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Global dünya da değer ölçütünün rakamlar olduğu günümüzde Birlik Vakfı olarak gönül 

dünyamıza hitap eden çalışmalar yürütürken diğer yandan ekonomi alanındaki gelişmeleri de 

Ekonomi ve Finans Komisyonu’muz aracılığıyla takip ediyoruz ve mümkün oldukça 

faaliyetlerimizde yer veriyoruz. 

Vakfımızın önemli kulüplerinden Ekonomi ve Finans Komisyonu Bülteni hazırlıkları 

tamamlanmak üzereyken Irak krizi gündemin ön sıralarına yerleşti. Bu kriz coğrafyamızın 

kaderinin ne kadar zor olduğunu ve dinamiklerin ne kadar hızlı değiştiğini bir defa daha 

bizlere göstermiş oldu. 

Başta büyüme verisi olmak üzere pek çok faktörün olumlu yönde değerlendirildiği 2017 

yılının tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Bültenimiz bu sayısında başta ulusal ve 

uluslararası ekonomi gelişmeleri olmak üzere, faizsiz ekonomi ve diğer kritik meseleler analiz 

edilmektedir. 

Yarının Türkiye’sinin daha üretken olması dileğiyle... 
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SUNUŞ 

 “Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir.” 

Cemil Meriç 

 

Eski Türk filmlerinde papatya falı seviyor sevmiyor şeklinde açılır ve bu sahne filmin açılış ya da 

kapanış sahnesi olurdu ve arka fondan bir müzik tufanı kopardı. 

Artık hem ekonomistler hem de kapitalizmin borazanı medya elitleri papatya falı açmaktan 

yoruldular: FED faiz artıracak – artırmayacak, döviz kurları yükselebilir yok yok yükselmez, 

enflasyon sarmalına girdik ama çıkarız. 

Gerçekten reel ekonomi çok az konuşulur oldu ve gündemde çok ama çok az yer tutmakta. 

Günler ayları kovaladı ve geldik 4. çeyreğin başına.  

Türkiye açısından ise uluslararası kapitalist elitlerden kimileri büyüme tahminlerini yukarı çekti 

kimileri ise savaş tamtamları çalmaya başladı. 

 

Büyüyen Türkiye 

Bütün yaşananlara rağmen büyüyen bir Türkiye var dünya vitrininde. %5 üzerinde büyümeyi 

alışkanlık haline getirmiş, yüksek büyümenin finansmanının kısmen enflasyona dayandırıldığı ve 

işsizliği azaltmak için her türlü inovatif girişimi deneyen bir ülke var karşınızda.  

Tamam Apple gibi bir markamız olmayabilir ama bu ülke nasıl 10 yılda bu hale gelmediyse kısa 

vade de dünyanın inovasyon anlamında lideri olma şansımız yok. Fakat dinamiklerimizi ve 

gerçeklerimizi sağlıklı analiz ederek hedefe ulaşabiliriz. Daha realist analizler yapılmalı ve geleceği 

inşaa etmek adına teşvikleri teknoloji, sanayi ve enerji gibi kritik alanlara kaydırmalıyız, sanayi 

uygulamalarında endüstri 4.0 çağını yakalamalıyız, yolun başında da olsa cep telefonu gibi 

gündelik hayatın vazgeçilmezlerinde yerli firmalara şans vermeliyiz. 

 

Komşuları ile dış ticaret hacmini kaybeden ülke: Türkiye 

Suriye krizi öncesinde yıllardır özlenen tablo görülmüş ve Suriye ile hem siyasi hem de ekonomik 

açılımlar üst düzeye ulaşmış ve başta sınır ticareti olmak üzere her türlü dış ticaret kanalları aktif 

olarak kullanılmaktaydı. 

Suriye’nin Ardından Irak’ı maalesef yeniden kaybediyoruz. Sınırımızda yeni bir sorunla 

karşılaşmanın ötesinde aynı zaman da dış ticaretimizde ciddi yer kaplayan bir ülke ile ticari 

hacmimiz belki de sıfırlanacak. 

Bütün dünyanın ticaret yaptığı İran ile ise Amerikan ambargosunun gölgesi altında ciddi bir 

hacmimiz maalesef hiç bir zaman olmadı. Oysaki İngiliz şirketlerinden Amerikalılara, Rus 
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oligarklarından Arap coğrafyasının prenslerine kadar herkes İran ile ticaret yapmış ve 1 olanı 3 ten 

satmayı başardılar !!!  

 

Bülten yolunda uluslararası gelişmeler 

Bültenin 3. Sayısını yayınladığımız bugünlerde Irak problemi bir defa daha gündemde üst 

sıralarda yer tutmakta, Arap coğrafyasında Katar krizi ile başlayan süreç zamanla yeni riskleri 

de üretecek nitelikte ve çapta şimdilik rafta beklemektedir, başta ABD olmak üzere AB 

ülkelerinde de büyüme açısından olumlu veriler gelmektedir, uluslararası ticaret hacmi 

yükselişe devam ederken diğer yandan Çin dengeli büyüme temposu ile yürüyüşüne devam 

etmektedir. 

 

 

Birlik Vakfı  

Ekonomi ve Finans Komisyonu 

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 
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Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE 

Erzincan Üniversitesi 

 

Giriş 

İnsanlar ekonomiye muhtaçtır. Zira insan sosyal bir varlıktır ve 

tek başına ihtiyaçlarını karşılaması imkansızdır. Ekonomik 

faaliyetlerin bir an için durduğunu düşünsek, bütün insanlık 

hayatı onulmaz yaralar alır. Bu sebeple alım satım, kira, ortaklık 

ve borçlanma gibi işlemler insanlar açısından mutlak ihtiyaçtır. 

Hz. Peygamber de hayatı boyunca çeşitli şekillerde ekonomik 

faaliyetlerde bulunmuştur. Ekonomi alanında şu ilkelere riayet etmiştir:  

 

A. Doğallık İlkesi 

İslâmiyet, insanların doğasına en uygun hükümleri içerir. Bu bakımdan insanların gereksinim 

duydukları varlıkları elde edebilmeleri için tedbirler alır. Ticareti onaylar. “Ey iman edenler! 

Mallarınızı aranızda karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret dışında haksız yollarla yemeyin!” buyurur1. 

Böylece karşılıklı rıza ile yapılan ticareti ve bu ticaretten gelir sağlamayı meşrû sayar.  

 

B. Özgürlük İlkesi 

İslâmiyet, insanların ekonomik faaliyetlerini büyük oranda özgür bırakır. Helaller çok, haramlar 

azdır. Hellallik asıl, haramlık istisnadır. Helaller değil haramlar sayılır. Haram kılınmamış işlemler 

ilkesel olarak helaldir. Çünkü “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı”2 buyurulur. Netice olarak 

                                                           
  Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi- İlahiyat Fakültesi, ishakemin@gmail.com 
1  Nisâ Sûresi (4), 29. 
2  Bakara Sûresi (2), 29. 

İslâm ekonomisinde 
özgürlük esastır. 
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“Eşyada aslolan mubahlıktır”, “Akitlerde ve şartlarda 

aslolan mubahlık ve sıhhattir” kâideleri vazedilmiştir. 

Yani insanların akit yapma ve yaptıkları akitlerde şart 

koşma hürriyeti esastır. 

 

C. İmkân İlkesi 

İslâmiyet’te insanlara güçleri yeteceği kadar sorumluluk yüklenir. Yapmaları imkansız şeylerle 

mesul tutulmak şöyle dursun hayatlarını zorlaştıracak hususlarda bile esneklik gösterilir. Bu 

bakımdan müslümanlar ancak güçleri yeten şeylerden sorumludurlar. Allah Teâla Kur’ân’da şöyle 

buyurmuştur: “Kişi ancak güç yetirebileceği şeyle sorumlu tutulur”3. Dolayısıyla ekonomi sahasında 

da müslümanlar ancak imkân dahilinde olanlarla sorumludurlar.  

 

D. Üretme ve Çalışma İlkesi 

İslâmiyet’te tembellik hoş görülmez. İnsanların muhtaç kalması 

yerine çalışması ve üretmesi istenir. Alan el olmak yerine veren 

el olmak daha hayırlı bulunur4. Hz. Peygamber’den nakledildiğine 

göre şöyle buyurmuştur: “İnsanoğlu elinin emeğinden daha 

hayırlısını yememiştir. Allah’ın peygamber’i Dâvud aleyhisselam da elinin emeğini yemiştir”5. Hz. 

Peygamber’in sîretinde de aynı durum geçerlidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in üretim konusundaki 

hassasiyetini gösteren en büyük delil ise kendisinden nakledilen şu hadistir: “Kıyamet koparken 

bile elinizdeki fidanı dikin!”6 Kıyamet koparken bile ağaç dikimini emreden bir peygamberden 

tembelliği ve üretimsizliği öven bir yaklaşım beklenemez.  

 

E. Dürüstlük İlkesi 

İslâmiyet’in insanlara kazandırmak istediği en temel 

özelliklerden birisi de dürüstlüktür. Yalan söylemek, iftira etmek 

ve yalan yere şahitlik etmek, insanlar arasındaki sevgi, saygı 

ve güveni yok ederek toplumsal birlikteliği ortadan kaldırır. 

Dürüst olmayan fertlerin oluşturduğu toplumlarda fitne ve fesat 

hakim olur, kavga ve cinayetler işlenir. İşte bu sebeple rivayete 

göre Hz. Peygamber, “Bizi aldatan bizden değildir” buyurur7.  

 

F. Kolaylık İlkesi 

İnsanoğlu mükerrem bir varlık olmakla birlikte zayıf yönlere de sahiptir. Bu sebeple Allah 

Teâla pek çok noktada koyduğu hükümleri yumuşatmış ve ruhsatlar vazetmiştir. “Allah sizden 

                                                           
3  Bakara Sûresi (2), 233. 
4  Müslim, Sahîh, II, 717. 
5  Buhârî, Sahîh, III, 57. 
6  Ahmed b. Hanbel, Müsned, XX, 251. 
7  Müslim, Sahîh, I, 99. 

 “Kıyamet koparken 
bile elinizdeki fidanı 

dikin!” 

 

 “Bizi aldatan bizden 
değildir!” 

 

Ekonomik faaliyetlerin 
kolaylaştırılması gerekir. 
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yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır”8 âyeti kolaylığın asıl olduğunu 

göstermektedir. Hz. Peygamber’e atfedilen bir hadiste “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, 

kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız”9 buyrulmuştur.  

 

G. Tabii Piyasa İlkesi 

İslâmiyet’te kâr haddi yoktur. Buna göre ticâri işlemlerde ne kadar kâr elde edileceği konusunda 

baştan belirlenmiş bir kâr sınırlaması bulunmaz. Fiyatın ne olacağı piyasada belirlenir. Arz talep 

dengesi içerisinde oluşacak fiyata müdahele edilmez. Rivayete göre Hz. Peygamber döneminde 

fiyatlar yükselince bazı kimseler kendisinden fiyatlara sınırlama getirmesini istemişlerdir. Fakat 

Resûlullah, fiyatları Yüce Allah’ın indirip yükselttiğini ve Allah’ın huzuruna kimseye haksızlık 

etmeden varmak istediğini belirtir10.  

 

H. Ucuz Ulaşım İlkesi 

İslâm ekonomisinin en temel amacı insanların ihtiyaçlarına en uygun bedelle ulaşabilmesini 

sağlamaktır. Ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlamak amacıyla üretici ile nihayi müşteri arasına 

pek çok aracılar girer. Bu durum kimi zaman ihtiyaçtan kaynaklansa da bazen gereksiz aracılarla 

da karşılaşılabilmektedir. İşte bu yüzden Hz. Peygamber, üretici 

ile alıcılar arasına gereksiz yere simsarların girmesini yasaklar. 

“Şehirli köylünün malını satmasın!”11 buyurur. Burada amaç, 

köylülerin ürünlerini topluma “mümkün olan” en uygun fiyatla 

ulaştırmaktır.  

 

I. Saygı İlkesi 

İslâmiyet’te insanların hakları koruma altına alınmıştır. Herkes 

diğerinin haklarına saygı duymak zorundadır. Aksi takdirde 

toplum içerisinde fitne ve fesat yayılır ki İslâmiyet, müslümanların birbirlerine düşmesini kesinlikle 

onaylamamıştır. Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur: “Müslüman, müslüman kardeşinin, satın aldığı 

bir şeyi satın almağa (yani daha fazla fiyat verip onun alışına engel olmağa) kalkmasın”12. Özetle 

müslüman tüccarların birbirlerinin ticaretlerini bozmaya gayret etmesi kesinlikle doğru değildir. 

 

J. Helal Ticaret İlkesi 

İslâmiyet’te toplum zararına faaliyetler haramdır. Kur’ân-ı Kerîm’de müslümanlara kötülüklerin 

değil iyiliklerin yayılması için yardımlaşmaları şöyle emredilmiştir: “İyilik ve takvada yardımlaşın 

ama günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın”13. Bu sebeple topluma zarar verecek ürünlerin 

                                                           
8  Nisâ Sûresi (4), 28. 
9  Buhârî, Sahîh, I, 25; Ebû Dâvud, Sünen, VII, 205. 
10  Ebû Dâvud, Sünen, III, 272. 
11  Buhârî, Sahîh, III, 72. 
12  Müslim, Sahîh, II, 1033. 
13  Mâide Sûresi (5), 2. 

Fiyat, arz talep 

dengesi içinde 

piyasada oluşur. 

Müdahale edilmez. 

 



 

 
 

8 

ticarete konu edinilmesi de yasaktır. Hasılı müslümanlar içki, kumar, fuhuş ve kehanet gibi 

alanlarda ticaret yapamaz. 

K. Fâizsizlik İlkesi 

Faiz haramdır. “Allah alım satımı helal, faizi haram kıldı”14 buyrulmuştur. Fâiz, öncelikle ve özellikle 

borçtan elde edilen menfaattir. Yani bir başkasıyla mal alım satımı, kira, ortaklık, iş ve vekâlet gibi 

sözleşmeler değil de borç akdi yapılıyor ve bundan gelir sağlanıyor ise fâiz alınıyor demektir.  

 

L. Zaruret ve İhtiyaçları Gözetme İlkesi 

İslâmiyet’te toplumun ve fertlerin ihtiyaçları gözetilir. Gereksinim duyulan şeyler zarûriyyât, 

hâciyyât ve tahsîniyyât diye üçe ayrılır. Fertlerin ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri 

için kesinlikle gerekli olan şeyler zarûriyyât, fertlerin ve toplumların sahip olmadıklarında sıkıntı 

çekecekleri şeyler ise hâciyyât kategorisini oluşturur. Fert ve toplumların sahip olduklarında daha 

müreffeh yaşadıkları şeyler ise tahsîniyyât sınıfını teşkil eder. İşte İslâmiyet, bireylerin ve 

toplumların gereksinim duydukları şeylerin var olması için hükümlerini esneterek çeşitli ruhsatlar 

vazeder. Bu noktada insanların yeme, içme, giyinme, ulaşım, barınma, ısınma, sağlık, eğitim, 

güvenlik ve hatta eğlenme gibi ihtiyaçlarını gözetmek gerekir. 

“Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar”15 kaidesi bununla 

ilgilidir.  

 

M. Zararın İzalesi İlkesi 

İslâmiyet’te hiç kimsenin bir diğerine zarar vermesine 

müsamaha gösterilmez. Cana, mala, nesle, dine ve akla 

yönelik her tecavüz en ağır şekilde cezalandırılır. Cana kastedenin canına kıyılır. Nesli bozmaya 

tevessül (zina) eden ağır bir tarzda cezalandırılır. Mala kastedenin eli kesilir. Hasılı insanların 

mallarına zarar verenler en caydırıcı tarzda te’dib edilir. “Zarar ve mukâbele bi’z-zarar yoktur”16 

kâidesi gereğince müslümanların birbirlerine zarar vermesi yasaklanmış; aynı zamanda zarar 

verene hakettiği cezanın dışında zarar vermek de nehyedilmiştir. Dolayısıyla “Zarar imkanlar 

ölçüsünde def edilir”17 ve “Zarar izale olunur”18.  

 

N. Örfe Saygı İlkesi 

İslâmiyet’te toplumların örfleri de saygıya değer bulunmuştur. 

Eğer insanların alıştıkları bir uygulama dinin temel naslarıyla 

çelişmiyor ise İslâmiyet, söz konusu uygulamayı kaldırmaz. 

Kur’ân ve Sünnet’te herhangi bir konuda açık hüküm 

bulunmuyorsa insanların örfüne itibar edilir. Konuyla ilgili olarak 

Mecelle’de19 ve küllî kurallarla ilgili eserlerde şu kâideler vazedilmiştir: “Âdet muhakkemdir, yâni 

                                                           
14  Bakara Sûresi, (2), 275. 
15  Mecelle, Madde 21. 
16  Mecelle, Madde 19. 
17  Mecelle, Madde 31. 
18  Mecelle, Madde 20. 
19  Mecelle, Madde 36 ve devamı. 

Faiz, ticaretten değil 
borç işleminden 

menfaat sağlamaktır. 

 

Ezmânın tağayyuru ile 
ahkâmın tağayyuru 

inkâr olunamaz. 
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hükm-i şer’îyi isbat için örf ve âdet hakem kılınır; gerek âmm olsun, gerek hâs olsun”, “İnsanların 

kullanımı bir delildir ki onunla amel vaciptir”, “Âdeten imkansız olan şey hakikaten imkansız gibidir”, 

“Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişeceği inkâr olunamaz”, “İtibar yaygın olanadır, nadire 

değildir”, “Hüküm çok olana göre verilir, nadir yok hükmündedir”, “Örfen bilinen şey şart kılınmış 

gibidir”, “Tüccarların örfen bildikleri şey aralarında şart gibidir” ve “Örfe göre düzenlenmiş hükümler 

örfün değişmesine bağlı olarak değişir”.  

 

O. Paylaşım İlkesi 

İslâmiyet’te müslümanlara kazandırılmaya çalışılan en güzel 

hasletlerden birisi de paylaşımdır. Kur’ân-ı Kerîm’de salât / namaz 

ifadesi çoğu zaman zekât kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Böylece 

müslümanların günde beş vakit namaz kıldıkları gibi sıklıkla fakirleri 

gözetmeleri gerektiği vurgulanmak istenmiştir. Ayrıca sadaka, infâk ve yetimleri gözetme hakkında 

da pek çok âyetler indirilmiştir. Kendi lüksü, israfı ve kibri için servet biriktirenleri çok ağır ifadelerle 

tehdit edilmiştir: “Ey Peygamber! Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları 

acıklı/elemli bir azapla müjdele!”20. Bu bakımdan müslüman zenginler zekâtlarını eksiksiz vermeli; 

kalan servetlerini de toplumun da faydasına olacak şekilde yatırıma dönüştürmeli ve lüks 

harcamalar yerine toplumun alt kesimlerine tasaddukta bulunmalıdır.  

 

P. Müsamaha İlkesi 

İslâmiyet merhameti, hoşgörüyü ve müsamahayı emredip 

kabalığı, tahammülsüzlüğü ve zulmü yasaklar. İnsanların alım 

satım, kira, ortaklık, borç ve benzeri işlemlerinde de bu tür ilkelerle 

hareket etmelerini ister. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, 

alım satım yaparken ve borç alıp verirken müsamahakar olanların affı için dua etmiş ve “Allah 

alırken, satarken ve borcu tahsil ederken müsamahakâr olana merhametiyle muamele etsin”21 

buyurmuştur.  

 

R. İsraf Etmeme İlkesi 

Yeryüzü ve içindekiler ile gökyüzü ve barındırdıkları Allah’ındır. İnsanların mâlik oldukları her şey 

de Allah’a aittir. İnsanlar Allah’ın kulu, malları Allah’ın mülküdür. Dolayısıyla insanlara emâneten 

verilmiş bu malların ihtiyaca göre tüketilmesi esas; müsrifçe heba edilmesi yasaktır. Resûl-i Ekrem 

Efendimiz’in “Yiyin, için, giyinin ve tasadduk edin! İsraf etmeyin, kibirlenmeyin”22 hadisi de bu temel 

ilkeyi çok veciz bir şekilde vurgulamaktadır. Netice olarak boşa akıtılan su, lüzumsuz yakılan 

elektrik, israf edilen doğalgaz, çöpe atılan ekmek ve benzeri müsriflikler gelecek nesillere verilen 

zarardır ve İslâmiyet’te böylesi hadsizlikler kesinlikle yasaktır. 

 

                                                           
20  Tevbe Sûresi (9), 34. 
21  Buhârî, Sahîh, III, 57. 
22  İbn Mâce, Sünen, II, 1192. 

Namazını kıl, 
zekâtını ver! 

 

Zekât, devletin 
müslümanlardan 

aldığı vergidir. 
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S. Vergiye Riâyet İlkesi 

Sosyal bir varlık olan insan güvenlik ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına pek 

çok devletler tesis etmiştir. Elbette devlet şemsiyesi altında olmanın verdiği güven içerisinde 

yaşamanın bir bedeli vardır.  

Tarih boyunca insanlar ödedikleri vergilerle devletlerini yaşatmış ve idarecilerinin bu vergileri 

kullanarak gerçekleştirdikleri hizmetlerden istifade etmişlerdir. İslâmiyet’te de vergi müesesesi 

müslüman ve müslüman olmayanlar için ayrı ayrı düzenlenmiş ve müslümanlardan zekât, 

müslüman olmayanlardan cizye ve haraç adı altında vergi alınması yoluna gidilmiştir. Bunların 

ödenmemesi halinde ağır cezalar öngörülmüş, hatta ilk halife Hz. Ebû Bekir (ö. 12) döneminde 

zekât vermekten imtina edenlerle savaşılmıştır.  

 

Ş. Açıklık İlkesi 

İslâmiyet’te insanlar arasında fitne ve fesat oluşması, anlaşmazlıklar / niza çıkması kesinlikle 

istenmediğinden akitlerde aşırı belirsizlikler olmaması için önlemler alınmıştır. Akitlerdeki 

belirsizlikler fıkıhta “garar” diye anılır. Garar, işlemin bazı temel unsurlarının neticesini belirsiz kılan 

bir niteliktir. Belirsizliğin derecesi bakımından garar çok, orta ve az diye üçe ayrılır. Yani eğer 

belirsizlik, akdi, bir nevi kumar işlemine dönüştürüyor ise bu durumda akdin tarafları arasında 

anlaşmazlıklara yol açacağından gararın aşırı olduğu düşünülür. Az ya da orta miktardaki 

belirsizlikler değil aşırı belirsizlikler akitleri fasit kılar. Çünkü cehalet eğer tarafların anlaşmazlığına 

sebep olacaksa fesadı gerektirir. Hz. Peygamber’den nakledilen bir habere göre “Aşırı belirsizlikler 

içeren satışlar yasaktır”23.  

 

T. Kayıtlı Ekonomi İlkesi 

Ticâri hayatta görülen kötü ilişkilerin ve olumsuz sonuçların nedenlerinden biri de tarafların 

anlaşma maddelerini açıklıkla yazmamalarıdır. İslâm, ölçü ve tartıda dürüst davranılmasını, 

taraflar arasında iyi niyet ve güvenin kurulmasını istemekle beraber; alışveriş ve borçlanma 

işlemlerinin yazılmasını da tavsiye etmiştir: Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuyla ilgili olarak: “Ey inananlar, 

belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın ... Bu Allah katında adalete daha 

uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir”24 buyurulması, ticâri 

işlemlerin kayıt altına alınmasının gereğine işaret etmektedir. 

 

U. Akde Riayet İlkesi 

İslâmiyet’te verilen sözlere sadakat göstermek önemsenir ve sözünde durmamak ya da emanete 

ihanet etmek münafıkların özelliği sayılır25. Akde riayetsizlik, beşeri ilişkilerde güveni sarsarak 

toplumsal zararlara yol açacağından hukuki alanda ceza ile karşılanır. Akdin feshi ancak tarafların 

                                                           
23  Müslim, Sahîh, III, 1153. 
24  Bakara Sûresi (2), 282. 
25  Buhârî, Sahîh, I, 16. 
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rızasıyla olur. Allah Teâla müminlere hitaben “Sözleşme yaptığınızda şartlarını yerine getirin!”26 ve 

“Ahdinize sadık kalın zira ondan sorumlu tutulacaksınız”27 buyurur. Allah Resûlü’nün de 

“Müslümanlar sözleşmelerde koştukları şartlara bağlıdırlar”28 buyurduğu nakledilir.  

 

Sonuç 

İnsanı yoktan var eden Allah Teâla, insanın dünya ve âhiret saadeti için gerekli bilgileri ve ilkeleri 

de peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla bildirmiştir. İslâmiyet’te itikat ve ibadet ile alakalı ahkâm 

olduğu gibi insanlar arasında meydana gelen nikah, boşanma ve alışveriş gibi beşerî ilişkilerle ilgili 

yönlendirmeler de vardır. Bu emir ve yasakların temel amacı da insanın dünya ve âhiret 

mutluluğunu temin etmektir. Diğer bir deyişle Allah’a kulluğun gereklerini yerine getirmek koşuluyla 

insanın zarûri ve normal ihtiyaçlarını sağlamak ile daha müreffeh yaşaması için gerekli ortamı 

hazırlamaktır.  

Bu kısa yazıda İslâm’ın temel kaynaklarından hareketle İslâm ekonomisinin temel ilkeleri 

belirlenmiştir. Bunlar doğallık, serbestlik, üretme ve çalışma, dürüstlük, kolaylık, tabii piyasa, ucuz 

ulaşım, akde riayet, saygı, helal ticaret, fâizsizlik, zaruret ve ihtiyaçları gözetme, zararın izalesi, 

örfe saygı, müsamaha, israf etmeme, vergiye riayet, açıklık ve kayıtlı ekonomi ilkeleridir. Bütün bu 

ilkelerin en temel amacı, çalışma içinde de zaman zaman vurgulandığı üzere insanların birbirlerinin 

haklarını çiğnemeden, emeklerini sömürmeden ve batıl yollarla mallarını gasp etmeden, doğal 

hayatın bir gereği olan ekonomik faaliyetlerde bulunmaları ve bu esnada taraflar arasında 

anlaşmazlıklar çıkmamasıdır. Ayrıca insanlara, bütün ekonomik faaliyetlerin amaç olmadığı ve 

aslında gelip geçici hayat içerisinde insanoğlunun mutluluğu ile sonsuz âhiret hayatında kurtuluşa 

ermenin vesilelerinden biri olduğu da hatırlatılmak istenmiştir. Çünkü İslâm ekonomisinde her ne 

kadar ferdî mülkiyet kabul edilmiş ve zenginleşme yasaklanmamış olsa da servet edinme yolları 

mutlak (kayıtsız) serbest bırakılmamış ve ayrıca servet edinildikten sonra da önemli yükümlülükler 

vazedilmiştir.  

Netice olarak insan yeryüzünün hakimi değil emanetçisidir ve hayatı boyunca bu gerçeğin 

farkında olmak zorundadır. İnsan bir yönüyle mükerrem olmakla birlikte diğer yönüyle zayıftır ve 

pek çok şeye muhtaçtır. İşte İslâm ekonomisi ile bu iki zıt niteliğe aynı anda sahip bulunan 

insanoğluna dengeli bir hayat kurmak hedeflenmektedir denilebilir. İslâm dünyasının bugün içinde 

bulunduğu acınası durum ise başka bir araştırmanın konusu olmakla birlikte şu kadarı söylenebilir 

ki İslâmiyet’le uzaktan yakından ilgisi olmayıp tam aksine İslâmi prensiplerin müslümanların 

hayatına etkisindeki zayıflıktan kaynaklanmaktadır. 

 

 

 

 

                                                           
26  Mâide Sûresi (5), 1. 
27  İsrâ Sûresi (17), 34. 
28  Buhârî, Sahîh, III, 92 (muallak olarak). 
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Doç. Dr. Davut PEHLIVANLI 

 

 

 

Sürdürülebilirlik çağımızın en önemli “mit”lerinden bir tanesi. Sürdürülebilirlik şirketler açısından 

hem karlılığın hem de gelecekte varlığını devam ettirebilmenin sigortası. Sürdürülebilirlik kamu 

yönetimi açısından hem kaynak israfının önlenmesi hem de verimliliğin teminatı. 

Faizsiz finans açısında ise sürdürülebilirlik finans sisteminde piyasa payının artırılabilmesi ve fon 

çekim merkezi olabilmenin tezahürüdür.  

 

Peki, sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak?  

Güçlü bir kurumsal yönetişim yapısı sürdürülebilirlik için önemli bir unsurdur. Faizsiz finans 

sistemini düzenleyen bir kanuna ihtiyacımız yıllardır dile getirilir fakat özel bir kanunu olmayan bir 

ortamda faaliyetler yürütülmektedir. 

Düzenlenecek kanunla faizsiz finans sisteminin şeffaf ve islami kurallara uygunluğuna yönelik 

eleştiriler ortadan kaldırılabilecek ve hem ulusal hem de uluslararası anlamda fon temini mevcut 

koşullara kıyasla göreceli olarak kolaylaşacaktır. 

İslami kurallara uygunluğu sağlamak içinde; İslâmi Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim 

Organizasyonu (AAOIFI) ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) gibi İslami Finans alanında 

saygın kuruluşların standartları Türkçe uyarlanmalı, kanun ve yönetmeliklerle uygulanması ve 

denetimi sağlanmalıdır. Bu kapsamda da Faizsiz Finans Standartları kurumu oluşturulmasına 

yönelik hazırlıklar yürütülmektedir. 

Kurumsal yönetişim kavramı da tam bu noktada akıllara gelmekte ve Ulusal İslami Denetleme 

Kurulu’nda hayat bulması beklenmektedir. Ulusal İslami Denetleme Kurulu, faizsiz finans 

kuruluşlarında yer alan denetim mekanizmaları aracılığıyla da AAOIFI ve IFSB kurallarına 

uygunluğunu denetlemeli ve gerekli aksiyonları alabilecek bir yapıda kurgulanmalıdır. 

 

                                                           
* “Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları İle Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları 

Karşılaştırması”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 552, çalışmasının yeniden revize 

edilmiş ve kısaltılmış versiyonu. 
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Ulusal İslami Denetleme Kurulu 

Faizsiz bankacılık sektörü açısından kurumsal yönetim ilkelerine uyumun güvencesi etkin işleyen 

bağımsız denetim, iç denetim, risk yönetimi ve İslami Denetleme Kurullarının varlığı halinde 

mümkün olacaktır. Bağımsız denetim, iç denetim ve risk yönetimi faaliyetleri genel anlamda eşitlik, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yönünde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun güvencesi 

sayılabilecekken İslami Denetleme Kurulları ise sosyal adaletin sağlanması ve İslami prensiplere 

uyum konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uyumun güvencesi sayılabilmektedir. 

Kurumsal Yönetim Uygulamaları çerçevesinde kullanılan finansal araçların İslami kurallara 

uygunluğunun belirlenmesi ve buna ilişkin değerlendirmelerin yapılması hem müşterilerin hem de 

paydaşların bilgilendirilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bu fonksiyonu yerine getirecek Ulusal İslami Denetleme Kurulu hem mevcut finansal araçlar hem 

de geliştirilen yeni finansal araçlar konusunda değerlendirme yaparlar. Ayrıca kurul fonksiyonları 

ve uygulamada belirlenen ilkelere uyulup uyulmadığı iç denetçiler veya kurula bağlı denetçiler 

aracılığıyla denetleyebilir.  

Söz konusu kurul aynı zamanda ‘İslami Kurallara Uyumsuzluk Riski’nin yönetimine de katkıda 

bulunacaktır.  İslami Kurallara Uyumsuzluk Riski; faizsiz bankacılık kurumlarının faaliyetlerinin ve 

kullandıkları finansal araçların İslami kurallara uyumsuz olmasından dolayı ortaya çıkabilecek 

güven kaybı ve itibar kaybı olarak ifade edilebilir. Bu risk sadece faizsiz bankacılık kurumları 

açısından ortaya çıkmamakta, aynı zamanda İslami prensiplere uygun bir şekilde fon fazlasını 

kullandıran kitleye yönelik olarak ihraç edilecek olan tahvil ve diğer borçlanma araçları için de söz 

konusu olabilmektedir. Diğer bir önemli husus da küresel finans piyasaları açısından İslami 

Kurallara Uyumsuzluk Riskinin krizi tetikleyici faktör olabileceğidir. 

Genel kabul görmüş dünya uygulamalarında banka bünyelerinde oluşturulan İslami Denetleme 

Kurul’larını (İDK)  (bizdeki mevcut haliyle fetva kurulları ve ilgili danışmanlık yapısı) tamamlayıcı 

mahiyette bir de Ulusal İslami Denetleme Kurulu yapılanması mevcuttur. Aşağıdaki şekilde 

dünyada genel olarak kullanılan İslami Denetleme Kurulu yapılanmasından hareketle Türkiye için 

öngörülen model yer almaktadır. Hem banka organizasyon şemasında yer alan İDK’lar hem de 

Merkez Bankası veya Bankacılık Otoritesi bünyesinde yer alan Ulusal İDK’lar en sık tercih edilen 

yapılanmadır.  

Önerilen Organizasyon Şeması ve Ulusal İslami Denetleme Kurulu 
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Faizsiz Finans Kuruluşlarında: İslami Denetleme Kurullarının Yapısı 

İDK’lar bütün dünyada kurumsal yönetim açısından ele alınmakta ve yapısal olarak denetim 

komitesi uygulamalarına benzetilmektedir. Denetim komiteleri aracılığıyla iç kontrol, iç denetim, 

bağımsız denetim, risk yönetimi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum güvence altına alınmaktadır. 

İDK’lar aracılığıyla ise faizsiz bankacılık kurumlarının İslam prensiplerine uygunluğu güvence 

altına alınmaktadır. 

İDK’ların da Denetim Komiteleri gibi bağımsız 

üyelerden oluşması gerekmektedir. Üyelerin 

bankadan bağımsız olmaları yani banka 

dışından veya icracı olmayan banka 

yöneticileri arasından seçilmeleri, kurul 

faaliyetleri yürütülürken objektif kararlar 

alınabilmesi açısından çok önemlidir.  

Denetim komitesi üyelerinin belirli alanlarda 

uzman olmaları şartı vardır. Bu şart komite 

faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereklidir. İDK üyelerinin de genel olarak finans, muhasebe, 

ekonomi, hukuk ve İslam hukuku alanlarından bir veya birkaçında uzman olmaları, bu kurulların 

fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için şarttır.  

AAOIFI ve diğer İslami Standartlara göre üyelerin herhangi bir suç işlememiş olmaları ve faizsiz 

bankacılık sektöründe en az 3 yıllık bir deneyime sahip olmaları da bir temel şarttır. Yine 

standartlara göre İDK’lar en az 3 üyeden oluşmalıdır (AOIFI Governance Standards No 1, 2005). 

Kurul üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirli bir süre için atanmalı ve görev süresi bitmeden 

makul sebepler bulunmaksızın görevine son verilmemelidir. Kurula üye atanabilmek için İngilizce 

bilgisi yeterli düzeyde olmalıdır. Aksi takdirde İslâmi Finansal Kuruluşlar Muhasebe Denetim 

Organizasyonu (AAOIFI), İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), Uluslararası İslami 

Derecelendirme Kurumu (IIRA) ve diğer uluslararası faizsiz bankacılık kurumlarının güncel 

uygulamalarını takip etmek zorlaşacaktır. 

İDK’ların tam anlamıyla bağımsız hareket edebilmeleri yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş 

yönetmeliklerinin varlığı halinde mümkün olabilecektir. Yönetmelikte kurulun görevleri, sorumluluk 

alanları, yetkileri, raporlama yönü, faaliyetlerin gizli tutulmasına yönelik beklentiler ve etik ilkeler 

açıklanmalıdır. 

Yönetmelikte kurul toplantı sıklıkları ve kurul sekreteryasının iç denetim birimi tarafından 

yürütüleceğine dair bir bilgi de yer almalıdır. İç denetim ekibi; 

 Geleneksel iç denetim faaliyetini yürüten iç denetçiler 

 İslami kurallara göre kontrol ve gözetim faaliyetini yürüten iç denetçiler 

şeklinde ikiye ayrılmalıdır. İslami kurallara göre kontrol ve gözetim faaliyetini yürütecek iç denetim 

personeline gerekli eğitimler verilmelidir. 

Kurumsal yönetim açısından yürütülen kurul faaliyetleri hakkında banka dışı birey ve kurumların 

bilgilendirilmesi maksadıyla kurul yıllık raporları yayınlanmalıdır (AOIFI Governance Standards No: 

1, 2005). Ayrıca bu raporlar banka yıllık faaliyet raporu ekleri arasında da yer almalıdır.  
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Dünyada ve Türkiye’de banka yıllık faaliyet raporlarının da bağımsız denetimden geçmesi 

yönünde genel kabuller ve yasal zorunluluklar bulunmaktadır. Faizsiz Bankacılık sektörü kurumları 

için yıllık faaliyet raporlarının bağımsız denetimden geçme şartına ek olarak ulusal İDK veya banka 

İDK’ları tarafından da yıllık faaliyet raporunun denetlenmesi ve buna yönelikte rapor ekinde bir 

görüş açıklanma zorunluluğu bulunmalıdır. Ulusal İDK tarafından yerine getirilecek bu denetim 

hizmeti gerekli uzman personele sahip bağımsız denetçi kuruluş tarafından da verilebilir. 

Kurulların sözü edilen faaliyetleri tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri, üyelerin kurul faaliyetlerine 

yeterli zamanı ayırabilmeleri halinde mümkün olacaktır. Buna yönelik olarak yönetmelikte uygun 

açıklama yer almalıdır. 

Ayrıca yönetmelikte özellikle uygulamada problemler yaşanmaması için denetim komitesi, iç 

denetim birimi, bağımsız denetçi ve diğer kurumsal yönetim komiteleri ile ortak çalışma alanları ve 

ilgili konular belirtilmelidir. 

 

Faizsiz Finans Kuruluşlarında: İslami Denetleme Kurullarının Fonksiyonları ve İlgili 

Standartlar 

Kurul fonksiyonları ikiye ayrılmaktadır; 

 Mevcut finansal araçlar, yeni oluşturulan araçlar, bankacılık faaliyetleri ve sözleşmeler 

hakkında görüş bildirmek, ön denetim, 

 Kontrol ve gözetim işlevlerini yerine getirmek, işlem sonrası denetim. 

Faizsiz finans faaliyetlerinin ve kullanılan finansal araçların İslami kurallara uygunluğunu belirtmek 

amacıyla oluşturulan görüşe fetva denir. Fetva, kurulun temel fonksiyonlarından biridir. Fetva 

çoğunlukla banka yönetimleri veya müşteriler tarafından finansal araçlara yönelik talep 

edilmektedir.  

Kurulun ikinci fonksiyonu ise uygulamada hem verilen görüşlere uygunluğu hem de İslami kurallara 

uygunluğu belirlemek için iç denetçiler veya kurul denetçileri aracılığıyla faaliyetlerin, finansal 

araçların, sözleşmelerin ve diğer işlemlerin kontrol ve gözetimidir. 

Çok az finansal kurum tarafından işlem sonrası denetim faaliyetleri yürütülmektedir. İşlem sonrası 

denetim tamamlanan bankacılık faaliyetlerinin İslami prensiplere uyumunu belirlemek üzere ana 

kütleden seçilen örneklem üzerinde gerekli testlerinin icra edilmesi şeklinde yürütülür. Bu denetim 

türü iç denetim veya bağımsız denetim birimleri tarafından gerçekleştirilebileceği gibi kurul 

denetçileri tarafından da gerçekleştirilebilir. 

Kurul tarafından denetim faaliyetleri yürütülürken standartlaştırılmış İDK denetim programına 

ihtiyaç vardır. Bu programlarda ayrıntılı bir şekilde adım adım denetim prosedürleri, politikaları ve 

süreçleri açıklanmalıdır. Böylelikle kontrol ve gözetim işlevini yerine getirecek olan denetçi grubu 

(iç denetçi, bağımsız denetçi veya kurul denetçisi) değişse de denetim metodolojisinde birlik 

sağlanacaktır. 

Kurulun söz konusu fonksiyonları yerine getirilirken ve gerekli uygunluk değerlendirmeleri 

yapılırken İslâmi Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından 

yayınlanan Muhasebe, Denetim ve Kurumsal Yönetim Standartları, Etik Standartlar ile İslami 

Standartlar dikkate alınmalıdır. 



 

 
 

16 

AAOIFI tarafından yayınlanan başlıca 

kurumsal yönetim standartları; İslami 

Denetleme Kurulu (İDK) atama, oluşum ve 

raporlama, İslam kuralları açısından 

incelemeler, İslam kuralları açısından banka 

içi incelemeler, İslami bankalar ve finans 

kurumları için denetim ve kurumsal yönetim komiteleri, İslami Denetleme Kurulu’nun (İDK) 

bağımsızlığı, İslami bankalar ve finans kurumları için yönetim prensipleri ile kurumsal sosyal 

sorumluluk standartlarından meydana gelmektedir. 

AAOIFI tarafından yayınlanan başlıca İslami standartlar; döviz işlemleri, kredi kartı işlemleri, 

borçlunun borcunu ödememesi, borcun yenilenmesi anlaşmaları, garantiler, ticari bankanın İslami 

usullere göre çalışan bankaya dönüşmesi, havale işlemleri, satın alma emri olarak murabaha, icara 

işlemleri, selem, istisna, muşareke, mudarebe, akreditif, finansman bonoları, sukuk, mülkiyet, faiz, 

finansal kâğıtlar (hisse senedi ve bono), sendikasyon kredisi, İslami sigorta, endeksler, bankacılık 

hizmetleri, tavarruk, tahkim, vakıf ile zekat başlıklarını taşımaktadır. 

AAOIFI standartlarına ek olarak IFSB kuralları ve standartları da dikkate alınmalıdır. IFSB 

tarafından da Temmuz 2010 itibariyle yaklaşık 11 standart yayınlanmıştır. Standartların başlıcaları 

risk yönetimi ilkeleri, sermaye yeterliliği standardı, İslami Finansal Kurumlar için kurumsal yönetim 

ilkeleri, İslami Finansal Kurumlar için şeffaflık ve piyasa disiplini, İslami kolektif yatırımlar yönetim 

ilkeleri, sukuk, menkul kıymetleştirme ve gayrimenkul yatırımları için sermaye yeterliliği gerekleri 

ile İslami sigortalar için yönetim ilkeleri şeklindedir. 

 

Katılım Bankaları’na Yönelik Öngörüler 

 Katılım Bankaları bünyesinde İslami Denetleme Kurulu (İDK) şeklinde bir yapılanma yoktur. 

Bunun yerine danışmanlar aracılığıyla kurul fonksiyonlarının yalnızca ön denetim (diğer bir ifadeyle 

görüş bildirme) yönü icra edilmeye çalışılmaktadır.  

Finans sektörünün olabildiğince küreselleştiği günümüzde böylesine çok başlı bir yapılanma 

uluslararası alanda rekabet gücünü azaltan bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 

danışmanlar aracılığıyla sadece kurulun danışma fonksiyonu çalıştırılmakta, kontrol ve gözetim 

fonksiyonları ise ihmal edilmektedir. 

Bundan dolayı İDK’lar bir an önce kurumsal yönetim uygulamalarının bir gereği olarak katılım 

bankaları bünyelerinde oluşturulmalı, organizasyon şemalarında yer almalı, yönetmelikleri 

yayınlanmalı, banka yıllık faaliyet raporları ekleri arasında İDK yıllık raporlarına da yer verilmeli ve 

yıllık faaliyet raporları hakkında İDK görüşü de açıklanmalıdır. 

Türkiye bankacılık sektöründe halen uygulamada olan banka yıllık faaliyet raporu hakkında 

bağımsız denetçinin görüş bildirme zorunluluğuna benzer bir uygulama, katılım bankları ve faizsiz 

bankacılık finansal araçlarına yönelik işlem yapan bankalar için de getirilmelidir. Bu uygulama 

bağımsız denetim kuruluşlunun İslâmi Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 

(AAOIFI) ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) standartlarına uyumun denetlenmesi ve yıllık 

faaliyet raporu hakkında İslami prensipler çerçevesinde görüş açıklaması şeklinde 

gerçekleştirilebilir. Bu uygulamaya bir diğer alternatif de yıllık faaliyet raporu hakkında görüşün 
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banka İDK’ları tarafından açıklanması ve bu görüşün yıllık faaliyet raporunda yer almasıdır. Fakat 

ikinci alternatif kurulun bağımsızlığını zedeleyebilir. 

Ayrıca Dünya uygulamalarına paralel olarak Merkez Bankası veya Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu çatısı altında Ulusal İslami Denetleme Kurulu oluşturulmalı ve uygulamada 

ortaya çıkabilecek yorum farklılıklarının önüne geçilmelidir. 

Bütün bu yenilikler temelde kurumsal yönetim uygulamaları şeklinde değerlendirilmeli ve hedefin 

daha güçlü bir finansal yapı olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

 

 

Sonuç 

Günümüzde finans sektörü gerek küresel gerekse de ulusal düzeyde çok fazla etkileşim halindedir. 

Bir ülkede veya bir alanda ortaya çıkan sorun bütün dünyayı etkileyebilmekte ve sonuçta reel 

sektörün de krize girmesine neden olabilmektedir.  

Faizsiz Bankacılık faaliyetlerinin ve finansal araçlarının İslami kurallara, İslâmi Finansal Kuruluşlar 

Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) 

standartlarına aykırılıktan dolayı itibar riski ve İslami kurallara uyumsuzluk riski ile karşılaşması 

mümkündür.  

İslami kurallara uyumsuzluk riski, genel olarak bankacılık sektörünü ve reel sektörü krize götüren 

tetikleyici bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede benzer deneyimleri yaşamış ülkelerin 

uygulama sorunları değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalı ve yasal düzenlemeler 

gerçekleştirilmelidir. Uluslararası düzeyde ise AAOIFI ve IFSB standartlarına uyum seviyesi 

arttırılmalı ve sektörün itibar kaybına uğrama ihtimali kontrol altında tutulmalıdır. AAOIFI ve IFSB 

tarafından yapılacak düzenlemelerle küresel çapta ihraç edilecek finansal araçlar için Uluslararası 

İslami Derecelendirme Kurumu (IIRA) derecelendirme notu ihraç öncesi bir şart olarak kabul 

edilmelidir. 

Uluslararası standartlara uyum çerçevesinde öncelikle standartlar Türkiye bankacılık sistemine 

uyarlanmalı ve standartlara uyuma yönelik Katılım Bankaları için bir yol haritası oluşturularak geçiş 

daha sağlıklı bir şekilde organize edilmelidir. 

Dünyada yükselişte olan finansal kurumlar arasında yer alan faizsiz bankacılık konusundaki ihtiyaç 

duyulan düzenlemelerin hazırlanarak etkili bir biçimde hayata geçirilmesi, uluslararası finans 

merkezleri arasında yer alma yolundaki Türkiye’nin bu alandaki konumunu daha da 

güçlendirecektir. 

Çok tabii ki bu tür düzenlemeler Faizsiz Finans sisteminin ihtiyacı olan özel bir kanunla da 

perçinlenmelidir. 
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Evren YAŞAR - Hüseyin DENİZ* 

 

 

 

Sürekli aynı soru ile karşılıyoruz % 99’u Müslüman olan bir ülkede neden katılım bankacılığının 

payı % 5’in üzerine çıkmıyor. Katılım Bankacılığı özünde faiz hassasiyeti olan kişiler için 

konvansiyonel bankalara alternatif olarak geliştirilmiş, temelinde konvansiyonel bankaların 

sağladığı finansal hizmetleri İslami kurallara göre dizayn etme iddiasında olan kuruluşlardır. 

Ülkemizde katılım bankalarının geçmişi 1983’te Özel Finans Kuruluş’larına (ÖFK) 

dayanmaktadır. Daha sonraları 1999 ve 2001 yıllarında yapılan düzenlemelerle konvansiyonel 

bankalar yanında finansal sistemde kabul görmüşler ve en son 2005 yılında  5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nu ile de katılım bankası ismini almışlardır. 

Katılım Bankaları’nın tarihine kısaca değindikten sonra asıl sorumuza geri dönelim neden katılım 

bankaları halen hak ettiği pazar payına sahip değil.  Hatta artık devlet bu konuda aktif rol oynamaya 

karar almasına sebep olacak kadar kısır bir döngü içinde. 

Bu soruya kendi içinde tutarlı birçok cevabı verilebilir; 

Konvansiyonel bankalar arasında katılım bankaları henüz emekleme aşamasında; evet tarihsel 

geçmişe bakıldığında haklı bir gerekçe olarak görülebilir. 

Konvansiyonel bankalara nazaran hukuki alt yapısı çok geç oturtuldu, evet 2005 yılına kadar aslına 

bakılırsa özellikle mudiler açısından ( 150,000 TL’lik devlet garantisi vb.) bir belirsizlik söz konusu 

idi; özellikle İhlas Finans’ın iflasından sonra ciddi anlamda bir güven erozyonu yaşandı.  

Faizsiz bankacılık esaslarına göre çalışılmasına rağmen bu doğru bir şekilde ifade edilemiyor, hala 

katılım bankacılığına karşı bir ön yargı var; evet hala neden katılım bankaları zarar etmiyor, kredi 

aldığında neden vadeye göre değişen bir kar payı veriliyor, neden konvansiyonel bankaların 

uyguladığı faiz oranlarına yakın faiz oranları katılım bankalarında da uygulanıyor gibi sorulara 

verilen cevaplara karşı bir ön yargı var. 

 Ayrıca katılım bankaları arasında ürün bazında alınan kararların uyumsuz olması yani bazı katılım 

bankalarının danışma kurulunun aldığı karar ile başka bir katılım bankasının aldığı karar veya 

icazet birbirinden farklı olabiliyor.  

Konvansiyonel bankacılık, birçok üniversitenin iktisat, işletme vb. bölümlerinin müfredatında yer 

alırken, katılım bankacılığı temelli akademik eğitim daha yeni başladı dolayısıyla bu konuda 

                                                           
* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İşletme Doktora Programı 
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yetişmiş insan kaynağı eksiği var; evet birkaç yıl öncesine kadar üniversitenin ilgili bölümlerinden 

mezun olanları kulaktan duyma bilgiler dışında katılım bankaları hakkında bilgileri yoktu, her şeyi 

katılım bankalarında çalışmaya başladıktan sonra öğrendiler.  

Yukarında bahsedilen tüm gerekçeler katılım bankalarının pazar payının % 5 de kalması için bir 

sebep olarak kabul edilebilir. Peki, katılım bankaları her alanda konvansiyonel bankaların gerisinde 

mi?  Eğer değilse neden? Aslında konvansiyonel bankalarla yapılan pazar payı yarışında geride 

kalınmasının sebebini belki katılım bankaları nerede başarılı burada neler doğru yapılmış diye 

bakarak bir cevap bulabiliriz. 

Katılım bankalarını ve mevduat bankalarını belirli alanlarda karşılaştırarak başlayalım ve katılım 

bankalarının bu karşılaştırdığımız alanlardaki paylarını inceleyelim.  

Mevduat ve katılım bankalarının aktif büyüklükleri karşılaştırıldığında, katılım bankalarının toplam 

aktif büyüklük içindeki payının % 5.1 olduğunu görüyoruz. 

 

Temmuz 2017 Milyon TL 

Toplam Aktifler (Mevduat) 2.697.286,46 

Toplam Aktifler (Katılım) 145.442,14 

Katılım Bankalarının Oranı 5,1% 

 

Bankaların en önemli aktif kalemi olan krediler açısından değerleme yapıldığında, kredi türlerine 

göre aşağıda yer alan sonuçlar ortaya çıkmakta. Mevduat ve katılım bankalarındaki toplam kredi 

büyüklüğü 1,8 Trilyon TL iken katılım bankalarının payı i %4,7’dir.  

 

Temmuz 2017 Toplam 

Toplam Krediler (Mevduat) 1.740.577,18 

Toplam Krediler (Katılım) 85.896,27 

Katılım Bankalarının Payı 4,7% 

  

Mevduat ve katılım bankalarının işletme kredi büyüklüklerine bakıldığında, 600 milyar TL’lik 

pastada katılım bankalarının payının %7,9 olduğu görülmekte. Bu pay hem aktif büyüklükteki 

payının hem de toplam kredilerdeki payının üzerindedir.  

 

Temmuz 2017 Toplam 

İşletme Kredileri (Mevduat) 554.011,08 

İşletme Kredileri (Katılım) 47.518,12 

Katılım Bankalarının Payı 7,9% 
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Mevduat ve katılım bankalarının KOBİ kredileri büyüklükleri karşılaştırıldığında, katılım 

bankalarının  nakdi kredilerdeki payının %6,3 ve gayri nakdi kredilerde ise payının % 10,1 olduğu 

görülmekte. Özellikle gayri nakdi kredilerde, katılım bankaları,  neredeyse aktif büyüklüğünün 2 

katı kadar bir paya sahip.  Aynı dönemde mevduat bankalarının gayri nakdi kredi kullanan 1.7 

milyon müşterisine karşılık katılım bankalarının müşteri sayısı ise sadece 46 bin müşteri, toplam 

gayri nakdi müşteri sayısında katılım bankalarının payı sadece %2.5 seviyelerinde, nakdi 

kredilerde ise pay çok daha düşük, %1.7. Aslında bu tablo bize katılım bankalarının daha az sayıda 

ama daha miktarlarda kredi kullandırdığını gösteriyor. Kısaca katılım bankalarının risk 

konsantrasyonu yüksek yani yumurtaların dağıtıldığı sepet sayısı az.  

 

Temmuz 2017 Toplam Nakdi 
Krediler (Milyon TL) 

Toplam Gayri Nakdi 
Krediler (Milyon TL) 

Toplam KOBİ Kredileri (Mevduat) 446.107,56 120.973,34 

Toplam KOBİ Kredileri (Katılım) 29.884,04 13.535,30 

Katılım Bankalarının Oranı 6,3% 10,1% 

 

Mevduat ve katılım bankalarının konut kredileri büyüklükleri karşılaştırıldığında, katılım 

bankalarının payı % 7 seviyesinde. Katılım bankaları, konut kredilerinde de, aktif büyüklükteki 

payından daha yüksek bir paya sahip.  

 

Temmuz 2017 Milyon TL 

Tüketici Konut Kredileri (Mevduat) 169.836,52 

Tüketici Konut Kredileri (Katılım) 12.693,85 

Katılım Bankalarının Oranı 7% 

 

Mevduat ve katılım bankalarının taşıt kredileri büyüklükleri karşılaştırıldığında, katılım bankalarının 

payı % 10,7. Bu alanda da katılım bankalarının mevduat bankalarının çok gerisinde değil. 

Temmuz 2017 Milyon TL 

Tüketici Kredileri Taşıt (Mevduat) 5.846,77 

Tüketici Kredileri Taşıt (Katılım) 701,87 

Katılım Bankalarının Payı 10,7% 
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Mevduat ve katılım bankalarının tüketici kredileri büyüklükleri karşılaştırıldığında ise katılım 

bankalarının payı % 0,6’dır. İşte katılım bankalarını, mevduat banakları ile karşılaştırdığımızda 

aşağıya çıkan kaleme geldik.  

 

Temmuz 2017 Milyon TL 

Tüketici Kredileri İhtiyaç (Mevduat) 181.100,72 

Tüketici Kredileri İhtiyaç (Katılım) 1.066,98 

Katılım Bankalarının Payı 0,6% 

 

Bankaların aktif tarafını oluşturan krediler kalemi içinden, bu çalışmada incelediğimiz toplam 

tüketici kredilerini değerlendirdiğimizde, katılım bankalarının payı %3,9’dur. Ancak tüketici kredileri 

içinden ihtiyaç kredilerini çıkarıp, katılım bankalarının, konut ve taşıt kredilerindeki payına 

baktığımızda ise bu oranın %7,1 olduğu görülmektedir. Katılım bankaları kabaca 182 milyar TL’lik 

ihtiyaç kredileri pazarından sadece 1 milyar TL’sine sahiptir. İhtiyaç kredileri toplam krediler içinde 

%10 gibi azımsanmayacak bir paya sahiptir. Burada katılım bankalarının ürün geliştirme 

birimlerine çok büyük görevler düşmektedir. Nakit para vermek caiz değil deyip kolaycılığa 

kaçılmadan, mevcut ihtiyaç kredileri prosesleri iyileştirilerek ve müşterilerin ihtiyaçları analiz 

edilerek onlara hem İslami kurallara uygun hem de müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler 

geliştirilebilir. En azından müşterilerin mevcut ihtiyaç kredisi ürünlerine neden talep 

göstermediklerinin cevabı sorgulanarak, bu üründeki sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri 

geliştirilebilir. 

 

Temmuz 2017 Milyon TL 

Tüketici Kredileri Toplam (Mevduat) 356.784,01 

“Tüketici Kredileri Toplam (Katılım) 14.462,70 

Katılım Bankalarının Payı 3,9% 

 

Temmuz 2017 Milyon TL 

Konut ve Taşıt Toplam (Mevduat) 175.683,29 

Konut ve Taşıt Toplam (Katılım) 13.395,72 

Katılım Bankalarının Payı 7,1% 

 

Katılım bankaları genel olarak krediler bacağında başarısız değildir, katılım bankaları tüketici 

kredilerinde müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürüne henüz sahip değildir.  

Bu aşamada bankaları pasif kalelerini göz önünde bulundurarak karşılaştırmaya, en önemli 

mevduat kalemi olan, mevduat bankaları için adından da anlaşılacağı gibi mevduat büyüklüğü, 

katılım bankaları açısından da topladıkları fon büyüklükleri açısından başlayabiliriz.  
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Mevduat ve toplanan fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 1,6 trilyon TL’dir. Katılım bankalarının bu 

pazardaki payı ise % 5,9 dur. Katılım bankaları fon sahiplerine vereceklerini kar paylarını önceden 

belirleyemez, konjonktüre ve ihtiyaçlarına göre verecekleri kar paylarını değiştirme imkanları da 

yoktur, bu dezavantajlarına rağmen bu alanda, katılım bankları kredi pazarındaki payından daha 

fazla paya sahiptir.   

 

Temmuz 2017 Toplam 

Toplam Mevduat (Mevduat) 1.500.772,31 

Toplanan Fon Miktarı (Katılım) 94.464,42 

Katılım Bankalarının Payı 5,9% 

 

BDDK mudi sayılarını yayımlamaktadır ancak bu rakamlar tekil mudi sayıları değildir, aslında  

hesap sayıları demek daha doğru olacaktır. Bu verilere göre toplam 83 milyon hesap vardır, katılım 

bankalarının payı ise %5,1’dir. Hesaplardaki ortalama mevduatın katılım bankalarında daha fazla 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

Temmuz 2017 Toplam 

Mudi Sayısı (Mevduat) 77.715.972 

Mudi Sayısı (Katılım) 4.159.419 

Katılım Bankalarının Payı 5,1% 

 

TL mevduat ve fon büyüklükleri açısından baktığımızda ise toplam değerlerdeki ile hemen hemen 

aynı dağılım ile karşılaşıyoruz, katılım bankalarının toplam TL’sı  mevduat ve fon toplama içindeki 

payı %5,8 seviyesindedir.  

 

Temmuz 2017 Toplam 

TL Mevduat (Mevduat) 851.081,68 

TL Mevduat (Katılım) 52.838,69 

Katılım Bankalarının Payı 5,8% 

 

Döviz tevdiat hesaplarında da benzer bir senaryo söz konusu, katılım bankalarının payı %5,6, 

toplam değerdeki payından çok da fazla bir sapma söz konusu değil.  

 

Temmuz 2017 Toplam 

Döviz Tevdiat Hesabı (Mevduat) 630.758,16 

Döviz Tevdiat Hesabı (Katılım) 37.088,49 

Katılım Bankalarının Payı 5,6% 
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Kıymetli maden hesaplarındaki mevduat ve fon miktarı dağılımına bakıldığında ise durum çok 

değişiyor, katılım bankalarının Pazar payı %19,3 seviyesine çıkıyor. 

 

Temmuz 2017 Toplam 

Kıymetli Maden (Mevduat) 18.932,47 

Kıymetli Maden (Katılım) 4.537,24 

Katılım Bankalarının Payı 19,3% 

 

Kıymetli maden hesaplarının toplam mevduat içindeki payı %1,5 seviyelerinde olup belki göz ardı 

edilebilir. Ancak bu sonuç, bizlere bir gerçeği tekrar hatırlatıyor, nasıl ki ihtiyaç kredilerinde müşteri 

taleplerine yönelik ürünlerin eksikliğini katılım bankalarının toplam tüketici kredilerindeki pazar 

payının çok altında %0,6 seviyesinde kalmasına neden olarak gösterdiysek, kıymetli maden 

hesaplarında katılım bankalarının toplam mevduat pazarındaki payının çok üstünde %19,3 

seviyesinde bir pazar payına sahip olmasının sebebi ise bu alandaki ürün çeşitliliğidir. 

Katılım bankaları başta Kuveyt Türk olmak üzere özellikle altına dayalı ürün gamının genişliği 

açısından lider konumdadır. Katılım bankaları, bu alanda birçok yenilikçi ürüne imza atarak sektöre 

kazandırmıştır, şubelerden ve ATM’lerden fiziki altın satışı, şubelerden hurda altın toplama, 1 gr 

altında çok küçük tasarruflarla altın alımı gibi. Bu alanda yapılan yenilikçi ürünler ve müşteri 

ihtiyaçlarının doğru tespiti ve süreçlerin müşteri memnuniyetine yönelik olması meyvelerini vermiş 

ve bir katılım bankası 2016 faaliyet raporlarında yer alan verilere göre bu alanda sektörde 3. sırada 

yer almıştır. 

 

2016 Aralık banka Sıralaması  Bin TL 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 2.832.828 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 2.393.405 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 2.340.021 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2.026.567 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1.392.853 

Akbank T.A.Ş. 1.166.647 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 900.389 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1.010.609 

Finansbank A.Ş. 778.428 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 582.761 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 609.887 

Denizbank A.Ş. 534.228 

HSBC Bank A.Ş. 377.213 

Şekerbank T.A.Ş. 202.341 

Albaraka Katılım Bankası A.Ş. 599.733 

ING Bank A.Ş. 44.951 

Ziraat Katılım Bankası 52.470 

TOPLAM 17.845.331 
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Katılım bankalarının pazar paylarının tartışıldığı ve yeteri kadar pazar payına sahip olmadığının 

düşünüldüğü bu dönemde bu alanda başarının nasıl yakalanıldığı sorusunun cevabına 

odaklanmak daha değerli.  

Yenilikçi olmak, müşteri taleplerine yönelik ürünler çıkarmak başarının anahtarı gibi gözüküyor. Bu 

noktada katılım bankalarının geleceği açısından en önemli göre ürün geliştirmecilere düşüyor.  
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Hasan Hüseyin BENLİ* 

 
 

 

 

1. Genel Bir Bakış 

Varlıkların menkul kıymetleştirilmesi tarihsel olarak Orta Çağa kadar uzanmaktadır. Bu dönemdeki 

yatırım araçları alış-veriş ve diğer ticari faaliyetlerden kaynaklanan finansal yükümlülükleri 

gösteren bir kağıt olarak ortaya çıkmıştır. Günümüze gelindiğinde ise sistem çok çeşitlilik arz 

ederek grift bir hal almıştır. 

1970’li yılların sonunda gelişmiş ülkelerde başlayan ve 1980’li yıllarla birlikte Gelişmekte Olan 

Ülkeleri de (GOÜ) kapsayacak biçimde yaygınlaşan finansal serbestleşme uygulamaları ve onun 

bir parçası olarak sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile sermaye hareketleri üzerindeki 

denetim ve kısıtlamalar kaldırılmıştır.  

Sermaye hareketlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması teknolojik gelişmelerle birleşince, 

uluslararası finans piyasalarında ülkeler arasında kolaylıkla hareket edebilen finansal akımlar hızla 

artarak büyük boyutlara ulaşmıştır.  

Gelinen bu noktada uluslararası sermaye hareketlerindeki liberalizasyon ve deregülasyon finansal 

piyasalarda dalgalı bir dönemin gelişmesine, türev ve kaldıraçlı işlemler dolayısıyla para 

hareketleri mal hareketlerinin önüne geçmiştir. Uluslararası sermaye hareketleri, giderek 

geleneksel işlevinden uzaklaşarak hızla büyüyen hacminin yanı sıra görece daha kısa vadeli ve 

spekülatif bir niteliğe bürünmüştür. 

Dünyada özellikle 1970’li yılların ortasından itibaren başlayıp 1980’li yıllarda hız kazanan ve 1990’lı 

yıllardaki Asya, Güney Amerika ve Rusya’da baş gösteren finansal krizler ve son olarak 2008 

yılında gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan mortgage krizi gelinen finansal sitemin bir sonucudur. 

Tüm dünya ekonomilerini etkileyen 2008 Küresel Krizi ile birlikte para ve sermaye piyasalarında 

yeni sistemler, finansal hizmetler ve ürünler için birtakım arayışlar başlamıştır. Krizden çıkış yolu 

olarak görülen alternatif sistemlerin en önemlilerinden birisi olarak  “İslami Finans” gündeme 

oturmuştur. Özellikle Ortadoğu ve Asya’nın önemli bir kısmında 1980’li yıllarda popüler bir kavram 

olan İslami Finans, son 10 yıllık zaman diliminde hızla Avrupa ve Amerika’ya da yayılarak 

tanınırlığını arttırmıştır.  

                                                           
* Maliyeci, Bankacı, Marmara Üniversitesi- Maliye Politikası Yüksek Lisans Programı 
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Türkiye’de ise 30 yılı aşan bir geçmişe sahip olan faizsiz bankacılık öncülüğünde “İslami Finans” 

nispeten düşük risk modeliyle özellikle son 10 yılda büyük bir gelişim göstermiştir. Finansal 

çevrelerce dikkatle takip edilen ve halen kat edilmesi gereken uzun bir yolun olduğu görülmektedir.  

 

 2. İslami Finans 

İslami Finans kavramı genel olarak her türlü finansal ürünlerin ve finansal işlemlerin İslami kurallar 

çerçevesinde uygulandığı sistemdir. İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi nedeniyle 

modern finans anlayışına alternatif bir alan olarak değerlendirilen İslami finans son yıllardaki 

gelişmeler ışığında küresel finans piyasalarında alternatif bir alan olarak hızla gelişmiştir. Bu 

bağlamda İslami finansman yöntemlerinin tümü, faizli işlemlerin yasak olması ve İslam dininin iş 

ahlakının korunması ilkeleri üzerine dayanmaktadır. Faizsiz finans sistemine ait ürünleri 1970’li 

yıllardan itibaren başlayarak bugün yaklaşık 75 ülkede kullanıldığını görebilmekteyiz. Geçmişte 

ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğunlaşmışken, günümüzde İngiltere, 

Almanya ve ABD gibi batı ülkelerinde de faizsiz finans sistemine ait ürünlerin hızla yayılmaya 

başladığı görülmektedir 

Bu gün faizsiz finans kurumları, fon toplama, fon kullandırma, ödeme sistemleri, döviz işlemleri, 

risk yönetimi ve riskten korunma gibi çok çeşitli hizmetler ve ürünler sunabilmektedir. Risk 

paylaşımı, kâr-zarar ortaklığı gibi geleneksel finansal ürünlerin yanında, Sukuk  (İslami tahvil/Kira 

sertifikası) gibi yeni finansal ürünlerin geliştirilmiş olması İslami finans sisteminin daha da gelişip 

derinleşerek geleneksel finansal sistemin sık sık ürettiği  finansal krizlerin de böylece kısmen de 

olsa önüne geçilmiş olacaktır. 

 

3. Sukuk (Faizsiz Tahvil):Kira Sertifikası 

Sukuk, Arapça “Sak” kökünden gelmektedir. Sak kelimesinin çoğulu olan Sukuk, kelime anlamı 

olarak sertifika veya vesika anlamlarını içermektedir. Arapça’da bono ve tahviller için “Senet” 

kelimesi kullanılırken; İslami tahvil olan saklar için ise, “Sukuk” kelimesi kullanılmaktadır. 

Bu çerçevede “finansal sertifika” anlamına gelen ve geleneksel tahvilin İslami muadili olarak 

tanımlanarak “İslam tahvili” adını alan sukuk, faizsiz olması özelliği ile İslami esaslara uygun bir 

menkul kıymet olarak kabul edilmektedir.  

En basit şekliyle sukuk bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını göstermektedir. 

Sukukta yer alan hak-iddia sadece nakit akışı hakkı değil aynı zamanda mülkiyet hakkıdır. Bu, 

sukuku geleneksel tahvillerden ayrıştırmaktadır. Geleneksel tahviller faize dayalı menkul 

kıymetlerden oluşurken, sukuklardaki varlıkların muhteviyatı temel olarak mülkiyet hakkından 

oluşan menkul kıymetlerden müteşekkildir. Sukuk, yatırımcısına faiz yerine finanse edildiği 

varlıktan elde edilen gelir veya kardan pay vermektedir. Sukukta yatırımcılar bir yatırım projesine 

katılarak riski beraber üstlenmektedir. 

Katılım bankası, kredi (fon) kullandıran kurum olarak, topladığı fonları nereye aktardığını bilmek 

zorundadır. Sukuk sisteminin işleyişi de aynen bu şekildedir. İhraç edilen bütün sertifikaların 

temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir maddi bir gerçeklik aranmaktadır. Senet ve 

sukuk olarak isimlendirmenin altında da bu gerçeklik yatmaktadır. 
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Geleneksel tahvil, borca dayalı sertifika iken sukuk ise varlığa dayalı sertifika olarak 

nitelendirilebilir. Yine geleneksel tahvil, ödünç para bulmak için çıkarılan borç senetleri olup, buna 

karşın sukuk alıcısına ilgili varlıkta tam tasarruf hakkı sağlamaktadır. Sukuk ile geleneksel tahvili 

birbirinden ayıran diğer bir özellik de geleneksel tahvil ihraç edenin borcunu temsil ederken, sukuk 

ilgili varlıkta payı oranında mülkiyet hakkını temsil etmektedir. 

Sonuç olarak sukuk alıcısına sukuka konu varlıkların satılmasından oluşacak hasılatın yanında 

sukuk varlıkların-dan elde edilen gelirlerden de pay alma hakkı vermektedir.  

Bu noktada Sukukun geleneksel Bono/Tahvil ve Hisse Senedi ile arasındaki farkları ve 

benzerlikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak özetlemek mümkündür. 

 

Sukuk, Bono ve Hisse Senetlerinin Karşılaştırılması 

 

 

 



 

 
 

28 

İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Örgütü’nün tanımına göre 14 farklı sukuk 

bulunmaktadır. Bunlardan belli başlı olanları; leasinge dayalı sukuk, müşareke ve mudarabaya 

dayalı sukuk, murabahaya dayalı sukuk ve seleme dayalı sukuktur. Bu sisteme göre ana firma 

sukuk işlemine konu malları özel amaçla kurulmuş şirkete devreder. Bu şirket de varlıkları menkul 

kıymetleştirerek yatırımcılara satışını yapar. 

Sukuk piyasasında sağlanan gelişmeler İslam bankacılığındaki likidite imkanlarını artırırken bir 

taraftan da sağlanan bu gelişmeler beraberinde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik 

uluslararası mekanizmaların geliştirilmesini de gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, 2010 yılında 

TCMB’nin de kurucuları arasında bulunduğu “Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketi” 

(International Islamic Liquidity Management Corporation– IILM) kurulmuştur.Söz konusu 

yapılanmanın amacı; İslami kurallara uygun gelirleri olan uluslararası bir varlık havuzu oluşturmak 

ve bu varlıklara dayanan yüksek dereceli, basit tasarımlı, uluslararası geçerliliği ve ikincil piyasası 

olan, katılımcı ülkelerdeki faizsiz bankacılık kuruluşlarının (İslam bankalarının) likidite 

gereksinimlerini karşılayacak hacim ve vadelerde düzenli olarak sukuk ihraç edilebilmelerinin 

önünü açmak olarak belirlenmiştir.                                                        

 

4. Dünyada ve Türkiye’de Sukuk (Faizsiz Tahvil):Kira Sertifikası 

İlk İslami tahvil, Malezya hükümeti tarafından 1983 yılında ihraç edilmiştir. Malezya’nın ardından 

Kuveyt Merkez Bankası, İslami tahvil ihraç etmiştir. Bugün anladığımız anlamdaki “Sukuk” 

uygulamaları ise ilk kez yine Malezya Hükümeti tarafından 2002 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Başlangıçta 500 milyon USD olarak ihraç edilen Malezya sukuklarının % 51'i Körfez ülkelerinde, 

% 30'u Asya'da, % 15'i Avrupa'da ve % 4'ü de Amerika'da satılmıştır. Uygulama; bir kamu kurumu 

olan “Federal Malezya Arsa Ofisi” elindeki arsaların kurulan bir Kamu Varlıkları Şirketi'ne satılarak, 

oradan da Malezya Hazinesi'ne kiralanıp elde edilen kira gelirlerinin, Kamu Varlıkları Şirketi'nce 

ihraç edilen sukukların satıldığı kişilere gelir olarak aktarılmasını sağlayan bir yapı üzerine inşa 

edilmiştir. 

İkincil piyasada işlem gören ilk sukuk uygulaması ise, 2000 yılında Bahreyn’de görülmüştür. 

Akabinde Malezya, diğer İslam ülkeleri ve Müslüman olmayan ülkelerde de ihraçlar devam etmiştir. 

2000 yılında Bahreyn hükümetinin 336 milyon USD’lik ihracı ile başlayan ikincil piyasalarda işlem 

gören sukuklar, 2007 yılı sonunda 89 milyar USD ihraç büyüklüğüne ulaşmıştır. 

2001 yılında düşük bir işlem hacmi ile başlayan sukuk ihracı yıllar itibariyle giderek artış 

göstermiştir. Sukuk ihraçları, global ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılı hariç tutulduğunda hemen 

her yıl bir önceki yıla göre önemli oranda artış göstermiştir. Örneğin; 2009 yılında %40, 2011 

yılında %74, 2012 yılında %49 oranında artış yaşanmıştır. 

Sukuk ihraçlarının büyüklüğü 2014 yılına gelindiğinde ülkelere göre şöyle şekillenmiştir. Dünya 

sukuk ihracının önemli bir bölümü (%65) Malezya tarafından gerçekleştirilmektedir. %26,9 

oranında Suudi Arabistan, % 15 oranında Katar sukuk piyasasında Malezya’yı takip eden ülkeler 

olmuşlardır. Türkiye bu tarihte henüz yeni girdiği bu alanda pastadan %1’lik bir pay almıştır. 

2015 yılı sonunda dünyadaki dolaşımdaki sukuk hacmi 2014 yılına göre %14 artarak 342 milyar 

ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde de Malezya dolaşımdaki sukuk hacmi ve ihraç 

sayısı açısından liderliğini korumuştur. Malezya’nın payı 2014  yılına   göre bir miktar gerileyerek 

%55 seviyesine düşmüş olmasına rağmen liderliğini sürdürmüştür.  
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Türkiye geç başladığı bu alanda, ilk olarak sukuk uygulamalarına ilişkin SPK tarafından yayınlanan 

Kira Sertifikaları Tebliği ile ancak 2010 yılında ülkemizdeki sukuk ihracının önü açılmıştır.17 

Ağustos 2010 tarihinde Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından gerçekleştirilen 100 milyon dolar 

değerindeki  %.5.25 sabit getiri oranlı olarak Ağustos 2013 tarihine kadar vadeli olacak şekilde 

ihraç edilmiş senetler Türkiye’deki ilk sukuk ihraçlarıdır. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman 

olan Türkiye’de İslami kurallara göre ihraç edilen bir tahvil olan sukuk  o  dönemde büyük ilgi 

görmüş ve ülkenin alternatif  finansal yatırım araçlarına karşı potansiyel bir yapının hazır 

olduğunun bir göstergesi sayılmıştır.  

Daha sonra Hazine Müsteşarlığı tarafından 18 Eylül 2012 tarihinde Citigroup, HSBC ve Liquty 

house üçlüsüne yetki verilerek 1,5 milyar dolar tutarında sukuk satışa çıkarılmıştır. İlk 

gerçekleştirilen ihalenin sonucunda 5 kat talep gelmiş ve sukukun %58’i Ortadoğu, %13’ü Avrupa, 

%12’si Asya, %9’u Türkiye ve %8’i de ABD’deki yatırımcılara satılmıştır. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Malezya, Endonezya ve Pakistan’ın oluşturduğu Körfez İşbirliği 

Konseyi’nin (KİK) sukuk ihracı tutarı 2015 yılında 32 milyar ABD doları seviyesinden 2016 yılında 

40 milyar ABD dolar seviyesine yükselmiştir. 

 

Ülkelere Göre Sukuk İhracı Dağılımı 

 

 

5. Sonuç 

Yazımızın bu son bölümünde finansal piyasalar için özel sektör ve kamunun da içinde olduğu bir 

ürün olan sukuk, sermaye  piyasalarının gelişmesi ve derinlik kazanması , büyük sermaye 

gerektiren projelerin belli oranda finansmanı için önemli bir alternatif finansal enstrüman haline 

gelmiştir. Ülkemiz ekonomisi için sukukun faydalarından bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür. 

 

 Kamu Hazinesinin uzun vadeli ve daha düşük maliyetlerle borçlanabileceği  alternatif bir 

kaynak olan yeni bir finansal araç ortaya çıkmıştır.  
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 Katılım bankaları başta olmak üzere bireysel emeklilik şirketlerinin, aracı kurumlar ve ticari 

bankaların sukuka dayalı olarak çıkaracakları yatırım fonları ile sermaye piyasalarının 

daha çok gelişmesi ve derinleşmesi sağlanacaktır.  

 Sukuk üretim ve istihdam başta olmak üzere reel sektörün gelişimine katkı bulunarak cari 

açığın finansmanında öneli bir katkı sağlayacaktır. 

 Başta Asya,Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve dünyanın bir çok 

ülkesindeki yatırımcılar ülkemize  çekilerek ülkemiz varlıkları ile buluşacakları  faizsiz 

finansal bir araç fonksiyonu icra edecektir. 

 Sukuk,ülkemizdeki  bankaların  ve diğer şirketlerin uzun vadeli kaynaklara erişimini ve 

yatırımların finansmanını sağlayarak  ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda 

bulunacaktır. 
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Cüneyt PAKSOY 

 

 

 

 

Global piyasaların ajandasında birbirinden önemli başlıklar var ve günden güne bu kritik başlıklar 

artmaya devam ediyor. Bu kadar çok başlık arasında piyasalar ezber bozacak şekilde ilerlemeye 

çalışırken fiyatlar gerçekle - işlem yapanların teknik pozisyonları arasında bir karar döngüsü 

yaşıyor. 

Fiyatların zaman zaman makro temellerden yani olması gereken seviyelerden uzaklaştığını ve 

nerdeyse 24 saat açık işlem gören piyasalarda güçlü ellerin aldığı pozisyonların ve son dönemde 

iyice artan ve etkisi belirginleşen algoritmik trade işlemlerinin yani makine eşliğinde yüksek 

frekanslarla gerçekleşen işlemlerin etkili olduğunu izliyoruz. 

Sonuçta her fiyat eninde sonunda hakkettiği seviyeye ulaşsa 

da, belirli bir zaman dilimi içinde piyasalar yatırımcıları 

şaşırtan hatta ülke ekonomilerini etkileyecek düzeyde güçlü 

ters köşe trend hareketleri gösterebiliyor. 

Özellikle makinalar geliştikçe algoritmik işlemler yüzde 

olarak arttıkça ve bu makinalar adım adım yapay zekâya 

doğru evrildikçe piyasaların gücü daha hissedilir ve etkili 

olacak. Bu konuda global çapta kanun yapıcı otoriteler ve Majör Merkez Bankaları aracılığı ile 

devamlı sınırlayıcı ve düzenleyici regülasyon denemeleri olsa da, hala yüksek kaldıraçlı işlemlerin 

temelini oluşturan yüksek kar güdüsü bu adımların alınış hızını etkileyen lobileri de doğal olarak 

beraberinde getiriyor. 

Özellikle ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası 

(BOJ) Çin Merkez Bankası (PBOC) gibi Majör Merkez bankalarının 2008 krizinden çıkış için yılardır 

masada tuttukları parasal genişleme sonucu oluşan düşük faiz-bol likidite ortamının bu süreci 

beslediği ve piyasaların ezber bozarak ilerlediği klasik iktisat söylemlerinin şimdilik rafa kaldırıldığı 

ve ekonomilere dair tahminlerin bu sebeple devamlı revize edildiği bir dönemden geçiyoruz. 

                                                           
  Ekonomist, Stratejist 
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Özellikle dünya 4'cü sanayi devrimine doğru ilerlerken ve global çapta büyüme sorunlarının devam 

ettiği, bunca basılan paranın daha çok finansal sistem içinde sıkıştığı ve Reel ekonomilere doğru 

inmediği ortamın getirdiği sorunlara sadece Büyük Ölçekli Merkez Bankalarının para politikaları ile 

çözüm getirmek zorlaşırken, yüksek kaldıraçlı piyasa hareketlerinin ezber bozan bir şekilde 

ilerleyerek gelişmiş-gelişen tüm ülkeleri zorda bıraktığı bir dönemi idrak ediyoruz. 

Bu süreç sonunda global dünya; gelirin belirli bir elde toplanması ve gelir dağılımı eşitsizliğini 

çözemedikçe ve sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam ortamına kavuşamadıkça,  ya kapitalizm 

sorgusunu kapitalizmin sosyal sos içeren dönüşümü süreci ile hallederek daha az sancılı bir yola 

evrilecek yada bunca biriken devlet-özel sektör borçları global ölçekte tahvil piyasasını domine 

ederek bir finansal kriz ile daha sancılı bir dönüşüm izleyeceğiz. 

Global ölçekte artan jeopolitik risk başlıkları ve global terör olgusu da bu temel sorunlardan 

beslenerek büyürken, dünya global bir savaş korkusunu da ensesinde hissederek çözüm arayışları 

yolunda ilerliyor. 

Özetle her ülke, her şirket hatta en küçük ölçekte her birey kendi hikayesini ve gelecek 

projeksiyonlarını pozitif temellere dayanarak oluşturmaya çalışırken, global ölçekte yaşanan 

zorlukların ve finansal sistemin risk başlıklarını ve yukarda belirtmeye çalıştığımız 24 saat açık 

ezber bozan piyasaların etkisini hesaba katarak doğru stratejiler üretmek ve ironik -  beklenmedik 

olaylarla oluşabilecek sapmalara karşı yedek senaryolar içeren ek stratejilerle kendini korumak 

zorunda bulunuyor. 

Özetle global piyasaların ve ülkelerin kendi özelinde seyrini belirleyen önemli grafiklerine bakarken 

her şartta doğru ve kullanılabilir stratejiler üretmek doğru risk yönetimi, doğru yapılanma ve 

olabildiğince doğru kararlar alabilme adına çok önemli hale gelmiş durumda. 

Makro düzeyde haber başlıklarına bakarken, içsel-dışsal haber ve veri akışını takip ederken ve 

dinamiklerin piyasa hareketlerine etkisini belirlerken, finansal piyasaların faiz-kur-borsa gibi önemli 

grafiklerine olabildiğince duygusuz ve yukarda belirttiğimiz yeni dönemin şartlarını unutmadan 

rasyonel yaklaşmak ve doğru stratejiler eşliğinde yatırım kararları almak oldukça önemli olacak... 
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Global piyasalar Ekim ayı ile birlikte son çeyreğe görece rahat geçen yaz aylarına oranla daha 

yoğun ve daha stresli bir ajanda ile giriyorlar. ABD tarafında her zaman olduğu gibi FED baş aktör 

olurken,  Trump uzunca bir süre daha yapabildikleri ve yapamadıkları ile piyasalar için ikinci önemli 

başlık olarak izlenmeye devam edilecek gibi görünüyor.  

FED güvercin tonda ilerlediği yaz aylarından sonra Eylül ayı ile birlikte tekrar şahin tavır alırken , 

Ekim ayı ile birlikte bu şahin tonun arttığı ve yılın son toplantısı Aralık ayına dair faiz artış 

beklentisinin anketlerde  % 80’lerin üzerine çıktığını izliyoruz.  

Yellen’in görev süresinin sonuna yaklaşılması yeni Başkan kim olacak? sorularını piyasaların 

gündeminde tutarken, Başkan yardımcısı Fischer’in istifası ile birlikte birden fazla yeni adayın boş 

koltukları dolduracak olması yepyeni bir FED’mi doğacak tartışmalarını masaya getiriyor. 

Son çeyrekte piyasaların cevabını arayacağı sorular çok net; FED ne kadar şahin olacak? Bilanço 

küçültme nasıl başlayacak ve nasıl ilerleyecek? Aralık ayında bir ölçülü faiz artışı daha 

gerçekleşecek mi? 2018 ile birlikte yeni FED oluşumu nasıl bir FED’i piyasaların karşısına 

çıkaracak ve bu sürecin fiyatlaması nasıl olacak?  Bu sorulara ek olarak Trump’ın Başkanlığı 

tartışmaları son bulacak mı? Söz verdiği vergi reformu ve kamusal harcama süreçleri realize 

olabilecek mi?  

Özetle ABD kaynaklı birçok soruya cevap ararken bir 

yandan gelecek veri ve haber akışı izlenecek. Bütün bu 

dinamiklerin olası global piyasa etkilerini ABD tahvil 

faizlerinden (Ağırlıklı 2 yıllık ve 10 yıllık), Dolar 

Endeksi’nden ve uzunca bir süredir parabolik trend 

içerisinde rekor üstüne rakorlar kıran S&P 500 

Endeksi’nin hareketlerinden izleyeceğiz. 

Bu grafiklerde her değişim global piyasaları domine ederken, en çok da gelişen piyasaların 

manevra alanını ve küresel ölçekte en önemli başlık olan ‘’ RİSK İŞTAHI ‘’ miktarını belirleyecek. 

Bu sebeple bu 3 grafiğin sürecini ve değişimleri ve olası etkilerini devamlı yineleyerek vermeye 

gayret edeceğiz. 

Avrupa tarafında ise seçim süreci sona yaklaşırken, İtalya ve özellikle son dönemde ciddi içsel 

siyasi sorunlar ve bölünme riski taşıyan İspanya gibi ülkeler daha dikkatli izlenecek. Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) ‘nin ekstra parasal genişleme desteğiyle 2008 krizi sonrası 10 yıllık Tahvil Faizleri 

% 7’ler seviyesinden % 2’ler ve altına gerileyen bu ülkelerin bankacılık sistemleri ve tahvil 

piyasalarının seyri yakından izlenecek. 

Tam bu noktada Almanya’nın şerhi ve isteği ile sözde sıkılaştırmaya hazırlanan ve bu anlamda 

Ekim ayına randevu veren ECB Başkanı Draghi ve ECB’nin neleri ne kadar yapabileceği de 

FED’den sonra piyasaların en çok takip edeceği başlık olacak haliyle.  
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Dünyanın en borçlu 3 ülkesinden biri olan ve büyüme-işsizlik-bankacılık sistemlerinde ciddi 

sorunlar yaşayan İtalya masada başköşede dururken, daha düne kadar İtalya’dan sonra en kritik 

2’ci ülke ilan edilen İspanya tam düzelmiş olarak ilan edilirken yaşadığı siyasal kırılmalar sebebiyle 

tekrar risk algısı radarına giriyor. 2008 sonrası bankacılık sisteminden Milyarlarca Euro’nun başka 

ülke bankalarına transfer olduğu hala hafızalardayken mevcut hükümetten ‘’ İspanya Bankacılık 

sistemi bu siyasi riskleri bertaraf edebilecek güçtedir, paniğe gerek yok ‘’ şeklinde açıklamalar 

manidar gelmekte. 

Hala parasal birlikten Tam bir mali ve siyasi birlik noktasına ilerleme kaydedilmemişken, Brexit ile 

ilgili belirsizlik süreci hala masada iken, refah kaybının ve işsizliğin siyasal ve sosyal kırılmalar 

meydana getirdiği ve AB’nin ve Euro’nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda Avrupa’dan gelecek 

haber akışının global piyasaları en az Amerika’dan gelecek haber akışı kadar etkileyeceği çok 

açıktır. 

Ekim ayı Avrupa Merkez Bankası ( ECB ) toplantısı ve bundan sonraki tüm toplantılar bu çerçeve 

de oldukça kritik ve önemli olacaktır. ECB’nin olması gerekenden erken bir sıkılaştırma kararı 

alması ve bir anlamda Avrupa bankacılık ve finans sektörüne uyguladığı koruma kalkanını 

kaldırması beklenmeyen ve tahmin edilmesi zor sonuçlar da doğurabilir. Bu anlamda piyasalar bu 

süreci en az FED’in adımları kadar dikkatle izleyecektir. 

Çin ve Japonya gibi ülkelerin ekonomik gelişmeleri, büyüme süreçleri ve alışılagelmişten daha 

büyük parasal genişleme paketleri masada iken hala kırılgan düzeyde olmaları ve özellikle Çin’in 

gölge bankacılık üzerinden tartışılan sorunlu kredileri ve olası emlak balonu riski dışında hala ciddi 

bir sermaye çıkışı riski ile karşı karşıya olması piyasaların ajandasında diğer önemli risk başlıkları 

olarak yerlerini koruyacaklar. 

Jeopolitik risk başlığı altında Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler, Ortadoğu ekseninde yaşanacak 

gelişmeler ve hızla globalleşen terörizm piyasaları domine etmeye aday ve ara ara güçlü 

dalgalanmalar oluşturabilecek potansiyelde risk başlıkları olarak takip edilecek.  

Özetle ekopolitik ajanda da global piyasalar kendi ekonomik ve finansal terminolojileri dışında çok 

daha fazla başlıkla 2017’nin son çeyreğini ve 2018 ve sonrasını ezber bozacak şekilde takip 

edecek ve fiyatlama yoluna gidecekler. Bu fiyatlamalar bütün ülkeler ve özellikle gelişen ülkeler 

üzerinde önemli etkiler yapacaklar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

35 

 

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ 

 

Yılın geri kalanını izlerken, global piyasaları anlamaya çalışırken ve içerde kendi pozisyonumuzu 

belirlerken izleyeceğimiz 2 ana grafik olacak. Yazımızda da belirttiğimiz Dolar Endeksi ve ABD 10 

Yıllık Tahvil faizleri.  

Dolar Endeksi’nin seyri her zaman olduğu gibi bütün para birimlerinin Dolar karşısında olası 

sürecini belirleme adına önemli olacak. Dolar Endeksi yükseldikçe diğer bütün para birimleri dolar 

karşısında baskı altında kalacak ve özellikle gelişen ülke kurlarının manevra alanı daralırken 

Merkez Bankalarına önemli yeni görevler düşecek.  

Dolar Endeksi belirli bir tolöre edilebilir aralıkta paralel kaldıkça ve özellikle geri çekilme sürecine 

devam ettikçe diğer bütün para birimlerinin dolar karşısında manevra alanı genişleyecek ve 

özellikle gelişen ülke kurlarının baskısı doğal oarak hafifleyecek. 

Bu süreçte her ülkenin pozitif yada negatif gelişmelerden kendi dinamikleri paralelinde oluşan 

hikayesi vebuna karşı gerçekleşen yatırımcı algısı oranında fayda sağlayacağını, zaman zaman 

pozitif ayrışma oluşurken zaman zaman da negatif ayrışma süreci yaşayabileceklerini de 

unutmamak lazım. 

Dolar Endeksi FED ve birincil Trump etkisiyle 2014 sonu 2015 başında bulunduğu 88.00-92.00 

bandından başlattığı yukarı yönlü hareketle 2017 Ocak ayı itibariyle 103.00-105.00 bandna kadar 

ulaşmış ve bu süreç Dolar'ın hemen hemen bütün para birimleri karşısında değer kazanımı içine 

girmesine yol açmıştır. 

Daha sonra Trump etkisi; verilen sözlerin yerine gelmemesi, Başkanlık tartışmaları ve yine 

Trump'ın ''güçlü dolar işimize gelmez'' sözleri ile tersine dönmüş ve Dolar endeksi geri çekilme 

içine girmiştir. Bu süreci şahinden güvercin tona doğru ilerleyen FED'de desteklemiş ve jeopolitik 

risklerin de ek desteğiyle Endeks 2014 sonu 2015 başı olan 88.00-92.00 bandına geri dönmüştür. 

Mevcut durumda tekrar şahin konuma ilerleyen FED'in etkisi ve Trump'ın vergi reformunu geçirme 

gayreti ile tekrar bir tepki yükselişi başlamış ve 94.00 civarına ulaşılmıştır. Bu tepki hareketinin 

gücü ve devamlılığı oldukça önemli olacaktır. 

Dolar Endeksi’nin seyrini ağırlıklı FED’in politikaları, FED’in yeni yönetimi, ABD’den gelecek veri 

ve haber akışı ve ağırlıklı Trump ile ilgili gelişmeler belirleyecek gibi görünüyor. 

Dolar endeksi önümüzde ki dönemde 88.00-92.00 bandı desteğine yakın oldukça ve yukarda 

95.00-97.00 bandını yukarı geçip tekrar 100.00 ve üstüne çıkmadıkça, bütün kurlarda dolar'a karşı 

ara ara değer kayıpları görülse de, ara ara pozitif molalar verme imkanı da masada kalacaktır. 

Özetle 88.00-95.00 bandı içinde ve civarında kalabildikçe olumlu sayılabilecek ve risk iştahının 

destek bulduğu bir ortam görme ihtimali yüksek olacak, ama 95.00-97.00 bandı içinde ve özellikle 
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97.00 üzerinde 100.00 ve üstü ihtimaller oluştukça stres yüksek düzeyde masada olacak ve 

özellikle gelişen ülkelere doğru risk iştahı önemli ölçüde yara alacaktır. 

Aynı haber akışına bağlı olarak önemli bir pivot olarak görülen ve faiz tarafında yapılan projeksiyon 

ve senaryoların belirlenmesinde etkin bir rolü olan ABD 10 yıllıklarda yakından izlenecektir. 

Özellikle ABD tarafında FED veya başka etkilerle ABD tahvil faizleri yükseldikçe bütün gelişen 

piyasalar için kur dışında ek faiz baskısı oluşacaktır.  

ABD Tahvil Faizlerinin dengede kalması ve belirli bir bant içinde hareketliliği ise gelişen ülkeler için 

manevra alanı kazandırmaya devam edecek ve Merkez Bankalarının eli biraz daha rahat olacaktır. 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 

 

 

Bu anlamda ABD 10 Yıllık tahvil faizlerinde % 2.00 - % 2.50 aralığında hareketlilik bahsettiğimiz 

manevra alanı adına olumlu sayılabilecek bölge olarak düşünülmelidir. Faizlerin % 2.50 üzerine 

FED yada herhangi ek bir dinamikle kalıcı çıkması diğer ülkeler için faiz baskısı sinyali olacak hatta 

devamında  % 3.00 üstüne olası kalıcı hareket potansiyeli sıralı ek tedbirler gerekebilir mi sorularını 

da masaya getirecektir. 
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DOLAR-TL VE GÖSTERGE TAHVİL 

 

Bütün yukarda saydığımız global başlıkların , önemli grafiklerin doğal olarak Türkiye’nin finans 

sistemi ve ekonomisi üzerinde de önemli etkileri olacağı çok açık. Birçok başlıkla mücadele eden 

ve bu anlamda ciddi maliyetlere katlanan ama yapısal reform kararlılığını ve Türkiye’ye has 

dinamizmini kaybetmeyen ülkemizin ekonomisi ve finans piyasaları adına söylenecek çok şey var.  

Bunlardan bir bölümü pozitif olarak yer alırken geleceğe dair  bazı sorunlarımızın olduğu da çok 

açık. Birikimli yapısal sorunlar dışında özellikle enflasyon ile mücadele ederken ve bu anlamda 

TCMB odaklandığı fiyat istikrarını korumaya çalışırken birçok başlığın belirleyicisi olarak birinci 

önceliğimizin belirli bir maliyet ödeyerek yakaladığımız faiz-kur dengesinin desteklediği  finansal 

istikrar ortamının devam ettirilmesi olduğunu düşünüyoruz. 

Son dönemde yakalanan büyüme ivmesinin devamı, enflasyon ve işsizlikle mücadele ederken 

tekrar yazmaya başladığımız hikâyemize paralel olarak gelişen pozitif yabancı algısının korunması 

adına faiz-kur dengesi birincil önemde olmaya devam edecek gibi görünüyor. 

Finansal dinamikler, veri ajandası ve global piyasaların etkisi dışında;  içerde siyasi ajanda, Kuzey 

Irak ve Suriye başlıkları üzerinden direk etkili jeopolitik riskler, bunlara paralel olarak ilerleyen 

göçmen krizi, sosyal gelişmeler ve bunların devam eden ekonomik maliyetleri, ABD ve AB ve ile 

gerginleşen ilişkiler , Rusya ve komşu Ülkerlerle normalleşme çabaları gibi başlıklarda faiz ve kur 

dengesi üzerinde etkili olacaktır. 

 

 

DOLAR ENDEKSİ-DOLARTL KORELASYONU VE DOLAR-TL TARAFINA TEKNİK BAKIŞ 

 

İlk olarak grafikte görüldüğü gibi Dolar Endeksi-DolarTL korelasyonuna bakalım… Grafikte 

görüldüğü üzere uzun bir süre paralel şekilde ilerleyen hatta Dolar-TL’nin ara ara pozitif ayrışma 

göstermesinden sonra 15 Temmuz süreci ile oluşan maliyetli süreç, yatırım yapılabilir notlarımızın 

geri alınması. Bir dönem yabancı algısının negatife dönmesi gibi faktörler dolar-TL’nin 3.94 rekor 

seviyeye doğru ilerlemesi sonucunu getirirken Dolar Endeksi ile arada ki pozitif-paralel sürecin 

değiştiğini görüyoruz. 

Son dönemde Dolar Endeksi’nde yaşanan gerilemeye karşın TCMB’nın sıkı para politikası ile 

desteklenen dolar-TL tarafında yaşanan geri çekilme sınırlı olmuş görünüyor. Özetle mevcut 

durumda Dolar Endeksi-DolarTL korelasyonu paralel-negatif ayrışma sürecine dönmüş görünüyor. 

TL’nin Euro karşısında Euro-Dolar Paritesi sebebi ile yeni rekorlar görmesi ve sepet-kur’un da 

yüksek kaldığı da hesaba katıldığında kur tarafında ve özellikle dolar-TL tarafında temkinli olmak 

gerekiyor. Ara ara çekilmeler olsada bu korelasyon tekrar paralel-pozitif ayrışma moduna 

geçmeden temkinli modan çıkmamak veolası geri çekilmeleri riskleri sınırlandırma şeklinde 

kullanmak rasyonel gözüküyor. 
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Dolar Endeksi – Dolar TL Korelasyonu 

 

 

Dolar-TL tarafına teknik olarak baktığımızda ise 2003 tepesi olan 1.80 seviyesinin % 100 düzeltme 

seviyesini de içinde barındıran 3.50-3.65 seviyesini pivot değer aralığı olarak görüyoruz. Bu 

aralığın altında olası çekilmeler 3.30-3.45 aralığını tekrar gündeme getirecektir. Ama rekabetçi 

kurun korunma ihtiyacı da düşünüldüğünde bu çekilmelerin temel makro hikaye değişmedikçe 

kalıcı olması zor olacaktır. 

3.65 üzerine kalıcı taşmalarda ise TCMB kararlarının asıl realize olmaya başladığı şubat ayı 

başında ki işlemlerin tepe seviyesi olan 3.70-3.80 aralığı kritik direnç olarak takip edilecektir. 

Herhangi bir dinamikle 3.70-3.80 aralığının aşılması durumunda TCMB ek sıkılaştırma adına 

takipte olacaktır. Bu durumda teknik olarak tüm zamanların rekor seviyesi 3.94’leride içinde 

barındıran 3.90-4.10 aralığı ve devamında marjinal tepe olabilecek 4.30-4.50 aralığı belirli bir süre 

için yeni potansiyel hedef bölge olarak gündeme gelebilir. 

 

GÖSTERGE TAHVİL FAİZLERİ KRİTİK EŞİKTE  

 

TCMB ‘nın Geç Likidite Penceresi ( GLP ) üzerinden fonlama yaptığı 12.25 seviyesi aslında 2 yıllık 

Gösterge Tahvil içinde kritik bir sınır olarak göze çarpmakta. Kabaca son 7-8 senenin tepesi olan 

% 12.00- %12.50 aralığının korunması hem finansal dengeler, hem  artan ek borçlanma ihtiyacı 

ve bunun maliyeti ,hem yabancı algısı hemde risk primi adına oldukça kritik bir eşik olarak takip 

edilmelidir. 
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Gösterge Tahvil Faiz Grafiği 

 

 

Gösterge tahvil tarafında yabancı ağırlığı ve alımların hissedilmesi ve piyasanın rahatlaması için 

en azından % 10.00- % 11.00 aralığına dönebilmek önemli olacaktır. Bu durumda mevduat faizleri 

ve kredi maliyetlerinde piyasa dinamikleri ile bir miktar rahatlama mümkün olabilir. Bu süreçte % 

11 civarında olan Enflasyon’un gelişimi ve bu sürece TCMB’nın yaklaşımı da yakından izlenecektir. 

Özetle mevcut durumda faiz-kur tarafında TCMB ve Ekonomi yönetiminin gayreti ve proaktif 

adımları çerçevesinde belirli maliyetler verilerek  göreceli bir denge sağlanmış olsa da , önümüzde 

ki sürecin yoğun ajandası daha temkinli ve dikkatli bir şekilde bu sürecin takip edilmesi gereğini 

ortaya koymaktadır. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 

Türkiye’nin Makroekonomik Durumu Ağustos- Eylül 2017 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T 

GSYİH (TL milyar) 1.394 1.570 1.810 2.044 2.339 2.609 3.008 

GSYİH ($ milyar) 832 858 950 935 862 863 824 

GSYİH Büyümesi (reel % yıllık) 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 5,0 

TÜFE 10,5 6,2 7,4 8,2 8,8 8,5 9,5 

İşsizlik (%) 9,8 9,2 9,7 9,9 10,3 11,0 11,5 

Dış Ticaret Dengesi -105,9 -84,0 -99,8 -84,5 -63,3 -56,0 -62,8 

İhracat ($ milyar) 134,9 152,5 151,8 157,7 143,9 142,6 149,7 

İthalat ($ milyar) 240,8 235,0 251,6 242,2 207,2 198,6 212,5 

Cari İşlemler Dengesi ($ milyar) -77,1 -48,8 -65,0 -43,6 -32,2 -32,6 -38,3 

Cari İşlemler Dengesi (GSYİH'ye oranı) -9,3 -5,7 -6,8 -4,7 -3,7 -3,8 -4,6 

Konsolide Bütçe Dengesi (GSYİH'ye oranı) -1,3 -1,9 -1,0 -1,1 -1,0 -1,1 -2,0 

Kons. Bütçe Faiz Dışı Dengesi (GSYİH'ye %) 1,8 1,2 1,7 1,3 1,3 1,0 -0,2 

Merkez Bankası Politika Faizi (%) 5,75 5,50 6,75 8,25 7,5 8,0 8,0 

TL/$ (yılsonu) 1,88 1,78 2,13 2,32 2,92 3,53 3,77 

Sepet (yılsonu) 2,16 2,06 2,53 2,58 3,04 3,62 3,97 

Ekonomik Büyüme 
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Ekonominin en önemli göstergelerinden biri olan büyüme rakamları (2017/ 2. Çeyreği) açıklandı. 

Ekonomi biliminde birçok ekonomik gösterge büyüme ile oranlanarak analiz edilmektedir. Bu 

anlamda paydanın büyüklüğü ile ekonomik göstergelerin istenilen düzeyde olması doğru orantılı 

olarak gerçekleşmektedir. Bununla birlikte EKONOMİLER İÇİN ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARLI YA 

DA DEVAMLI (SÜREKLİ) olan bir büyümedir. Türkiye ekonomisi 2008 krizi öncesinde de Çin’den 

sonra en büyük büyümeyi kaydeden ülkelerden olmasına rağmen bu istikrarı sürdüremedi. 

Bununla birlikte son dönemde artış ivmesi kazandığı aşikar.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu gün açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinine göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.1 

büyüdü. Aslına bakılırsa bu beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen bir oran olması açısından 

önem taşımaktadır. AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 13 ekonomistin bu yılın ikinci 

çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olarak belirlenmişti. üretim 

yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16,3 

artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu. 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre zincirleme hacim endeksi olarak %3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,3 

azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,5 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %10,5 mal ve 

hizmet ithalatı ise %2,3 arttı. İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %10,8, net işletme artığı/karma gelir %22,5 arttı. İşgücü ödemelerinin gayrisafi 

katma değer içerisindeki payı %36,2 oldu. 

 

Kredi Garanti Fonunun Katkısı 

"Kredi Garanti Fonu (KGF) şu ana kadar KOBİ’lere 147 bin Milyar TL kefalet ve 165 milyar TL kredi 

sağladı. Bunun sonucunda artan kredi büyüme hızının doğrudan büyüme rakamlarına olumlu 

yansıdığını görebilmekteyiz.   Hane halkı harcamaları geçtiğimiz yıla göre daha az artış 

gösterirken, devlet harcamalarında yüzde 4.3 düşüş görüldü. Büyümenin daha da artması 

önündeki engel olarak düşünülebilir. Kişisel görüşüm bu büyüme performansının 3. Ve 4. Çeyrekte 

de korunacağı şeklindedir. 

 

Tüketici Güven Endeksi 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici 

eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 

%3,4 oranında azaldı; Ağustos ayında 71,1 olan endeks Eylül ayında 68,7 oldu. Hanenin maddi 

durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında azalarak Eylül ayında 89,6 oldu. Bu 

azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin 

azalmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,7 oldu. Genel ekonomik 

durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında %3,3 oranında azalarak 94,7 

değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı 

yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor. 
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İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,5 oldu 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,7 oranında azalarak Eylül ayında 70,5 oldu. 

Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından 

kaynaklandı. 

 

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,2 oldu 

Tasarruf etme ihtimali endeksi %10 oranında azaldı. Ağustos ayında 22,4 olan endeks, Eylül 

ayında 20,2 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu 

düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor 

 

Enflasyon 

TÜİK tarafından açıklanan fiyat endekslerine göre, Ağustos tüketici fiyatları aylık bazda %0.52 

arttı. Temmuz ayında %9.79 ile tek haneye düşen yıllık enflasyon Ağustos ayında tekrar çift 

haneye yükselerek %10.68 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları ise aylık bazda %0.85 arttı ve 

böylece yıllık rakam %16.34’e yükseldi. Baz etkisindeki olumsuzluk nedeniyle yıl sonuna kadar 

çekirdek enflasyonda artış görmeye devam edeceğimizi oldukça olası görülmektedir. 

Üretici cephesinde ise yıllık enflasyon %16.34’e yükselerek enflasyon üzerinde maliyet yönlü 

etkilerin hala güçlü olduğuna işaret ediyor. Artan enerji maliyeti ile enerji yıllık enflasyonu %8.1’den 

%10.5’e yükseldi. 
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Kaynak: A&Tbank 

 

Cari İşlemler Dengesi 

Temmuz ayı cari işlemler dengesi açıklandı. Cari işlemler dengesi beklentilerin altında açık 

vermesine karşın, dış ticaret açığındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre sert 

yükseliş kaydetti. Cari açığın finansmanında ise haziran ayından farklı olarak doğrudan yatırımlar 

önemli rol oynarken, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kanalıyla sınırlı da olsa döviz girişi 

yaşandı.  
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Geçen yılın aynı dönemine göre Temmuz ayında cari işlemler açığı ciddi bir yükselişle  5 Haziran 

ayındaki 34.4 milyar dolardan 37.1 milyar dolara yükselirken, enerji ve altın hariç yıllık cari işlemler 

açığı da 2.1 milyar dolardan 1.7 milyar dolara geriledi. Temmuz ayında cari işlemler açığında 

yaşanan artışta ithalattaki artış kaynaklı dış ticaret açığındaki genişleme belirleyici olurken, turizm 

gelirlerinde yaşanan toparlanma dış ticaret açığının cari açığı arttırıcı etkisini sınırlandırdı. Ocak-

Temmuz dönemini kapsayan yedi aylık dönemde cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine 

göre 4.5 milyar dolar artarak 27.2 milyar dolara ulaştı.  

 

Faiz ve Parasal Göstergeler 

 

Türkiye’de Kredi Faizleri 

 

 

      Kaynak: Turkish Yatırım 
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Ekonomide son günlerde artan sıcak paranın etkisi ile az da olsa düşüş gözlemlenmektedir. Bu 

duruma kredi kullanım hızındaki yavaşlamanın da eşlik ettiği söylenebilmektedir. Bununla birlikte 

mevduat faizlerinde gözlenen bu durumun kredi faizlerinde henüz gözlemlenememekte ve bu faiz 

türünde meydana gelen artış dikkat çekmektedir. Özellikle enflasyondaki artış dikkate alındığında 

MB’nin politika faizinde ve/veya ortalama fonlama maliyetinde herhangi bir gevşemeye gitmesi ise 

hâlâ mümkün değil. 

 

Bütçe ve Kamu Finansmanı 

Temmuzda ayı itibariyle uzun süredir ilk defa bütçe harcamalarındaki artış gelirlerdeki artışın 

altında gerçekleşti.  Bu ay faiz dışı harcamalar %20 artarken, gelirlerdeki artış %23.3 oldu. 

Böylece bütçe de toplamda 925 milyon TL fazla verdi. Ancak ilk 7 ay sonrasında bütçe açığı 

halen 24,3 milyar TL.  Temmuzda genel anlamda vergi gelirleri yüksek artış gösterirken “dahilde 

alınan KDV“nin azalmıştır.   

İthalatın temmuzda %46 oranında artması bu ay ithalattan alınan vergilerin de yüksek oranda 

artması sonucunu beraberinde getirmiştir.  Ağustosta Gelirler %22 artarken faiz dışı giderlerdeki 

artış %33 olarak gerçekleşmiştir. Nakit fazlasında ise 1.5 milyar TL kadar bir azalma söz konusu. 

Hazine ihtiyacının oldukça üzerinde borçlanarak ay sonunda kamu mevduatını 42 milyar TL gibi 

rekor bir seviyeye taşımıştır. Kamunun döviz miktarı halen 2 milyar doların altında. Hazine ‘nin 

dış borçları ödemek için Eylül ayında yüklü miktarda (3-4 milyar dolar) döviz satın alması veya 

borçlanması gerekecek. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

Amerika’da ekonomik gelişmelere baktığımızda ailelerin gelirleri yükseldiğini ve yoksulluk oranının 

düştüğünü görmekteyiz. Benzer şekilde  sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısı da artış da 

dikkatlerden kaçmamaktadır. ABD’de açıklanan resmi verilere göre ortalama bir ailenin geliri 2015-

2016 yılları arasında % 3,2 artarak 59.039 dolara yükselirken yoksulluk oranı %12,7’ye düşmüştür.  

Bu da 2 milyon 500 binden daha az kişinin resmi yoksulluk sınırının altında olduğu anlamına 

geliyor. Bu önemli bir gelişme, ancak 40 milyon 600 bin Amerikalı hala yoksulluk sınırında. 

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim yaz mevsiminin son ayına damgasını vurdu. Bu durumun 

sonucu olarak küresel risk algısında bir artış meydana geldi. Jackson Hole konferansı Ağustos 

ayının ikinci yarısının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. ECB Başkanı Mario 

Draghi ile Fed Başkanı Janet Yellen’in konuşmaları yakından takip edilmiştir.  

ABD’de ikinci çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edilmiştir. Daha önce %2,6 olarak açıklanan 

ekonomik büyüme %3 ile piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmıştır. Böylece, son 9 çeyreğin en 

hızlı ekonomik büyümesi kaydedilmiştir. Bu gelişmede, özellikle tüketim harcamalarına yönelik 

yukarı yönlü revizyon rol oynamıştır. ABD enflasyon göstergelerinin düşük seyrini sürdürmesi 

Fed’in faiz artırımı konusunda elinin zayıflatmasına yol açmaktadır. ABD’de olduğu gibi Euro 

Alanı’nda da enflasyon göstergeleri zayıf bir tablo çizmektedir. Ancak, ekonomideki toparlanma 

Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını normalleştirmeye başlamak için bu yıl içerisinde adım 

atabileceği yönündeki görüşlerin halen gündemde olmasına imkan sağlamaktadır. İngiltere Merkez 

Bankası (BoE) 3 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantısında para politikasında herhangi bir 
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değişikliğe gitmemiş, politika faiz oranını mevcut seviyesinde (%0,25) tutmuştur. Petrol fiyatları dar 

bir bantta dalgalanıyor. ABD’de ham petrol stoklarının son dönemde gerileme eğilimi 

sergilemesine, ABD’de etkili olan Harvey kasırgasına ve Libya’da üretimde yaşanan kesintilere 

rağmen petrol fiyatları Ağustos ayı içerisinde 49-53 USD/varil bandında seyretmiştir. Brent türü 

petrolün varil fiyatı 31 Ağustos itibarıyla 53,4 USD düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 

 

Kaynaklar: 

https://www.capital.com.tr/ekonomi 

https://www.atbank.com.tr/makro-ekonomik-veriler 

Turkishbank 

İşbankası 
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Alper KURAY* 

 

 

Dünya değişti. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. 

Havada kokusunu alıyorum. Bir zamanlar var olan kayboldu. 

Hatırlayanların hiçbiri artık yaşamıyor…  

(Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği) 

 

Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki yukarıdaki repliklerde belirtildiği kadar olmasa da eskiyi 

hatırlayanların nesli giderek azalıyor.  

Bir an durup düşünelim. Günümüzde, bir stetoskop, kalp atışı ve solunum seslerini kaydetme ve 

depolama olanağına sahip. Ancak gelecekte, büyük miktarda veriyi toplayarak; veriyi tanıma ve 

tedavi bilgileriyle ilişkilendirme ve doktora teşhis desteği vererek yapay zekâ ile güçlendirilmiş 

“akıllı bir nesne” işlevi görebilir.  

Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojik trendler yakın gelecekte finans sektörü başta olmak 

üzere birçok sektörde piyasayı yöneten önemli bir olgu haline gelecek ve hatta gelmeye başladı 

bile.  

Bu yüzden hala geçmiş teknolojiyi hatırlayanlar olmamamız için önemli teknolojik gelişmeleri 

yakından takip etmemiz gerekiyor. 

Teknoloji eğiliminin temelini 3 ana tema oluşturuyor; akıllık, dijital, mesh (dijital ekosistemde; 

süreçlerin, nesnelerin ve hizmetlerin dinamik bağlı olmasıdır.) 

 

 Yapay Zekâ ve Gelişmiş Makine Öğrenimi 

Derin öğrenme, nöral ağlar ve doğal dil işleme gibi teknolojileri içeren yapay zekâ ve makine 

öğrenimi; anlamak, öğrenmek, tahmin etmek, uyarlamak ve potansiyel olarak özerk biçimde 

çalışabilen gelişmiş sistemleri kapsar.  

                                                           
* Ekonomist, Bankacı 
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Geniş işlem gücü, gelişmiş algoritmalar ve bu algoritmaları besleyen çok büyük veri kümeleri 

trendin arka planındaki oyunculardır. Finans sektöründeki en büyük paya sahip olan bankalar 

yapay zekâ ve gelişmiş makine öğrenimini kullanmaya başladılar. Örneğin hileli işlemlerin tespit 

edilmesi için gerçek zamanlı işlemler 

modellenmekte; yapay zekâ ve makine 

öğrenimi teknikleri ile tahmini modeller 

oluşturulmaktadır. Finans dışında, 

"olası kaza ihtimallerini gören 

insansız araçlar, akıllı şehirler gibi 

örnekler verilebilir.  

Yapay zekâ ve makine öğrenme 

birbirinin yerine kullanılıyor gibi görünse 

de aralarında fark bulunmaktadır. Yapay 

zekâ, görevleri akıllı olarak 

düşünebileceğimiz şekilde yapabilen 

geniş bir makinedir. Makine öğrenmesi ise verilere erişmelerine imkân sağlayarak kendi 

kendilerine öğrenmelerine fırsat verilmesi uygulamasıdır.  

Bir yapay sinir ağı, bilgiyi insan beyninde olduğu gibi sınıflandırarak çalışmak üzere tasarlanmış 

bir bilgisayar sistemidir. Kendisine sunulan verilere dayanarak belirli derecede açıklamalar, 

kararlar ve tahminler üretebilir. Kararlarının doğru olup olmadığını algılayarak sonraki yaklaşımını 

değiştirir. Bir müzik dinleyebilir ve bunun birisini mutlu mu mutsuz mu edeceğine karar verebilir.  

Son yıllarda şirketlerin yapay zekâ teknolojileri üzerine yatırımları artmıştır. Narrative Science isimli 

bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre; geçen yıl şirketlerin %38’inin yapay 

zekâyı kabul ettiği tespit edilmiştir.  Bu yatırımların 2018 yılına kadar %62’ye yükseleceği tahmin 

ediliyor. Forrester Research adlı araştırma şirketinin yaptığı bir başka araştırmada ise yapay 

zekâya yapılan yatırımların geçen yıla göre %300 arttığını göstermektedir. Aynı firmanın bir başka 

raporunda; yapay zekâ örneği 10 teknolojinin, şirketler tarafından uygulanması amacıyla detaylı 

analizi yapılmıştır. Bu teknolojiler; 

 Doğal dil üretimi (NLP) : Doğal dil, bilgisayar verilerinden metin üretir. Bu teknoloji şu anda 

müşteri hizmetleri, rapor oluşturma ve iş zekâsı analizlerini özetlemek için kullanılmaktadır.  

 Konuşma Tanıma: Konuşma tanıma, yapay zekânın insan konuşmasını bilgisayar 

uygulamaları için anlaşılabilir formatlara dönüştürülmesini sağlar. En çok etkileşimli sesli 

yanıt sistemleri Siri, Alexa gibi mobil uygulamalarda kullanılır. 

 Sanal Ajanlar: Bu teknoloji, insanlar ile neredeyse doğal olarak konuşabilen basit bir chat 

botu tarzı teknolojileri kapsamaktadır.  

 Makine Öğrenme Platformaları: Uygulamalar, süreçler ve diğer makineleri tasarlamak, 

eğitmek ve dağıtmak için bilgi işlem gücü sağlar. 

 Yapay Zekâ Optimize Donanım: Yapay zekâ yönelimli hesaplama görevlerini verimli 

şekilde yapmak üzere tasarlanmış grafik işleme birimleri ve alet tipleridir. Derin öğrenme 

uygulamalarında ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 

 Karar Yönetimi: Yapay zekâ sistemlerine kurallar ve mantıklar ekler. Otomatik karar verme 

süreçlerine yardımcı olur veya gerçekleştirirler.  

 Derin Öğrenme: Yapay sinir ağları ve çoklu soyutlama katmanlarından oluşan özel bir 

makine öğrenimi türüdür.  
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 Biyometri: İnsanlar ve makineler arasındaki doğal etkileşimleri mümkün kılmaktadır. 

Görüntü, temas algılama gibi 

 Robotik Süreç Otomasyonu: İş süreci verimliliğini artırmak adına insan eylemini 

otomatikleştirmek için komut dosyaları kullanır. 

 Metin Analizi: Cümle yapısını ve anlamını anlayarak metin çözümlemeyi destekler ve 

kullanır. Aynı zamanda istatiksel ve makine öğrenme yöntemleri aracılığı ile duyguyu ve 

niyeti anlayabiliyor. 

Gelişmiş makine öğrenimi ile ilgili geçtiğimiz aylarda yapılan bir testin sonuçları oldukça 

şaşırtıcıdır. Bu testte IBM firmasının yapay zekâ programı Watson, kendi veri ağını kullanarak 

Harry Potter serisinin kitaplarını okumuş, filmlerini izlemiş ve bu eylemlerinin sonucunda filmler ve 

kitapları karşılaştıran analizler yapmıştır. Yapılan analizlerde ortaya konulan verilerin hikâyeye 

konu olan kahramanların özellikleri ile örtüştüğü görülmüştür.  

Derin öğrenme metodu ile şirketler önlerindeki yolu çok daha rahat olarak görebilecekler. Ve buna 

göre yol haritaları çizebilecekler. Kendi veri ağlarını oluşturduktan sonra atacakları adımı, 

yapacakları her hamleyi daha sağlıklı olarak uygulamaya koyabilecekler.  

 

 Akıllı Uygulamalar 

Günlük işleri kolaylaştırarak (Örneğin epostaları önceliklendirmek gibi) ve kullanıcılarını daha etkin 

hale getirerek çalışma şeklini dönüştürme potansiyeline sahip olan akıllı uygulamalar, sadece 

dijital asistanlar ile sınırlı değildir. Güvenlik aletlerinden kurumsal uygulamalara kadar birçok 

yazılım kategorisi yapay zekâ destekli yeteneklerle donatılabilir.  

Yakın gelecekte yapay zeka kullanan teknoloji sağlayıcıları; gelişmiş analitikler, yapay zeka 

destekli kendi başına karar veren iş süreçleri ve yapay zeka destekli konuşan ve kesintisiz ara 

yüzler olmak üzere üç alanda yoğunlaşacaklar. 2018 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük 200 

şirketinin çoğunun, akıllı uygulamalardan yararlanması ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için 

büyük veri ve analiz araçlarını kullanması beklenmektedir.  

Akıllı uygulamalar içeriğine farklı özellikler ekledikçe daha ilgi çekici olmakta ve talep görmektedir. 

Örneğin ilk başta sadece yazılı mesajlaşma özelliği olan WhatsApp ve Facebook Messenger 

uygulamaları daha sonra video mesajlar gönderebilme, görüntülü görüşme gibi hem bireysel hem 

de e-ticarette kullanılabilecek özellikler eklemiş bu sayede ulaştıkları kesim genişlemiştir.  Bu 

uygulamaların ABD ve İngiltere’de kullanım oranları Whatsapp için %61, Facebook Messenger 

için %81’dir. Çin’de yapılan bir araştırmada ise bu uygulamaların benzeri olan WeChat 

uygulamasının kullanım oranı ise %95’tir.  

Sanal Asistanlar, hava durumunu kontrol etmek, ziyaret edilecek yerleri bulmak ve en yeni 

haberleri almak için kullanılmaktadır. Hatta bu uygulamaların yeni bir iş olanağı da doğurduğu 

görülmektedir. Buna göre evde iş yapmak isteyenler sanal yönetici asistanlığı yapabilirler. Bunun 

için;  

 

- Randevuları ayarlamak, 

- Yazılacak metinleri hazırlamak, 
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- E-postalara cevap vermek ve yazmak, 

- Elektronik dosyalama yapmak…  

Görüldüğü gibi bu işler evden çalışmak isteyenler için müthiş bir iş fırsatı gibi. 

 

 Akıllı Nesneler 

Internet teknolojileri dünyayı dönüştürmeye devam ediyor. Internet sayesinde zaman ve mekan 

sınırları ortadan kalkıyor, insanlar kolaylıkla birbirleri ile iletişim kurabiliyor. Her türlü bilgiye 

rahatlıkla ulaşabiliyor. Internet artık sadece insanlar arasındaki iletişim amacıyla değil, nesneler 

arasında iletişim amacıyla da kullanılıyor. “Nesnelerin Interneti (Internet of things)” adı verilen 

teknolojiler sayesinde nesneler akıllı hale geliyor. Internete bağlanıyor, veri alıyor, veriyor, birbirleri 

ile konuşuyor, insan yaşamını kolaylaştıran çözümler sunuyor. 

Yeni akıllı nesneleri üç kategoride incelemek mümkündür: robotlar, dronlar ve insansız araçlar. Bu 

kategorilerin her birisi dijital işleri ve buna bağlı diğer işleri desteklemek için gelişmeye devam 

ediyorlar. Akıllı nesneler evrimleştikçe tek başlarına çalışan akıllı nesnelerin birbirleriyle iletişim 

kurdukları ve görevleri yerine getirmek için birlikte hareket ettikleri ortak bir modele geçecekler.  

Bu modelin başlangıcı nesnelerin interneti olarak karşımıza çıkmaktadır. Nesnelerin interneti, 

aslında günlük hayatta kullandığımız cihazların ağ teknolojisine yani internete bağlanması ve 

gerektiğinde birbiriyle iletişim kurmasıdır.  

Bu cihazlar neler yapabilir; 

 Buzdolabında sütün bittiğini haber verip, arabanızın GPS’sini en yakın markete 

yönlendirebilir ve siz de alışveriş sonrasında ödemenizi akıllı telefonunuz ile yapabilirsiniz, 

 Tıbbi verilerinizi saklayan ve bunları doktorunuza mail atan ya da spor bilgilerinizi 

doktorunuza bildiren implantlar, 

 Arabanızı takip eden ve kaza anında durumu ilgili yerlere bildiren araba sensörleri, 

 Kapılarınızı kilitleyen, alarmı açan ya da kapatan ev araçları 

Daha bunun gibi birçok örnek karşımıza çıkmakta ve ilerleyen zamanlarda daha gelişmişleri 

çıkacaktır.  

Bu gelişmeler ile birlikte akıllı nesneler üzerinde tutulan, iletilen veri miktarı zaman ilerledikçe 

artacak. Bu verilerin saklanması, yönetilmesi, iletilmesi ve hepsinden önemlisi bu verilerin 

gizliliği/güvenliği geliştirilmesi gereken önemli alanlar olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra bu 

teknolojilerin insanların konfor alanlarını artırırken hareketsizliğe ve sağlık açısından sorunlara 

neden olmaması için önlem alınması akıllı nesne tasarımlarında dikkate alınması önem taşıyor.  
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 Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik 

Sanal gerçeklik teknolojisi yeni nesil dijital 

teknolojiler alanında belki de en iddialı 

olanlardan birisidir. Pek çok sektöre kolay 

adaptasyonu ve etkileyici kullanımı ile 

geleceğin en sık tercih edilen 

teknolojilerinden olmasına kesin gözüyle 

bakılmaktadır.  

Eğlence ve medya sektöründe olanlar için 

sanal gerçeklik uygulamaları oldukça işe 

yarar. Bu sektördeki girişimciler sanal gerçeklik teknolojisi ile 360 derece videolar çekebilir, sanal 

gerçeklik gözlükleri ile maç, dizi, film gibi pek çok eğlenceli aktiviteyi kullanıcılarına izletebilir.  

Emlak sektöründe ise sanal gerçeklik uygulaması çığır açıcı değişiklikler yapabilecek. 360 

derecelik uygulamalar ile evin içindeymiş hissi vererek müşterilere satılacak evler gezdirebilir.   

İnşaat ve mimarlık alanlarında ise proje bitimini beklemeden sanal gözlükler ile inşaatları gezerek 

evlerin son hali hakkında müşterilere fikir verilebilir. Teslimat sonrası süreçleri müşterilere önceden 

sunmak onları memnun etmenin ve bu yolla erken satışın yolunu açabilir.  

Eğitim sektöründe ise öğrenme süreçlerine önemli katkısı olacağı düşünülen sanal gerçeklik 

teknolojileri ile görsel anlamda öğrencilerin eğitim almasını sağlamak daha kolay hale gelecektir. 

Tarih ve coğrafya derslerinde sanal gözlük ile yapılan gösterimler öğrencilerin kavrama yeteneğini 

artırmanın yanı sıra eğitimin kalitesini de artıracaktır.  

Sağlık alanında ise psikolojik tedavi süreçlerinde görsel ve işitsel unsurları sanal gerçeklik 

teknolojisi ile birlikte sunmak kayda değer hasta memnuniyetine yardımcı olacaktır. Depresyon ve 

travma tedavilerinde bu yöntemler ile başarı şansı önemli ölçüde artmaktadır.  

Turizm ve kültür alanında ise pek çok müzeyi, tarihi mekânı veya doğal güzellikleri uzak mekânlara 

gitmeden keşfetmek mümkün olabilmektedir. 360 derecelik mükemmel görsel içerikler ile tarihi 

yapılar ve pek çok şehir müşteriler ile buluşabiliyor.  

Sanal gerçekliği özel kılan, kullanıcısına tam odaklanma yeteneği sunan bir araç olmasıdır. Başka 

yere bakmak, emailleri kontrol etmek vb. yok. Bu teknolojinin en güçlü yanının onun en zayıf yanı 

olduğunu görmek biraz ironik. Sanal gerçeklik içeriklerinin çevreleyen yapısı kullanıcıların çevre 

ile etkileşime geçmesini engellemektedir. Bir diğer deyişle onları gerçek hayattan tamamen 

koparmaktadır. Bu durumda insanlar ile etkileşime geçerken onların vücut dilini okuyamama ve 

göz teması kuramama gibi dezavantajlar getiriyor. İşte bu noktada devreye artırılmış gerçeklik 

uygulamaları devreye giriyor.  

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyada deneyimlediğimiz verilere içeriksel olarak yeni bir katman 

eklenmesini mümkün kılıyor. Avatar, Iron Man, Minority Report gibi filmlerde önceden haber verilen 

bu teknoloji çok yakında tüm potansiyeli ile karşımızda olacak.  

Bu konuda çalışan ABD merkezli bir firma; izleyicilerin gözlerindeki iris bölgesine lazer göndererek 

sanal gerçekliği görmeyi sağlıyor. Böylece izleyicinin hiçbir araç kullanmasına gerek kalmıyor.  
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 Kişisel Asistanlar 

İnsanların bilgisayara adapte ettiği, bilgisayarın “duyduğu” ve bilgisayarı kullanan kişinin istediği 

sonuca ulaştığı bir modelden meydana gelir. Kişisel asistanlar, özel arayüz olarak sadece metin 

ya da ses kullanmazlar. Ancak insanların ve makinelerin dijital cihaz ağında iletişim kurabilmeleri 

için birden fazla yöntemi (görme, ses, dokunma gibi) kullanabilmelerine olanak sağlarlar.  

Son zamanlarda teknolojinin önde gelen oyuncularının tümü, müşterilerine kişisel dijital asistan 

desteği sunmak adına kıyasıya bir rekabet halindedirler. Yakın zamana kadar kişisel asistanlar 

genellikle üst düzey yöneticilere ya da hayatlarını organize etmek, belirli konularda destek alarak 

hayatlarını kolaylaştırmak isteyen ve bunun için başka bir insanı işe alabilecek kadar varlıklı olan 

kişilere yönelik lüks iken; bugün teknoloji şirketleri sayesinde bu durum değişmektedir.  

Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft gibi büyük teknoloji firmaları kişisel asistanların 

işlevlerinin bir kısmını yapabilen (restoran/uçak rezervasyonu yapmak, trafiğe, hava durumuna ve 

günlük takvime göre hatırlatmalar yapmak, soruları cevaplamak ve gerekli bilgilendirmeler yapmak 

gibi) yazılım çözümlerine yatırım yapmaktadırlar. Büyük firmaların kişisel asistanlarına örnek 

olanlar; 

Apple – Siri : Apple’ın 2010 yılında 200 milyon USD’ye satın aldığı Siri, gerçekleştirmek istenen 

aksiyonları sadece sesli komut yolu ile alarak – mesaj göndermek, telefon araması yapmak, 

istenilen bilgileri paylaşmak, verilen görevleri yerine getirmek gibi – kullanıcılarına destek oluyor.  

Google Now: 2012 yılında 75 milyon USD’ye geliştirilen Google Now, Android ve IOS işletim 

sistemlerinde Google Search mobil uygulaması ya da kişisel bilgisayarlarda Google Chrome web 

tarayıcısının parçası olarak; soruları cevaplamak, tavsiyelerde bulunmak için kullanıcılara akıllı 

asistan desteği sağlamaktadır.  

Microsoft Cortana: Adını Microsoft video oyun serisi Halo’da yer alan yapay zekâ karakter 

Cortona’dan alan, Microsoft’un kişisel asistan uygulaması, Windows 10, IOS, Android ve Xbox 

One’da kullanılabilmektedir. Kullanıcıya yönelik daha fazla bilgi edinip, çok daha verimli servis 

vermeye yönelik kendisini sürekli geliştirmektedir. E-mail gönderme, takvimi düzenleme, 

hatırlatmaları ayarlama ve sorulara cevap verme gibi geniş yelpazede kullanıcılarına destek 

olmaktadır. 

Yakın zamanda akıllı asistanlara olan bağlılığımızı artıracak önemli bir detay da, bu asistanların 

ödemelerimizi bizim yerimize kolaylıkla yapmalarıdır.  

 

Sonuç;  

Dünya nefes kesici bir hızla değişmeyi sürdürüyor. Değişime ayak uydurup fırsatları değerlendiren 

girişimciler ve pazara yeni giriş yapanlar piyasa hâkimiyetini ele geçirebilir. Paydaşlarını 

anlamayan ve dinlemeyen, değişim konusunda yeterli istekliliğe ve beceriye sahip olmayan liderler 

pazarların ve müşterilerin onlarsız ilerlemeyi sürdürmesiyle geride kalmaya başladı. Günümüzde 

eş zamanlı ilerleyen kimi kilit trendler tüm dengeleri değiştiriyor, kuralları yeniden yazıyor. Bu 

trendlerden kaçmak mümkün değil çünkü artık buradalar.  

Geleceğin başarılı girişimcileri bu trendlere uyum sağlayabilen ve bu trendleri nasıl fırsata 

dönüştürebileceklerini kavrayabilmiş kuruluşlar olacak. 
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Erkan BAY* 

 

 

Giriş 

 

Ekonomik politikaların temel amacı, yeterli ve sürdürebilir bir ekonomik büyüme ile istikrarlı bir 

iktisadi kalkınmanın sağlanarak, toplumu oluşturan bireylerin refah düzeyinin yükseltilmesidir.  

Finansal piyasalar da, ekonomideki fon fazlası tasarruf sahipleriyle, fon ihtiyacı içindeki ekonomik 

birimler arasındaki fon alışverişini düzenleyerek bu amaca hizmet etmektedirler.  

 Tasarrufların yatırıma dönüştürülmesinde sermaye piyasaları; ekonominin ihtiyaç duyduğu 

finansmanın karşılanmasında toplanabilir kaynakların düşük maliyetlerle, kullanılabilir fonlara 

dönüştürülmesi ve ekonomide verimli alanlara kanalize edilmesini sağlamaktadır. Bu fonların etkin 

kullanımı ekonomik gelişmeyi teşvik etmekte ve hız kazandırmaktadır. Ancak bireylerin 

tasarruflarından oluşan sermayenin, kalkınma için gerekli yatırımları gerçekleştirmede ihtiyaç 

duyulan sermayeden az olması, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyümeyi kısıtlayan bir 

etkendir. Bu nedenle tasarrufların, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak verimli yatırımlara 

yönlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 

Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar 

Tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara ya da alternatif alanlara yönlendirilmesi; bilgi birikimi, etkin 

karar alma yeteneği ve teknik donanım gerektirmektedir, Bu da işin profesyonelleri tarafından 

yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomilerde bu ihtiyacı karşılayan 

kurumsal yatırımcılar; tasarruf sahiplerinin fonlarını finansal piyasalarda değerlendirmek üzere 

oluşturulan kurumlardır.  

Kurumsal yatırımcılar bu işlevlerini, bireysel yatırımcılardan toplanarak oluşturulan büyük 

miktarlardaki fonları portföy yönetimi konusunda uzmanlaşmış kadroları sayesinde, sermaye 

piyasası araçlarına kanalize ederek yerine getirirler. Bu nitelikleri gereği kurumsal yatırımcılar; 

ellerinde bulundurdukları büyük miktarlardaki fonları yöneten uzman kadrolar ile sermaye 

piyasasında kaynakların etkin dağılımını ve piyasanın gelişmesini etkileyebilecek aynı zamanda 

dalgalanmaları yumuşatabilecek güce sahip finansal kurumlardır. Kurumsal yatırımcılar; Emeklilik 

Fonları, Sigorta Şirketleri, Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Yardım Fonları, Personel Trustlar, 

Sosyal Güvenlik Kurumları, Portföy Yönetim Şirketleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

                                                           
* Ekonomist, Bankacı, Beykent Üniversitesi - İşletme Yönetimi Doktora Programı 
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Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarının, tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesinde etkin bir rol 

oynadıkları görülmektedir. Küçük tasarruf sahiplerinin sınırlı birikimlerini biraya getirerek verimliliği 

yüksek yatırımlara yönelten 

kurumsal yatırımcılar, tüm dünyada 

sermaye piyasalarının gelişimini ve 

sermayenin tabana yayılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle 

kurumsal yatırımcılar, ekonomik 

kalkınmanın lokomotifi 

olabilmektedirler. 

Sermaye piyasasında en önemli 

kurumsal yatırımcılar olarak; yatırım 

fonları yatırım ortaklıkları ve emeklilik fonları yer almaktadır. Menkul kıymet yatırım fonları, A tipi 

fonlar hariç tutulursa ağırlıklı olarak kamu kâğıtlarından oluştuğundan hisse senedi ve tahvil ile 

özel kesime yeterince fon sağlayamamaktadır. 

Kurumsal yatırımcı olarak yatırım ortaklıklarında asıl amaç sermaye piyasasını geliştirmek ve 

tasarrufları yatırıma yönelterek, sanayinin gereksinme ihtiyaç duyduğu nakit sermayeyi 

sağlamaktır. Gayrimenkul sektörü, ülkemizde yıllar boyunca uzmanlaşmış ve sektöre kayda değer 

miktarda kurumsal sermaye girişi sağlamıştır. Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklıkları,  her 

geçen yıl sektörün en önemli kurumsal yatırımcıları olarak büyümeye devam etmektedirler. 

Risk sermayesi yatırım ortaklıkları, yüksek gelişme potansiyeline sahip ve rekabet üstünlüğü olan 

veya olabilecek işletmelere uzun vadeli yatırımlarda bulunarak ve gerektiğinde aktif yönetsel 

destek ve diğer uzmanlık hizmetleri sağlayarak ekonomik değer artışı temin etmek yoluyla 

portföylerindeki menkul kıymetlerin değerlerini artırmak ve bu menkul kıymetleri elden çıkarmak 

suretiyle yüksek getiri sağlamaktadır. 

Portföy yönetim şirketleri, hem müşteri, hem de yatırım fonları ile büyük portföyleri 

yönetmektedirler. Birikimi yatırım fonlarına yatıran bireysel yatırımcıların paraları, büyük 

miktarlarda fonlar oluşturmaktadır. Bu fonların bu tür kurumlar tarafından yönetilmesi, yatırımcının 

yararına olmakta ve piyasaların gelişmesi ve derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. 

Çalışmamızın ana konusu emeklilik fonları ise her yıl artan katılımcı ve büyüyen fon miktarı ile 

kurumsal yatırımcı olarak sermaye piyasasına kaynak aktarımı sağlayarak piyasanın gelişmesi ve 

sağlıklı çalışması açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Kurumsal Yatırımcı Olarak Sermaye Piyasalarında Özel Emeklilik Fonları 

Özel emeklilik programları; koşulları önceden belirlenmiş bir sözleşme çerçevesinde çalışanların 

bireysel hesaplarına düzenli olarak yatırılan katkı paylarının emeklilik döneminin başlangıcına 

kadar etkin bir fon yönetimiyle değerlendirilmesi esasına göre faaliyet göstermektedir.  Özel 

emeklik programları, kamu sosyal güvenlik sistemlerine alternatif değil, bu sosyal güvenlik 

sistemlerine prim ödeyenlere ek bir yaşam standardı sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. 



 

 
 

55 

Emeklilik fonlarının uzun vadeli yapısı, fon miktarının büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı kimliği ile 

sermaye piyasalarındaki etkinliği, ülkelerin ekonomik gelişmelerinin ana nedenlerinden birisini 

oluşturmaktadır. Ülkemizin Gayri Safi Milli Hasılası dikkate alındığında halen uzun vadeli fon 

yaratma potansiyeli oldukça yüksektir.  

Özel Emeklilik Sistemi, ulusal tasarruf oranlarımızın artırılması ve bu yolla ekonomimize ve 

sermaye piyasalarımıza uzun vadeli fonların kazandırılması, dış finansmana duyulan ihtiyacın 

azaltılması noktasında üzerinde önemle durulması gereken bir uygulamadır. Özel emeklilik fonları 

aynı zamanda sosyal güvenlik sistemlerinde ortaya çıkan ve çıkması muhtemel olumsuzlukları 

ortadan kaldırmanın bir aracıdır. Sanayileşmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması ile sosyal güvenlik 

sistemlerinin aktif - pasif dengelerinin bozulmaya başlaması, sosyal güvenlik reformunun en 

önemli gerekçesini oluşturmuştur. 

Sermaye piyasalarında, kurumsal yatırımlarla oluşan büyük miktardaki fonlar şirketlerin finansman 

ihtiyacının karşılanmasına önemli bir kaynak oluştururken, piyasaların gelişmesine de katkıda 

bulunmaktadırlar. Piyasada istikrar sağlama fonksiyonuna sahip kurumsal yatırımcıların bireysel 

yatırımcılara göre daha büyük tutarlarda fon toplayıp yatırıma kanalize edebilme imkanları; yatırım 

alanlarının seçiminde gerekli olan bilgileri daha kolay elde edebilmelerine, topladıkları bilgileri de 

daha etkin bir şekilde kullanabilmelerinden kaynaklanmaktadır. 

 

OECD Ülkelerinde Emeklilik Fonlarının Finansal Varlıkları 

Dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile kurumsal 

yatırımlar arasında yakın bir ilişki göze çarpmaktadır. Gelişmiş sermaye piyasalarına sahip 

ülkelerde kurumsal yatırımcıların toplamış olduğu önemli miktardaki fonlar, işletmelerin ihtiyaç 

duydukları finansman için önemli bir kaynak olurken, gelişmekte olan ülke piyasalarında kurumsal 

yatırımcılar bu fonksiyonu tam olarak yerine getirememektedirler 

Gelişmiş ülkelerin kalkınmasında lokomotif bir rol üstlenmiş olan kurumsal yatırımlar, gelişmekte 

olan ülkelerde de kalkınma hamlelerinin temel dinamiklerinden birini teşkil etmektedir. Nitekim 

kurumsal yatırımcı sektörü, üretimin ve üretim araçlarına yatırılan sermayenin artması ile birlikte, 

dünya genelinde büyüme ivmesini giderek yükselten bir sektör konumundadır.  

Kurumsal yatırımcıların en önemlilerden biri olarak Bireysel Emeklilik Sistemi, Anglo-Sakson 

modeli bir sistem olup, ABD, İngiltere, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerde başarı ile 

uygulanmıştır. Şili, Peru ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkeler de bu sistemi benimseyerek kendi 

yapılarına uydurmuşlar ve değişik modeller geliştirmişlerdir. 

Modellemelerde Bireysel Emeklilik Sistemi konusunda ülkeler arasında uygulama farklılıkları 

görülmektedir.  Gelişmiş ülkelerinin çoğunda katılım gönüllüdür ve özel emeklilikte uygulama türleri 

ise, emeklilik dönemine ilişkin ödemlerin baştan bilindiği ve işveren tarafından taahhüt edildiği 

belirli fayda planları (Defined Benefit Plans) ve emeklilikte alınacak ödemelerin belirli olmadığı, 

fona yatırılacak katkı düzeyinin belirli olduğu belirli katkı planları (Defined Contribution Plans) 

şeklinde kendini göstermektedir. Avrupa Ülkelerinde mevcut uygulamalarda bireylerin mevcut 

sisteme ödedikleri primleri ve emekli maaşlarını kısmayı ve böylece bireylerin ve işverenlerinin 

özel fon uygulamalarına katılabilmeleri sağlamayı düşünülmektedir. 
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Emeklilik enstrümanları aracılığıyla yapılan yatırımların büyüklüğü ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Emeklilik yatırım fon varlıklarının toplam değerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’oranı, emeklilik 

yatırım fonları için en temel göstergelerin başında gelmektedir. 

OECD Ülkeleri Emeklilik Fonlarının Ekonomi İçindeki Büyüklüğü (2015)  

(%GSYH) 

 

Kaynak: https://www.oecd.org 

 

Dünyada bireysel emeklilik varlıklarının toplam tutarı 38 trilyon ABD dolarını aşmış durumdadır ve 

bunların büyük bir kısmı emeklilik fonları tarafından yönetilmektedir. Emeklilikle ilgili varlıkların 

GSYİH’ye oranının en yüksek olduğu beş ülke; Kanada, Danimarka, İzlanda, Hollanda ve ABD’dir. 

Danimarka’da, emeklilikle ilgili varlıkların büyük kısmı uzmanlaşmış hayat sigortası şirketlerinin 

elinde bulunmaktadır. (2015 yılında tüm emeklilik araçlarının toplam varlıklarının %67’si). ABD’de, 

https://www.oecd.org/


 

 
 

57 

ise emeklilik fonları ile sigorta şirketleri dışındaki fon yönetimi şirketlerinin yatırım yaptığı varlıkların 

değeri Amerikan Ekonomisinin %38’ine eşittir. 

 

 

Özel Emeklilik Sistemi ve Ulusal Tasarruflar 

Özel emeklilik sistemi, bireylerin harcanabilir gelirleri üzerinden yapacakları tasarruflara yönelik bir 

sistem olması nedeniyle, gönüllü katılım ulusal tasarruf eğiliminin artmasına neden olmaktadır. 

Uzun dönemli tasarruf düzeyini artırmak ise artan tasarrufların özel sektör tarafından verimli 

alanlara yönlendirilmesi sürecini etkinleştirerek piyasa ekonomisinin gelişimini hızlandıracaktır. 

Emeklilik fonları kurumsal yatırımcı olarak sermaye piyasasına kaynak aktarımı sağlayabilmek 

suretiyle piyasanın gelişmesi ve sağlıklı çalışması açısından büyük önem taşımaktadır.  Özel 

emeklilik fonları, kamu iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesi sürecinde ihraç edilen menkul 

kıymetlere büyük montanlı yatırım yapma potansiyeline sahiptir. Özelleştirme kapsamındaki 

şirketlerin özel emeklilik fonları tarafından satın alınması, bir yandan arz edilen şirketlere yerel alıcı 

meydana getirirken, diğer taraftan özel emeklilik tasarruflarının kısa sürede fonlanmasını 

sağlamaktadır. Kurumsal yatırımcı olarak özel emeklilik fonları, ülkenin net tasarruf hacmini 

artırmada önemli bir role sahiptir.  

 

Brüt Tasarrufların GSYH’ye Oranı (2015) 

 

 

Kaynak: http://www.ludens.com.tr 

Türkiye’de yurtiçi tasarruf oranı, benzer ekonomik göstergelere sahip ülkelerin tasarruf oranlarının 

oldukça altındadır. 2015 yılı için brüt tasarrufların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranına 

baktığımızda, dünya ortalamasının % 25 civarında olduğunu görülmektedir. 

Bir önemli nedeni de yurtiçi tasarruf oranını artırmak için 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 

Otomatik BES uygulaması, çalışanlara sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek 

bir gelir sağlayabilmeyi ve ülkemizdeki tasarruf olgusunu artırmayı hedeflemektedir. ABD, İngiltere, 
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Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkedeki benzer uygulamalardaki gibi hedef emeklilik gelirlerine ek 

bir gelir sağlamak, katılımcı sayısını artırarak emeklilik fonlarının büyüklüklerine katkı sağlamak ve 

bireysel emeklilik uygulamasının tabana yayılmasını sağlamaktır. 

Türkiye’nin Brüt Tasarruflarının GSYH’ye Oranı (2010-2015) 

 

Kaynak: http://www.ludens.com.tr 

 

Tasarruflarımızın GSYH’ye oranına yıllar seyrinde baktığımızda 2010 yılından bu yana büyük bir 

değişim göstermemiştir. 2010 yılında oran % 13,3 iken yaklaşık 1 puan artarak 2015 yılında ancak 

% 14 seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde, sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıların fon 

büyüklükleri, toplam piyasa değerine ve gayrisafi milli hasılaya oranla alması gereken yolu ve 

potansiyeli bulunduğunu göstermektedir.  

 

Özel Emeklilik Katılımcı ve Fon Büyüklükleri 

Ülkemizde BES portföy büyüklüklerine ve katılımcı sayısına bakıldığında; BES’e devlet katkısının 

getirildiği 2013 senesinden bu yana portföy büyüklüğünün yaklaşık 20,3 milyon TL’den 65 milyon 

TL olarak 3 katına, katılımcı sayısının ise; 3,1 milyon’dan 6,7 milyona yükselerek 2 katına çıktığını 

söylemek mümkündür. 

 

BES Portföy Büyüklüğü ve Katılımcı Sayısı 

 

Kaynak: http://www.tkyd.org.tr 

http://www.tkyd.org.tr/
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Bireysel emeklilik sistemine (BES) 2017 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 119 bin yeni katılımcı girmiştir. 

2016 yılının aynı döneminde sisteme yaklaşık 172 bin kişi katılmıştı. Bu sene Ocak ayında 

başlayan otomatik katılım nedeniyle geçen seneye göre katılımcı sayısında bir yavaşlama söz 

konusudur. 

BES Fonlarının Portföy Büyüklüğü ve Katılımcı Sayısı Gelişimi (2003-2017/Mart) 

 

Kaynak: http://www.tkyd.org.tr 

Türkiye'nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak 27 Ekim 2003 tarihinde 

yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, 6,8 milyona yaklaşan katılımcı sayısı ile pek çok açıdan 

dünyadaki örneklerinden daha başarılı bir performans sergilemiştir. 2003 yılından itibaren her yıl 

artan katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü ile 2017 yılı Mart sonunda BES’teki portföy büyüklüğü yılın 

ilk 3 ayında % 7’lik büyüme ile yaklaşık 65 milyar TL olmuştur. Bu oranın katılımcı sayısındaki artış 

oranına göre yüksek olmasının sebebi, 2017 yılının ilk 3 ayında getirilerin yüksek olmasının portföy 

büyüklüğünü arttırıcı etkisinden kaynaklanmaktadır. 

 

Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının  

Toplam Büyüklüklerindeki Değişim 

 

Kaynak: http://www.egm.org.tr  (Emeklilik Gözetim Merkezi) 

http://www.tkyd.org.tr/
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Toplam fon büyüklüklerinin 2011- 2016 yılları arasındaki değişime bakıldığında, menkul kıymet 

yatırım fonlarında %47’lik bir artış gerçekleştirdiği görülmektedir. Aynı dönemde emeklilik 

fonlarında ise %323’lük net varlık artışı gerçekleşmiştir.  Sadece 2016 yılı değerlendirildiğin ise 

menkul kıymet yatırım fonlarında %20’lik, emeklilik fonlarında ise %27’lik artış gerçekleşmiştir. 

Tasarruf oranlarının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla; 01 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe giren 

mevzuat değişikliğiyle Devlet, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının yapacakları katkı payı 

ödemeleri için, %25 Devlet katkısı desteği uygulaması başlatılmıştır. 

 

Sonuç 

Ülkemizdeki mevcut sosyal güvenlik sisteminde, bireylerin emeklilik dönemi gelirlerinin çalışma 

dönemlerindeki refah düzeyini yeterli ölçüde sağlayamaması, sosyal güvenlik sisteminin 

tamamlayıcısı olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin gelişimi açısından çok büyük bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak 27 Ekim 2003 tarihinde yürürlüğe 

giren Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcı sayısının ve fon büyüklüğünün katlanarak artması 

burada oluşan potansiyeli teyit etmektedir. 

Kurumsal yatırımcı olarak özel emeklilik fonlarının, ülkenin net tasarruf hacmini arttırmakta ve bu 

fonların profesyonel kadrolarca etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Özel emeklilik fonlarının 

piyasalar ve finansal aracılar üzerindeki uyarıcı etkisi, tasarrufları ve tasarrufların yöneldiği 

yatırımların verimliliğini artırarak makro bazda ekonomik büyümeye yol açmaktadır. 

Özel emeklilik fonları ve bu fonların her geçen gün yeni primlerle artarak sermaye piyasasında 

değerlendirilmesi, piyasaya düzenli fon girişi sağlayacaktır. Emeklilik fonlarının yükümlülüklerinin 

uzun vadeli olması, bu kurumların teorik olarak daha yüksek getiri sağlayacak olan uzun vadeli 

yatırımlara yönelmelerine imkan tanımaktadır. Öte yandan, menkul kıymet piyasasındaki aşırı 

dalgalanmaların istikrar kazanması açısından önem taşıyan bu fonlar uzun vadeli olmaları 

nedeniyle, kısa vade-yüksek faiz ikileminde sıkışmış olan devletin kamu borçlarını uzun vadeye 

yayması açısından da elverişli bir kaynaktır. Bu nedenle özel emeklilik fonu yatırımları, sermaye 

piyasasının birinci ve ikinci pazarlarının, para, döviz ve türev piyasalarının gelişmesinde önemli bir 

yere sahiptir. Özel emeklilik fonlarında biriken tasarrufların makro-ekonomik etkileri ise; uzun 

vadeli kaynakların varlığı, ekonomi açısından şok emici ve enflasyonu düşürücü bir rol 

oynamaktadır.  

Global anlamda emeklilik fonlarının yatırım portföylerinde hisse senedi yatırımlarının ağırlığının 

gün geçtikçe artış eğilimi göstermesi, sermaye piyasalarının gelişerek derinlik kazanmasını 

sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşanan bu olgu, ülkemiz açısından ancak kamu açıklarının ve 

buna bağlı olarak devlet iç borçlanma gereksiniminin azalması ile gerçekleşebilecektir. Sermaye 

piyasalarının, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında ve sermayenin tabana yayılması şartıyla sosyal 

barışın sağlanmasında çok önemli işlevlere sahip olduğu açıktır. Bu bağlamda, fon portföyleri 

üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemelerin gözden geçirilmesi ile sermaye piyasasının gelişimi ve 

etkinleşmesi sağlanabilir. Kurumsal yatırımcıların piyasalarda artması, piyasanın gelişimine katkı 

sağlayacağı gibi bu kurumların piyasadaki etkinliklerini artmasını da sağlayacaktır. 

 

 



 

 
 

61 

Kaynaklar: 
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Alper KURAY** 

 

 

İstanbul Yeni Havalimanı (IYH), tahmini EUR 10.25 milyarlık maliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinin tek kademede yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliği taşımaktadır. Halen 

Avrupa yakasının kuzey bölgesinde 76,5 milyon metrekarelik bir alanda inşaat faaliyeti 

sürmektedir.  

Bu projenin tüm fazları tamamlandığı zaman 6 bağımsız pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park 

kapasitesi ile yaklaşık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanmaktadır. Ayrıca alan 

içerisinde 3 ayrı terminal binası, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, sağlık merkezleri, 

oteller, uçak bakım hangarları, uçak içi ikram tesisleri, ibadethaneler gibi yardımcı tesisleri ile 

dünyanın en büyük havalimanı olması beklenmektedir.  

Tüm fazları tamamlandığında İYH’nin planlanan kapasitesi, yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ile 

halen dünyanın en yoğun havalimanı unvanının elinde bulunduran Hartsfield-Jackson Atlanta 

Uluslarası Havalimanı (ATL)’dan 110 milyon daha fazla yolcu kapasitesine sahip olacaktır.  Bu 

durum İYH’nin kapasitesinin hangi ölçekte olduğunu göstermektedir. Airports Council International 

yıllık raporlarına göre ATL dünyanın en fazla yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı rekorunu 

1998 yılından bu yana korumaktadır. Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından birisi olan Londra 

Heathrow (LHR)’un son 10 yıllık ortalama yolcu büyüklüğü ise 69,5 milyondur.  

İYH’nin sadece bir havalimanı olmanın ötesinde, kentin makro formu üzerinde de etkisi olacak bir 

ticari ve kültürel çekim merkezi oluşturması hedeflenmektedir. Bu çerçevede İYH, Duty Free ve 

Yeme – İçme Alanları dâhil toplam perakende alanı 100.000 m2’den fazla olacak şekilde 

planlanmıştır. Bu alanlara 400’den fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında buluşturacak 

53.000 m2 büyüklükle dünyanın en büyük Duty Free alanı dâhildir. 

 

Türkiye’de hava ulaştırma sektörü 

Türkiye’de hava ulaştırma sektörünün başlangıcı, 20 Mayıs 1933 tarihinde 2186 Sayılı Yasa ile 

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi’nin kurulmasıyla 

olmuştur. Bu Kurum, Türkiye ve Ortadoğu’nun sivil hava ulaştırma alanında çalışan ilk işletmesi 

olma özelliğini taşımaktadır. Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi’nin ilk tarifeli seferleri Eskişehir–

Ankara hattında gerçekleştirilmiştir. 

 

                                                           
* Bu çalışma için “Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM)’nin Ekonomik Etki Analizi 

Raporu”ndan yararlanılmıştır. 
** Ekonomist, Bankacı 
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Bugün İstanbul Atatürk Havalimanının 

bulunduğu bölgede, uluslararası standartlarda 

inşa edilen İstanbul Yeşilköy Havalimanı 1953 

senesinde tamamlanmıştır. Böylelikle söz 

konusu alan Türkiye’nin ilk uluslararası trafiğe 

açılan havalimanı olma özelliğini taşımaktadır. 

Bu bağlamda, Yeşilköy Havalimanı, 

Türkiye’nin uluslararası havayolu taşımacılık 

sektörüne dâhil olmasını sağlayan en önemli 

altyapı hamlesi olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de havacılık sektörü, 1958 yılında 

Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri şirketinin 

açılması ile erken zamanda serbestleştirmeye sahne olmuş ve rekabete açılmıştır. Kamu tekelinde 

kalan hava taşımacılığındaysa ilk serbestleştirme deneyimi 19 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile başlamıştır. 

2920 sayılı kanun temel alarak çıkarılan ve 16 Haziran 1984 tarih ve 18433 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren SHY-6A “Ticari Hava Taşıma İşletmeleri” Yönetmeliğiyle havayolu 

taşımacılığı pazarı rekabete açılmıştır. Bu hamle havayolu şirketi kurulmasını kolaylaştırmış, 1986 

yılında ülkenin özel sektöre ait ilk uluslararası havayolu taşıma şirketi kurulmuştur. 

Enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde ülkelerin küresel rekabette avantaj elde etmelerinin önemli 

yollarından bir tanesi hem finansal derinliği ve ürün / hizmet çeşitliliği bakımından, küresel 

piyasalarda rekabet edecek ölçeğe sahip, hem de yaratıcı iş modelleri geliştirebilen, dünya 

markası özelliğinde şirketlere sahip olmaktan geçmektedir. Söz konusu şirketlerin dikey 

entegrasyon ve çeşitlendirme açısından piyasa-üretim ekseninde, yatay gelişim bakımından 

uzmanlaşma ve finansal büyüklük ekseninde, ölçek ekonomilerinden faydalanmaları şarttır. Hava 

ulaştırma sektöründe küresel trendleri hızlı biçimde takip etmiş ve adapte olarak öne çıkmayı 

becermiş şirketlere sahip bulunan Türkiye’nin bu bakımdan önemli bir avantajı Türk Hava Yolları 

(THY)’dır.  

THY son 10 yılda yıllık ortalama yolcu ve kapasite rakamları itibariyle yaklaşık %20 oranında 

büyümüştür. Bu sektörü küresel büyüme ortalamasının 3 katına isabet eden bir seviyedir. Ancak 

bu konumun korunması ve geliştirilmesi dikkatli ve özenli bir planlama gerektirmektedir. THY’nin 

bugünkü stratejik yaklaşımı bu türden bir anlayışı sergilemektedir. Bu durum sektörün bugünü ve 

geleceği bakımından önemlidir. 

 

Uluslararası çekim merkezi 

İYH açıktır ki, bir havayolu şirketinin filo büyüklüğünü kaldıracak ve hizmet kalitesini ve çeşitliliğini 

destekleyecek altyapıya sahip olması gerekmektedir. Söz konusu altyapının önemli bir unsuru 

topla-dağıt merkezi olma özelliğine sahip ve uluslararası bir çekim merkezi teşkil edecek bir 

havalimanıdır. Küresel planda iddialı havayolu şirketleri için faaliyet merkezi olarak hizmet edecek 

bu tür bir üsse sahip olmak önemli bir unsurdur. Örneğin Atlanta Havalimanı ATL taşıdığı yolcu 

itibariyle 2014’de dünyanın en büyük, uçak sayısı itibariyle ise 1.280 adetle 2. en büyük havayolu 

şirketi olan Delta Airlines’ın için bu türden bir birincil merkez konumundadır. Delta Havayollarının 

ATL ile işbirliğinin bu havayoluna ve ATL’ye önemli bir karşılıklı avantaj sağladığı söylenebilir. 

Netice itibariyle ATL, Delta uçuşları vasıtasıyla, günde bin uçuş gibi bir düzeyle günümüzde 
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dünyanın en yoğun merkez havalimanıdır. Esasen Türkiye’nin en önemli küresel markaları 

arasında yer alan THY’nin de bu türden bir merkeze ihtiyaç duyduğu söylenilebilir. 

 

Havalimanı Kentleri 

Havalimanları, sadece ulaşım merkezi rollerini yerine getirmekten çok, gittikçe artan bir biçimde 

kentsel gelişme için düğüm noktaları haline gelmektedir. Günümüzde bu düğüm noktalarının 

giderek artan bir şekilde Havalimanı Kentleri, Aerotropolis ve Havalimanı Koridorları gibi kavramlar 

altında markalaştırılması yaygınlaşmaktadır. “Havalimanı kenti” terimi, dünya genelindeki modern 

havaalanlarında meydana gelen havacılık ile ilgili ve havacılık dışı arazi gelişimlerini tanımlamak 

için kullanılmaktadır. Havalimanı kenti kavramsallaştırması, bu kentlerin malların ve hizmetlerin 

nakliyesine yönelik geçitler olduğu yönündeki algının ötesine geçmektedir. 

Havalimanlarının etrafında kentsel merkezlerin geliştirilmesi, mevcut alan, havalimanının konumu, 

altyapı ağları, bölgesel ekonomik yapılar ve kurumsal ve planlama ortamları gibi faktörlere bağlıdır. 

Bu bağlamda kurumsal çerçeve, özellikle önemlidir. 

Havalimanları devlete ait olsunlar ya da olmasınlar, yolculardan ve havalimanında bulunan 

işletmelerden elde edilen gelirlere dayanırlar. Bu durum, havalimanı idarelerinin havalimanı 

terminalini, otoparkı, perakendeyi ve ticari gayrimenkulü entegre ederek sahip oldukları araziden 

azami değer üretmek istemeleri nedeniyle, Havalimanı Kenti konseptinin gelişmesine yol açmıştır. 

Bu faaliyetler ne kadar etkili bir biçimde entegre edilebilirse, o kadar fazla değer yaratılabilir. 

Havayolu kapasitesi, ekonomik büyümenin anahtar faktörlerinden birisidir. İngiltere Havaalanları 

Komisyonu için PwC İngiltere tarafından yapılan analiz, koltuk kapasitesindeki %10’luk bir artışın 

kısa vadeli ekonomik büyümede %1’lik bir artışa yol açacağını, bunun da reel GSYH’nin toplam 

seviyesinde eşdeğer bir artış anlamına geleceğini göstermektedir. Bu sonuçlar havalimanı 

kentlerinin varlığı ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, havacılık ile ekonomi arasındaki bağın 

önemini göstermektedir. Havalimanları, bu büyümedeki anahtar kolaylaştırıcılardan birisidir. 

Dünya genelinde, aktarma havalimanlarının merkezli gelişim koridorunun güçlü hızlandırıcı 

etkilerini gösteren birçok başka örnek bulunmaktadır 

 

 

 

Havayolu taşımacılığında bağlanabilirlik  

Ekonomik etki yaklaşımının temelinde havayolu taşımacılığının sağladığı ilave bağlanabilirlik 

(connectivity) sayesinde elde edilen ekonomik kazanımlar yer almaktadır. Bağlanabilirlik, bir 

ülkenin önemli havalimanlarından küresel hava taşımacılığı ağına olan erişimi ölçer. 

Bağlanabilirlik, bir ülkenin hava taşımacılığı hizmetlerinin niteliksel ölçüsüdür. Bağlanabilirlik aynı 

zamanda hizmet verilen varış noktaları ile uçuşların sıklığı, zamanlaması ve kapasitesinin bir 

kombinasyonudur. Uçuşların  zamanlaması ve kapasitesi, bağlanabilirliğin iki önemli bileşenidir 

Belirli bir varış noktasına - kalkışları talebin yayılmasına göre zamanlanan - günlük on iki uçuş, 

tümü benzer bir zamanda kalkan günlük on iki uçuştan daha iyi bir bağlanabilirlik sağlamaktadır. 

Bunun nedeni önceki senaryonun, yolculara kendileri için en uygun zamanı seçmelerine yönelik 

çok daha fazla olanak sağlamasıdır (tüm yolcuların aynı anda seyahat etmek istemedikleri 

varsayılmaktadır) - bu özellik, zamanın önemli olduğu yükler ve zamana çok değer veren iş 

seyahati yapan kişiler için özellikle önemlidir. Havayolları tarifeleri varışların çalışma gününün 
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başlangıcında ve kalkışların günün sonunda olmasına önem vermekle birlikte, gün içindeki 

servisler de önemlidir. Örnek olarak, çoğu büyük havalimanında, sabah saatlerinde yolcuların 

yaklaşık %80’i aktarmasız uçabilir. Havayolları, günün diğer saatlerinde, uzun mesafeli servisleri 

beslemek amacıyla aktarma yolcularını çekmek için ücretleri düşürürler; ancak geriye iş 

toplantılarına erişme esnekliği için saatlik bir tarifeye bağımlı olan çekirdek bir iş yolcuları grubu 

kalmaktadır (sabahın geç saatlerinde %40 aktarma yolcusu). Akşam saatlerinde, aktarmasız 

yolcuların yaklaşık %80’e yükselmesinin gösterdiği gibi, geri dönen iş yolcuları önemli ölçüde artar. 

 

Ekonomik etki 

Havalimanının ülke ekonomisine etkileri temel olarak aşağıdaki 3 başlıkta görülebilir; 

- İstihdam: Havalimanı ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı faaliyetlerde çalışan 

kişiler, 

 

- Gelir: Havalimanı faaliyetleri ile bağlantılı kişilerin kazandığı ücretler, maaşlar, ikramiyeler 

ve diğer ödemeler, 

 

- Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya Katkı: Havalimanı faaliyetleri tarafından üretilen nihai malların 

ve hizmetlerin parasal değerinin ölçüsü 

 

EKONOMIK ETKI KATEGORILERI 

Aşağıdaki bölümlerde açıklandığı şekilde, havalimanları ile bağlantılı dört ayrı ekonomik etki türü 

ya da kategorisi mevcuttur. 

- Doğrudan Ekonomik Etki 

Doğrudan ekonomik etki havalimanında veya yakınında yer alan, havalimanı ile ilgili işletmeler 

dâhil olmak üzere, havalimanlarındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve yönetimi ile bağlantılı istihdam, 

gelir ve katma değeri içermektedir. Bunlar havalimanı operatörünün, havayollarının, havalimanı 

hava trafik kontrolörünün, genel havacılığın, yer görevlilerinin, havalimanı güvenliğinin, göçmenlik 

ve gümrük makamlarının, uçak bakım şirketlerinin ve havalimanındaki gümrüksüz mağazalar ve 

perakende gibi diğer işletmelerin faaliyetlerini kapsar 

- Dolaylı Ekonomik Etki 

Dolaylı ekonomik etki, bir yolcu uçuşunu gerçekleştirmek için temin edilmesi gereken ürün ve 

hizmetlerin üretimi ile bağlantılı istihdam, gelir ve katma değeri kapsamaktadır. Bu ürün ve hizmet 

yelpazesine örnek olarak uçuş sırasındaki yiyecek-içecek ikramları için gıda sağlayan toptancılar, 

jet yakıtı için petrol arıtma faaliyetleri, havayollarına muhasebe ve hukuk hizmetleri sağlayan 

şirketler, uçuşları rezerve eden seyahat acentelerinin faaliyetleri verilebilir. 

- Tetikleyici Ekonomik Etki 

Tetikleyici Ekonomik Etki kavramı doğrudan ya da dolaylı olarak havalimanı ile bağlantılı olan 

şirketlerin çalışanlarının gelirlerini ulusal ekonomi içinde harcamaları ile üretilen ekonomik faaliyeti 

yansıtmaktadır. Örneğin bir havayolu çalışanı o kişinin mensubu bulunduğu hane halkının gelirini 

oluşturur veya bu gelire katkıda bulunur. Dolayısıyla hane halkının harcamaları içinde havayolu 
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çalışanının elde ettiği gelirin de payı bulunmaktadır. Hane halkı gelirleri ekonominin çeşitli 

alanlarındaki tüketimi tetikler ve istihdam üretir. 

- Hızlandırıcı Ekonomik Etkiler 

Dolaylı, doğrudan ve tetikleyici etkilerden havalimanı ile doğrudan ve dolaylı olarak bağlantılı 

bulunan ekonomik faaliyetlerin ölçümlenmesinde istifade edilmektedir. Ancak havalimanı 

yatırımlarının ekonomik bütününe yönelik daha geniş etkileri de bulunmaktadır. Örneğin söz 

konusu yatırım, dış ticareti kolaylaştırabilir veya bir ülke/bölgenin daha fazla dış yatırım çekmesine 

neden olabilir. Bu kolaylaştırıcı etkilere hızlandırıcı etki adı verilmektedir. Gerçekten de hava 

taşımacılığı bir dizi mekanizma yoluyla ulusal ekonomideki istihdamı ve ekonomik gelişmeleri 

kolaylaştırır. 

 

İSTANBUL YENI HAVALIMANI EKONOMIK ETKI ANALIZI 

İstanbul Yeni Havalimanının 

ekonomik etkisi yukarıda açıklanan 

etkenler esas alınarak analiz 

edilmiştir. Analizde havalimanının 

operasyonel olarak havayolu 

taşımacılığı talebini karşılar duruma 

gelmiş olmasının öngörüldüğü 2025 

yılı referans alınmıştır.  

Senaryolara dayanak olan hava 

trafiği varsayımlarına göre sonuç 

değişiklik göstermekle birlikte, 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 194-

225 bin kişi aralığında olacağı, yaratacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3,8-4,4 milyar dolar 

olacağı ve Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin %4,2-%4,9 seviyesine çıkacağı 

görülmektedir. Bu sonuç iddialı görünen bir büyüklüğe karşılık gelmektedir ancak, örneğin 

Hollanda havacılık sektörünün %90’ından fazlasını temsil eden Schiphol Havalimanı’nın Hollanda 

ekonomisine katkısının yaklaşık %3’ler civarında olduğu ve küresel GSMH’nin %3,4’ünü havacılık 

endüstrisinin oluşturduğu ve havacılık sektöründe çalışanların bu ülkenin aktif işgücünün yaklaşık 

%4’ünü oluşturduğu göz önüne alındığında gerçekçi oldukları rahatlıkla söylenebilir.  

Türk havacılık sektörü, rekabette açıklıkta ileri seviyede… 

Türkiye’de havacılık sektörü rekabete açıklık ve küresel ekonomi ile bütünleşmek konularında 

oldukça ileri, hatta diğer sektörlere öncü nitelikte bir altyapıya sahiptir. Bu haliyle İYH gibi projeler 

yatırım ve işletme aşamalarında doğru yönetildikleri durumda ülke ekonomisinin net rekabet 

gücüne önemli katkı sağlayacaklardır. Bu katkının etkisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin makroekonomik 

performansında, hem sektörün bu niteliği, hem de küresel ekonomide temsile ettiği yapı 

bakımından, potansiyel olarak yüksek bir çarpan etkisi biçiminde olacağı öngörülebilir. Türkiye’de 

sektörün dinamik gelişimi ve küresel rekabet ile uyumu sürdürülebildiği takdirde İYH’nin potansiyel 

etkisinin öngörülenden daha yüksek olabileceği söylenebilir. 

İYH Türkiye’nin küresel rekabetle uyumunun da katalizörü olma potansiyeli taşımaktadır. Burada 

ilk akla gelen doğal olarak İYH’nin Türkiye’nin havacılık sektörünün küresel rekabette belirleyici rol 
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alması üzerinde doğrudan ve kolaylaştırıcı etkisidir. Esasen Türkiye hangi büyüme modelini 

benimserse benimsesin, hâlihazırda bu modelin finansmanının dış kaynakla sürdürülmesi 

mümkün değildir. Türkiye güney ve doğusundaki komşularıyla mukayese edildiğinde yer altı, 

özellikle hidrokarbon kaynakları açısından da net ithalatçı konumunda bir ülkedir. Bu durumda 

büyümesinin finansmanını üretim ve ticaret temelinde sağlanmak durumundadır. Bu üretim ve 

ticaret faaliyeti dünya piyasalarının oyuncuları ile buluşturulmak zorundadır. Türkiye’nin 

coğrafyasının kendisine sağladığı doğal avantaj bu noktada genelde lojistik sektörü yatırımları, 

özeldeyse havacılık sektörü ve havalimanları bakımından değerlendirilmelidir. 

İYH, Türkiye’yi havacılığın merkezi yapacak… 

Bu bağlamda İYH’nin dünyayı Türkiye’ye, Türkiye’yi de dünyaya bağlayacak perçinleri 

kuvvetlendirmesi Türkiye’nin hem bir köprü hem de bir merkez niteliği kazanmasına olumlu etki 

edecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında İYH, son tahlilde, Türkiye’nin önümüzdeki yirmi yıllık 

büyüme hikâyesinin itici güçlerinden biri, hatta önemli bir sembolü, olmak potansiyelini 

taşımaktadır. 
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Zeynep SAYAR BOLELLİ* 

 

 

İnsan hakları nedir sorusuna ortak bir cevap bulabilirsek ve bu cevaptan herkes aynı şeyi anlarsa 

sorunlarımızın çoğuna da cevap bulmuş oluruz. İnsan hakları kavramı, ilk insanların doğa ile 

mücadelesinde tek başına yapamaması ve bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk insanlar 

dağınık yaşıyorlardı ancak yaradılış gereği yabani hayvanlar ve doğal felaketlerle tek başına 

mücadele edecek güçte olmadığından bir araya gelerek küçük gruplar oluşturdular. Birlikte yabani 

doğaya karşı savunma araçları geliştirdiler ve tarım aletleri yaparak beslenmelerini yapılandırdılar. 

Böylece insanlar doğaya karşı bir araya gelerek, insanın en temel hakkı olan yaşama hakkı 

korunmaya çalışıldı. Yaşam kalitesi ve süresi artmış oldu. Küçük topluluklar oluşunca birbirleriyle 

ilişki ağları daha karmaşık bir hal aldı, aralarındaki ilişkiler hakları doğurdu ve birlikte yaşamanın 

güçlükleri, kolaylıkları gün yüzüne çıkmış oldu. İnsan hakları, kavram olarak henüz tanımlanmamış 

olsa da insan ilişkileri bağlamında var olmuş oldu. 

 Modern literatürde insan hakları insanların birbirlerine karşı insanca muamele etmesi için gerekli 

koşulların adıdır.  İnsanca muamele etmek demek nedir sorusuna cevap vermek ise biraz güçtür. 

Tarih boyunca insanların birbirlerine insanca muamele etme şekli sürekli değişiklik göstermiştir. 

Örneğin ilkel toplumlarda kadın ve çocuk insan olarak bile görülmüyordu ki insanca muamele hakkı 

olsun. Günümüze baktığımız da ise artık insan olarak tanınmakla birlikte ayrıca kadın ve çocuk 

haklarından bahsediyoruz. İnsanın doğuştan 

getirdiği değişmez özellikleri olduğu gibi 

(beslenen, yaşayan, cinsiyeti olan) bilimsel 

gelişmeler ekonomik gelişmeler sosyo - kültürel 

gelişmeler doğrultusunda toplumdan topluma, 

geçmişten günümüze değişiklik gösteren birtakım 

özellikleri vardır. Eskiden sınıf farklılıkları, kölelik - 

efendilik kavramları varken günümüzde eşitlik ve 

bireysel özgürlükten bahseder olduk. Ancak bu seferde karşımızda başka başka sorunlar ve hak 

derken haksızlıklar ortaya çıkmaya başladı. Eskiden açık seçik olan sınıf farklılıklarının 

günümüzde ekonomik güçle ölçülür hale gelmiş olması ve bunun adının bile konmaması sorunuyla 

karşı karşıya bulunmaktayız. Görülüyor ki insan tanımı ve insana bakış açısı değiştikçe insan 

haklarının korunmasının koşulları da değişmektedir. O halde insan haklarını tanımlamadan önce 

İnsan denince ne anlaşılmaktadır bundan bahsetmek gerekir.  

İnsan beslenen, hareket eden, cinsiyeti olan, nefes alan, alet, bilim ve sanat yapan bir varlık 

olmasının dışında, insan seven, nefret eden, üzülen, sevinen bir varlık ta diyebiliriz ve bütün bu 

yaptığımız tanımlar bize insan haklarının gereğini doğurur. İnsanın doğasında nefret vardır dersek 
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insanın nefret etmesi onun bir hakkı olmuş olur. Peki, bütün insanlar için bu hak olunca birlikte 

yaşamak mümkün olabilir mi? Birlikte yaşamak için gerekli olan en temel hakları koruyacak ikincil 

hakların ertelenmesinden bahsedebiliriz. Mesela aşırı özgürlükler; aşırı özgürlük nedir?  Aşırılık 

neye göredir? Bu konularda ortak bir noktada buluşamamamızın verdiği bir takım sıkıntıları 

yaşamaktayız. Başkasına zarar vermeyecek şekilde istediğin şekilde yaşamak, peki ben ölmek 

istiyorum bu sadece kendime zarar doğru mu? Bence değil. İnsanın doğuştan getirdiği yaşama 

hakkını kendisi bile olsa ihlal etmiş olmamalıdır insan. İnsan bireysel olarak topluma aynı zamanda 

kendine karşı da sorumludur. Bir tek insan bile yapmış olsa bu onun olanağıdır. Ama bu olanak 

insanın onurunu ve varlığını koruyacak türden mi yoksa zarar verecek türden mi bunu konuşmak 

gerek… 

Kendisi ile başa çıkamayan bireylerin kendi yaşamlarına son vermesi bir insan hakkı ihlalidir. 

Ancak burada birey tek başına sorumlu değildir. Devletin insan haklarını koruyucu düzeltici 

denetleyici mekanizmasının ve en önemlisi önleyici mekanizmasının yeteri şekilde insan değeri 

bilgisiyle çalışıyor olması ile ilgisi de önemlidir. Eğer toplumda sadece devlet mekanizması bu 

şekilde yasa koymuş olsa bile toplum ahlakı bu yönde yani gerçek insan bilgisi ve değeri bilinciyle 

hareket etmediği müddetçe delik bir kap gibi siz bir yerden doldururken, diğer yandan boşalır. 

İnsan toplumsal bir varlık olduğu için yani toplumla var olduğu için varlığını sürdürebilmesi, insan 

olabilmesi toplumdan bağımsız hareket etmemesine bağlıdır. Yaptığı her davranışın sadece 

kendine değil topluma karşı da sorumluluğu olduğunu unutmamalıdır. Özetle bencil olmamalıdır. 

Benim hayatım, dilediğim gibi yaşarım 

demenin pekte insan onuru ile bağdaştığı 

söylenemez. Çünkü insan ancak toplumla 

var olur. Bencil davranan insan başkalarının 

varlığını hiçe sayarak aslında kendi varlığını 

da yok saymış olur. Toplumdan tamamen 

bağımsız tek başına hareket etmek 

bencilliktir. İnsan bencil bir varlıktır aynı 

zamanda… O zaman bencillik insanın 

hakkıdır diyebilir miyiz? Evet bencillik te bir 

olanak insan bunu gerçekleştirebiliyor. 

Ancak insan türünün devamını tehlikeye sokuyor. İnsan hakları insan türünün devamı için gerekli 

koşulların tümü de diyebiliriz. O halde bencillik aşırı hoşgörü ve özgürlük kavramlarını tekrar 

masaya yatırmak gerek…  

Kant, “ahlak yasası ile öyle eyle ki; eylemini belirleyen ilke genel yasada da geçerli” olsun demiş 

ve insana bir sınırlama getirmiş. Günümüzde insan sınırsız bir varlık, başkasına zarar vermeden 

istediğini yapabilen bir varlık ve arzularının, isteklerinin esiri olmuştur. Sınırsız mutlu olduğunuz bir 

yerde mutluluğun bir değeri var mıdır? Ölçülebilir mi? Değer ölçülebilen bir şeydir o halde sınırsız 

olan bir şeyin bir değeri yoktur. Böylece günümüz insan tanımının da bir değeri yoktur. İnsan 

kendini sınırlayabildiği ölçüde insandır. Haktan o zaman bahsedilebilir. Sınırları olmayan bir yerde 

ne değer den ne de haktan bahsedilebilir. O halde temel gereksinmeler dışında insan kendi değeri 

ve sınırını ne derece belirleyebiliyorsa o derece özgürdür de diyebiliriz ancak özgür bir insan; insan 

değerini ve haklarını koruyabilir. Özgür bir insan kendini değerlendirebilir, özgür insan başkasını 

değerlendirebilir, başkalarının etkisi altında kalmaz yada kendi İd’nin etkisinde kalmaz özgür bir 

insan kendisine yeri geldiğinde dur diyebilir. Özgür bir insan kendi ile ilgili karar verebilir ve 
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uygulayabilir. Özgür bir insan ancak insan değerini ve onurunu koruyabilir, bencil insan sadece 

kendisinin kölesi olmuştur. Özgürlükten ne anladığımızı tekrar düşünelim. 

 Özgürlük, bencillik, insan ve hak… Bütün bu kavramlardan hepimiz ne anlıyoruz ve bunları nasıl 

kullanıyoruz bunda birlik olmak çok önemli. Eskiden olduğu gibi doğa koşulları ile değil insanın 

doğasıyla mücadele etmek zorunda olduğumuz bir çağdayız. Ve kavgalarımız bizi öldürüyor 

yaşarken nefes almamızı kısıtlıyor. Bütün bu kaostan kurtulmak için ortak bir dil kullanmamız 

gerekiyor. İnsanlık somut yaşamdan soyut yaşama doğru yol alıyor. Somut yaşamda vücut olarak 

bir araya gelmek yeterli olurken hakların korunmasına soyut yaşamda gönüllerin bir araya gelmesi 

gerekiyor. Bu da çok zor olmasa gerek ne dersiniz? 
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Zülfü ŞAHİN* 

Kredi derecelendirmesi; bir kişi, kurum veya ülkenin tüm finansal, ekonomik ve mali 

yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirme kapasitesini belirlemek için kullanılan 

yöntemlerin tümünü teşkil ediyor. Kurumdan kuruma değişiklik arz etse de ana hatları ile cari varlık, 

cari borçlar ve mali geçmiş incelemesine dayalıdır. Günümüzde birçok derecelendirme kuruluşu 

olmasına rağmen önde gelen üç şirket Moody’s, Standard & Poor’s ve Fitch Ratings sektörün 

hâkim kuruluşlarıdır. Standard& Poor’s ve Moody’s kredi derecelendirme sisteminin kurucu 

firmaları olarak biliniyor. Merkezi New York’ta bulunan Standard & Poor’s’un kuruluşu 1860’a 

uzanıyor. 1913 yılında kurulan Moody’s de New York merkezli. Bu iki kuruluşa göre nispeten daha 

yakın zamanda kurulan Fitch Ratings’in New York ve Londra’da olmak üzere iki merkezi var.  

Hükümetler ekonomik büyüme hedeflerini 

gerçekleştirmek için yurtiçindeki ve 

yurtdışındaki yatırımcıların, yatırım 

yapabilecekleri en güvenli ve en uygun ortamı 

sağlamaya çalışırlar. Bürokrasiden uzak, 

üretim kaynaklarına ulaşımın en kolay ve 

nispeten ucuz olduğu, vergi ve diğer 

kesintilerde özel avantajların uygulandığı 

ortamı hazırlamaya çalışırlar. Bütün şartları 

uygun hale getirseniz bile kredi derecelendirme kuruluşlarının sizin için bildirdiği not düşük ise bu 

bilhassa yabancı yatırımcının ülkenize yatırım yapmasına, sıcak paranın size akmasına engel 

oluyor. İşin en komik yanı bu derecelendirme kuruluşları yeterli bir şekilde denetlenemiyor ve 

yapmış oldukları derecelendirmeden dolayı çoğu zaman sorumlu tutulamıyor. Ülkelerin bilhassa 

da bizim ülkemizin ekonomik performansının derecelendirme kuruluşları tarafında yeteri kadar 

karşılık bulmadığı zamanları yorum farkına ve göreceli yaklaşıma bağlayabiliriz ancak 2012 yılında 

olduğu gibi gösterilen performansın tam zıttı yönde derecelendirmeler de oluyordu.  

Türkiye 2011 yılında yüzde 8,5 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında birinci, ekonomisi 

gelişmiş ülkeler arasında da (G-20’ler) Çin’den sonra ikinci sıraya yükseldi. Hükümetin morali 
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yüksekti ve not artışı bekleniyordu. Ama Standard & Poor’s 1 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’nin 

kredi görünümünü “pozitiften durağana” indirdi. Gerçekleşen ile derecenin ters yönde olması 

göreceli yaklaşımın bu kadarda fark oluşturmayacağını akıllara getirirken söz konusu kuruluşların 

ortaklık yapısı ise başka soru işaretlerini beraberinde getiriyor. 

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Not Sistemi 

 

 

S&P ile Moody's'in ortaklık yapısı incelendiğinde bana eski yeşilçam filmlerinde ki o sahneyi 

hatırlatır. Nikah masası kurulmuştur. Gelin ve damat tam evet diyecekken biri çıkar ve bağırır “ 

Durun! Siz kardeşsiniz”. S&P'nin ortaklarıyla Moody's'in ana ortakları neredeyse birebir aynı. Bu 

ortaklar her iki şirkette de kontrolü elinde tutuyor. Halen, S&P şirketinin yüzde 100 sahibi olarak 

gözüken dünyanın en büyük finans ve yayıncılık kuruluşlarından biri McGraw- Hill. Ancak McGraw- 

Hill'in ortaklık yapısına bakınca tanıdık isimler karşımıza çıkıyor. McGraw-Hill'in büyük 

hissedarlarından sekizi Moody's ile aynı. Moody's ile S&P'nin ortaklarının kesişim kümesinde 

Capital World Investors, Vanguard Group, State Street Global, BlackRock Institutional,  T. Rowe 

Price Associates, AllianceBernstein, Independent Franchise Partners ve INTECH Investment var. 
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Bu ortakların arasında ise ( sadece her iki kuruluşta hissesi olan şirketlerin değil, diğer ortaklar 

arasında da ) siyasi ve dinsel lobilere yakın olan kişiler de var.  

İster kasıtlı olduğunu, ister hata olduğunu söyleyin, isterseniz de acemilik, iş bilmezlik olduğunu 

iddia edin yine de siz önceki dönemlere göre daha iyi olduğunuzu düşündüğünüz sırada notunuz 

düşük gelebiliyor. Bu kuruluşların verdiği notlara rağmen ülkelerin gerçekleştirdiği ekonomik 

büyümeler de ortada. Nitekim 2. Çeyrekte gerçekleştirdiğimiz büyüme oranı sonrasında bu 

kuruluşlar beklenti rakamlarında revizeye gitti. Sonuç olarak bu kredi derecelendirme 

kuruluşlarının da derecelendirilmeye ihtiyacı var ancak bu derecelendirme ne kadar işe yarar 

bilmiyorum. Nihayetinde yatırımcının ve derecelendirenin aynı kişiler olduğu bilinen bu dünyada 

körler sağırlar bir birini ağırlar.  
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Zülfü ŞAHİN* 

 

 

Geçtiğimiz ay içinde iki “referandum”  daha doğrusu adı referandum ama kendisi farklı bir şey olan 

iki seçim çalışması izledik. İlki 25 Eylül’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu, 

diğeri ise 1 Ekim’de oylanan Katalonya’ nın bağımsızlığı referandumuydu. Avrupa Birliği, 

Katalonya referandumunda İspanya hükümetinin baskılarına hiçbir şey söylemezken, konu Irak 

Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu olunca bunun demokratik bir uygulama, halkların 

tercihinin belirlenmesi olarak görüyordu. Öyle ki Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles 

Puigdemont bu duruma olan tepkisini şu sözlerle gösteriyordu "Avrupa Birliği Katalan halkının 

serbestçe toplanma ve ifade özgürlüğü haklarının kısıtlanması konusunda hiçbir şey söylemedi. 

Ancak Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde söz konusu olunca çok cesurlar". Yani gelenek 

bozulmuyordu söz konusu olay bizimle alakalı ise standartlar, uygulamalar, yorumlar başka, konu 

bizimle alakalı değilse başka oluyordu.  

İspanya Hükümeti kendi içinde bir bölge olan Katalonya’nın referandumunda sandıkların kurulu 

olduğu bölgelerde sert müdahalelerde bulundu ancak bu ( her zamanki gibi ) güvenlik güçlerinin 

olağan, aşırı sayılmayacak tedbirleri sayıldı. Sonuçta yine bir yerlere “demokrasi” geliyordu. Her 

hangi bir konuda bizde polisimizin en ufak bir müdahalesinde ise denmeyen kalmaz biliyorsunuz. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumunda ise bağımsızlığını oylayan bölgesel 

yönetim, silahların gölgesinde ve bağımsızlık istemeyen kesimlere baskı yaparak sandığa gitti. 

Bölgedeki Türkmen ve Araplar ise referanduma katılmayarak tepkisini gösterdi.  

  

Katalonya İspanyan’ın en zengin bölgelerinden biri. Olası bir özerklik durumunda Avrupa da 

olmasının avantajlarını kullanarak (ticaret imkanı) en büyük gelir kaynaklarından biri olan turizmi 

ile geçinebilir. Ancak daha şimdiden birçok büyük ölçekli şirket o bölgedeki merkezlerini kapamaya 

başladı. Enerji firması Gas Natural Fenosa ve Dogi International’dan sonra İspanya’ nın 3. Büyük 

bankası CaixaBank, Katalonya bölgesinin başkenti Barselona'da bulunan şirket merkezlerini 

taşıyacaklarını açıkladı. Peki ya Kuzey Irakta kurulacak bir Kürdistan’a müsaade edilir mi? Ya da 

Mısak-ı Milli sınırları içinde kalan Musul ve Kerkük, 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması’ndan 
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doğan haklarımıza dayanarak geri alınacak olursa bağımsızlığı oylanan bölgenin ekonomik 

durumu ne olur?  

Malumunuz üzere Musul ve Kerkük toprak bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmişti. Irak 

merkezi hükümetinden ayrılmanın ya da bölgedeki terörist unsurların sayıca artması sebep olarak 

gösterilerek bu topraklar geri alınabilir. Musul ve Kerkük üzerinde bir tasarrufta bulunmadan şu 

anda uyguladığımız tedbirlerin süresini uzattığımızda dahi durum Barzani için hiçte iç açıcı 

gözükmüyor. Hava sınırını, kara sınırını kullanamayan, doğru düzgün üretimi olmayan, en önemli 

geliri petrol olan bir bölge, bu yeraltı zenginliğini paraya çeviremedikten sonra nasıl geçinir. Sadece 

bizim değil Irak merkezi hükümetinin ve İran’ın ambargo uyguladığı bu topraklara gıda ve diğer 

ihtiyaç malzemeleri nereden girer, nereden çıkar. Barzani’nin, İsrail’in bu bölge üzerinde yıllardır 

planlar yaptığı, kendisine vaat edilmiş topraklar  (Arzı Mev’ud) olduğuna inandığı alanı ele 

geçirmek için uyguladığı projenin basit bir kuklası olacağı, miting alanlarında salladıkları İsrail 

bayrağından anlaşılmıyor mu? Hepsi bir yana başta bağlı oldukları Irak devletinin körfez savaşı 

sonrası istilası ile yaşananlar (2003 – 2013 arasında yaklaşık 1.2 milyon kişinin ölümü) ve 

Suriye’de olanlar bu kadar taze iken ayrılmanın nasıl bir fayda getireceği bekleniyor? Yüzyıllar 

evvelinden Fahri Kâinat Efendimiz kılavuzu vermiş;  

 

"Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır”        
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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.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK VAKFI 
İSTANBUL ŞUBESİ 

EKONOMİ VE FİNANS KOMİSYONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


