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Abstract

Özet

The founding social principles of Islamic
religion are the unity of the creator (Tawhid), the natural balances of creation (fitrat),
justice and the conscicousness of hereafter
are that emphasizes consciousness which
shows integrity. The political-economic
history of Muslim societies based on these
principles and revealed different experiences in the context of time and place.
Although these differences may be the
subject of controversy due to deviations
from principle origin and some problematic aspects, the rich historical heritage of
these societies and especially the economic history of these societies are still not well
known. Some of the reasons for this result
are due to negligence and some inadequacies in the countries concerned, while another is due to a deliberate ignorance attitude produced by the western-dominant
science approach in modern times.

İslam dininin kurucu toplumsal ilkeleri, yaratıcının tekliği (Tevhid), yaratılışın
tabii dengeleri (fıtrat), adalet ve ahiret
bilincini öne çıkaran bir bütünlük arz
etmektedir. Müslüman toplumların siyasi-iktisadi tarihi ise bu zeminden kalkmış, zaman ve mekan bağlamlı farklı
deneyimler ortaya koymuştur. Bu farklılıklar ilkesel orijinden sapmalar ve kimi
sorunlu görünümler dolayısıyla tartışma
konusu olabilmekteyse de bugün hala bu
toplumların zengin tarihsel birikimi ve
özellikle iktisadi tarihi yeterince ortaya
çıkarılabilmiş değildir. Bu sonucu üreten
sebeplerin bir bölümü ilgili ülkelerdeki
ihmal ve kimi yetersizliklerden, diğer bir
bölümü ise modern dönemlerde batılı-egemen bilim yaklaşımının ürettiği kasıtlı
bir yok sayma tutumundan kaynaklanmaktadır.

If we look at the theoretical and practical
implications of modern economic paradigms, it is clear that they do not lead to
a sustainable, fair and sharing economic
operation in the world we live in. From
the proponents of free market success
to the most interventionist approaches
that have been able to implement in some
way cannot provide a fair balance and
sharing perspective to socio-economic
life and continue to deepen the existing
problems with their policies and practices. The change of the economic-political
balance between the Western world and
Islamic societies in favor of the West and
its transformation into the present situation has brought the efforts of economic
development and continuous economic
growth to an ideal level that cannot be
questioned for a long time in non-western
societies. Henceforth, the principles such
as balance, justice and sharing have often
been devalued by being off the agenda. As
a result, while economics should be “human-centered, it is thought-provoking
that current approaches and policies ignore this and exclude it from the debate.

Modern iktisat paradigmalarının sunduğu teorik ve pratik sonuçlara bakıldığında, içinde yaşadığımız dünya için
sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı bir iktisadi işleyişe yol vermedikleri açıkça
görünmektedir. Serbesti yanlısı piyasa
başarısı taraftarlarından en müdaheleci
yaklaşımlara, şu ya da bu biçimde uygulama imkanı bulabilmiş sistemlerin, sosyo-ekonomik hayata adaletli bir denge ve
paylaşım perspektifi sunamadıkları gibi
politika ve pratikleriyle var olan sorunları derinleştirmeye devam etmektedirler.
Batı dünyası ve İslam toplumları arasındaki ekonomi-politik dengenin, batı
lehine değişerek mevcut hale evrilmesi,
batı dışı toplumlarda uzunca bir süredir
iktisadi kalkınma/ sürekli iktisadi büyüme arayış ve gayretlerini, sorgulanması
mümkün olmayan bir ideal düzeye taşımıştır. Bundan böyle denge, adalet ve
paylaşım gibi ilkeler, çoğunlukla gündem
dışı kalarak değersizleştirilmiştir. Son
tahlilde iktisadın “insan için olması” gereğini göz ardı eden mevcut yaklaşım ve
politikaların, bilim dünyasında çoğu kere
tartışma alanının dışında tutulması hayli
düşündürücüdür.

The main points that we have discussed
in our study are summarized below:
•

•

Çalışmamızda üzerinde durduğumuz temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

The study started with a short inventory of the literature on Islamic
economic history. It is extremely important to be able to determine the
heritage of Muslims in their historical
periods. This is the real way to provide
an accurate and consistent epistemological framework for theoretical and
practical studies in Islamic economics
and finance.

•

In this study, the basic principles and
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Çalışmaya, İslam iktisat tarihi alanına ait literatürün kısa bir envanteri
ile başlanmıştır. Müslümanların tarihsel devreler içindeki birikimlerini
izleyebilmek son derece önemlidir.
Bugün İslam iktisat-finans alanlarına yönelik olarak yapılan teorik ve
pratik çalışmalara doğru ve tutarlı bir
epistemolojik zemin kazandırılabilmenin gerçek yolu budur.

•

•

main institutional practices that come
to life in the early economic / financial history of Muslim societies are reminded. In addition to the main lines
and practices of the economic-financial experiences of the first Muslim
states are described.

•

Çalışmada müslümanların erken dönemler iktisadi/finansal tarihi içinde
hayat bulan temel ilkeler ve başlıca
kurumsal pratikler hatırlatılmakta,
ardından ilk müslüman devletlerin
iktisadi-mali tecrübelerinin ana çizgileri ve pratiklerine yer verilmektedir.

In the historical periods, the major
financial instruments and methods
that Muslim societies have implemented and developed against the
interest rate ban are also discussed.
Some applications are explained. (payment instruments, commercial partnerships, borrowing, etc.)

•

Tarihsel devreler içinde müslüman
toplumların faiz yasağı karşısında uyguladıkları ve geliştirdikleri belli başlı
finans araçları ve yöntemleri ayrıca
ele alınmaktadır. Ödeme araçları, ticari ortaklıklar, karz-ı hasen vb. uygulamalara yer verilmektedir.

•

Zekat ve Hisbe kurumları İslam toplumlarının sosyo-eokonomik hayatında son derece önemli bir yere
sahip iki etkin unsurdur. Zekatın
yoksulluğu ve gelir dağılımındaki
adaletsizlikleri azaltıcı fonksiyonları
yanında etkili sosyal sonuçları olduğu tarihsel örneklerle bilinmektedir.
Bugün zekat konusunda Müslüman
toplumların doğru bilgiler temelinde
sağlıklı bir algıya sahip olması gerekmektedir. Kurumsallaşma yönündeki
önerimiz devlet yerine resmi denetime açık ve şeffaf nitelikli yerel ölçekli
organizasyonlar yönündedir. Vergi
uygulamaları ve zekat uygulaması
arasındaki kimi farklılık ve çelişkiler
yanında uygulamanın etkinliği temel
gerekçelerimizdir.

The change in the balance of power between Islamic societies and the
West and economic-financial imbalances seems to be related to internal
and especially external dynamics. In
this respect, the Ottoman economic
and financial order as an example of
that last political experience of Muslim World-such as agriculture and
trade sectors and public finance- is
discussed in this study. In this context,
practices such as iltizam, malikane, esham, public funds and cash waqfs are
considered.
In the Ottoman Empire, the XIX century, and especially the Tanzimat, was a
period in which traditional structures
were disintegrated and the effectiveness of western modern financial instruments and institutions increased.

•

Hisbe uygulamasının Müslüman toplumdaki fonksiyonları modern piyasa düzeninde her ne kadar çok sayıda
kurum tarafından ayrıntılanmış ve
dağıtılmış görünse de İslam’ın kurucu ilkeleriyle irtibatı büyük ölçüde çözülmüştür. Bir inanç ve ahlak temeli-

Zakat and Hisba institutions are two
effective institutions that play a very
important role in the socio-economic life of Islamic societies. Zakat is
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known to have effective social consequences in addition to its functions
to reduce poverty and inequality in
income distribution. Today, Muslim
communities should have a healthy
perception of zakat on the basis of
correct information. Our suggestion
for the institutionalization of Zakat is
for local organizations rather than the
state which are open to official inspection and clearness. Our main reasons
are some of the differences and contradictions between modern tax applications and zakat practices as well as
the effectiveness of the application.

ne dayanan bu kurumun bazı işlevleri
günümüzde belediyeler, bazı bakanlıklar ve ilgili kurumlarca üstlenilmiş
ancak zorlayıcı tedbir ve cezalardan
ibaret bir yapıya dönüşmüştür. Piyasa düzeni ve ilişkilerinin ahlaki değerlerle olan bağlarını güçlendirici
girişimler önemli ölçüde göz ardı edilmiştir. Bu doğrultuda eğitim-öğretim
çalışmaları yanında toplumsal bilinci
geliştirmeye yönelik etkin programlar gerçekleştirilmelidir.

Although the functions of Hisbe
practice in Muslim society seem to be
elaborated and disseminated by many
institutions in the modern market order, the connection with the founding
principles of Islam has been largely
resolved. Some of the functions of
Hisba, which is based on a belief and
morality, have been undertaken by
municipalities, some ministries and
related institutions, but it has become
a structure consisting of compulsory
measures and punishments. Attempts
to strengthen the ties of market order
and relations with moral values have
been largely ignored. Therefore effective programs aiming to develop social
awareness should be realized besides
education and training activities.
•

In the last section, some determinations related to the subject are listed
and especially the recommendations
about the method and approach are
summarized. It is emphasized in the
Islamic economic-financial studies
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•

İslam toplumlarının batı karşısında
güç dengelerindeki değişim ve iktisadi-mali dengelerindeki bozulma,
iç ve özellikle dış dinamiklerle ilişkili
görünmektedir. Bu bakımdan son tecrübe halkası olarak Osmanlı iktisadi
ve finansal düzenine yer verilmekte,
tarım ve ticaret sektörleriyle kamu
finansmanına değinilmektedir. Bu
bağlamda kamuda iltizam, malikane,
esham gibi uygulamalar, sandıklar,
para vakıfları örnek girişimler olarak
ele alınmaktadır. Osmanlı özelinde
XIX yüzyıl ve özellikle Tanzimat, geleneksel yapıların çözülmeye uğradığı, batılı modern finansal araç ve kurumların etkinliğinin arttığı bir devre
olarak dikkatleri çekmektedir.

•

Son bölümde alana ait bazı tespitler
sıralanmakta ve özellikle yöntem ve
yaklaşıma dair öneriler özetlenmektedir. İslam iktisadi-mali çalışmalarında sonuç yerine süreç odaklı bir
yaklaşımın öncelenmesi, kayıp ve kazançların maddi-teknik göstergelerin
ötesinde, adalet ve paylaşım odaklı,
insani, toplumsal değerleri içerecek
bir perspektifle ele alınması gerekti-

•

•

•

that a process-oriented approach
should be prioritized instead of results, and that losses and gains should
be handled with a perspective that includes human and social values with
a focus on justice and sharing beyond
material-technical indicators.

ği vurgulanmaktadır. İslam ülkeleri-

Islamic countries should resolve the
existing tension and conflict areas by
developing effective communication
channels. establish a fruitful political
cooperation. On the other hand, it is
not possible for them to have the opportunity to produce economic-financial policies that can give positive results without obtaining their political
independence.

sal istiklallerini elde etmeden olumlu

nin, halen var olan gerilim ve çatışma
alanlarını etkili ve sağlıklı iletişim kanalları geliştirerek çözüme kavuşturmadan, verimli bir siyasal işbirliğine
dönüştürmeden ve son tahlilde siyasonuçlar verebilecek iktisadi-mali politikalar üretme imkanına kavuşmaları mümkün görünmemektedir.
•

İslamî finans adı altındaki çalışmalar
çoğunlukla, geleneğe yaslanma iddialarına rağmen bir yönüyle geleneği
araçsallaştırarak modernin zorlayıcı
ya da ayartıcı etkileri altında gele-

Studies under the name of Islamic
finance often carry the risk of representing some kind of detachment
from tradition despite claims of tradition. These studies can be subjected
to the compelling or seductive effects
of the modern by instrumentalizing
the tradition. The historical experiences of Muslim societies require to
be explored with positive or negative
examples and careful analysis. This
analysis can be accomplished neither
by seeing the inheritance in question
as completely indisputable nor by devaluating it.

nekten bir tür kopuşu temsil etme
riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Müslüman toplumların tarihsel deneyimleri bu noktada öğretici
olmak bakımından olumlu/olumsuz
örnekleriyle keşfedilmeyi ve dikkatli
bir muhasebeyi gerektirmektedir. Bu
muhasebe ise söz konusu mirası ne
tümüyle kutsayarak ne de onu değersizleştirerek başarılabilecektir.
•

Bugün yaygın olan kredi temelli iktisadi yaklaşım değişmelidir. Bu deği-

The current credit-based economic
approach should change. This change
should be towards a partnership economy aiming at fair and halal profit, not
continuous profitability, This seems
primarily in need of a mental transformation.

şim büyük miktarlı olmasa da adil ve
helal kazancı hedefleyen bir ortaklık
iktisadına doğru olmalıdır. Bu ise öncelikle zihinsel bir dönüşüme muhtaç
görünmektedir.
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Building a Sharing, Responsible and Non-Interest
Dependent Financial System
Paylaşımcı, Sorumlu ve Faize Bağımlı Olmayan Bir
Finansal Sistem İnşası

Prof. Dr. Mehmet Saraç

Abstract

Özet

The world has long suffered from global financial system that grows independently from real economy and produces crises due to irresponsible investment decisions. Instead of conveying the
funds to the value creating economic
activities, the current system boosts the
systemic risks by creating complicated,
debt-based and gambling-like products
that serve short term interests of a minority. In this paper the fundamental
problems of global and Turkish financial system are addressed first, then the
interest problem that lies in the basis of
the system is examined, the basic steps to
rescue the system from interest-dependency are presented, and finally certain
solutions and sample models are proposed to build a sharing, responsible and
non-interest dependent financial system.
The basic steps to build such a financial

Dünya, reel ekonomiden kopuk biçimde
kendi kendini büyüten, sorumsuz yatırım
ve finansman kararlarıyla krizler üreten
küresel finans sisteminden uzun zamandır muzdariptir. Ekonomideki fon arzı ile
fon talebini buluşturarak kaynakları etkin
biçimde katma değer üreten yatırımlara
dönüştürmesi beklenen finans sistemi, bu
fonksiyonunu icra etmek yerine küçük
bir azınlığın kısa vadeli çıkarlarına hizmet
etmekte, borca dayalı karmaşık ürünlerle
riskleri yönetilemez boyutlara taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle hem küresel
boyutta hem de Türkiye’deki finansal sistemin sorunlar tespit edildikten sonra sistemin temelindeki faiz olgusu irdelenmekte,
sistemi faize bağımlı olmaktan çıkaracak
temel adımlar ortaya konmakta ve paylaşımcı, sorumlu, faize bağımlı olmayan sürdürülebilir bir sistem inşa etmek adına bir
takım çözüm önerileri ve örnek modeller

sunulmaktadır. Böylesi bir sistem inşa etmenin temel adımları, kapsamlı ve ciddi teorik çalışmalar yanında bu olguya meşruiyet sağlayan tüm yasal ve kurumsal düzenlemelerin ayrıntılı biçimde yeniden gözden
geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılması, her boyutta eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve toplumsal farkındalık ve
bilincin yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.

system include comprehensive and serious academic efforts, revision of all regulations and institutional structures that
provide legitimacy to the interest and establishing the social awareness and consciousness in this regard.

Concluding Remarks And Proposals
The basic proposals to build a fair,
risk&return sharing, responsible and sustainable financial system that is not dependent on interest can be summarized
as follows:
•

•

A through revision of all regulations
of the country that legitimate and
even necessitate the practice of interest
Reconstructing the regulatory and
supervisory body of the country on
the functional basis instead of institutional basis.

•

Reestablishing the central advisory
board for interest-free finance (Shariah Board) in a more comprehensive
and effective manner.

•

Faize bağımlı olmayan, adil, paylaşımcı,
sorumlu ve sonuçta sürdürülebilir bir sistem finansal inşa etmek için geliştirilen
temel öneriler şöyle özetlenebilir:

Restoring the interest-free finance
act process that was drafted few
years ago.

•

•

Sonuç Ve Öneriler

Moving towards more cooperative
banking and equity finance instead
of deposit banking and debt financing
Integration of zakat funds into the
financial system with the help of fintech and thus ensuring more transparent and effective collection of distribution of zakat.
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•

Hem faizsiz finans kuruluşlarına ve
işlemlerine özgü bir yasal altyapı, hem
de bütün bir hukuk sisteminde faize
bağımlılığını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması

•

Finans sistemindeki düzenleyici ve denetleyici üstyapının kurumsal temelli
değil, işlevsel temelli olarak yeniden
oluşturulması

•

Faizsiz finans danışma kurulunun
daha kapsayıcı ve etkili olacak biçimde yeniden oluşturulması

•

Sistemin ağırlığının mevduat bankacılığından, daha kooperatif bankacılığa
ve ortaklık temelli finansman ve yatırıma doğru kaydırılması

•

Gerek vakıflarca, gerekse bireysel olarak gerçekleştirilen zekat toplama ve
dağıtma işlemlerinin gelişen finansal
teknoloji yardımıyla şeffaf biçimde finansal sisteme entegrasyonu

•

İktisat, işletme ve finans alanındaki
temel ders kitaplarında İslami anlayış,

•

Placing the basic understanding of
Islamic economics and finance in all
textbooks taught in especially economics and business schools.

•

Establishing an authentic licensing
process in Islamic finance profession

•

Boosting the equity-based finance
through integrating current participation banks with venture capital institutions.

•

•

ilke ve kuralların da yer almasının sağlanması

Developing and quickly implementing GDP-based sukuk structures in
all appropriate sectors, government
infrastructure projects being first.
Adopting the Diminishing Musharaka system used especially in longterm financing
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•

Faizsiz finans alanındaki mesleki lisanslama sürecinin gerçekleştirilmesi

•

Ortaklık temelli finansman ve yatırım
modelleriyle, gerekirse katılım bankalarını da entegre olabilecek biçimde
hayata geçirilmesi

•

Başta kamu altyapı yatırımları olmak
üzere, uygun diğer alanlarda GSYİH
temelinde fiyatlama yapılan kira sertifikası modellerinin geliştirilmesi

•

Uzun vade gerektiren finansmanda
Azalan Ortaklık (Müşareke-i Mutenakısa) yönteminin ülke şartlarına uygun biçimde düzenlenip hayata geçirilmesi

Evaluations and Recommendations in the Context
of the Interest-Free Principle: Risk Management,
Savings and Gold, Interest-Free Economy
Faizsizlik Prensibi Çerçevesinde Değerlendirme ve
Öneriler: Risk Yönetimi, Tasarruf ve Altın, Faizsiz
Ekonomi

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı
Evren Yaşar

Abstract

Özet

The basis of a sustainable, fair and sharing economy model is possible with the
healthy establishment of the integration
between the real economy and the financial system. The real economy meets the
need for resources from households, business partners or financial markets. This
resource provides feedback to households
and the financial system through income
generated by using goods and services. For
this system to function properly, it will be
possible to keep all the resources in the system as long as possible by keeping the leaks
to be experienced at the main level of the
system at a minimum level. The remaining
resource within the system will contribute
to the growth of the economy as well as the
added value it generates. Any asset outside
the system or not staying within the system will become an obstacle to sustainable
growth.

Sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı bir ekonomi modelinin esası reel ekonomi ile finansal sistem arasındaki entegrasyonun
sağlıklı bir şekilde kurulması ile mümkündür. Reel ekonomi, kaynak ihtiyacını hane
halkından, ticari olarak muhataplarından
ya da finansal piyasalardan kredi mekanizması ile sağlar. Sağlanan bu kaynak mal ve
hizmet üretiminde kullanılarak sağlanan
gelir ile hane halkı ve finansal sisteme geri
beslemede bulunur. Bu sistemin sağlıklı işlemesi için, sistemin ana damarlarında yaşanacak olan kaçakların minimum seviyede tutularak tüm kaynakların olabildiğince
sistem içinde kalmasını sağlamak ile mümkün olacaktır. Sistem içinde kalan kaynak,
ürettiği katma değer kadar ekonominin
büyümesine katkı sağlayacaktır. Sistem dışında kalan ya da sistem içinde kalıp katma
değere dönüşmeyen her varlık sürdürülebilir büyümenin önünde engel olacaktır.

The problems in the functioning of the traditional financial system can be summarized as follows;

Geleneksel finansal sistemin işleyişinde
yaşanan problemler aşağıdaki gibi özetlenebilir;

•

Failure to utilize the financial system resources in the real economy and create
added value. Existing resources, loans
or capital is not used in the production of goods and services, but instead
used for different needs, car purchases,
holidays, debt to be covered with debt
and so on. The importance of Islamic Finance for a sustainable economic
model emerges at this point. Because
the basic principle of Islamic Finance
is within the framework of financing a
real good or service.

•

•

Improper management of the resources provided by the system, especially
in the production processes, ignoring
the risk and the resulting loss of added
value. A good example of this is the economic loss experienced by the exporters
and importers in the recent exchange
rate movements and generally in our
country’s economy. The importance of
hedging against risks has once again
come to light. A hedge is a derivative
product that comes to mind especially
in recent years. Especially the architect
of the 2008 crisis; the use of synthetic derivative products and leveraged
products and non-real financial equivalent and not hedge purposes, rather
than the purpose of speculative derivative products based on the formation of
a financial system. The Islamic Finance
system does not allow the use of derivative products for speculative purposes
and there is a need for a physical provision in the transaction. This situation

Finansal sistemden sağlanan kaynakların reel ekonomi içinde değerlendirilmemesi ve katma değer oluşturmaması. Var olan kaynağın, kredilerin veya
sermeyenin mal ve hizmet üretiminde
kullanılmayıp bunun yerine farklı ihtiyaçlar amacı ile kullanılması, araba alımı, tatil, borcun borçla kapatılması vb.
Katılım finansının sürdürülebilir bir
ekonomi modeli için önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü katılım
finansının temel prensibi reel bir mal
ya da hizmetin finansmanı çerçevesindedir.

•

Sistemden sağlanan kaynakların doğru
yönetilmemesi özellikle yapılan üretim
süreçlerinde riskin göz ardı edilmesi ve
bunun sonucunda oluşan katma değer
kaybı. Son dönemlerde yaşanmış kur
hareketliliğinde ihracatçı ve ithalatçı
firmaların ve genelde ülke ekonomimizde yaşanan ekonomik zarar bunun
güzel bir örneği. Risklere karşı hedgingin önemi bir kez daha gün yüzüne
çıkmıştır. Hedge denilince özelikle son
yıllarda akla gelen türev ürünlerdir.
Özellikle 2008 krizinin mimarı; sentetik
türev ürünlerin kullanımı ve kaldıraçlı
ürünler ile aslında reel olmayan yani fiizki karşılığı olmayan ve hedge amacından daha çok spekülatif amaçlı türev
ürünlere dayalı finansal bir sistemin
oluşmasıdır. Katılım Finans sistem ise
spekülatif amaçlı türev ürün kullanımını izin vermez ayrıca işlemde mutlaka
fiziki bir karşılığın olması gerekliliği
vardır. Bu durum ise sürdürülebilir bir
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protects from risk in a sustainable economic model and does not allow risks
arising from the formation of a foam
economy.
•

ekonomi modelinde hem riskten korunmayı sağlamakta ve köpük bir ekonomi oluşmasından kaynaklı risklere
de mahal vermemektedir.
•

The revenue from the system goes out
of the system and cannot be drawn
back into the system. The most important reasons for this situation, which
we can call briefly under the pillow savings, are the lack of confidence in the
banking system and the unwillingness
of people to enter the system due to interest sensitivity. At this point, in addition to the importance of financial literacy for the inclusion of this escaped
savings, it is obvious that the area that
will actually be a focus will be Islamic
financial literacy.

Sistemden elde edilen gelirin tasarrufa
ayrılan kısmının sistem dışına çıkması ve tekrar sistem içine çekilememesi.
Kısaca yastık altı tasarruf olarak adlandırabileceğimiz bu durumun en önemli
sebepleri, bankacılık sistemine olan güvenin azlığı, faiz hassasiyeti sebebi ile
insanların sisteme girmek istememeleri
olarak sayılabilir. Bu noktada kaçan bu
tasarrufun sisteme dahil edilmesi açısından finansal okur yazarlığın öneminin yanı sıra aslında fokus olacak olan
alanın islami finansal okur yazarlık olacağı aşikardır.

The main objective of this study is to examine the current economic problems in
terms of Islamic principles and to propose
concrete solutions. In this context, Turkey’s
densely covered the last 3 years living in the
foreign currency risk management against
rate volatility assessment of the use of derivative products and ultimately important
is saving size in terms of achieving the national target, which is an important part
of the savings-sized gold and interest-free
by examining the saving pillow concept
The main objectives of this study are to examine the economic principles in terms of
literacy and to bring concrete solution proposals.

İslami prensipler açısından günümüz ekonomi problemlerinin incelenmesi ve somut
çözüm önerileri getirilmesi bu çalışmanın
temel hedefidir. Bu çerçevede Türkiye’nin
yoğun olarak son 3 yıldır yaşamış olduğu
döviz kuru oynaklıklarına karşı risk yönetimi kapsamında türev ürün kullanımı değerlendirmesi ve nihai olarak da ulusal hedeflere ulaşılması bakımından önemli olan
tasarruf boyutu, tasarruf büyüklüğünde
önemli bir yeri olan altın ve yastıkaltı tasarruf kavramlarının incelenmesi ile faizsiz
ekonomi prensiplerinin okuryazarlık açısından irdelenmesi ve somut çözüm önerileri getirilmesi çalışmanın temel hedefleri
arasında yer almaktadır.

Conclusion and Suggestions

Sonuç ve Öneriler

In line with the objectives of the study, suggestions were made in line with the principle of interest-free, in particular, risk man-

Çalışmanın hedeflerine paralel başta risk
yönetimi, döviz kuru riski, hazine ürünlerinin işlem göreceği platform önerisi
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olmak üzere faizsizlik prensibine paralel
öneriler getirilmiştir. Altına dayalı tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve ekonomi içinde kalması bu çalışma da önemli
yer tutmaktadır. Ayrıca çalışmada faizsiz
bankacılığın Pazar payının büyütülmesine
yönelik önerilerde yer almaktadır.

agement, exchange rate risk and the platform proposal where treasury products
will be traded. In this study, saving goldbased savings to the economy and keeping
it in the economy has an important place.
In addition, the study includes suggestions
for increasing the market share of interest-free banking.

Öneri 1: Faizsiz Ekonominin Organizasyon
Şemalarında Yapılandırılması

Recommendation 1: Structuring InterestFree Economy in Organizational Charts

BDDK, SPK, Borsa İstanbul ve yeni oluşturulan Sigorta Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (SDDK) nezdinde kurumsal yapıya
faizsiz ekonomi ve finans (İslami Finans)
departmanlarının oluşturulması, organizasyon şemasına eklenmesi önerilmektedir.
Oluşturulacak yapıların araştırma hüviyetinde değil de icracı olarak şekillendirilmesi
önerilmektedir. Örneğin bu ihtiyacın karşılanması noktasında da SPK organizasyon
şemasında Katılım (Faizsiz) Sermaye Piyasa
Çalışmaları daire başkanlığı oluşturularak
konunun sahiplenilmesi sağlanmalıdır.

It is recommended that interest-free economy and finance (Islamic Finance) departments should be established and added to
the organizational chart before the BDDK,
CMB, Borsa İstanbul and the newly formed
Insurance Regulation and Supervision Board
(SDDK). It is suggested that the structures to
be formed should be shaped as performers
rather than research. For example, to meet
this need, the Department of Participation
(Non-Interest) Capital Market Studies should
be established in the CMB’s organizational
chart to ensure ownership of the issue.

Öneri 2: Milli Platform Geliştirilmesi

Recommendation 2: National Platform
Development

Hazine ürünlerinin işlem gördüğü milli
platformlar geliştirilmesi önerilmektedir.
Milli platformlar sayesinde maliyet avantajı sağlatılması öngörülebilir ve bu sayede
KOBİ ölçeğindeki işletmelerin hazine ürünlerine erişim kapasitesi güçlendirilecektir.

It is recommended to develop national platforms where treasury products are traded. It
is foreseen that cost advantage can be provided through national platforms and thus
the capacity of SME-scale enterprises to access treasury products will be strengthened.

Öneri 3: Risk Yönetimi Faaliyetlerine
Teşvik, Vergi İndirimi ve Mahsuplaşma

Recommendation 3: Incentives, Tax
Deductions and Offsetting to Risk
Management Activities

Risk Yönetimi konusunda özellikle KOBİ
ölçeğindeki işletmelerin profesyonel hizmet alım maliyetlerinin bir kısmının vergi
ödemelerinde mahsuplaştırılmasına yönelik düzenleme yapılarak profesyonelleşme

Regarding Risk Management, professionalization and risk management can be
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carried out at a higher level by making arrangements for the deduction of some of
the professional service purchase costs of
SME-sized enterprises in tax payments. In
particular, the issue of the risk management system should be encouraged, and
risks should be integrated into the management agenda. Eventually, it contributes to
the solution of the sustainability problem
of enterprises.

ve risk yönetimi daha üst düzeyde yürütülebilir. Özellikle risk yönetimi sistem kurulumu konusu teşvik edilerek riskler bütünleşik olarak yönetimin gündemine girmesi
sağlanmalıdır. Nihayetinde işletmelerin
sürdürülebilirlik probleminin çözümüne
katkı sağlanmış olur.

Recommendation 4: Flexibility for CMB
FX Regulations and Hedge Trading

Belirlenecek sektörlerde yer alan işletmelere bilanço ve diğer kritik verileri dikkate alınarak farklı bir kaldıraç oranı getirilmesi işlemlerin ülke içinde yapılmasını sağlamak
adına daha cazip hale getirilebilir. Kurumsal müşteriler hedge işlemlerini bu şekilde
daha düşük maliyetlerle yapabilecek aslında bu durumda aynı zamanda hem spekülatif işlemlerin kontrol altına alınmasını
sağlayacak hem de işlemlerin raporlanarak
izlenmesi mümkün olacaktır.

Öneri 4: SPK FX Düzenlemeleri ve Hedge
Amaçlı İşlemlere Esneklik Sağlanması

Taking into account the balance sheet and
other critical data of the companies in the
sectors to be determined, a different leverage ratio may be made more attractive to
ensure that transactions are carried out
in the country. In this case, corporate customers will be able to perform hedge transactions at lower costs, in addition to controlling speculative transactions and monitoring and monitoring the transactions.

Öneri 5: Borsa İstanbul’da İslami Finans
Ürünlerinin Geliştirilmesi

Recommendation 5: Development of
Islamic Finance Products at Borsa Istanbul

Özellikle türev ürünler kapsamında mevcut ürünlerin fiziki teslime dayalı versiyonlarının geliştirilmesi ile Borsa İstanbul
çatısı altındaki Vadeli İşlemler ve Opsiyon
Borsasının İslami Finans kapsamındaki
hacmi genişleyecektir.

In particular, with the development of
physical delivery versions of existing products within the scope of derivative products, the volume of the Futures and Options Exchange under Borsa İstanbul will
expand in the context of Islamic Finance.

Öneri 6: Önerilen Milli Platformun
Faizsizlik Prensiplerine Paralel
Yapılandırılması

Recommendation 6: Parallel structuring
of the proposed National Platform to the
Principles of Interest-Free

Daha önce önerilen Milli Platformun faizsiz bankacılık temelli konumlandırılması
ve Liquidity Provider (LP) ve diğer kritik bileşenlerin yine aynı hassasiyetle seçilmesi.

Positioning the previously proposed National Platform on interest-free banking
and selecting Liquidity Provider (LP) and
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other critical components with the same
sensitivity.

Öneri 7: Türev Ürün Kökenli Risklerin
Memzuç Raporlamasına Dahil Edilmesi ve
Ulusal Raporlama

Recommendation 7: Inclusion of
Derivative Risks in Membrane Reporting
and National Reporting

Platformlar üzerinde taşınan risklerin izlenebilirliği artırılmalıdır. Bu kapsamda da
Merkez Bankası (veya BDDK) üzerinden
ulusal bağlamda platform-pozisyon riskleri
ve hacimleri raporlanmalıdır. Şirketler düzeyinde ise türev ürün risklerinin memzuç raporlamasına dahil edilmesi gerekmektedir.
Memzuç riskleri arasına platform-pozisyon
riskleri dahil edilerek işletmelere kredi tahsis süreçleri şeffaf olarak yönetilebilecektir.

Traceability of risks carried on platforms
should be increased. In this context, platform-position risks and volumes should
be reported in the national context via the
Central Bank (or BRSA). At the corporate
level, derivative product risks should be
included in the offsetting reporting. The
platform-position risks will be included
in Memzuç risks and credit allocation
processes will be managed transparently.

Öneri 8: Yurtdışı Kökenli Platformlar ve
Veri Paylaşımı Talep Edilmesi
SPK tarafından FX piyasasında kaldıraç
oranlarının yeniden düzenlenmesine paralel düzenleyici otoritelerinden veri paylaşımı talep edilmelidir.

Recommendation 8: Requesting Platforms
and Data Sharing Abroad
The CMB should request data sharing
from regulatory authorities in line with the
re-regulation of leverage ratios in the FX
market.

Öneri 9: Darphane ve Diğer Sertifikalı
Altın Üretiminin İzlenebilirliği
Darphane ürünleri ve sertfikalı altın üreticilerinin ürettiği ürünler üretim bilgileri
ve sahiplik rakamları veri tabanları oluşturularak izlenmelidir. Bu türde verilerle üretimin nasıl kullanıldığı tespit edilir ayrıca
altın piyasalarındaki talep ve arz izlenmiş
olur. Ayrıca bu yönde veri terörün finansmanı ve karapara gibi konuların takibinde
de kullanılır.

Recommendation 9: Traceability of Mint
and Other Certified Gold Production
Production information and ownership
figures of the mint products and the products produced by certified gold producers
should be monitored by creating databases. With this kind of data, it is determined
how production is used and demand and
supply in gold markets are monitored.
Also, data in this direction is used to monitor issues such as financing of terrorism
and money.

Öneri 10: Yastıkaltı Altınların
Ekonomiye Kazandırılması Sürecinde
Yetkilendirilmiş Kuyumcu Modeli
Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının stratejik önemi göz önün-
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Recommendation 10: The Authorized
Jewelry Model in the Process of Bringing
the Pillow Gold to the Economy

de bulundurulduğunda, kamu otoritelerinin devreye girip farklı altın toplama
kanalları oluşturmasının faydalı olacağı
kanısındayız. Bu noktada yetkilendirilmiş
kuyumcuların altın toplaması, altın toplama işlemlerini gerçekelştirmek için gerekli
olan alt yapının kurulması ve bu yetkilendirmedin bir regülatör tarafından yapılması hem altın toplama projesine olan güveni
arttıracak hem de rafineri ya da bankalardan bağımsız olarak yastık altından altınların çıkarılması tabana yayılacaktır.

Given the strategic importance of bringing
gold under the pillow into the economy, we
think it would be beneficial for the public
authorities to step in and create different
gold collection channels. At this point, the
collection of gold by authorized goldsmiths,
the establishment of the infrastructure necessary to carry out the gold collection operations and the implementation of this authorization by a regulator will both increase
the confidence in the gold collection project
and the removal of gold from the pillow under the pillars will be spread to the floor.

Öneri 11: Tasarrufların Ekonomi Dışına
Çıkışını Önleme Amaçlı: Darphane
Elektronik Altın Önerisi
Çok temel bir öneri vatandaşın fiziki altın
talebinin elektronik altına dönüştürülmesi
ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarının hazırlayacağı dijital altın ürününün vatandaşa
kuyumcular dahil farklı kanallardan ulaştırılması ve fiziki altın talebinin elektronik
altına dönüştürülmesidir.

Recommendation 11: To Prevent Savings
from Going Out of Economy: Mint
Electronic Gold Proposal
A very basic suggestion is to convert the
physical gold demand of the citizen to electronic gold and to deliver the digital gold
product to the citizen through different
channels including jewelers and to convert
the physical gold demand to electronic gold.

Elektronik altın konusunda Takasbank öncülüğünde yapılacak proje ile vatandaşın
her türlü kanaldan elektronik altın alması
ve bunların da Borsa İstanbul bünyesinde
açılacak hesaplarda izlenmesi ve yine altınların fiziki olarak da Borsa İstanbul’da saklanması ile ilerleyen yıllarda farklı ürünlerde geliştirilebilecektir.

With the project to be carried out under the
leadership of Takasbank on electronic gold,
the citizen will receive electronic gold from
all kinds of channels and monitor these in
accounts that will be opened within Borsa
Istanbul and also keep the gold physically
in Borsa İstanbul and develop in different
products in the following years.

Öneri 12: Yastıkaltından Bireysel Emeklilik
Sistemi (BES)’e Direkt Katılımların Teşvik
Edilmesi

Recommendation 12: Encouraging Direct
Participation From Pillow to Individual
Pension System (PPS)

Bankalar aracılığıyla hurda altınların ekonomiye kazandırılması sürecine benzer bir
şekilde bireysel emeklilik sisteminde altına
dayalı yatırım fonlarına, fiziksel altını olan
kişilerin altınları aktarılabilir. Vatandaşın

Similar to the process of bringing scrap
gold into the economy through banks, the
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gold of individuals with physical gold can
be transferred to gold-based mutual funds
in the private pension system. The specific
amount of gold in the citizen’s scrap gold
is determined by the experts and this gold
can be transferred to the gold-based funds
as the unit fund value again as gold. The
main feature is that gold is transferred to
the funds as gold. With this method, the
loss of gold holders should be prevented due to the exchange rate difference. In
short, gold investments will be recorded in
the capital market by leaving the physical
form and turning into gold funds.

hurda altının içindeki has altın miktarı
eksperler tarafından belirlenir ve bu altın,
altına dayalı fonlara birim fon değeri olarak yine altın olarak aktarılabilir. Burada
temel özellik altının altın olarak fonlara
aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu yöntemle
altın sahiplerinin kur farkından dolayı bir
kaybının olmasını engellenmelidir. Kısaca
altın yatırımları fiziki formdan çıkıp, altın
fonlarına dönüşerek sermaye piyasasında
kayıt altına alınacaktır.
Hane halkının yapmış altın birikimlerinin
sermaye piyasasına kazandırılması için
halkın bilinçlendirilmesi ve ayrıca devlet
desteğinin fiziki altın getirenlere karşı ayrıcalıklı hale getirilmesi yeterli olacaktır.
Devlet katkısı bu kesime %25 yerine %30
olarak revize edilebilir ve/veya fonlarda söz
konusu olan stopaj bu kişiler için uygulanmayabilir.

To bring the gold accumulation of households to the capital market, it will be enough
to raise public awareness and also to make
the state support privileged against those
who bring physical gold. The state contribution may be revised to 30% instead of
25% and/or the withholding in the funds
may not be applied to them.

Getirilecek olan hurda altınlar külçe altın
haline getirildikten sonra aynı bankalarda
olduğu gibi, fon sahiplerinin Borsa İstanbul’daki hesabından TCMB’ye devir edilerek TCMB’nin brüt altın rezervine eklenebilir.

After the scrap gold to be brought into gold
bullion, it can be transferred to the CBRT’s
gross gold reserve by transferring from the
account of the fund holders to the CBRT as
in the same banks.

Öneri 13: Bireyler TarafındanBorsa
İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar
Piyasası Aracı Kurumlar Üzerinden Altına
Dayalı İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Recommendation 13: Realization of GoldBased Transactions by Individuals on
Stock Exchange Precious Metals and
Stones Market Intermediary Institutions

Pay senedi piyasasında olduğu gibi Kıymetli Taşlar ve Madenler Piyasasında da
aracı kurumlar bireysel müşterilere hesap
açabilmekte ve sağlayacakları platformlar
vasıtası ile borsada işlem yapabilmelerine
imkan verebilmektedir. Ancak asıl problem
müşteriye hesap açım sırasında yaşanan
süreç problemi ve bürokratik sıkıntılardır.

As in the stock market, in the Precious
Stones and Mines Market, intermediary
institutions can open accounts to individual customers and enable them to trade on
the stock exchange through the platforms
they will provide. However, the main problem is the process problem and bureaucrat-
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ic problems during the account opening to
the customer.

Aracı kurumlarda aynı gün hesap açılmasına imkan verecek bir alt yapının kurulması,
aracı kurumların gerekli back office’lerinin
Borsa İstanbul sistemi ile entegre edilebilecek bir alt yapının kurulması bu aracı
kurumlarında bireysel müşterilere hitap
etmesine ve kaydi altın yatırımının artmasına olanak verecektir.

The establishment of an infrastructure
that will allow the opening of accounts in
brokerage firms on the same day and the
establishment of an infrastructure that
can be integrated with the necessary back
offices of the intermediary institutions to
the Borsa İstanbul system will enable them
to appeal to individual customers and increase the registration gold investment.

Öneri 14: Kredi Tahsisi Sürecinde Altın
Teminat ve Zorunlu Karşılıklarda
Kullanılması

Recommendation 14: Gold Collateral in
the Loan Allocation Process and Use in
Required Reserves

Yastıkaltı birikimlerin ekonomiye kazandırılması sürecinde farklı bir öneri olarak;
altın teminatlı kredi ürününün teşvik edilmesini sağlamak adına, teminata alınan altınların da hurda altın toplama da olduğu
gibi zorunlu karşılık olarak kabul edilmesi
önemlidir. Zorunlu Karşılık kapsamına altın teminatların dahil edilmesi Bankalar
açısından bir gelir kalemi olacağı gibi kredi
kullanan tarafında bir maliyet iyileştirmesini sağlayacaktır.

As a different suggestion in the process
of gaining the pillow accumulations to
the economy; In order to ensure the promotion of the gold-secured loan product,
it is important that the collateral be considered as a reserve requirement, as in
the case of collecting scrap gold. The inclusion of gold collaterals in the Required
Reserves will be an income item for banks
and will provide a cost improvement for
the borrower.

Altın teminatlı kredi modelinde, altınlar
fiziki olarak teminat olarak kabul edilecek
kredi vadesi sonuna kadar banka tarafından fiziksel olarak saklanacaktır. Bu süreçte
altınların fiziki olarak saklanması bankalar
açısından sadece değerli bir teminat olma
özelliğinden ileri gitmemektedir. Ancak bu
altınlar TCMB tarafından belirli bir ROK
katsayısı ile Zorunlu Karşılık olarak kabul
edilirse bu durumda bankalar için değerli bir kaynak olma özelliği taşıyacaktır. Bu
durum da altın teminatlı kredinin maliyetini bankalar açısından düşürecek ve kredi
faiz ya da kar payı oranlarının azalmasını
tetikleyecek bir unsur olacaktır.

In the gold collateralized credit model,
gold will be physically stored by the bank
until the maturity of the loan, which will
be considered as physical collateral. In
this process, the physical storage of gold
is not only a valuable collateral for banks.
However, if these golds are accepted as a
Required Reserve with a certain ROC coefficient by the CBRT, it will be a valuable resource for banks. This will reduce the cost
of the gold collateralized loan for banks
and trigger a decrease in loan interest or
dividend rates.
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Recommendation 15: Converting Jewelers
to Electronic Gold Sales Center

Öneri 15: Kuyumcuların Elektronik Altın
Satış Merkezine Dönüştürülmesi

The aim is to eliminate the shortcomings
in the legislation regarding the development of registered gold sales channels and
to establish a kind of accreditation process
for jewelers with the model similar to the
model developed for the Authorized Institutions by the Ministry of Treasury and
Finance, and to establish the channel to
bring cushion gold into the economy. In
this model, citizens’ access to capital markets can be simplified through Takasbank.

Kaydi altın satış kanallarının geliştirilmesine yönelik mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Yetkili Müesseseler için geliştirilen
modele benzer modelle kuyumcular için de
bir nevi akreditasyon sürecinin yapılandırılması ve yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması kanalının kurulmasıdır. Bu modelde Takasbank kanalıyla vatandaşın sermaye
piyasalarına erişimi sadeleştirilebilir.
Öneri 16: Yurtdışı Türklerin
Tasarruflarının Türkiye’ye Getirilmesinde
Kuyumcu Modeli

Recommendation 16: Model for the
jeweler brought to Turkey for the Turks
Abroad Savings

Elektronik para kanununa altının eklenmesi ve kuyumcuların e-para şirketlerinin
şubeleri olmasının teşvik edilmesinden
sonra yurtdışında da şubesi olan e para şirketleri bulundukları ülkenin mevzuatları
dahilinde altınları e-para sistemi vasıtası
ile transfer edebileceklerdir.

After the addition of gold to the electronic
money law and the encouragement of goldsmiths to become branches of e-money companies, e-money companies with branches
abroad will be able to transfer gold through
the e-money system within the legislation
of the country where they are located.

Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın Anadolu da birikimlerini güven duydukları
kuyumcularda sakladıkları göz önünde bulundurulduğunda sistemde kuyumcular ile
e-para şirketlerinin ortaklığı önem arz etmektedir. Bu öneride altın ve döviz arasında
değişimler yapılması gerekmekte ve bir yazılım altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
ihtiyaç rekabetçi e-para piyasasında lisanslı
e-para şirketleri tarafından karşılanacaktır.

Especially since our expatriates keep their
savings in Anatolia in jewelers they trust,
the partnership of jewelers and e-money
companies is important in the system. In
this proposal, exchanges between gold and
foreign exchange are needed and software
infrastructure is needed. This need will be
met by licensed e-money companies in the
competitive e-money market.
Recommendation 17: Granting
Participation Banking License to
Conventional Banks

Öneri 17: Konvansiyonel Bankalara
Katılım Bankacılığı Lisansı Verilmesi

To increase the market share of the Participation Banking, conventional banks can be

Katılım Bankacılığı pazar payının büyütülmesi amacıyla konvansiyonel bankala-
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granted access window to the Participation
Banking window to facilitate access to interest-free finance products and to increase
the market share.

ra Katılım Bankacılığı pencere bankacılığı
yetkisi verilerek faizsiz finans ürünlerine
erişimi kolaylaştırılabilir ve pazar payı büyütülebilir.

Recommendation 18: Investment Banking
in Participation Banks Window Banking

Öneri 18: Katılım Bankalarında Yatırım
Bankacılığı Pencere Bankacılığı

To expand the market share of participation finance and feasibility and implementation of additional profit and loss partnership projects in addition to Murabaha
product, the “Investment Banking” application can be initiated in Participation Banks.
Establishing a structure that will operate
under the principles of Investment Banking and adopt profit and loss partnership
projects, will be organized in parallel with
the logic of investment project and closely
monitor the projects that may bring a different vision for Participation Banks. As in
investment banks, sectoral project teams
can be formed to create in-depth knowledge of the sector. To avoid asymmetric information, the state authority can develop
a mechanism that supervises projects by
introducing some regulations.

Katılım finansının pazar payının genişletilmesi ve murabaha ürününe ek kar zarar ortaklığı projelerinin fizibil ve hayata geçirilebilmesi için Katılım Bankalarında “Yatırım
Bankacılığı” uygulaması başlatılabilir. Yatırım Bankacılığı prensiplerine bağlı çalışacak ve kar zarar ortaklığı projelerini sahiplenecek, yatırım proje mantığına paralel örgütlenecek ve projeleri yakından izleyecek
yapılanmanın kurgulanması Katılım Bankaları için farklı bir vizyon getirebilir. Yatırım bankalarında olduğu gibi sektörel proje
ekipleri oluşturularak, o sektör konusunda
derinlemesine bilgi sahibi olan personeller
ve ekipler oluşturulabilir. Asimetrik bilginin önüne geçmek için bu tür projeler için
devlet otoritesi bir takım düzenlemeler getirerek projeleri denetleyen bir mekanizma
geliştirebilir.

Recommendation 19: Determination
of Islamic Financial Literacy Gap and
Closing the Gap

Öneri 19: İslami Finansal Okuryazarlık
Açığının Tespiti ve Açığın Kapatılması
Katılım finansının pazar payının genişletilmesi için medyada görünür olmak çok
önemlidir. Bloomberg gibi tv kanalları
ile Dünya gazetesi gibi ekonomi ağırlıklı
yayın mecralarında İslami Finans ve benzeri programların çoğaltılması teşvik edilmelidir.

To expand the market share of participation finance, it is very important to be visible in the media. The proliferation of Islamic Finance and similar programs should be
encouraged in the media channels of the
economy such as Bloomberg and Dünya
newspaper.

Toplumda bilinci artırmak ve ihtiyaçların analizini yapmak üzere nüfus yoğunluğuna paralel aile hekimliği örneğinde

To raise awareness in the society and to
analyze needs, a similar structure should
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be established in which the citizen can receive services without leaving the bank or
commercial rate reflexes as in the case of
family medicine in parallel with the population density. This structure can be developed by application-web based and can be
implemented with the support of online
consultants based on the algorithm. This
scope can be organized by financial sector
volunteers and can provide financial consultancy support under the supervision
and supervision of organizations such as
public institutions, governorships, and
chambers of commerce.

olduğu gibi benzeri yapı ile vatandaşın
banka veya ticari kuru reflekslerine bırakılmadan hizmet alabileceği bir yapı tesis
edilmelidir. Bu yapı uygulama-web tabanlı geliştirilerek algoritmaya dayalı online
danışman desteği ile de yürütülebilir. Bu
kapsam finans sektörü gönüllüleri organize edilerek kamu kurumları, valilikler
ve ticaret odaları gibi kuruluşların çatısı
ve gözetimi altında ticari çıkar hedeflemeksizin finansal danışmanlık desteği
verebilirler

Recommendation 20: Increasing the
Efficiency of the Interest-Free Finance
Coordination Board

Öneri: Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nun etkinliğinin artırılmasına yönelik
öneriler;

Recommendations for increasing the efficiency of the Interest-Free Finance Coordination Board;

a. Kurula insan kaynağı desteğinin verilmesi ve sabit kadroların oluşturulması
faizsiz ekonomi-finans sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik görev atfedilmesi

Öneri 20: Faizsiz Finans Koordinasyon
Kurulu’nun Etkinliğinin Artırılması

a. Giving human resource support to the
Board and establishing fixed cadres,
assigning a duty to spread the interest-free economy-finance system

b. Kurul çalışma planı ve görev dağılımlarının belirlenmesi

b. Board work plan and determination of
task distribution

c. İlgili kamu ve özel kuruluşlar arasında
koordinasyonun sağlanmasına yönelik bütçe ve diğer ihtiyaçların karşılanması

c. Meeting budget and other needs to
ensure coordination between relevant
public and private institutions
d. The İslamic Banking legislation has become obsolete.

d. Katılım Bankacılığı mevzuatı kadük
kalmıştır mevzuat çalışmaları tekrar
başlatılmalıdır.

e. The implementation of AAOIFI international standards should be accelerated. In this issue of Turkey Banks
Union’s solid contribution, it is unfortunately insufficient. The structure of the
Union should be revised.

f. Sermaye piyasaları ile faizsiz finans

e. AAOIFI uluslararası standartların uygulamaya alınması hızlandırılmalıdır.
Bu konularda Türkiye Katım Bankaları
Birliği’nin katkısı maalesef yetersizdir.
Birlik yapısı revize edilmelidir.
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f.

Projects should be developed to bring
the capital markets and the interest-free finance sector closer.

kesiminin yakınlaştırılmasına yönelik
projeler geliştirilmelidir.
g. AAOIFI standartları ve banka danışma kuruları fetvalarına uygunluk
denetimlerinin hayata geçirilmesine
yönelik yasal altyapı hazırlanmalıdır.
Bu konuda banka teftiş kurullarına ve
banka bağımsız denetçilerine sorumluluk yüklenmelidir.

g. A legal infrastructure should be prepared for the implementation of audits
of compliance with AAOIFI standards
and bank advisory fatwas. Responsibility should be given to the Bank’s inspection boards and independent auditors.
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Turkey’s Economic Growth and Development:
Extended Summary

Türkiye Ekonomik Büyümesi ve Kalkınması:
Genişletilmiş Özet

Prof. Dr. Hasan Vergil

Abstract

Özet

The aim of this study is to identify the problems related to Turkey’s economic growth
and to reveal what the necessary policies
should be for its economic growth and development.To achieve this aim, the study
was carried out in three parts. In the first
part, Turkey’s economic structure and economic growth performance was discussed;
in the second part, the sources of economic
growth were examined and in the third part,
the constraints that prevent the economic
growth of Turkey were diagnosed. In all analyses, through the use of the necessary data,
evidence-based recommendations to policy
makers for Turkey are provided.

Bu çalışmada Türkiye’nin ekonomik büyümesine ilişkin sorunların tespit edilmesi ve
ekonomik büyüme ve kalkınması için gerekli politikaların ne olması gerektiğinin
ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amacı
gerçekleştirmek üzere çalışma üç bölümde
gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde Türkiye ekonomik yapısı ve ekonomik büyüme
performansı tartışılmış, ikinci bölümde büyümenin kaynakları incelenmiş ve üçüncü
bölümde Türkiye’nin ekonomik büyümesini
engelleyici kısıtların teşhisi yapılmıştır. Tüm
analizlerde gerekli verilerin kullanımı yoluyla Türkiye’de politika yapıcılara delile dayalı
öneriler sunulması amaçlanmıştır.

Turkey has approached the levels of developed countries with its growth performance since the 1960s, and able to transfer
its resources to more productive sectors, but
couldn’t reach to the levels of developed coun-

Türkiye 1960’lı yıllardan beri gösterdiği büyüme performansı ile gelişmiş ülke seviyelerine yaklaşmış, kaynaklarını daha verimli
sektörlere aktarabilmiş fakat gelişmiş ülke
seviyelerine gelememiştir. Türkiye ekono-

tries. Turkey’s economic growth has been investment-oriented and economic growth has
not increased sufficiently in years when total
factor productivity couldn’t have been increased. In the first section of the study, thus,
it is concluded that, high economic growth
for Turkey is possible only by increasing total
factor productivity. Turkey should direct its
economic policies to increase total factor productivity and transform economic growth
from investment-oriented growth to productivity-oriented growth.

mik büyümesi yatırım odaklı gerçekleşmiş
ve toplam faktör verimliliğinin artırılamadığı yıllarda ekonomik büyüme de yeterince
artmamıştır. Çalışmanın birinci kısmında
yapılan analizlerde Türkiye için yüksek ekonomik büyümenin toplam faktör verimliliğini artırma ile mümkün olduğu gösterilmiştir.
Türkiye, ekonomi politikalarını toplam faktör
verimliliğini artırmaya yöneltmeli, ekonomik
büyümeyi yatırım odaklı büyümeden çıkarıp
verimlilik odaklı büyümeye dönüştürmelidir.
Çalışmanın ikinci kısmında yapılan analizlere göre toplam faktör verimliliğini artırmak
için kurumsal olarak tüm ekonomik, sosyal
ve siyasi yapılarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Kurumsal iyileştirmelerde tesis edilecek
kanun ve kuralların ve kurulan ekonomik,
sosyal ve siyasi yapıların insanların inancıyla, kültürüyle ve ahlakıyla uyumlu olması gerekir. Türkiye 2002 yılından sonra elde ettiği
siyasi istikrar ve diğer kurumsal iyileşmelerle
beraber daha hızlı ekonomik büyümeyi başarabilmesi büyüme artırıcı yönetişim kapasitesini daha fazla artırmalıdır. Bunların başında da araştırma-geliştirme yapan araştırmacı
sayısını artırması gerekir.

According to the results of the second part
of the study, in order to increase the total factor productivity, instutional progress should
be made in all economic, social and political structures. In the institutional improvements, the laws and rules the economic, social
and political structures should be compatible
with the belief, culture and morality of the
people. Along with the political stability and
other institutional improvements achieved
by Turkey after 2002, in order to achieve faster
economic growth, it also needs to implement
complementary growth enhancing measures effectively by increasing its governance
capacity. At the beginning of these, it should
increase the number of researchers engaged
in research and development.

Her ülkenin kalkınma sürecinde sahip olduğu fırsatlar ve kısıtlar birbirinin aynı değildir.
Bu çalışmanın üçüncü kısmında Türkiye’nin
ekonomik büyümesinin önündeki engelleri teşhis etmek ve büyüme stratejilerinin
belirlenmesine yardımcı olmak amacı ile
ekonomik büyümeyi engelleyen faktörlerin
teşhisi yapılmıştır. Türkiye kişi başı büyüme
oranları ortalaması bakımından son 10 yılda
bu bölümde belirlenen kıyas yapılan ülkelere göre ikinci en yüksek ortalamaya sahip ve
üçüncü en yüksek yatırım oranlarına sahiptir. Bu performansı ile Türkiye kıyas yapılan
ülkelere göre hem toplam yatırımlar hem de

The opportunities and constraints that each
country has in the development process are
not the same. In the third part of this study,
factors that prevent economic growth of Turkey were diagnosed to identify obstacles to
Turkey’s economic growth and to help policy
makers in determining growth strategy. Turkey has been the second in terms of average
per capita growth rates and the third in investment rates in the last 10 years compared
to those of the comparator countries which
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were chosen in the third part of the study.
Considering this performance, Turkey is not
one of the worst countries in terms of both
total investments and growth performance.

büyüme performansları bakımından kötü ülkelerden biri değildir.
Türkiye’nin büyüme teşhisinden elde edilen
sonuçlara göre ekonomik büyümede bağlayıcı bir kısıt olan veya büyümeyi teşvik eden
konular şunlardır:

According to the results obtained from Turkey’s growth diagnosis, issues that are binding constraint on economic growth or encourage growth are as follows:
•

Turkey’s domestic savings rates are not
very low among comparable countries,
but need to be raised further.

•

Real interest rates in Turkey are very high
relative to comparable countries and
stands as one of the factors restricting
private investment and entrepreneurship. Turkey should reduce lending costs
by lowering both deposit interest rates
and inflation rates.

•

Turkey should facilitate investment by
establishing an accurate and efficient financial deepening mechanism.

•

Although the ratios of domestic loans
to GDP is at medium levels among comparator countries, it is seen that there is
no problem in terms of firms’ access to
finance.

•

Compared with the comparable countries, Turkey has the highest debt ratio in
terms of private sector external debt and
is the second highest indebted country
in terms of state and state guaranteed
external debt. Therefore, especially the
excess of private sector external debt
stands as both a macroeconomic risk and
a constraint in the provision of foreign
financing.

•

Turkey needs to develop policies that will
make foreign direct investment more attractive.
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•

Türkiye’nin yurtiçi tasarruf oranları kıyas yapılan ülkeler arasında çok düşük
değildir, fakat daha da yükseltilmesi gerekmektedir.

•

Türkiye’deki reel faizler kıyas yapılan diğer ülkelere çok yüksektir ve özel yatırımları ve girişimciliği kısıtlayan faktörlerden birisi olarak durmaktadır. Türkiye
hem mevduat faiz oranlarını hem de enflasyon oranlarını düşürerek borç verme
maliyetlerini düşürmelidir.

•

Türkiye doğru ve etkin bir finansal derinleşme mekanizması kurarak yatırım
yapılmasını kolaylaştırmalıdır.

•

Yurt içi kredilerin GSYİH’ya göre oranları
kıyas yapılan ülkelere göre orta seviyelerde olsa da firmaların finansmana erişim
konusunda bir sıkıntı olmadığı da görülmektedir.

•

Özel sektör dış borcu açısından Türkiye
kıyas yapılan ülkelere göre en yüksek
borç oranına sahip ve devlet ve devlet garantili dış borç açısından ikinci en yüksek
borçlu ülke durumundadır. Bu nedenle
özellikle özel sektör dış borcunun fazlalığı hem bir makroekonomik risk hem de
yurt dışı finansman temininde bir kısıt
olarak durmaktadır.

•

Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımları
daha cazip kılacak politikaları geliştirmesi gerekmektedir.

•

•Eğitimin yaygınlaşmasında nispi olarak

•

•

•

•

Although Turkey has a relatively good
position in the expansion of education,
it should increase spending on education
and develop policies on improving the
quality of education.

iyi bir durumda olmasına rağmen Türkiye eğitime yapılan harcamaları artırması
ve eğitimin kalitesinin artırılması konusunda politikalar geliştirmesi gerekir.

Turkey has appropriate infrastructure
quality except for railways and infrastructure quality is not a barrier to economic growth in general.
High inflation is one of the most important macroeconomic risks for Turkey.
The government needs to control inflation and should take the necessary measures to reduce it.
Turkey is the country which has the lowest real effective exchange rate relative to
comparator countries on average in the
last 8 years. With the support of domestic
production of previously imported intermediate goods and the reduction of imports and the current account deficit, the
low real effective exchange rate will not
be a constraint to growth but a stimulus
to growth.

•

Property rights in Turkey are relatively
weak and remain a binding constraint
that prevents growth negatively.

•

In Turkey, business environment is safer, doing business is easier and bribery
is less expected than other comparator
countries. However, the high tax rates
imposed in domestic economic activities
are a binding constraint on making investments.

•

Turkey is one of the worst countries in
terms of both patent applications and
high-tech product exports relative to per
capita income among the comparable
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•

Türkiye demiryolları haricinde uygun
altyapı kalitesine sahiptir ve genel olarak
altyapı kalitesi ekonomik büyümeyi engelleyici bir kısıt değildir.

•

Yüksek enflasyon Türkiye için en önemli
makroekonomik risklerden birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Hükümetin enflasyonu kontrol etmesi ve düşmesi için
gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

•

Türkiye, son 8 yıldaki ortalamalarda kıyas yapılan ülkelere göre en düşük reel
efektif döviz kuruna sahip olan ülkedir.
İthal bağımlılığı yüksek olan ara malların
yerli üretiminin desteklenip ithalatın ve
cari açığın azaltılması ile beraber düşük
reel efektif döviz kuru büyümeyi engelleyici bir kısıt değil büyümeyi teşvik edici
bir kısıt olacaktır.

•

Türkiye’de mülkiyet hakları nispi olarak
zayıf durumdadır ve büyümeyi olumsuz
yönde engelleyen bağlayıcı bir kısıt olarak durmaktadır.

•

Türkiye’de diğer ülkelere göre firmaların
iş yapmak için daha güvenli, daha kolay
iş yapılabilen ve daha az rüşvet beklenen
bir iş ortamı bulunmaktadır. Fakat yurt
içi ekonomik faaliyetlerde uygulanan
vergi oranlarının yüksek olması yatırımların yapılmasında bağlayıcı bir kısıt olarak durmaktadır.

•

Türkiye kişi başı gelire göre hem patent
başvurusunda hem de yüksek teknolojili ürün ihracatında kıyas yapılan ülkeler
arasında en kötü durumda olan ülkeler-

countries. Despite the existing laws and
regulations and the encouraging policies
implemented, there are not enough innovations relative to per capita income in
Turkey. For this reason, information externality is seems one of the binding constraints on Turkey’s economic growth.
•

den bir tanesidir. Türkiye’de mevcut yasa
ve yönetmelikler ve uygulanan teşvik
edici politikalara rağmen, kişi başı gelire
göre yeterli sayıda yenilik yapılmamaktadır. Bu nedenle bilgi dışsallığı Türkiye’nin
ekonomik büyümesindeki bağlayıcı kısıtlardan bir tanesi olarak durmaktadır.

Turkey has relatively enabled coordination
success on public - private partnership.

•

Turkey has an economy integrated with the
world and dominated by free market rules,
but it has not yet completed its development.
Countries such as South Korea, Taiwan, Singapore, China and India have developed or
taken great steps towards development with
planning based on a national vision since the
1950s. Looking at the example of South Korea,
which has transformed its economy from an
agricultural economy to an industrial society
in 20 years, the country has been completed
its development with the close cooperation
of the state and the business community under the government’s goal-oriented and disciplined leadership by unifying the interests
of the country’s leaders, government, people
and companies. Britain and USA achieved
their development by protectionism and
after completing their development they became supporters of free trade. In all of these
given examples, the result is that if the states
determine strategic areas based on a national vision and ensure coordination between
the units, economic development will take
place. In order for Turkey to achieve faster
economic growth, it must further increase
its growth-enhancing governance capacity
and effectively implement complementary
growth-enhancing interventions to invest
in strategic areas determined by a national
vision.

Türkiye kamu – özel işbirliği konusunda
nispi olarak koordinasyon başarısını sağlamıştır.

Türkiye, dünya ile entegre, serbest piyasa kurallarının hâkim olduğu bir ekonomiye sahiptir. Fakat henüz kalkınmasını tamamlayamamış durumdadır. G. Kore, Tayvan, Singapur,
Çin ve Hindistan gibi ülkeler 1950’li yıllardan
bu yana milli bir vizyona dayanan planlama
ile kalkınmış veya kalkınma yolunda büyük
adımlar atmışlardır. 20 yılda bir tarım ekonomisinden sanayi toplumuna dönüşen G. Kore
örneğine bakıldığında, ülkenin ekonomik kalkış döneminde ülke liderlerinin, hükümetin,
halkın ve şirketlerin menfaatleri birleşerek
hükümetin amaç odaklı ve disiplinli liderliği
altında devletle iş aleminin yakın işbirliği ile
kalkınma tamamlanmıştır. Gelişmiş ülkelerden İngiltere ve Amerika korumacılıkla kalkınmışlar ve kalkınmalarını tamamladıktan
sonra serbest ticaret taraftarları olmuşlardır.
Verilen bu örneklerin hepsinde devletlerin
milli bir vizyona dayanarak stratejik alanları
belirleyip birimler arasında koordinasyonu
sağladığı takdirde ekonomik kalkınmanın
gerçekleşeceği sonucu çıkmaktadır. Türkiye’nin de daha hızlı ekonomik büyümeyi başarabilmesi için büyüme artırıcı yönetişim
kapasitesini daha fazla artırmalı ve milli bir
vizyonla belirlenmiş stratejik alanlarda yatırım yapmak için büyüme artırıcı tamamlayıcı müdahaleleri etkin şekilde uygulamalıdır.
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Cascadıng Socıal Polıcy Applıcatıons
For A More Faır Turkey
Daha Adil Bir Türkiye İçin Sosyal Politika
Uygulamarını Basamaklandırma

Doç. Dr. Faruk TAŞÇI

Extended Abstract

Öz

Social policy has a narrow meaning in
the center of worker-employer relations
in the context of working life. Social policy also has a broad meaning for all disadvantaged groups in non-working life.
Social policy also has a transnational
(international / global) meaning in terms
of transcending countries in terms of
both working and non-working life. With
these aspects, social policy gives important clues about the socio-economic situation of countries. In this sense, social
policy is also related to the fair and sharing aspect of a country.

Çalışma hayatı bağlamında işçi-işveren
ilişkileri merkezinde dar anlama, çalışma
hayatı dışında tüm dezavantajlı toplum
kesimlerine yönelik yönü ile geniş anlama
ve gerek çalışma hayatı ve gerekse çalışma
hayatı dışı boyutun ülkeleri aşan yönü ile
de ulus-ötesi (uluslararası/küresel) anlama
sahip olan sosyal politika, ülkelerin sosyo-ekonomik durumu hakkında önemli
ipuçları verir. Bu minvalde sosyal politika,
bir ülkenin adil ve paylaşımcı yönü ile de
ilgilidir.

The fairness aspect of social policy is
more about social policy practices of social policy actors. The most common/effective actor in social policies is known
as central government (state); as an important part of local governments, mu-

Sosyal politikanın adil olabilme yönü,
daha çok sosyal politika aktörlerinin sosyal politika uygulamaları ile alakalıdır.
Sosyal politikalarda en yaygın/etkin aktör, merkezi yönetim (devlet) olarak bilinmektedir; yerel yönetimlerin önemli bir
parçası olarak belediyeler de sosyal politikalarda etkindir. Özellikle Türkiye’de sivil

nicipalities are also active in social policies. In particular, NGOs and businesses
in Turkey can be seen slightly in the social policy field. In this sense, a fairer socio-economic structure is related to the
fact that other social policy actors, especially central government, exhibit fairer
social policies.

toplum kuruluşları ile işletmelerin, az da
olsa sosyal politika alanında görüldüğü
söylenebilmektedir. Bu anlamda, daha adil
bir sosyo-ekonomik yapı, başta merkezi
yönetim olmak üzere diğer sosyal politika
aktörlerinin daha adil sosyal politikalar
sergilemesi ile alakalı bir durumdur.
Sosyal politikanın paylaşımcı yönü ise, bir
yandan sosyal politika aktörleri ile ilgilidir,
ama diğer yandan da sosyal politika uygulamalarının muhatapları olarak sosyal
politika alıcıları ile daha çok ilgilidir. Çalışma hayatı bağlamında işsizler, çalışma
hayatı dışı açısından yoksullar ve ikisini
de içerebilecek şekilde (ve de tüm dünyanın sıcak gündemi olan) göçmenler, sosyal
politika alıcılarının ön planda olanlarıdır.
Engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler, evsizler ve (özellikle savaş bölgesindeki
Müslümanlar açısından) şehit yakınları,
diğer sosyal politika alıcıları olarak sıralanabilmektedir. Bu çerçevede, sosyal politika aktörlerinin sosyal politika alıcılarının
ihtiyaçlarını giderme gayretleri, daha adil
ve paylaşımcı bir sosyo-ekonomik yapı
için gereklidir.

The sharing aspect of social policy is,
on the one hand, related to social policy
actors, but on the other hand it is more
concerned with social policy recipients
as interlocutors of social policy practices. Social policy recipients are unemployed in the context of working life; are
poor in non-working life; and they are
immigrants (and the world’s hot agenda) in terms of both working life and
non-working life. Disabled, elderly, women, children, young people, homeless and
relatives of martyrs (especially in terms
of Muslims in the war zone) can be listed
as other social policy recipients. Within
this framework, the efforts of social policy actors to meet the needs of social policy recipients are necessary for a more
equitable and sharing socio-economic
structure.

Burada önemli soru(n), sosyal politika aktörlerinin sosyal politika alıcıları için sosyal politika uygulamalarındaki gayretin
biçimidir. Dolayısıyla soru(n), sosyal politika uygulamaları, hangi sistematik dâhilinde olacaktır? Daha özelde soru(n), sosyal politika uygulamalarında herhangi bir
basamaklandırmanın olup olmamasıdır.
Başka bir ifade ile, çalışmada muhtaçlıklar
karşısında Türkiye’de sosyal politika aktörlerinin uygulama basamaklarının ne olması gerektiği etrafında bir sorunsal üzerinde durulacaktır. Bu nedenle çalışmanın
amacı da sosyal politika uygulamalarında

The key issue here is the way in which social policy actors endeavor to implement
social policy for social policy recipients.
Therefore, the issue is related to which
systematic social policy practices will be.
More specifically, the question is whether there is any cascade in social policy
practices. In other words, this study will
focus on the issue of application steps
towards the needy by social policy actors in Turkey. Therefore, the aim of the
study is to focus on which actor should
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be prioritized in social policy implementations: central government, municipalities, non-governmental organizations,
enterprises or family?

hangi aktörün önce/likli olması gerektiğine odaklanmaktadır: Merkezi yönetim mi,
belediyeler mi, sivil toplum kuruluşları mı
yoksa işletmeler mi ya da aile mi önceliklidir?

The scope and purpose of the study
around this basic question is related to
the social policy field, which is limited
to Turkey. Social policies in Turkey, instead of being handled individually, are
considered in the overall context. This is
evaluated in the context of social policy
actors and recepients in Turkey. In addition, the study excludes the concept of
welfare (state) by acknowledging that it
is often similar, although it has different
aspects with the social state. In this context, this work assumes that there is a
need to prioritize in social policy of Turkey. In this ranking, it assumes the order
of priorities starting from the individual
himself, including the state and mostly
the state, but including the other actors.

Bu temel soru(n) ve amaç etrafında çalışmanın kapsamı, sosyal politika alanı ile
ilgilidir ve bu ilgi de Türkiye ile kısıtlıdır.
Türkiye’deki sosyal politikalarsa, tek tek
ele alınmak yerine, genel bağlamda değerlendirilmektedir ve bu yapılırken Türkiye’deki sosyal politika aktörleri ve alıcıları üzerinden konu işlenmektedir. Ayrıca
çalışma, sosyal devlet ile farklı yönleri olsa
da çoğunlukla benzer olduğunu kabul etmek suretiyle, refah (devleti) kavramını
kapsam dışı bırakmaktadır. Bu kapsam dâhilinde çalışma, Türkiye’de sosyal politika
uygulamalarında bir öncelik sıralamasına
ihtiyaç olduğu ve bu sıralamada bireyin
kendisinden başlayan, başta ve çoğunlukla devletin de dâhil olduğu ancak diğer aktörlerin de işin içine girdiği öncelikler sıralaması varsaymaktadır.

Different methods are used together in
the study. In this context, physical traces,
observation, content analysis and existing statistics / documents and secondary
analysis are used. Accordingly, the first
part of the study includes social policy
actors and the second part includes social policy recepients. The last part of
the study ise social policy steps for Turkey. As a result, in cascading, there is a
chain of responsibility that starts from
the person himself and goes to other
countries.

Çalışmada farklı yöntemler bir arada kullanılmaktadır. Bu bağlamda, tepkisiz ölçüm yöntemlerinden olan fiziksel izler,
gözlemleme, içerik analizi ve var olan istatistikler/belgeler ile ikincil analiz yöntemi
kullanılmaktadır. Bütün bunlar etrafında
Türkiye’yi de dikkate alacak şekilde çalışmanın birinci bölümünde sosyal politika
aktörleri ve ikinci bölümünde sosyal politika alıcılarına yer verilmektedir. Çalışmanın son bölümü, Türkiye için sosyal politika uygulama basamaklarıdır. Sonuç olarak, basamaklandırmada, sorumluluğun
kişinin kendisinden başlayıp başka ülkelere kadar giden bir zincirleme sorumluluk
söz konusudur.

Keywords: social policy, family, relatives,
state, municipalities, NGOs, private sector, Turkey
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Cascading Social Policy Applications
for a More Fair Turkey

Daha Adil Bir Türkiye İçin
Sosyal Politika Uygulamarını
Basamaklandırma

Suggestions

Öneriler

As a result of the study; a cascading in social policies is required:

Çalışmanın neticesi olarak; sosyal politikalarda bir basamaklandırma gerekmektedir:

a. Before all social policy actors, the task
belongs to the person himself. The person should be responsible for providing
himself and his family with sufficient
income. This is possible only if you
work for a fee / salary. This is necessary
for the person not to be lazy, to use the
channels of abuse, and therefore to be
responsible and to develop family solidarity.

a. Tüm sosyal politika aktörlerinden
önce görev, kişinin bizzat kendisine aittir. Kişi, kendisine ve ailesine yetecek
kadar bir gelir temin etmekle görevli olmalıdır. Bu, ancak bir ücret/maaş
karşılığında çalışmak ile mümkündür.
Bu, kişinin tembelliğe düşmemesi, istismar kanallarını kullanması ve dolayısıyla sorumluluk sahibi olması ve
aile içi dayanışmanın gelişmesi adına
gereklidir.

b. If a person does not have the opportunity to work, it must be provided with
the support or encouragement of the
state. Support can be in the form of
employment in state institutions itself, and in the form of employment
through government encouragement
to private sector.

b. Çalışma imkânı bulamaz ise, bunun
zeminlerini sunmak devletin desteği
veya teşviki ile olmalıdır. Destek, bizzat
devlet kurumlarında istihdam etmek
şeklinde olabilirken, teşvik de işletmeler üzerinden istihdam etme şeklinde
mümkün kılınabilir.

c. In spite of these efforts, if the problem
cannot be solved, one of the rich relatives of the person should be assigned
the task of subsistence. Thus, responsibility and solidarity between relatives
are established.

c. Bu çabalara rağmen, sorun giderilemez
ise kişinin zengin akrabasından birine,
muhtaç kişinin geçimini sağlama görevi düşmelidir. Böylece, akrabalar arası
sorumluluk ve dayanışma tesis edilmiş
olur.

d. Some of them may not have relatives.
Although some of them are relatives,
they may not have rich relatives. Some
relatives may be rich, but not enough.
In such cases, the state should be involved. The involvement of the state
should be by the hand of zakat. In this
sense, zakat needs to be institutional-

d. Akrabası olmayan ya da akrabası olmasına rağmen, zengin akrabası olmayan veya zengin akrabasının da verecek gücü olmaması durumunda, devlet bizzat devreye girmelidir. Devletin
devreye girmesi de zekât eliyle olmalıdır. Bu anlamda zekâtın kurumsallaşması gerekmektedir. Türkiye için dev-
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ized. In Turkey, It is possible to establish
“voluntary zakat institution” in partnership with Ministry of Family, Labor
and Social Works and Presidency of Religious Affairs.

let uhdesinde Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri
Başkanlığı ortaklığında “gönüllü zekât
kurumu” mümkündür.
e. Zekât ile de gelir temini yeterli olmaması durumunda, zenginlerden ilave
vergi yolu ile muhtaçlara yönelik sosyal yardımlar ve hizmetler devreye
sokulmalıdır. Böylece zenginlerin, topluma yönelik sorumlulukları olduğu
bilinci yerleştirilmiş olacaktır.

e. If income is not sufficient with zakat,
social assistance and works for the
needy should be introduced with additional tax from the rich. Thus, the
awareness that the rich have responsibilities towards the society will be established. If these are not enough, other (Muslim) states and state institutions
such as Islamic Cooperation Organization and Islamic Development Bank
should be engaged. This is especially
important for the Islamic brotherhood
among Muslim countries.

f. Bunların da yetmemesi durumunda
diğer (Müslüman) devletlerin ve İslam
İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası gibi devlet kurumlarının devreye
girmesi gerekmektedir. Bu, özellikle
Müslüman ülkeler arasındaki İslam
kardeşliği için elzemdir.
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