaktım” diyen kadı efendilerimiz, bu ahlakta 

hakimlerimiz olur o zaman bu sahneyi gören bir çok hak sahibi gayrimüslim müslüman 

olur, hakkını helal eder. Ne zaman tebdili kıyafet teftişe çıkan Fatih Sultan Mehmet 

hanı tanımayan esnaf, “ben siftah yaptım komşumdan alın lütfen” der. Gönderilen 

esnafta “ben de siftah yaptım diğerlerini de komşumdan alın yeni bebesi oldu” der. O 

zaman ticaret ahlakından, insanların aldatılma kaygısı olmadığı birlik beraberlik dolu 

bir toplumdan bahsedilebilir. İşte o zaman sizde Fatih Sultan Mehmet han gibi “bizim 

tebamız bu ahlak üzere oldukça bu devlet yıkılmaz” dersiniz.  

Bizler alış veriş yaparken mal alırken sadece iyilerini seçip poşetine doldurmaması, 

tezgahtaki çürüklerden de 1 – 2 tanesini almamız tavsiye dilen, esnafı da koruyan bir 

dinin mensuplarıyız. Dinimizi layıkı ile bilmediğimiz gibi kadim imparatorluğumuz 

Osmanlının yani bu dini (son dönemleri hariç) layıkıyla yaşayanların yaşayışını da 

bilmiyoruz. Üstünkörü bir tarama yapıldığında belediyeler konusunda ilk çalışmaların 

1868 yılında yapıldığı İstanbul’un 14 belediye idaresine ayrıldığı, 5 Ekim 1877 

Dersaadet ve Vilâyet Belediye Kanununun, Osmanlı ülkesinde kurulan belediyelere 

idarî bir varlık olmaktan da ötede bir hükmî şahsiyet kazandırdığı bilgisine rastlıyoruz. 
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Hâlbuki ticarette standartlara ve kaliteye büyük önem veren II. Beyazıt Han zamanında 

(1481–1512) yayınlanan Kanunname-i İhtisabı Bursa Fermanını pek bilmiyoruz. Bu 

ferman ile esnafın ürünlerinin bir standarda bağlandığı kalitenin sağlandığı ve alıcıların, 

ticaret ehlinin haklarının korunduğu görülüyor.  

İşte o fermandan bir madde:  

İstanbul-21.“Etmekçiler, standart olarak alınan ekmeği narh üzere pak işleyeler, eksik 

ve çiğ olmaya.  Ekmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa tabanına led uralar, eksük 

olursa tahta külah uralar veyahut 

para cezası alalar ve her ekmekçinin 

elinde iki aylık, en az bir aylık un 

buluna.  Ta ki, aniden bazara un 

gelmeyüp, Müslümanlar darlık 

görmeyeler. Eğer muhalefet edecek 

olursa, cezalandırıla.”(1) çiğ ve eksik 

ağırlıkta çıkarılması halinde falaka ve 

teşhir cezaları verilmektedir.  

 

Gelelim Osmanlının son dönemlerine. Dedik ya cetveli düzgün belirlemek gerek. 

Osmanlı mı kaldı o başka bir dünyaydı, tekrar geri mi gelsin istiyorsun diyorsanız. 

Bugünkü yaşayışımız ve bugünkü cetvelimizle gelecekse hiç gelmesin. Daha yeni 

yaşama şerefine bir kere daha nail olduğumuz Ramazan ayında, iftar öncesi hangi 

kanalı açsak rastladığımız abuk sabuk ciklet – oruç bozar mı soruları, sahur yemeğini 

erken mi yiyoruz – geç mi kalıyoruz gibi işin özünden uzaklaşan tartışmalara denk 

geldiğinizde sizin de siniriniz zıplamıyor mu? Bu kafayı değiştirmediğimiz sürece 

Osmanlının gelmesini istemek yersiz ve yanlışta bence. Sadece Osmanlının adını 

almış oluruz. Onu da kirletmiş oluruz. Osmanlı çok mu iyiydi, iyi olsaydı yıkılmazdı. Dili 

kullanılmıyordu öğrenmesi zordu diye sana ısrarla pompalanan bilgilerin alışkanlık 

gereği temsilcisi olduysan, dışarıdan her söyleneni düşünmeden süzmeden alıp 

başkasına satıyorsan sana şu soruyu sorarlar. Küçük bir beyliği alıp 3 kıtada hüküm 

süren 20 milyon metrekarelik bir imparatorluğa dönüştürdükleri esnada hangi dili 

kullanıyorlardı. Sorun dilde ya da diğer konularda değildi. Ne zamanki cetvelimizi, 

olayları değerlendirme kriterimizi ve yöntemlerimizi değiştirdik o zaman yıkılma 

sürecine girdik.  

Eğer siz Suriye’de herhangi bir hükümet ya da şahıs için değil, mazlumun elinden 

tutmak için, hakkı yerine getirmek için bulunduğunuzu anlarsanız, doğudaki her şehit 

haberinde kimse için şehit olmaya gelmediğimizi biliyorsanız, ölçümüz gereği orada 

olduğumuzu, vatan sevgisi imandandır ve ben şehadetin karşılığını ancak ve ancak 

rabbimden beklerim diyorsanız, kimse gitmese Suriyelilerden bir tek kişi dahi 

savaşmasa ben yine zulme uğrayan halkın zulmünü engelleyeceğim diyorsanız, 

sokaklarda avare avare dolaşan, dilenen, plajlarda keyif eden küçük bir azınlığı 

görüyor olmanıza rağmen geriye kalan milyonlarca mazluma Ensar oluyorsanız, diğer 

milletler tek kuruş yardım etmese dahi ben yine edeceğim diyorsanız, ölçünüz doğru 
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ve siz de eksikleriniz olsa bile 

doğru yoldasınız demektir. Güzel 

ahlak tesis etmeye başlamış 

yavaş yavaş ticarete de sıra 

geliyor demektir. Aşağıdaki resmi 

ramazan ayında bizzat kendim 

çektim. Ramazan nedeni ile 

oluşturulan illerin yöresel ürünleri 

dükkanları arasında Samsun’dan 

sonra gelen il Suriye.  

 

Ahlaklı olursanız, mazluma el verirseniz, ticaret gibi bir sıkıntınız olmasın. Çünkü 

ticareti de ahlaklı yapacağınızı bilirler. Kimsenin hiçbir ülkenin sınırında ülke 

bütünlüğünde gözümüz yok elbet ama tren yolu baz alınarak çekilmiş ülke sınırının 

diğer tarafında kalan amcamın oğlu, halam, amcam tekrar ana yurda dönmek isterse, 

hatta zulümden kaçıp sığınırsa kapımı kapatacak da değilim. Osmanlı gelecekse, 

tekrar büyük devlet, gariplerin sığınağı olacaksak böyle olacağız. Bu misyonu bize 

atalarımızın kadim medeniyeti yüklüyor ve yüklenecek olan biziz. Aksi takdirde bizim 

ile aynı ölçüyü paylaşan halkların mazlumiyetini giderecek bu yükün altına başka 

girecek ülke yok. Bunu son Katar krizinde bir kere daha gördük. Son olarak Kainatın 

efendisinin Ticaret Ahlakını en mükemmel şekilde özetleyen hadisi ile kapatmak 

isterim bu söz üzerine de söz söylenmez zaten. 

 

 “Bizi aldatan bizden değildir”                                
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UYARI NOTU 

 

1- Bu yayın; Ülkemiz ve Milletimiz yararına bir yayındır, satışı yapılamaz. 

 

2- Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, 

aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih 

edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 

sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve 

getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 

 

3- Yazılar; yazarların kişisel görüş, yorum ve çalışmalarına dayanmaktadır.
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