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2022’DE 
DİJİTAL BANKALAR
SAHNEYE ÇIKACAK

Dijital Bankacılık Yönetmeliği bankacılık dışındaki birçok kurumu 
dijital banka kurmak üzere harekete geçirdi.

Bankalar 
pandemide reel sektörü 

yalnız bırakmadı.

Finansal teknoloji 
yatırımına ilgi 
yoğun.



97 yıldır geleceğe bakışımız
hep ilk günkü gibi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulduğumuz gün, işimize tutkuyla bağlandık. 
Sanayiyi kurmak, ticareti geliştirmek, tarımı modernleştirmek, millî ekonomiyi 

desteklemek için üzerimize düşen ne varsa yaptık.

Bugün de attığımız her adımda gelecek için çalışmanın coşkusunu ve 
insanımıza her daim kapılarımızı ardına kadar açmanın gururunu yaşıyoruz.

Dünün, bugünün ve geleceğin bankası olmanın heyecanıyla…
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TüRKİyE İş Bankası, Le-
vent’te bulunan İş Kulele-

ri’nde girişimcilere özel İstanbul 
Girişimcilik Şubesi’ni hayata 
geçirdi. Şubenin açılışı, İş Ban-
kası Genel Müdürü Hakan Aran 
ve girişimcilik ekosisteminden 
paydaşların katıldığı bir törenle 
gerçekleştirildi.  Farklı şube ta-
sarımı ve özelleştirilmiş hizmet 
modeliyle geleneksel banka 
şubesinden ayrışan Girişimcilik 
Şubesi, startup’lara ve girişim-
cilere hizmet verecek. Şubenin 
hedef müşteri kitlesini teknoloji 

tabanlı yeni nesil girişimler, ya-
tırım fonları, melek yatırımcılar 
ve ekosistemin diğer paydaşları 
oluşturuyor. Şube, teknoloji ta-
banlı girişimlerle birebir ilgilene-
cek ve geleneksel bankacılıktan 
farklı olarak onların ihtiyaçlarına 
yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve 
hizmetler sunacak.  

nETWORK DESTEĞİ
n n n n Sadece bankacılık ürün 
ve hizmetleriyle sınırlı olmayan 
şubede, muhasebe ve fi nans 
yönetimi, yatırım süreçleri, 

insan kaynakları ve hukuki konu-
larda iş birliği imkânlarının yanı 
sıra girişimcilik ekosistemine 
yönelik network desteği de sağ-
lanacak. İş Bankası Genel Mü-
dürü Hakan Aran, açılışta yaptığı 
konuşmada, odaklandıkları alan-
lardan biri olan girişimcilikle ilgili 
kapsayıcı ve bütünleşik bir yak-
laşımla hareket ettiklerini vurgu-
ladı. Ekonomik ve teknolojik 
koşullar neyi mümkün kılı-
yorsa, bunları girişimcilerin 
kullanımına sunduklarını 
belirten Aran, “Girişimci-
lerin desteklenmesiyle 
esasında ülke büyü-
mesini desteklemiş 
oluyoruz. Geleneksel 
bir sermayeye göre 
girişim sermayesine 
ayrılan tutarın büyü-
meye katkısı yaklaşık 
10 kat daha fazla. Biz 
de ülkemizin iktisa-
di kalkınmasında 
fi nansör olarak rol 
oynamanın yanın-
da girişim hızlandır-
ma programlarından 
fon sağlamaya, kadın 
girişimcilerden tarımda 
girişimciliğe kadar eko-
sistemin tüm kesimleri-
ne dokunuyoruz” dedi.   

insan kaynakları ve hukuki konu-
larda iş birliği imkânlarının yanı 
sıra girişimcilik ekosistemine 
yönelik network desteği de sağ-
lanacak. İş Bankası Genel Mü-
dürü Hakan Aran, açılışta yaptığı 
konuşmada, odaklandıkları alan-
lardan biri olan girişimcilikle ilgili 
kapsayıcı ve bütünleşik bir yak-
laşımla hareket ettiklerini vurgu-
ladı. Ekonomik ve teknolojik 
koşullar neyi mümkün kılı-
yorsa, bunları girişimcilerin 
kullanımına sunduklarını 
belirten Aran, “Girişimci-
lerin desteklenmesiyle 
esasında ülke büyü-
mesini desteklemiş 
oluyoruz. Geleneksel 
bir sermayeye göre 
girişim sermayesine 
ayrılan tutarın büyü-
meye katkısı yaklaşık 
10 kat daha fazla. Biz 

ma programlarından 
fon sağlamaya, kadın 
girişimcilerden tarımda 
girişimciliğe kadar eko-
sistemin tüm kesimleri-
ne dokunuyoruz” dedi.   

Silikon 
Vadisi’nde 
başladı 
n n n n Bankanın girişimcilik 
konusundaki yolculuğunun 2015 
yılının mayıs ayında girişimcilik 
ekosisteminin doğduğu Silikon 
Vadisi’ni ziyaret etmeleriyle başladı-
ğını ifade eden Aran, şöyle konuştu: 
“Türkiye’ye döner dönmez Workup 
Hızlandırma Programı’nı düzenledik. 
13 bin adayın başvurduğu programın 
8. dönem mezunlarıyla birlikte top-
lamda 81 girişimimizi bu program-
dan mezun ettik. İş Bankası olarak 5 
girişime 3,13 milyon dolarlık yatırım 
yaparken toplam mezunlarımız ara-
sında da 30 girişimimiz 7,2 milyon 
dolar yatırım aldı. 
n n n n Bu programı, Silikon Vadisi 
ve Çin’de açtığımız İnovasyon Mer-
kezleri, girişimcileri desteklemek 
için kurduğumuz Maxis Girişim 
Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş ve 
onun altındaki fonlar, Türkiye Giri-
şimcilik Vakfı ve Arya Kadın Yatırım 
Platformu ile olan ortaklıklarımız, 
sosyal girişimcilik konusunda Koç 
Üniversitesi’nin KWorks progra-
mıyla olan iş birliğimiz, kurum içi 
girişimcilik konusunu canlandırmak 
ve teşvik etmek için kurduğumuz 
Softtech Ventures takip etti.”

Türkiye İş Bankası, İstanbul Girişimcilik Şubesi’ni hayata geçirdi. 
Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel 
şubelerden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup’lara hizmet verecek.

n n n n İstanbul Girişimcilik 
Şubesi’ni açarak bu alanda eksik 
olan son parçayı da tamamladık-
larını belirten Aran, “Bu şubeyle 
girişimcilik ekosisteminin ol-
gunlaşmasını sağlamayı ve ülke-
mizdeki girişimcilik kültürünün 
doğru bir şekilde yeşermesine 
imkan vermeyi amaçlıyoruz. Giri-
şimcilerimizin burada kendilerini 
evlerinde, ofi slerinde gibi his-

setmeleri, onları anlayan onlarla 
aynı dili konuşan, destekleyen, 
teşvik eden bir bankanın oldu-
ğunu bilmeleri, toplantılarını bu 
mekanda yapabilmeleri ve tüm 
fi nansman ihtiyaçlarını şubeden 
karşılayabilmeleri çok önemli. 
Kapımızı tüm girişimcilere açıyor, 
onlara İş Bankası’nın gücünü 
yanlarında hissetmelerini gerek-
tiğini söylüyoruz” dedi.

Kendilerini evlerinde veya
ofi sinde gibi hissedecekler

İş Bankası’ndan 
girişimcilere özel şube

İş Bankası 
Genel Müdürü 

Hakan Aran





TÜRKİYE Sigorta Birliği 
tarafından açıklanan verilere 

göre, yılın ilk 3 ayında dijital 
sigortaların toplam satışlardan 
aldığı pay, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine kıyasla %3,8’den 
%5,5’e yükseldi. Trafi k, kasko, 
DASK, konut ve tamamlayıcı 
sağlık sigortaları gibi çok sayı-

da ürünü tek çatı altında bu-
luşturan dijital platformların 
sigorta ürünlerinin erişebi-
lirliğini ve sigorta bilincini 

artırdığına dikkat çe-
ken Teklifi mGelsin 
Kurucu Ortağı ve 
CEO’su İhsan Cem 
Zararsız, “Dijital 
kanallardan 
sigorta ürünlerinin 

satışına giderek 
artan talep, genç 

nüfusun fi nansal dünyadaki 
hareketliliği dijital platform-
larda sunulan sigorta ürünle-
rini de çeşitlendirdi. Sektörün 
artan dinamizmi karşısında 
Sigortayeri ile yaptığımız 
reklam ve tanıtım işbirliğiyle 
kullanıcılarımızın 30 saniyenin 
altında istediği sigorta ürününe 
en avantajlı şekilde ulaşmasını 
sağlayacağız. Site ziyaretçileri-
miz, aradıkları sigorta ürünleri-
ne ilişkin teklifl ere, Sigortayeri 
üzerinden hızlı ve güvenli bir 
şekilde erişebilecekler” dedi.

38.5 mİLyaRLIK PRİm
n n n n Artış gösteren fi nansal 
okuryazarlık bilincinin sigorta-
lılık oranına da yansıdığını be-
lirten İhsan Cem Zararsız, “Sek-

törün prim üretimi Ocak-Mayıs 
2021 döneminde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %16,2 
artışla 38,5 milyar TL’ye ulaştı. 
Sektördeki hızlı büyüme, dijital 
sigortacılıkta faaliyet gösteren 
platformlara yönelik yatırımları 
da artırıyor. Sigortayeri işbirliğiy-
le daha önce sigorta ürünü kul-
lanmayanlarla mevcut ürünlerini 

yenilemeyi düşünenlere tüm 
sigorta teklifl erini 30 saniyenin 
altında ulaşmalarına katkıda 
bulunacağız. Sigortalıların ge-
leceğini güvence altına alarak 
onların kötü sürprizlerle karşı-
laşmalarının önüne geçebilmek 
için kullanıcı deneyimini en üst 
seviyelere çıkarmayı hedefl iyo-
ruz” ifadelerinde bulundu.
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SiGorta SeKtörünün 
DönüŞümüne DeSteK

Dijital platFormların 
payı yüzDe 45 yüKSelDi

Türkiye Sigorta, İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge’ta InsurTech Programı’na 
sağladığı destekle Türkiye sigorta sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunuyor.

Pandemi, dijital sigortalara ilgiyi artırdı. TSB verilerine göre yılın ilk 3 ayın-
da dijital sigortaların toplam satışlardan aldığı pay, yüzde 45 artış gösterdi.

TüRKİyE Sigorta, üniversitele-
rin girişimcilik merkezleri ara-

sında dünyanın ilk 5’inde yer alan 
İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin 
2 Aralık’ta ‘Öncüler’ mottosuyla 
düzenlediği Big Bang Start-up 
Challenge’ta InsurTech Progra-
mı’nın altın paydaşlarından biri 
oldu. Bu yıl otomotiv ve mobilite, 
sürdürülebilirlik, teknolojik kentler 
ve insurtech alanlarında girişimle-
rin öne çıktığı Big Bang Start-up 
Challenge’ın 10. yılında girişimcile-
re toplamda 458 milyon TL’lik ödül, 
nakit ve yatırım desteği sağlandı. 

İKİ GEnÇ GİRİŞİmE ÖDüL
n n n n Big Bang Start-up Challen-
ge ödül törenine katılan Türkiye Si-
gorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve 
Pazarlama Genel Müdür Yardım-

cısı Bilal Türkmen, projeye dair şu 
açıklamayı yaptı: “Girişimcilerin si-
gorta sektörüyle ilgili farkındalıkları-
nı yükseltmek, teknolojilerine katkı 
sunmak, ihtiyaçlarına yanıt vermek 
ve sektör olarak bir araya gelmek 
amacıyla aynı programda buluşma-
larını çok faydalı buluyorum. 2 yıl 
önce iş birliğimizi başlattığımız İTÜ 
Çekirdek InsurTech Programı ile 
şimdiden çeşitli girişimlere destek 
sunduk ve sektördeki dönüşüme 
onları da kattık. Türkiye Sigorta ve 
Türkiye Hayat Emeklilik olarak bu 
sene girişimlerden Swarmnect ve 
Beewell’e nakdi ödüller takdim et-
tik. Ülkemizin sürdürülebilir kalkın-
masında ve uluslararası rekabette-
ki gücünü artırmasında en stratejik 
alanlardan biri olarak değerlendirdi-
ğimiz teknoloji girişimlerine destek 
sunmaya devam edeceğiz.”

n n n n 7 milyon TL’lik 
değerleme üzerinden 
ön tohum yatırımı alarak 
haziran ayında faaliyete 
geçtiklerini hatırlatan 
İhsan Cem Zararsız, “Tek-
lifi mGelsin olarak yeni yıl 
itibariyle tohum yatırım 
turumuzu tamamlamayı, 
ölçeklenerek büyümeyi ve 
sunduğumuz hizmet sayı-
sını artırmayı planlıyoruz. 
2022’nin ilk çeyreğinde 2 
milyar TL’den fazla yatırım 
ve kredi işlemlerine 
aracılık etmeyi hedefl i-
yoruz. Kullanıcılarımızın 
fi nansal dünyadaki tüm 
işlemlerini tek bir çatı 
altında toplamak 
üzere sürdürdü-
ğümüz altyapı 
çalışmalarını 
da 2022’de 
tamamlaya-
cağız” diye 
konuştu.  

Tüm işlemler 
tek çatıda 
toplanacak

sağlık sigortaları gibi çok sayı-sağlık sigortaları gibi çok sayı-
da ürünü tek çatı altında bu-da ürünü tek çatı altında bu-
luşturan dijital platformların luşturan dijital platformların 
sigorta ürünlerinin erişebi-sigorta ürünlerinin erişebi-
lirliğini ve sigorta bilincini lirliğini ve sigorta bilincini 

artırdığına dikkat çe-
ken Teklifi mGelsin ken Teklifi mGelsin 
Kurucu Ortağı ve Kurucu Ortağı ve 
CEO’su İhsan Cem CEO’su İhsan Cem 
Zararsız, “Dijital 
kanallardan 
sigorta ürünlerinin 

satışına giderek satışına giderek 
artan talep, genç 

milyar TL’den fazla yatırım 
ve kredi işlemlerine 
aracılık etmeyi hedefl i-
yoruz. Kullanıcılarımızın 
fi nansal dünyadaki tüm 
işlemlerini tek bir çatı 
altında toplamak 
üzere sürdürdü-
ğümüz altyapı 
çalışmalarını 

TeklifimGelsin CEO’su 
İhsan Cem Zararsız
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DeĞiŞim Ve DönüŞüm zamanı
Bankacılık sektörünün 2022’de en önemli gündem maddesi ne olacak?

n n n n Önümüzdeki dönemde bankacılıkta sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm en önemli 
gündem maddelerinden olacak. Uzun vadede bankacılıkta blok zincirden yapay zekâya, bulut 

bilişimden yeni nesil ödeme teknolojilerine kadar birçok alanda değişim ve dönüşümü 
yaşayacağız ve benimseyeceğiz. Sektör müşterilerine uçtan uca dijital bir yolculuk 

deneyimi yaratma yolunda kendini durmaksızın geliştiriyor ve rekabet ediyor. Sürdü-
rülebilirlik alanında ise tüm bankalar fi nansal hedefl erin yanı sıra çevresel, sosyal 

ve yönetsel alanda da kendilerine hedefl er koyuyor ve ölçüyor. VakıfBank olarak ise 
şu anda Yeşil Konut Kredisi, Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliği Kredisi, Doğa 

Dostu Taşıt Kredisi portföyümüzde yer alıyor. Özellikle sürdürülebilir kalkınma, enerji 
verimliliği ve iklim, fi nansal kapsayıcılık, üretimin ve istihdamın desteklenmesi 

konularında sektörde öncü rolümüzü güçlendirmek istiyoruz.

PanDEmİ dönemin-
de Türk bankacılık 

sektörü, ilgili kurumlarla 
koordinasyonlu bir şekil-
de çalışarak hanehalkın-
dan reel sektöre kadar 
birçok alanda yaşanan dal-
galanmaları sınırlı tutmaya 
çalıştı. Bu dönemde sek-
tör, sağlam bilanço yapısı 
ve etkin risk yönetimiyle 
ekonominin önemli des-
tekçilerinden biri oldu. 
Uzun süredir teknolo-
jiye yatırım yapan bir 
banka olan VakıfBank, 
pandemi döneminde 
geliştirdiği ürün ve 

hizmetlerle sektörde 
öncü oldu. VakıfBank 

olarak her zaman milli 
ekonomiye değer katan 
bir yaklaşımla faaliyetlerini 

planladıklarını aktaran VakıfBank 
Genel Müdürü Abdi Serdar 
Üstünsalih, AKŞAM’a şu değer-
lendirmelerde bulundu:

TİCaRİ KREDİLER ÖnDE
n n n n “2021 yılında da reel 
sektör başta olmak üzere tüm 
segmentlerden gelen talepleri 
karşılama konusunda en üst 
düzeyde gayret gösterdik. 
Özellikle üretimi, ihracatı, 
istihdamı destekleyen kredi 
politikamıza devam ettik. Dola-
yısıyla ticari kredilerde bireysel 
kredilere göre daha güçlü bir 
büyüme sağladık. Oransal 
olarak ise kredi tarafında sek-
tör ortalamasının üzerinde bir 
büyüme gerçekleştirdik. Ban-
kamız Eylül sonu itibarıyla milli 
ekonomiye nakdi ve gayri nak-

di krediler aracılığıyla toplamda 
614 milyar TL kaynak sağladı. 
Ticari kredilerini ise bir önceki 
yıla göre sektörün üzerinde 
yüzde 15 oranında artırarak 
reel sektöre olan nakdi deste-
ğini 362 milyar TL’ye çıkardı.”

Katma değerli projelere
Vakıf’tan tam destek 

Eylül sonu itibarıyla milli ekonomiye nakdi ve gayri nakdi 
krediler aracılığıyla 614 milyar TL kaynak sağlayan VakıfBank, 

2022 yılında da üretimi, ihracatı ve istihdamı artıracak 
katma değerli projeleri desteklemeye devam edecek. 

 Bankanızın sürdürülebilirlik kap-
samında yapacağı çalışmaları 
anlatır mısınız?
n n n n Operasyonlarımızdan 
kaynaklanan karbon 
emisyonlarını her yıl 
yüzde 2 azaltıyoruz. 
Yine cinsiyet eşitliği 
konusunda tüm 
çalışanların görüş 
ve beklentilerini 
tespit etmek üzere 
yaptığımız cinsiyet 
eşitliği anketinin 
sonuçları doğ-
rultusunda bazı 
iyi uygulamaları 
hayata geçirmeye 
başladık. Bu 
sürecin devamında 
Cinsiyet Eşitliği 
Programı sertifi -
kamızı 2022 yılında 
almayı hedefl iyoruz. 
Aynı zamanda 
dijital dönüşümün de 
sürdürülebilir değer 
yaratımımızda bir kal-
dıraç görevi gördüğünü 
düşünüyoruz. 

2022 yılı planlarınızdan bahsede-
bilir misiniz?

n n n n  Devam eden normalleşme adımlarıyla 
yatırım iştahının artacağını ve yatırımların hız 

kazanacağını düşünüyorum. Biz de ülke ekono-
misine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma 
destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ülkemiz 

ihracat konusunda son dönemde önemli yol 
kat etti. Önümüzdeki dönem bu hacim 
daha da artacaktır. Bu nedenle biz de 

dış ticaretin fi nansmanına ön-
celik vereceğiz. 

YATIRIM 
iŞTAHI ARTACAK

Cinsiyet 
eşitliğine 
odaklandı

PanDEmİ PanDEmİ Pde Türk bankacılık 
sektörü, ilgili kurumlarla 
koordinasyonlu bir şekil-
de çalışarak hanehalkın-
dan reel sektöre kadar 
birçok alanda yaşanan dal-
galanmaları sınırlı tutmaya 
çalıştı. Bu dönemde sek-
tör, sağlam bilanço yapısı 
ve etkin risk yönetimiyle 
ekonominin önemli des-
tekçilerinden biri oldu. 
Uzun süredir teknolo-
jiye yatırım yapan bir 
banka olan VakıfBank, 
pandemi döneminde 
geliştirdiği ürün ve 

hizmetlerle sektörde 
öncü oldu. VakıfBank 

olarak her zaman milli 
ekonomiye değer katan 
bir yaklaşımla faaliyetlerini 
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dış ticaretin fi nansmanına ön-
celik vereceğiz. 

Cinsiyet Cinsiyet 
eşitliğine eşitliğine 
odaklandı

VakıfBank 
Genel Müdürü 

Abdi Serdar Üstünsalih
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Ekonomiye 55 milyar TL 
nakdi ve gayri nakdi fon
Vakıf Katılım, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü bir 
önceki yıla göre yüzde 37,7 artırarak 73,2 milyar TL’ye t aşıdı. Kurum, 
bu dönemde nakdi ve gayri nakdi 55 milyar TL fon kullandırdı.

“GFT ürünüyle Türkiye’de 
bir ilke imza attık”

n n n n Türkiye’de bir ilke imza 
atarak uygulamaya aldıkları diji-
tal ödeme yöntemi Garantili Fon 
Transferi (GFT) ürünü hakkında 
da bilgi veren Göktaş şunları 
söyledi: “GFT ile işletmelere 
ticari mal ve hizmet alımlarından 
kaynaklı vadeli ödemelerini 
Vakıf Katılım garantörlüğünde 
yapabilme imkânı sunduk. Böy-
lece, fi rmaların nakit yönetimini 
kuvvetlendiriyor, vadeli alacak-
lara satın alma gücü kazandırı-
yor, hem ülke ekonomisine katkı 
sağlıyor hem de işletmelerimizin 
ödemelerini kolaylaştırıyoruz.” 
KOBİ’lere sundukları desteği bü-
yük bir gayretle sürdürdüklerini 
ifade eden Göktaş, “2021 yılı 3. 
Çeyrek itibarıyla kurumumuzun 
toplam aktifl eri içerisindeki 
KOBİ Bankacılığının oranını %27 
seviyesine yükseltmiş durumda-
yız. Hedefi miz 2025 sonunda bu 
payın %35’e çıkması yönünde.”

n n n n Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş 2022 yılı hedefl eri hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Aktif büyüklük ve nakdi fi nansmanlarda sağladığımız güçlü büyümeyi sürdürerek, pazar payı kazanımımızı sürdü-
receğiz.  Makroekonomik iklimin hızla toparlanmasını ve yüksek faiz ortamının giderek gerilemesini beklendiğimiz 
önümüzdeki dönem, sektör için daha kârlı marj üretimini mümkün kılacaktır. Bu çerçevede, Kurumumuzun marjlarını 
daha iyi bir seviyeye ulaştırması ve müşteri nezdinde hacimsel performansını artırması mümkün olacaktır.  Toplumumu-
zun refahı için tüm kaynaklarımızı seferber edecek, daha güçlü bir Türkiye hedefi yle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 

VaKIF Katılım kuruluşunun 5. 
senesinde hem sektörün hem 

de ülke ekonomisinin gelişmesi 
için çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. Son dönemde gerçekleştirdik-
leri çalışmalar hakkında bilgi veren 
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram 
Göktaş, şöyle konuştu: “2021 
yılının üçüncü çeyreği sonunda 
aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla 
göre yüzde  37,7 artışla 73,2 milyar 
TL’ye, topladığımız fonlar ise yüz-
de  27,4 artışla 50,04 milyar TL’ye 

ulaştı. Gerek güçlü fonlama kay-
naklarımız, gerekse öz kaynakla-
rımızla reel sektöre desteğimizi 
artırarak nakdi ve gayri nakdi top-
lamda 55 milyar TL nakdi ve gayri 
nakdi fon kullandırdık.”    

TEKnOLOJİyE 168 mİLyOn
n n n n Şu anda müşterilerinin yüzde 
65’inin dijital bankacılık kullanıcısı 
olduğunu, 2021 yılının 3. çeyreğin-
de de temel bankacılık işlemlerinin 
yüzde 84’ünü dijital kanallardan 

gerçekleştiğinin altını çizen Gök-
taş, kuruluşlarından bugüne kadar 
teknolojiye 168 milyon TL yatırım 
gerçekleştirdiklerini söyledi.  2021 
senesinde birçok önemli uygu-
lamaya imza attıklarını da dile 
getiren Göktaş, “Devreye aldı-
ğımız ‘Uzaktan müşteri edinimi’ 
hizmetiyle müşteri adaylarının, 
şubeye gitmeden, diledikleri her 
yerden hızlı ve güvenli bir şekilde 
Vakıf Katılım müşterisi olmalarına 
imkan verdik” diye konuştu.

Ekonomiye 55 milyar TL Ekonomiye 55 milyar TL 
nakdi ve gayri nakdi fonnakdi ve gayri nakdi fon
Vakıf Katılım, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü bir 
önceki yıla göre yüzde 37,7 artırarak 73,2 milyar TL’ye t aşıdı. Kurum, 

gerçekleştiğinin altını çizen Gök-
taş, kuruluşlarından bugüne kadar 
teknolojiye 168 milyon TL yatırım 
gerçekleştirdiklerini söyledi.  2021 
senesinde birçok önemli uygu-

getiren Göktaş, “Devreye aldı-
ğımız ‘Uzaktan müşteri edinimi’ 
hizmetiyle müşteri adaylarının, 
şubeye gitmeden, diledikleri her 
yerden hızlı ve güvenli bir şekilde 
Vakıf Katılım müşterisi olmalarına 

n n n n  İstikrarlı bir şekilde büyüyen 
ve küresel piyasalarla yakın iş birliği içeri-

sinde çalışan katılım bankacılığı sektörünün 
pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen 

oldukça başarılı fi nansal sonuçlara imza attığını 
belirten Göktaş, “Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu (BDDK)’nun Haziran 2021 veri-
lerine göre katılım fi nans kuruluşlarının aktifl eri 

504.3 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmış du-
rumda.  Aktif toplam açısından bankacı-

lık sektörü içerisindeki payımız da 
şu an  %7,5 civarında” 

dedi.

KATILIMIN 
PAYI ARTIYOR

Toplum refahı için kaynaklar seferber

Vakıf Katılım Genel Müdürü 
İkram Göktaş





n n n n Sıfır atıklı 
yaşam ve gelecek 
nesillere yaşana-
bilecek bir dünya 
bırakma düşüncesini 
iş süreçlerine taşı-
yan Halkbank, tüm 
Türkiye’de sıfır atık 
sistemini kurarak 
hizmet birimlerine 
Sıfır Atık Belgesini 
almasıyla, pek çok 
konuda olduğu gibi 
çevre duyarlılığı 
konusunda da ban-
kacılık sektörüne 
öncülük yapmış oldu. 

Çevre  
duyarlılığını 
iş süreçlerine 
taşıdı  

Genel müdürlük binalarıyla 81 ildeki şubelerinde Sıfır Atık Yönetmeliği’ni uygulamaya alan 
Halkbank, tüm hizmet birimleri için 1055 Sıfır Atık Belgesi alarak sektörde öncü rol üstlendi.

DünyaDa olduğu kadar Tür-
kiye’de de çevre konusunda 

giderek daha çok önem kazanan 
sıfır atık konusu, kaynakların 
verimli kullanılması, atık oluşu-
munun engellenmesi veya mi-
nimize edilmesi, atığın oluşması 
durumunda ise yerinde ayrışma 
yaparak geri kazanımının sağlan-
masını kapsayan bir atık yönetim 
felsefesi olarak öne çıkıyor. 

SEKTÖRDE ÖnCü OLDU
n n n n Türkiye, Sıfır Atık Yönet-
meliği’ni 12 Temmuz 2019 ta-
rihinde yürürlüğe sokarak, Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi’ni kurma 
ve uygulama zorunluluğunu 
getirdi. Yönetmelikte belirtilen 
gereklilikleri yerine getirerek söz 
konusu sisteme dahil olan bina 
ve yerleşkeler, yapılan denetimler 

sonrasında Sıfır Atık Belgesi ile 
belgelendiriliyor. 2016 yılından 
itibaren tüm hizmet binalarında 
etkin bir şekilde ISO 14001 Çev-
re Yönetim Sistemi’ni uygulayan 
Halkbank, hizmet birimlerinin çok 
geniş alana yayılmasına karşın, 
Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayım-
lanmasının ardından çok kısa 
bir süre içerisinde yönetmeliğin 
gerekliliklerine uyum sağlayan 
banka olarak sıfır atık denetim-
lerine hazır hale geldi. Sıfır Atık 
Yönetmeliği kapsamında gerçek-
leştirilen denetimlerin ardından 
Halkbank, 81 ilin sınırları içerisin-
deki şubeleri dahil tüm hizmet 
birimleri için toplam 1055 Sıfır 
Atık Belgesi aldı. Belgeler, her 
hizmet birimine bulunduğu ildeki 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl 
Müdürlükleri tarafından verildi. 

Halkbank
81 ildeki 
1055 birimine Sıfır Atık Belgesi aldı
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EmLaK Katılım, katılım fi nans pren-
siplerine uygun olarak piyasaya 

sunduğu yenilikçi sukuk modellerine 
bir yenisini daha ekleyerek Özel Fon 
Havuzu Katılma Hesabı üzerinden Tür-
kiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına 
dayalı yeşil sukuk ihracını gerçekleş-
tirdi. Sektörün sürdürülebilir büyüme-
sine katkı sağlamak üzere Türkiye ve 
Dünya’da örnekleri olmayan yeni sukuk 
(kira sertifi kası) modellerini ülkemizde 
hayata geçirdiklerini ifade eden Emlak 
Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat 
Bayraktar şunları kaydetti:

52 mİLyOn TL TUTaRLI
n n n n “Emlak Katılım olarak sür-
dürülebilir yatırımları destekleyen, 
ülkenin kalkınmasında sosyal, 
ekolojik ve ekonomik kriterleri göz 
önüne alan fi nansman modelleri 
oluşturmayı hedefl iyoruz. Bu 
vizyon doğrultusunda tasarla-
dığımız ve 10 Kasım tarihinde 
Özel Fon Havuzu üzerinden ih-
racını gerçekleştirmiş olduğu-
muz 371 gün vadeli, yaklaşık 
52 milyon TL tutarlı Türkiye’nin 
ilk ortaklığa dayalı yeşil sukuk 
ihracı; bankamızın sürdürülebilir 
fi nansman faaliyetleri çerçevesinde 

gerçekleştirmiş olduğu ilk ihraç olması 
açısından da önem arz ediyor.”

ÇEVRE İÇİn KULLanILDI
n n n n Emlak Katılım’ın ihraç öncesinde 
yatırımcılar için ‘Sürdürülebilir Finans, Yeşil 
ve Sosyal Sukuk Kılavuzu’ hazırladığını an-
latan Bayraktar, “Bu ihraçla sağlanan fon, 
Özel Fon Havuzunda yer alan iklim deği-
şikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan 
projelerin fi nansmanında kullanıldı. Yeşil 
sukuk ihracına konu olan ve Birleşmiş Mil-
letler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 
hizmet eden projelerin fi nansmanıyla yıllık 
net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 

iki bin ton katkı sağ-
lamış olduk.”

Türkiye’nin ilk Yeşil Sukuk 
ihracı Emlak Katılım’dan
Emlak Katılım Bankası, 8-9 Kasım tarihlerinde talep toplamasını yaptı-
ğı, Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracını 
gerçekleştirdi. Emlak Katılım Bankası yeşil sukuk ihracı adımıyla yıllık 
yaklaşık iki bin ton karbon emisyonu azaltımına katkı sağlamış oldu.

n n n n Özel Fon Havuzu’nda 
yer alan projelerin Banka’nın 
diğer katılma hesaplarından 
ayrıştırılmış bir şekilde ayrı 
muhasebe kayıtlarında takip 
edildiğini ve BDDK’ya rapor-
landığını ifade eden Bayraktar, 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Yeşil sukuk ihracına dayanak 
olan Özel Fon Havuzuna konu 
projelerden sağlanan nakit 
akışları da Bankamızın katılma 
hesaplarından ayrıştırılmış 
olarak şeffaf ve profesyonel 
bir şekilde yönetilip, rapor-
lanmaktadır. Dönemsel getiri 
ödeme tarihlerinde Özel Fon 
Havuzunun getirisini 90/10 kar 
paylaşım oranı üzerinden yatı-
rımcılara dağıtıyor olacağız.”

n n n n Emlak Katılım Bankası 
Genel Müdürü Nevzat Bayraktar 
“İklim değişikliğinin neden 
olduğu yangın, sel, kuraklık 
gibi çevre felaketlerinin eko-
nomiler ve dolayısıyla fi nansal 
piyasalar üzerindeki tahrip edici 
etkisiyle mücadele etmek üzere 
yeşil/sürdürülebilir fi nansman 
araçlarının geliştirilmesi ve bu 
kapsamda sektöre bir takım 
teşviklerin getirilmesi elzemdir” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Emlak Katılım Bankası olarak bu 
bilinçle geliştirdikleri yeşil sukuk 
yapısının hem bu amaca hizmet 
etmesi hem de ortaklık esaslı ol-
masının katılım fi nans sisteminin 
özüne hitap eden bir sukuk yapısı 
olması açısından örnek teşkil et-
tiğine dikkat çeken Emlak Katılım 
Bankası Genel Müdürü Nevzat 
Bayraktar, gelecek dönemde de 
katılım fi nans prensiplerine uygun 
ürün çeşitliliğini artıracaklarını 
sözlerine ekledi.

Şeffaf ve 
profesyonel 
yönetiliyor

Cinsiyet 
eşitliğine 
odaklandı

Emlak Katılım, 
Nisan 2020’den bu yana 

15 milyar TL’nin 
üzerinde kira 

sertifikası (sukuk) 
ihracı gerçekleştirerek 

sukuk piyasasına 
hızlı giriş yaptı.  

Emlak Katılım Bankası 
Genel Müdürü Nevzat Bayraktar





Turizm sektörünün 
en büyük destekçisi

DenizBank Genel Müdürü Ateş, pandemide kullandırdıkları 2.9 milyar  
liralık krediyle turizm sektörünün en büyük destekçisi olduklarını söyledi.

Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını, 
dünya ekonomileri üzerinde de geri 

dönüşü zor etkiler bırakırken, finans 
kuruluşlarının sektöre desteği büyük 
önem taşımaya başladı. Turizm sektö-
rüne sunduğu 2.9 milyar dolar kredi 
büyüklüğüyle yüzde 16 pazar payına 
sahip olan DenizBank, bu dönemde 
sektörün en büyük destekçilerinden 
biri oldu. Sadece büyük firmalara değil, 
KOBİ sınıfına giren küçük oteller, resto-
ranlar dahil olmak üzere toplam 6900 
müşterimize hizmet verdiklerini anlatan 
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş 
şunları kaydetti:

1.4 mİLyaRInI yaPILanDIRDI
n n n n “Özellikle salgının sektöre 
etkisinin en üst seviyeye çıktığı 
2020 ve 2021 yıllarında, daha önce-
ki sıkıntılı dönemlerde olduğu gibi 
turizmcilerimizin yanında olmaya 
devam ettik. Bu iki yılda, tüm kredi-
lerimizin neredeyse yarısına tekabül 
eden 1.4 milyar dolar büyüklüğünde-
ki kredimizi, turizmcilerimizin nakit 
akışını rahatlatacak şekilde yeniden 
yapılandırdık ya da öteledik. Gerek 

dünya genelinde hedef pazarlarda 
turizm harcamalarına aktarılabile-
cek tasarrufların artması, gerekse 
salgının etkilerinin kontrol edilmesi 
yönündeki beklentilerimiz ışığında, 
2022’nin turizm sektörü için tam bir 
çıkış yılı olmasını öngörüyoruz. De-
nizBank Finansal Hizmetler Grubu 
olarak biz de turizmcilerimizin yanın-
da olmaya devam edeceğiz.”

ÇİFTÇİyE ÖZEL aVanTaJLaR
Tarım sektörüne yönelik destek-
lerinizden bahsedebilir misiniz?
n n n n Pandemiyle birlikte tedarik sü-
reçlerinde yaşanan aksaklık, sürdürü-
lebilir üretimin önemini tekrar ortaya 
koydu. Biz de hem Deniz’den Toprağa 
dijital platformu ile sektörün dijital 
dönüşümüne katkı sunuyoruz. Ülke-
miz tarım kompozisyonunun yüzde 
95’i olan aile çiftçiliğini ve daha küçük 
alanda üretim yapmak durumunda 
olan üreticilerimizi desteklemek adına 
620 bin çiftçimizin adeta dijital koope-
ratifi olan Üretici Kart ile özel avantaj-
lar sunmaya devam ediyoruz. 

Bankacılık 
sektörü 
güçlü kaldı

Dijitalleşmeden
vazgeçilemez

KutupyılDızı: SürDürüleBilirliK

İçinden geçtiğimiz salgın, 
bankacılık sektörünü nasıl 
etkiledi?
n n n n Türkiye ekonomisinin 
temellerini oluşturan en 
önemli yapıtaşlarından biri 
güçlü sermaye ve sağlam 
likidite yapısı ile bankacılık 
sektörüdür.  Bankacılık sek-
törü yaşanan tüm olumsuzluk-
lara karşın da güçlü kalmaya 
devam ediyor. Sektörün ser-
maye yeterlilik rasyosu Ekim 
itibarıyla solo bazda %17.3, 
bu oran BDDK’nın tanıdığı es-
neklikler çıkarıldığında dahi 
uluslararası standartların 
üzerinde. Diğer yandan ban-
kacılık sektörünün sorunlu 
kredi oranı 2021 yılı başındaki 
yüzde 4 oranına kıyasla Ara-
lık ayı itibarıyla bulunduğu 
% 3,2 oranı ile daha aşağıda 
bulunuyor. Ayrıca bankalar 
ekonomide katma değer 
yaratan tüm müşterilerinin 
ödeme kabiliyetlerini iyi-
leştirebilmek için karşılıklı 
iyi niyetle kredi kanallarını 
açık tutmak, vade, ödeme ve 
teminat koşullarında esneklik 
sağlamak için azami çaba 
gösteriyor. 

Gelecek dönemin kavramı sürdürülebilirlik. DenizBank’ın sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını anlatır mısınız? 
n n n n DenizBank olarak kuruluşumuzdan beri topluma ve insana önem vererek, sorumlu bankacılık prensibiyle hareket ettik. 
Kasım ayında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredimizle 840 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladık. 
İşlem, 22 ülkeden 49 katılımcıyla  sektörde son iki yıldaki en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. Engelli vatandaşları-
mıza uygun şube ve ATM sayılarımızı arttırmayı ve geleceğimiz için hayati öneme sahip olan tarımın finansmanı konusunu 
sürdürülebilirlik performans kriterleri belirledik. Özellikle tarım, turizm, temiz su, kadının güçlendirilmesi ve teknolojide 
faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak yeni ürünler geliştirecek; bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere desteğimizi artıracağız.

DenizBank 
Genel Müdürü 
Hakan Ateş

Dijitalleşme, bankacılık sektörünün 
oyun kurallarını nasıl değiştirdi? 2022 
yılında sektör neleri konuşacak? 
n n n n Dijital teknolojiler artık 
bankacılığın vazgeçilmezi. Çok yakın 
bir gelecekte bankacılık denildiğinde 
artık dijital teknolojilerden bağımsız 
bir hizmet düşünemeyeceğiz. Yapay 
zekâ, veri bilimi ve blockchain gibi 
teknolojiler artık bankalar ve hatta 
tüm endüstriler tarafından kullanılıyor. 
Hem BDDK’nın hem de TCMB’nin 
attığı yapıcı adımlarla 1-2 yıl içinde 
bankacılığın büyük atılım yapacağını 
öngörüyoruz. Biz de bu geleceğe ha-
zırlık için çalışıyoruz. 2021’in Temmuz 
ayında yeni nesil iştirakimiz, aynı 
zamanda değişime yön veren araçları-
mızdan birisi olacak NEOHUB’ı kurduk. 
NEOHUB ile hem girişimlere destek 
olurken hem de iç paydaşlarımızla bu 
alanlarda çalışmalar yürüteceğiz.
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türkiye su lideri yapı Kredi

KoBi’lere dış ticarette kolaylık

Yapı Kredi, CDP Su Güvenliği Programı’nda A- ve CDP İklim Değişikliği 
Programı’nda B notunu aldı. Banka, CDP Su Güvenliği Programı’ndan 
aldığı A- notuyla, Türkiye Su Lideri seçilen tek fi nans kuruluşu oldu. 

QNB Finansbank, Dijital Köprü çatısı altında ‘Adım Adım İh-
racat’ adıyla hayata geçirdiği bir programla ihracat başta ol-
mak üzere, dış ticaret işlemlerinde desteğe ihtiyaç duyan 
KOBİ ve işletmelere özel çözüm ve hizmetler sunacak. 

DünyanIn iklim kriziyle top-
yekûn mücadele etmesi, 

gezegenimizin geleceği için büyük 
önem taşıyor. Bu noktada, özellikle 
etki alanı düşünüldüğünde, fi nans 
sektörünün sürdürülebilirlik konu-
sundaki dönüştürücü gücü öne 
çıkıyor. Finans sektörünün bu alan-
da attığı adımlar, iklim değişikliğine 
karşı küresel çapta verilen mücade-
lede kilometre taşlarını oluşturuyor. 
Ekonomik gelişme ve büyümeyle  
birlikte, toplumsal ve çevresel ko-
nularda da uzun dönemli değer ya-
ratmak için çalıştıklarını ifade eden 
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu 
değerlendirmede bulundu: 

SInIRLaRI KaLDIRIyOR
n n n n ‘‘Biz de, sürdürülebilirliği 
tüm çalışmalarının kalbine koy-
muş bir kurum olarak, doğal 

kaynakların korunması ve verimli 
biçimde kullanılması konusunda 
büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. 
Bu bilinçle attığımız adımlarla da 
sektörümüz ve ülkemiz için örnek 
kurum kimliğini uzun yıllardır ba-
şarıyla taşıyoruz. Bu yıl, CDP İklim 
Değişikliği Programı ve CDP Su 
Güvenliği Programı’na yaptığımız 
raporlamalarla aldığımız notlar da 
bunu teyit ediyor. CDP Su Güven-
liği Programı’nda liderlik seviyesin-
de puan alan tek fi nans kuruluşu 
olmamız, bizleri ayrıca gururlandı-
rıyor. Önümüzdeki dönemde de 
sürdürülebilirlik alanındaki öncü 
çalışmalarımızla sınırları kaldırma-
ya devam edeceğiz. Bu çerçeve-
de, uluslararası sürdürülebilirlik 
girişimlerine verdiğimiz taahhütleri 
yerine getirmek için uzun vadeli 
oluşturduğumuz yol haritasını titiz-
likle izlemeyi sürdüreceğiz.’’

Yapı Kredi CEO’su 
Gökhan Erün

n n n n Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan QNB Finansbank 
Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret 
Direktörü Rahşan Kavas şunları 
söyledi; “QNB Finansbank ola-
rak, dış ticaret alanında dene-
yimli satış ekiplerimiz, müşteri 
deneyiminde fark yaratan ope-
rasyonel süreçlerimiz, gelişmiş 
sistem altyapısı ve zengin ürün 
çeşitliliğimizle müşterilerimizi 
hem ulusal hem de uluslararası 
arenada desteklemek önce-
likli stratejilerimizden. Banka 
olarak, dış ticaret ve ihracat 
alanındaki tecrübe ve uzmanlı-
ğımızla ihracatçı KOBİ’lerimize 
destek olmak ve markalarını 
büyütmelerini sağlamak için 
Adım Adım İhracat Programı’nı 
hayata geçirdik.”

İhracatçıyı
destekleyip 
markalarını 
büyütüyorlar

TüRKİyE’DE e-dönüşüm çözümleri-
nin liderliğini üstlenen Dijital Köprü 

çatısı altında hayata geçen “Adım Adım 
İhracat Programı” kapsamında fi rmalar; 
QNB Finansbank iş birlikçisi profesyo-
nel çözüm ortaklarından lojistik, güm-
rük, pazaryeri bulma, depolama, eğitim 
gibi konularda hızlı ve kolay bir şekilde 
yönlendirme ve destek de talep edebi-
liyorlar. Ayrıca dış ticaretle ilgili soru ve 
taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde 0850 
222 00 35 numaralı Dijital Köprü Çö-
züm Merkezi’nden Adım Adım İhracat 
Danışmanlarına iletip; merak ettikleri 
süreç, ürün ve hizmetler konusunda 
ücretsiz danışmanlık alabiliyorlar. 

DüŞüK maLİyETLİ KREDİ
n n n n Dış ticaret işlemlerini 
QNB Finansbank aracılığıyla 
gerçekleştirecek müşteriler, 
kendilerine özel hazırlanan 
banka ürün ve hizmetle-
rinden de yararlanma fır-
satını yakalayacak. Ayrıca, 
müşteriler ihracat bedellerini 

QNB Finansbank hesaplarına getirerek 
ihracatçıya özel düşük maliyetli döviz 
kredisi kullanabilecek, bankacılık iş-
lemlerinde masraf muafi yeti sağlayan 
dış ticaret masrafsızlık paketlerinden 
indirimli olarak faydalanabilecekler. 
Bunların yanı sıra gelen ihracat bedeli 
üzerinden, döviz alım-satımı için avan-
tajlı kur, dış ticaret faaliyetlerini Self 

Servis Dış Ticaret menüsü 
aracılığıyla kolaylıkla ger-
çekleştirme gibi avantajlı 
hizmetlerden de yararla-
nabilecekler.

nel çözüm ortaklarından lojistik, güm-
rük, pazaryeri bulma, depolama, eğitim 
gibi konularda hızlı ve kolay bir şekilde 
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Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi 
gösterdiği dijital banka lisansı için 

sektör dışından oyuncular da  
harekete geçti. Lisans alabilecek 

kurumlar arasında telekom  
operatörleri ile büyük perakende 

zincirleri de sayılmaya başladı.

BanKaCILIK Düzenleme 
ve Denetleme Kuru-

mu’nun (BDDK) sektörün 
görüşüne açtığı Dijital Banka-
cılık Yönetmeliği, banka dışın-
daki birçok kurumu harekete 
geçirdi. Alınan bilgiye göre 
halen dijital banka kurmak 
isteyen yerli ve yabancı 10’a 
yakın yatırımcı bulunuyor. An-
cak uzmanlara göre yeni dijital 
bankacılık lisansına ilgi göste-
recek banka dışında çok ku-
rum olacak. Özellikle telekom 
operatörleri ile birlikte büyük 
perakende zincirleri de lisansa 
göz atabilecek kuruluşlar ara-
sında sayılıyor.

yOL ayRImIna GELİnDİ
n n n n Ayrıca  yurt dışında di-
jital banka kurma konusunda 
lisans çalışmaları olan bazı 
yerli fintech girişimlerin de 
yerel pazara dönüş yapabile-
ceği belirtiliyor. Şu anda Tür-
kiye’de akla gelen ve şube-
siz olarak faaliyet gösteren 
Enpara (QNB Finansbank) 
ve CEPTETEB (Türk Ekono-
mi Bankası) gibi markalar 
bulunuyor. Ancak aslında bu 
markalar, mevcut bankaların 
lisanslarıyla, bankalarının 

kanatları altında faaliyet 
gösteriyor. Uzmanlar şimdi 
bu dijital bankacılık lisansıyla 
birlikte, bu markaların bir 
yol ayrımına gelebileceğini 
ve bankaların, bu markaları 
şirket olarak ayrıştırıp  dijital 
bankacılık lisansıyla, iştirak-
ler olarak yola devam etme 
kararı alabileceğini belirtiyor.

ŞUBE OLmayaCaK
n n n n İngiltere merkezli di-
jital bankacılık devi Revolut 
ile Alman N26’nın Türkiye 
pazarıyla ilgilendiğine ilişkin 
haberler geçtiğimiz günlerde 
medyaya yansımıştı. Dünya-
da halen bugün çok sayıda 
dijital banka bulunuyor. 
BDDK’nın lisans vermesiyle 
birlikte benzer bankalar Tür-
kiye’de ortaya çıkacak. Bu 
kapsamda dijital bankaların 
müşterileri yalnızca finansal 
tüketicilerden ve KOBİ’ler-
den oluşabilecek. Dijital ban-
kalar, fiziksel şube açamaya-
cak. Ancak en az bir fiziksel 
ofis kurması zorunlu olacak. 
Bu şubeler sadece müşteri 
şikayetlerini ele alacak.  Di-
jital bankalar, ATM ağı da 
kurabilecek.

Dijital banka ile 
finansa yeni oyuncular girecek

n n n n Fiziksel şubeler 
olmadan hizmet veren 
dijital bankalar konu-
sunda dünyada ilk adımı 
Hong Kong attı. 2018 
yılında sanal bankacılık 
lisansı rehberini yayın-
layan Singapur’da halen 
Airstar, Ant Bank, Fusion 
Bank, Livi Bank, Mox, 
PAOB, WeLab ve ZA 
Bank gibi bankalar sanal 
bankacılık lisansı ile 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
Singapur ise 2019’da 
lisans vermeye başladı. 
Almanya’da N26 ve 
Solarisbank, İngiltere’de 
ise Monzo, Revolut, Atom 
ve Starling gibi şirketler 
dijital bankacılık hizmeti 
veriyor. Bir fintech şirketi 
olarak kurulan Revolut 
bugün 30’u aşkın ülkede 
faaliyette.

n n n n  Dijital bankacılıkla 
ilgili düzenlemenin 1 
Ocak 2022 tarihi itibariyle 
devreye girmesi bekleniyor. 
Görüşe açılan yönetmelik 
taslağında en az sermaye 
şartı 1 milyar lira olarak 
duyuruldu. Ancak 1 milyar 
TL’lik ödenmiş sermaye 
şartına fintech şirketleri 
karşı çıkıyor. Bankacılık 
sektörü temsilcileri ise güç-
lü özsermayeyi bankacılık 

hizmeti için olmazsa olmaz 
olarak değerlendiriyor. 
SC Danışmanlık Kurucusu 
Soner Canko “Dijital olsa 
bile yeterli sermaye ile bu 
sektöre girmek önemli” 
derken Türkiye Ödeme Ve 
Elektronik Para Kuruluşları 
Birliği (TÖDEB) Başkanı 
Burhan Eliaçık asgari ser-
maye tutarının düşürülmesi 
yönünde sektörde bir bek-
lenti olduğunu belirtiyor.

Hong Kong  
dünyada 
öncü oldu

1 milyarlık sermaye 
şartı tartışılıyor

22 finans

17
. YIL



YAPILANDIRIYORUZ
BUILDING THE FUTURE

www.yapi-yapi.com.tr



24 finans

17
. YIL

Dijital  
cüzDanla 
öDeme  
yüKSeleceK

temaSSız
öDemeler 
artıyor

n n n n e-Ticaret hacminin giderek 
büyümesinin, finansal hizmet an-
layışında bir değişim dalgası oluş-
turabilmesinde internete erişimin 
rolünün önem taşıdığı ifade edilen 
raporda,  2024’te dünya genelinde 
mobil ve dijital cüzdanla ödemenin 
yüzde 52’lere kadar çıkmasının bek-
lendiği, buradan hareketle ülkede 
e- ticaret gelişimi ve internet kul-
lanım oranlarının yüksek olmasına 
karşın dijital ödeme çözümlerinin 
benimsenme oranının henüz düşük 
kaldığı kaydedildi.

n n n n Son dönemde popüler 
bir ödeme yöntemi haline gelen 
temassız ödemelerin, 2020’de yüz 
yüze ödemelerin hemen her ala-
nında tercih edilmeye başlandığı 
ve buna bağlı olarak temassız 
ödemeyle gerçekleşen işlemlerin 
sayısının arttığı aktarılan raporda, 
“2020’de temassız kredi kartı 
sayısı yüzde 20, temassız banka 
kartı sayısı yüzde 58, temassız 
ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 
26 artmıştır. Ülkemizde 2020’de 
temassız işlem adedi bir önceki 
yıla göre 3,5 katına çıkmış ve 0,5 
milyar adetten 1,73 milyar adede 
yükselmiştir.” bilgisine yer verildi. 
Raporda, internetten yapılan kartlı 
ödemelerin de yükseliş eğilimi 
gösterdiği ve yüzde 37’lik büyüme 
gerçekleştirerek yıllık 260 milyar 
liraya ulaştığı belirtildi.

Finansal teknoloji
yatırımına ilgi yoğun

Rekabet Kurumu’nun finansal teknolojiler alanında hazırladığı rapora 
göre bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’de 589 fintek girişimi hayata geçti. Ra-
pora göre fintek ekosistemi sunduğu alternatiflerle tüketiciyi cezbediyor.

REKaBET Kurumu “Ödeme Hiz-
metlerindeki Finansal Teknolojilere 

Yönelik İnceleme Raporu” hazırladı. 
Rapora göre, bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla 
Türkiye’de 589 fintek girişiminin haya-
ta geçirilirken bunlardan 505’i varlığını 
devam ettirdi. Raporda, ülkede kurul-
muş fintek girişimlerinden çoğunlu-
ğunun varlığını sürdürüyor olmasının, 
bu ekosisteminin gelişimi bakımından 
umut verici olduğu vurgulandı.

RaĞBET GÖRüyOR
n n n n Raporda, fintek ekosisteminin 
bünyesinde barındırdığı fırsatlarla 
yatırımcıların dikkatini çektiği belirtil-
di. Raporda “Teknolojiyi temel alan 
finansal hizmetlerin getirmiş olduğu 
yeni soluk sayesinde, ülkemizde 
fintek girişimleri rağbet görmekte. 

Türkiye’de son 5 yılda kurulan fintek 
girişimlerinin sayısına ilişkin veriler in-
celendiğinde, fintek girişim sayısının 
yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir izlediği, 
2017 yılına kadar her sene bir önceki 
seneden daha fazla sayıda girişimin 
kurulduğu, sayının 2018’de 81 fintek 
girişiminin kurulmasıyla en yüksek 
orana ulaştığı, 2018’den 2021’e ka-
dar olan süre zarfında yeni kurulan 
fintek girişimlerinin sayısının dalgalı 
bir eğilim göstermeye devam ettiği 
görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

yaTIRImCIDan İLGİ
n n n n Raporda, bu yılın ocak-nisan 
döneminde, fintek girişimlerinin 
dünyada 28,8 milyar dolar yatırım 
aldığı bilgisi verildi. Kovid-19 sal-
gınının neden olduğu ekonomik 

daralmayla bu alandaki yatırımlarda 
düşüş olmasına karşın özellikle 
stratejik önemi yüksek yatırımla-
rın 2020 yılında da sürdüğü ifade 
edilen raporda, dünyada fintek 
girişimlerine yönelik ilginin büyüme 
eğilimi göstermesinin, Türkiye’nin 
de bu alanda yeni projelere ve iş 
birliklerine ev sahipliği yapmasına 
ortam hazırladığı kaydedildi. 

SEKTÖR DİKKaT ÇEKİyOR
n n n n Raporda “Başlangıçta gele-
neksel finansal hizmetlerin tekno-
lojiyle entegre edilerek tüketiciye 
sunulması bakış açısıyla temelleri 
atılan fintek ekosistemi, melek 
yatırımcıların olduğu kadar büyük 
sermaye şirketlerinin de dikkatini 
çekmektedir” denildi.



TüRKİyE’nİn kalkınması için 
farklı kaynaklardan fi nansman 

imkanlarını işletmelere sunan Tür-
kiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 
şimdi de Avrupa Birliği’nin (AB) 
Türkiye’deki Mülteciler için Mali 
Yardım Programı’ndan (FRIT II) 
Dünya Bankası yönetiminde temin 
ettiği 80 milyon euroluk kaynağı, 
istihdamını artırmak suretiyle eko-
nomiye katma değer sağlayacak 
KOBİ ve büyük işletmelere hibe 
ve teknik yardım olarak sunuyor. 
T.C. Cumhurbaşkanlığı onayıyla 
yürütülen bu hibe programı kapsa-
mında, işlerini büyütmek ve kayıtlı 
istihdamı artırmak isteyen KOBİ ve 
büyük işletmeler, başvuru yaptıkları 
projenin niteliğine ve işletmelerinin 
büyüklüğüne göre 15 bin euro ile 
300 bin euro arasında değişen hibe 
desteğinden faydalanabilecek. 

%70’İnE KaDaR KaRŞILIyOR
n n n n Hibe programından; ülkemiz-
de mülteci akınından en çok etkile-
nen İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şan-
lıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, 
Kilis, Konya, Ankara, Kahramanma-
raş, Mardin, Kayseri, Kocaeli, Osma-
niye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, 

Batman, Sakarya, Manisa, Tekirdağ 
ve Denizli illerinde faaliyet gösteren 
KOBİ ve büyük ölçekli işletmeler 
yararlanabilecek. İşletmeler, proje 
maliyetlerinin yüzde 50’sinden 
70’ine kadar hibe alabilecek. Dün-
ya Bankası Çevresel ve Sosyal 
Standartları’na uyumlu olarak yü-
rütülecek hibe programında, Türk 
vatandaşlarının istihdamının yanı 
sıra, mülteci istihdamı ve kadın 
istihdamı da teşvik edilecek.

İşletmelere 80 milyon 
euroluk kaynak
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Çalışanların 
yarısı türk 
vatandaşı 
olmalı

Kapsayıcı ve eşit bir iyileşme

n n n n Çalışan sayısı 49 kişiye kadar 
olan küçük işletmeler 15 bin ile 45 
bin euro, çalışan sayısı 50 ile 249 ara-
sında olan orta büyüklükteki işletme-
ler 25 bin ile 125 bin euro ve çalışan 
sayısı 250’den fazla olan işletmeler 
ise 40 bin ile 300 bin euro arasında 
hibe desteğinden yararlanabilecek. 
Hibe programı kapsamında mali des-
tek almaya hak kazanan işletmelerin 
yeni istihdam sağladığı personelin 
en az yarısının Türk vatandaşı olması 
ve yaratılan istihdamı 18 ay boyunca 
koruması beklenecek. Program 
çerçevesinde, istihdam verileri aylık 
olarak takip edilecek ve SGK verile-
riyle de doğrulanacak. 

n n n n Türkiye’deki işletmelere 
sunulan hibe desteğini Dünya 
Bankası Türkiye İnsani Kalkın-
ma Programı Yöneticisi Heba 
Elgazzar değerlendirdi: “Özel-
likle yoğun işgücü gerektiren 
sektörlerdeki KOBİ’ler olmak 
üzere işletmelerin sürdürülebi-
lirliği kırılgan gruplar, işçiler, 
kadınlar ve geçici koruma altın-
daki Suriyeliler için iş fırsatları 

yaratılması kapsayıcı ve eşit bir 
iyileşme sağlamak açısından 
elzem. Süregelen pandemi ve 
artan ekonomik dalgalanma 
bağlamında projenin zaman-
laması uygundur. Proje ayrıca, 
yaratılan istihdamın uzun 
vadede sürdürülebilir olmasını 
sağlamaya yardımcı olacak 
önemli bir beceri ve kapasite 
geliştirme bileşeni de içeriyor.”

 Türkiye Kalkınma ve 
Yatırım Bankası Genel 

Müdürü İbrahim Öztop

istihdamı 
artıracak
n n n n AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer 
Landrut yapılacak desteğin ekonomik 
büyümeyi teşvik etmesi, becerileri 
pekiştirmesi, insanların daha iyi 
yaşam sürmesine yardımcı olmasını 
hedefl ediklerini söyledi. Türkiye 
Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel 
Müdürü İbrahim Öztop, “Türkiye’nin 
kalkınmasında önemli bir rolü olan 
Bankamızın kullandıracağı bu hibe 
kaynağı Türkiye’de yeni istihdam ya-
ratılması ve işsizliğin azaltılmasında 
rol oynayacaktır. Bu nedenle hibe 
kaynağını ülkemizin sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmasına çok değerli 
bir katkı olarak görüyoruz. Ayrıca, hi-
benin bir kısmı teknik yardım şeklinde 
dağıtılacak olup teknik ve kurumsal 
becerileri ve kapasiteyi geliştirme 
yoluyla işletmelere fayda sağlama ve 
bunları güçlendirme amacıyla eğitim-
ler de düzenlenecektir” dedi.  
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Türkiye 
Finans Perakende 
Bankacılık Genel Müdür 
Yardımcısı M. Necati Özdeniz

TüRKİyE Finans yatırım yap-
mak isteyen herkesin kolay-

lıkla birikimlerini değerlendirme-
sine ve varlıklarını yönetmesine 
imkan tanıyan öncü mobil yatırım 
platformu TFXTARGET ile bir ilki 
gerçekleştirdi. 5 gün 24 saat bo-
yunca, dünyadaki döviz ve kıymet-
li maden piyasalarını eş zamanlı 
izleyebilmeyi, 33 farklı döviz ku-
rundan anında işlem yapabilmeyi 
ve hisse senedi ile yatırım fonu, 
kira sertifi kası alış-satış işlemlerini 
gerçekleştirebilmeyi sağlayan 
TFXTARGET, yabancı hisse senedi 
ve borsa yatırım fonu işlemlerinin 
eklenmesiyle uçtan uca bir yatırım 
platformuna dönüştü. 

SEKTÖRDE BİR İLK

n n n n Zenginleştirilmiş yeni özel-
liklerle birlikte artık TFXTARGET 
üzerinden Dow Jones İslami 
Endeksi’nde yer alan, ABD ve 
Avrupa borsalarında işlem gören; 
teknolojiden otomotive, gıdadan 
sağlığa kadar global ölçekli bir-

çok şirketin hissedarı olmak 
mümkün. Bu geliştirmeyle 

birlikte müşteriler TFX-
Target ile Apple, Face-
book,  Amazon, Tesla 

ve Microsoft gibi dev şirketlerin 
hisselerini kolayca alıp, satabilir 
hale geldi. Katılım bankacılığı sek-
töründe bir ilk olan TFXTARGET 
uygulaması sayesinde müşteriler, 
yurt dışı piyasaları üzerinden kolay-
ca alım-satım emri verebiliyorlar. 

anInDa İŞLEm KOLayLIĞI

n n n n Katılım bankacılığı esas-
larına uygunluk kriteri taşıyan, 
dünyada kabul görmüş İslami 
endesklere uygun fi rmalar için 
yapılabilen bu işlemler sadece 
Türkiye Finans şubelerinde değil 
bankanın dijital kanalları üzerinden 
açılabilen yatırım hesapları ile de 
anında gerçekleştirilebiliyor. 

Türkiye Finans, yatırım platformuna dönüştürdüğü TFXTARGET’a son olarak
yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonu işlemlerini de ekledi. Banka, bu gün-
cellemeyle birlikte katılım bankacılığı sektöründe bir ilki gerçekleştirmiş oldu.     
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uÇtan uca 
Dijital 
yatırım 
platFormu 

yurtDıŞı 
piyaSalara 
taŞıyor

n n n n  Konuyla ilgili açıklama 
yapan Türkiye Finans Perakende 
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 
M. Necati Özdeniz, “2014 yılında 
bankamız tarafından sektörde bir 
ilk olarak hayata geçirilen TFX-
TARGET’ı yeni özelliklerle zengin-
leştirmeye devam ediyoruz. Dijital 
trendlerin çok hızlı bir şekilde de-
ğişmesiyle biz de bu değişime ayak 
uydurabilmek için kısa bir süre 
önce mobil uygulamamıza yenilikçi 
özellikler ekleyerek TFXTARGET’ı 
uçtan uca bir bir yatırım platformu 
haline dönüştürdük” diye konuştu.

n n n n  Yatırım yapmak isteyen her 
kesimden yatırımcıya, Türkiye’nin 
en büyük şirketlerinin kolaylıkla 
hissedarı olabilme imkanını sunma-
larının ardından şimdi de bu imkanı 
yurt dışı piyasalarına taşıdıklarını 
anlatan Necati Özdeniz, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Artık yatırım hacmi 
fark etmeksizin tüm müşterilerimiz; 
Dow Jones Islamic Index’inde yer 
alan ABD ve Avrupa borsalarında 
işlem gören 
global şirket-
lerin hissedarı 
olabiliyorlar. 
Örneğin Apple, 
Facebo-
ok,  Amazon, 
Tesla, Adidas 
ve Micro-
soft gibi dünya 
piyasalarının 
önde gelen 
şirketlerinin 
hisselerini 
kolayca alıp 
satabiliyorlar. ” 

TFXTARGET ile 
global şirketlerin 

hissedarı olmak mümkün

TFXTARGET, yabancı hisse senedi 
ve borsa yatırım fonu işlemlerinin 
eklenmesiyle uçtan uca bir yatırım 
platformuna dönüştü. 

SEKTÖRDE BİR İLK

nnn n Zenginleştirilmiş yeni özel-
liklerle birlikte artık TFXTARGET 
üzerinden Dow Jones İslami 
Endeksi’nde yer alan, ABD ve 
Avrupa borsalarında işlem gören; 
teknolojiden otomotive, gıdadan 
sağlığa kadar global ölçekli bir-

çok şirketin hissedarı olmak 
mümkün. Bu geliştirmeyle 

birlikte müşteriler TFX-
Target ile Apple, Face-
book,  Amazon, Tesla 

alan ABD ve Avrupa borsalarında alan ABD ve Avrupa borsalarında 
işlem gören 
global şirket-global şirket-
lerin hissedarı lerin hissedarı 
olabiliyorlar. olabiliyorlar. 
Örneğin Apple, Örneğin Apple, 

ok,  Amazon, ok,  Amazon, 
Tesla, Adidas Tesla, Adidas 

soft gibi dünya soft gibi dünya 
piyasalarının piyasalarının 

şirketlerinin şirketlerinin 

kolayca alıp 
satabiliyorlar. ” 

yenilikçi özellikler eklenecek
n n n n  M. Necati Özdeniz sözlerini 
şu şekilde noktaladı: “Önümüzdeki 
süreçte TFXTARGET’a  yenilikçi 
özellikler eklemeye devam edece-
ğiz.  Yatırımlarını değerlendirirken 
zaman kaybetmek istemeyen 
kullanıcılarımıza ertesi sabahı 

beklemeden anında alım-satım 
yapabilecekleri bir platform yapısı 
sunuyoruz. Müşterilerimizin istekleri 
doğrultusunda altyapımızı zenginleş-
tirmeyi ve değişen müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda platformumuzu daha 
da geliştirmeyi hedefl iyoruz.” 
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