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BRIEFLY ABOUT 
 
The recent financial crises have directed the world towards novel searches in the field of 

economics and finance. The interest-free economics and finance system is becoming the 

centrer of attention, and it is on the agenda of countries and many researchers. These 

inquiries, especially on Islamic Economics and Finance, ensure the development of the 

discipline and therefore the sector. From Malaysia to the UK, from Turkey to GCC, and a 

numbers of other countries create working groups to study the understanding of Islamic 

Economics and Finance, and analyze the whole system. Today, Nearly 40 universities 

worldwide provide undergraduate and postgraduate education in Islamic Economics and 

Finance. KTO Karatay University, Department of Islamic Economics and Finance is one of the 

leading departments in IEF in the region and the country. KTO Karatay University, Department 

of Islamic Economics and Finance Department, with its expert academic staff and internship 

programs, provides qualified human resources and talent pool for the academia and the 

industry. 

 

 

Covid-19, which emerged last quarter of 2019, has affected the whole world. Therefore, to 

address the slowdown in the global economy due to the pandemic and to identify its effects 

on the Islamic finance ecosystem, education, private sector, and participation banking the 1st 

Karatay International Conference on Islamic Economics and Finance carried out on 22-23 May 

2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hamdi Döndüren 
KTO Karatay University 

Head of Islamic Economics and Finance Department 
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Shariah Rooting of Financial Engineering and Evaluation of some of its 
Applied Models 

Abdulmajid Obaid Hasan Saleh 

International Islamic University, Malaysia 

alamri@iium.edu.my 

 Fahd Al-Shaghdari 

 Al-Madinah International University, Malaysia 

 

Abstract  

Financial markets have proceeded in two stages; the first stage, commercial banks 

then joined money markets. The entry of intermediaries into the contractual process 

imposing some new and varied contracts, this development was accompanied by some 

violations of Islamic law such as simulated contracts. In what has recently been dubbed 

"financial engineering," this study identifies the most serious issues with these 

contracts and clarifies their Shariah structure by describing the most relevant Shariah 

regulations governing contracts formation and renewal in Islamic jurisprudence. The 

descriptive and analytical approach has been used. The research came to a conclusion 

with an explanation of the most significant characteristics of financial products as well 

as an assessment of several practical models. The current study indicates that, Islamic 

financial institutions today need a diverse (portfolio) of financial instruments and 

products to enable them to respond to the numerous demands placed by economic 

reality. This approach is Proportional to the study of contracts and composition 

evolution. 

Keywords: Financial Market, Islamic financial engineering, Transaction controls.  

 

 

 

 

 



2 

 

Covid-19 Döneminde İslami Kitlesel Fonlama Uygulamalarının Gelişimi 

 

Ahmet Ömür BAYKALDI 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık 

Bölümü  

yl1930246036@ogr.sdu.edu.tr 

Yavuz DEMİRDÖĞEN 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık 

Bölümü  

yavuzdemirdogen@sdu.edu.tr 

 

Özet 

Covid-19 ile tüm dünyada insanlar, çevresiyle olan ilişkilerini, eğitimden alışverişe, 

ticaretten pazarlamaya iş yapış yöntemlerini pek çok alanda köklü bir şekilde 

değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim dalgasına hızla uyum sağlayan sektörlerden birisi 

de finans sektörüdür. Finans ve teknolojinin ortak ürünü olan fintekler teknolojik bir 

arka plana ve web tabanlı/mobil bir platforma sahip olup son 10 yılda hızlı bir gelişim 

göstermiştir. Pandemi döneminde fintekler -internet olanaklarının artmasıyla mobil 

uygulamalarla da bütünleşerek- daha önce finansal sisteme katılmamış olan her yaştan 

ve gelir grubundan pek çok bireyin sisteme dâhil olmasını sağlamıştır. Bu dönemde 

finteklerin etkinliği ve önemi artmaya başlamıştır. Büyük veri analizi, Blokzincir ve 

Yapay Zekâ gibi yazılımların finansal hizmetlerde kullanılmasıyla Fintek sektöründe 

yeni bir dönem başlamıştır. Açık bankacılık, kitle fonlaması gibi uygulamalar da 

teknolojinin en son olanaklarını kullanarak Fintek ekosisteminde yükselen değerler 

olarak öne çıkmaktadır. İslami Fintech’ler içerisinde bu alt alanlar en fazla yer bulan 

sektörler olarak öne çıkmaktadır.  Özellikle Covid-19 döneminde, küresel salgının 

zorunlu hale getirdiği uzaktan erişim ve etkileşimin tetikleyici etkisiyle, pek çok ülkede 

İslami Fintek uygulamalarında sayı ve hacim olarak artış meydana gelmektedir. Bu 

çalışmada bir Fintek alt alanı olan Kitle Fonlamasının İslami ilkelere göre uygulanması 

ve özellikle Covid-19 dönemi ve sonrasındaki gelişim seyri incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Fintek, İslami Finans, İslami Kitle Fonlaması, Covid-19 
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Building Education Sector in Post-Pandemic Era: Potential Role of Waqf 
 

Ananda Ramadhani 
Financial Service Authority Indonesia  

ananda.ramadhani@ojk.go.id 

 
Asep Maulana, Filzah Thahirah Amanina, Raditya Sukmana 

Islamic Economics Department, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 
raditya-s@feb.unair.ac.id 

 
 

Abstract 

COVID-19 pandemic has not only impacted the health sector, but this pandemic also 

has an impact on the education sector. During the COVID 19 period, various school 

policies were carried out to break the chain of COVID 19, one of which was to close 

schools and switch to online learning. About 90 percent of all students (1.57 billion) 

are not in school and are turning to online learning. Although options for online 

learning have been provided, at least 500 million children and adolescents cannot 

study online due to limitations in learning media such as not being able to access the 

internet, and also not having online learning tools such as handphone, computers, etc. 

Therefore, this paper tries to elaborate the potential and role of waqf in the 

preparedness, resilience and recovery of the post-pandemic era which is integrated 

with the 4 SDGs, namely Quality education. The limitations of this research lie in the 

concept because it is preliminary research for the concept. On the other hand, the 

results of this study can be used as direction for future researchers and can also be 

used by the government to formulate policies. The results showed that voluntary waqf 

could relieve the high costs of education and spur the expansion of higher education 

that effect in increasing the number of enrolled students. Improvement in the future 

returns on waqf should be reconsidered to follow optimum financial return and higher 

social impact. Furthermore, this idea makes possible effective waqf distributions to 

academic programs and related activities. Therefore, waqf has the potential and is also 

able to advance education sector, especially in the post-pandemic period. 

 

Keywords: Waqf, Education Sector, Post-pandemic era, SDGs number 4  
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Türkiye’de İslami Finans Sektörünün Afet Politikalarına Bağlı Garar 

Sorunları ve Risk Yönetimi Perspektifinden Öneriler 

Gökhan DOĞAN 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

doğan.gokhan@std.izu.edu.tr 

 

Yusuf DİNÇ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finans 

Müdür – İZÜ Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

yusuf.dinc@izu.edu.tr 

 

Özet 

Afetler karşısında ekonominin en hassas sektörlerinden birisi de finans sektörüdür. 

Üstelik teknolojiyle çeşitlenen afet riskleri, süreçlerin yoğun şekilde otomasyona tabi 

olduğu finans kesimi için yeni problemler üretmektedir. Finans sektörü için afet 

politikalarının geliştirilmesi ve önlemler alınması, doğal fenomenlerin daraltılamaması 

nedeniyle büyük önem arz etmekte ve aynı zamanda kamuoyu beklentisi de 

oluşturmaktadır. Bunun dışında İslami finans için ‘belirsizlik problemlerinin giderilmesi 

ilkesi’ dikkate alındığında afet durumuyla ilgili planlamaların yapılmaması tutarsızlık 

olarak görülmelidir. Bu çalışma sadece İslami Finans için değil, tüm finans sektörü için 

risk yönetiminin bir unsuru olan afet problemine ilişkin ilk sistematik araştırmadır. 

Çalışma ile İslami finansta gararın giderilmesinin bir boyutunu oluşturacak önerilere 

yer verilmesi amaçlanmıştır. Bulgular faizsiz finans kurumları, düzenleyiciler, 

yatırımcılar ve kamuoyu için önem arz etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler; İslami finans, afet, afet politikaları, garar, risk yönetimi 
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Exploring Consumers Perspective of Takaful in Turkey  

Muhammed Serhad Kap  

IIUM Institute of Islamic banking and Finance 

kap.muhammed@live.iium.edu.my 

Habeebullah Zakariyah 

IIUM Institute of Islamic banking and Finance 

habzak@iium.edu.my 

 

Abstract  

Insurance is a system that protects individuals and assets against the dangers 

experienced and is actively used throughout the world. The existence of conventional 

insurance for many years guarantees consumers protection against risks to their 

property. But the conventional insurance is not shariah complaint for Muslim investors 

because it contains uncertainty (Gharar), interest (Riba), gambling (Maisir), which are 

prohibited by Shariah. With the advent of Takaful (Islamic insurance), an alternative to 

conventional insurance and in line with Shariah principles, Muslim investors feel 

confident about protecting their properties from various types of risks.  The objective 

of this study is to delve into the Takaful system and measure the consumer Takaful 

perception in Turkey, where the development of the Takaful system has just begun. In 

measuring Takaful perception, consumers’ knowledge, perception, awareness, and 

religious sensitivity about Takaful were examined. In order to determine these 4 

variables, the online survey method in which 125 people participated was used. As a 

result, it has emerged that consumers in Turkey do not have enough information about 

Takaful. It has been concluded that if consumers are informed about Takaful, they may 

prefer Takaful. If Takaful is supported by the state and consumers are informed about 

Takaful, Takaful's share in the sector will increase. In addition, the establishment of a 

Retakaful company will also contribute significantly to the development of the Takaful 

sector in Turkey. In future studies, the Takaful system in Turkey can be examined from 

the point of view of Takaful Companies. Challenges experienced by Takaful Companies 

in the sector can be discussed, and suggestions for solutions can be presented. 

 

Keywords: Takaful, Turkey, Consumer Perspective, Islamic Finance 
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SWOT Analysis of Î-FinTech 
 

Kaleem ALAM 
Islamic Economics Institute, King Abdulaziz University 

 
kmalam@kau.edu.sa 

 
 

Abstract  

Financial Technology (FinTech) has become a buzz word in contemporary parlance 

due to advances in internet related technologies. This paper aims to study and analyze 

FinTech’s (includes Islamic FinTech - Î-FinTech) strengths, weaknesses, opportunities 

and threats (SWOT). It also tries to present the challenges FinTech may face with 

TechFin in the future.  

 

Keywords: Fintech, SWOT, Unbanked, Cyber Security, OIC, Techfin 
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Maqasid Al-shariah and Its Importance in Islamic Finance Education During 

Covid-19 Pandemic 

Kamola Bayram 

KTO Karatay University 

kamola.bayram@karatay.edu.tr 

 

Abstract  

The maqasid or the goals of the Shari'ah were established through the significant 

contributions of leading Muslim scholars as an independent area of study. The maqasid can 

simply be described as the higher goals of the rules of the Shari'ah, whose implementation, 

through the promotion of the public good (maslaha), promotes the normal functioning of 

society and prevents acts to harm persons and society. The tenets of the maqasid are the 

ingredients mentioned above. From a socioeconomic standpoint, each fundamental factor of 

Pressing Need (Religion, Self, Mind, Progeny, and Wealth) represents the strategic 

cornerstone of human well-being. After Religion and Self, the Mind occupies the third place in 

the maqasid hierarchy as the human resource that thinks, considers, prepares, handles, and 

creates Shari'ah-compliant goods of well-being. 

Religious, moral, and technological education is therefore a required condition for the Mind. 

Regardless of academic rigor or scientific complexity, the primary aim of education from 

infancy to adulthood is to create socially responsible and economically efficient individuals. 

This is the essence of a well-balanced human resource plan that aims to improve professional 

skills and cultivate leadership qualities in the pursuit of socioeconomic well-being. Needs and 

adornments of human resource growth are essentially a way of upgrading Necessary 

education to a higher level of competence and sophistication. Ability development becomes 

more complex as human societies move to higher economic horizons. 

This study aims to examine Islamic finance education during COVID-19 through the lens of 

Maqasid al-Shariah.  

Keywords: Covid-19, Maqasid al-Shariah, Islamic finance education  
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The Impact of Covid-19 on Islamic Financial Sector in Turkey 

Kamola Bayram 

KTO Karatay University 

kamola.bayram@karatay.edu.tr 

 

Abstract  

The new type of coronavirus (COVID-19), which emerged in Wuhan city of China has affected 

the world in a short time and appeared to be a severe test for the global economy. Turkey 

took numbers of measures to minimise the adverse effects of the crisis on the economy, 

particularly a series of measures taken in order to prevent the loss of employment. Some of 

these measures are directed to strengthen the economy from the supply and demand sides, 

and some of them are measures aimed directly at working life and employment.  This study 

provides an overview of the measures taken by the Government in general and the measures 

taken by the Islamic banks in Turkey.  

Keywords: Covid-19, Turkey, Economic Stability Shield, Participation Banks  
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Bir İktisat Tarihçisi Olarak Ahmet Tabakoğlu’nun İslam İktisadı Düşüncesinde 
“Sermaye” Kavramı 

 
Mevlüt CAMGÖZ 

Bursa Technical University 
mevlut.camgoz@btu.edu.tr 

 
Özet 

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, İktisat Tarihi disiplininin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden 

birisidir. Osmanlı ve İstanbul iktisat tarihi hakkındaki eserleri, hem ele alınan konu başlıkları ve 

hem de arşiv kaynaklarına dayanması hasebiyle özgün ve kurucu bir nitelik taşımaktadır. Bu 

yönüyle bir iktisat tarihçisi olarak bilinen Tabakoğlu’nun İslam İktisadı hakkındaki düşünce ve 

çalışmalarının literatürde hak ettiği karşılığı görmediği kanaatindeyim. Tabakoğlu’nun bilhassa 

Osmanlı tecrübesi ışığında arşiv belgelerine dayanarak izini sürdüğü iktisadi anlayış ve 

kavramsallaştırmalar İslam İktisadı literatürüne ufuk açıcı katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada, 

muhteva analizi metoduyla Tabakoğlu’nun başlıca eserleri incelenecek ve teknik bir ıstılah 

olarak “sermaye” kavramının Tabakoğlu’na göre İslam İktisadı bağlamında nasıl anlaşılması 

gerektiği, modern iktisat teorisinde kullanılan karşılığıyla örtüşen ve farklılaşan tarafları analiz 

edilecektir. İslam iktisadı ve finansı literatürüne teorik olarak katkı sağlayacak olan bu çalışma 

neticesinde, özgün bir İslam İktisadı Teorisi’nde “sermaye” teriminin tekabül etmesi gereken 

kavramsal çerçevenin temel unsurlarının belirlenmesi beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İslam İktisadı Teorisi, Ahmet Tabakoğlu, Sermaye Kavramı, Muhteva 

Analizi 
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Waqf Linked Microfinance Using Commodity Murabaha: A Business Enabler in 

Post-Pandemic Economy 

Mohamed Hamza Ghaouri 

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance 
International Islamic University Malaysia 

ghaouri.hamza@live.iium.edu.my 

Salina Kassim 

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance 
International Islamic University Malaysia 

ksalina@iium.edu.my 

Hamid Rashid 

FINTERRA Pte Ltd, Singapore 
hamid.rashid@finterra.org 

 

Abstract  

Disadvantaged people around the world need income support and funding to achieve socio-

economic well-being. Nonetheless, commercial banks, whether Islamic or conventional, 

provide most of their funding to medium and large firms (in commercial finance) and middle 

to high-income skilled workers (in the field of consumer finance), while small and micro 

businesses have a low share of funding. Micro-enterprises and the underprivileged population 

generally find it difficult to access finance to cope with their liquidity constraints and to finance 

their needs. Additionally, small and micro-businesses around the world have increasingly 

suffered from the economic downturn caused by the COVID-19 pandemic. Hence, there is a 

pressing need to financially include these economic agents. As a result, many Islamic social 

finance institutions have sprung up, giving microenterprises the opportunity to raise 

additional capital through several Shariah-compliant instruments. Some of these instruments 

are non-profit (Zakat, Waqf, Sadaqah, etc) but others are lucrative (such as Murabaha, 

commodity Murabaha, Musharakah, etc). Accordingly, this research paper presents a case 

study of a hybrid shariah compliant microfinance model that integrates various institutions via 

financial technologies. This microfinance initiative responds to financial and social 

intermediation needs through a set of financial services based on Wakalah, commodity 

Murabaha and Qard-Hassan. An enhanced model including Cash-Waqf will be introduced in 

order to ensure sustainability of the model presented in the case study. 

Keywords: Financial inclusion, Cash-Waqf, Commodity Murabaha, Qard-Hassan, 

Microfinance institution. 
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Covid-19 Döneminde Artan Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin İyileştirilmesinde 
İslami Finansın Rolü: MENA Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme 

Perihan Hazel KAYA 

Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü  

perihaner@selcuk.edu.tr 

Ayşe TEKGÖZ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü 

aystkgz94@gmail.com 

Özet 

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde görülen ve tüm dünyayı 

etkisi altına alan COVID-19 salgınının sosyal ve toplumsal etkilerinin yanı sıra küresel ekonomik 

aktivite seviyesini de etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Büyüme, işsizlik, kişi başı gelir gibi pek 

çok makroekonomik gösterge üzerinde etkisini gösteren salgın, gelir dağılımı adaletsizliğindeki 

artışı da gözler önüne sermiştir. Küresel yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliğini önlemek için 

pek çok yöntem denenmesine rağmen bu sorun çözülememiş; salgın süreciyle birlikte de 

ivmeli bir şekilde artışına devam etmiştir. Açılımı ‘Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ olan MENA 

bölgesi, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi dünyanın en zengin ülkelerinin yanı sıra Yemen, 

Suriye ve Fas gibi yoksul ülkeleri de içinde barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, COVİD-19 

salgınında artan gelir dağılımı adaletsizliğinin MENA ülkeleri ve Türkiye kapsamında 

incelenerek bu adaletsizliğin iyileşmesinde İslami finansın rolünün ne olabileceğini teorik 

çerçevede analiz etmektir. Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak Covid-19 öncesi döneminde 

MENA ülkelerinde ve Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliğinden kısaca bahsedilecek daha 

sonra Covid-19 salgını döneminde gelir dağılımı adaletsizliğindeki değişimler gözler önüne 

serilerek bu adaletsizliğin giderilmesinde İslami finansın rolü değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19 Salgını, İslami finans, gelir dağılımı, MENA Ülkeleri, Türkiye 
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Abstract 

The growth of Islamic finance industry in the past few decades has highlighted the needs of 

having Shariah governance as an additional layer of existing corporate governance in order to 

ensure the application of Shariah principles in this industry. In the context of Islamic financial 

institutions the goal of good corporate governance is broadened from conventional one as it 

extends the relationships between humanity, which is to serve the rights and interests of all 

stakeholders, and most importantly, to obey and preserve the relationship with The Creator.  

Among a major instrument that differentiate between Shariah governance and corporate 

governance is the inclusion of Shariah Supervisory Board as one of the important mechanism 

in Shariah governance practices.  However, there are few other mechanisms which are 

significant in order to support the Shariah governance practices.  Therefore this paper aims to 

highlight few important mechanism of Shariah governance and propose to have a 

comprehensive Shariah governance practices Index in order to measure the implementation 

of Shariah governance practices in Malaysia.  

 

 

Keywords : Islamic Financial Institutions, Shariah governance, Shariah governance mechanism 
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Özet 

Bu çalışmada Birlikte Tasarruf ve Ticaret Ekonomisi Platformu (BİRTEP) modeli, yeni bir faizsiz 

finansman yöntemi olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve modelin işleyişi hakkında bilgi 

verilmiştir. İslami finans alanında yeni model önerilerine duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında 

akademik olarak üzerine herhangi bir çalışma yapılmamış olan BİRTEP modeliyle ilgili çalışma 

yapılması ve bu konuda literatüre katkıda bulunma isteği çalışmanın hazırlanmasının amacını 

oluşturmaktadır. BİRTEP modeli, zamanın hız kazandığı günümüzde hemen al-sat mantığı 

üzerine hareket etmekte, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek finansman kaynağı sağlamaktadır. 

Talep edilen ürünün alınması için ödenecek %35-50 peşinatla kısa sürede mal ve hizmet sahibi 

olunması amaçlanmaktadır. Finans alanında bir ilk olduğu iddiasıyla ülkemizde yalnızca bir 

firma tarafından uygulanmaktadır. Modelde konut finansmanı, araç finansmanı ve yatırım 

araçları yer almaktadır. Çalışmada belirtilen model, katılım bankaları ve tasarrufa dayalı faizsiz 

finansman sistemi ile karşılaştırılarak sunulmuştur. Yapılan karşılaştırmalı analizlerle modelin 

ürüne hemen ulaşma, daha düşük oranlarda çalışma bedeli ödeme gibi avantajları bulunurken, 

sadece belirtilen ürünlere ulaşma, piyasa fiyatının üzerinde değere sahip olma ve kurumsal 

denetim mekanizmalarının eksikliği dezavantajını oluşturduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimler: BİRTEP, İslami Finans, Katılım Finans, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman 

Sistemi 
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Özet 

Ülkemizi ve dünyayı saran Korona virüsünün negatif etkileri sadece sağlık sektörüyle kalmamış 

birçok alanı etkilemiştir. Özellikle ekonomik alanda büyük yansımaları görülmüştür. Borsada 

yaşanan düşüşler, kurlardaki ciddi yükselişler, ithalat ve ihracatta yaşanan sıkıntılar, kredilerde 

yaşanan daralmalar ekonomik alanda virüse bağlı krizin etkilerini ortaya koymaktadır. Bu kriz 

döneminin bankacılık sektörünü de etkilediği görülmektedir. Ancak bu etkinin Katılım 

Bankaları ile Bankacılık Sektöründe farklı boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Katılım 

bankalarını, konvansiyonel bankalardan ayıran en önemli faktörlerden biri krize karşı etkili bir 

yol olmasıdır. Bu etkinin boyutları bu çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de 

ki Katılım Bankaları ile Bankacılık Sektörünün Aralık 2011 - Ocak 2021 dönemlerini kapsayan 

110 aylık verileri üzerine finansal tekniklerinden yararlanarak gerekli analizler yapılmıştır. Bu 

on yıllık süreç içerisinde ki değişim eğrisi trend analizi ile belirlenmiş ve 2019 yılında 

gerçekleşen Covid-19’un bu iki sektöre yansıması karşılaştırmalı tablolar analizi ile ortaya 

konulmuştur. Yapılan analizler neticesinde Katılım bankalarının baz alınan yıla göre toplam 

aktiflerini 8 katına çıkardığı ve pandemi döneminde konvansiyonel bankalara göre toplam 

aktiflerinde %18’lik daha başarılı bir artış yaşadığı görülmektedir. Ayrıca katılım bankaları net 

karını %69 oranında arttırırken, bankacılık sektörünün %45 oranında azalttığı da tespit 

edilmiştir. Yapılan tüm analizler neticesinde katılım bankacılığı sektörünün son yıllarda ciddi 

bir yükseliş sergilediği, toplam aktiflerini %4’lerden %7’lere çıkardığı ve 2019 yılı içerisinde 

yaşanmış olan Covid-19 krizinin katılım bankalarını, bankacılık sektörüne göre daha az 

etkilediği bu nedenle krize karşı daha dayanıklı olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankaları, Covid-19, Bankacılık Sektörü, Finansal Analiz 
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Özet 

Türkiye’de katılım bankalarının payı uzun yıllar -potansiyeli düşünüldüğünde- düşük seviyelerde kalmış 

ve payın artırılması ile sektörün toplumun daha geniş bir kesimine faizsiz bankacılık ürünlerini 

ulaştırması amacıyla 2015 yılında kamu da katılım bankacılığına dâhil olmuştur. Şu an Ziraat Katılım 

(kuruluş: 2015), Vakıf Katılım (kuruluş: 2015, faaliyet izni: 2016) ve Emlak Katılım (2019) sektörde 

faaliyet gösteren kamu katılım bankaları olurken, kamunun sektöre ilk girişinin üzerinden beş yıldan 

fazla bir süre geçmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu beş yıllık süreçte hem her kamu katılım bankasının 

hem de kamu katılım bankalarının toplu olarak özel katılım bankaları ile karşılaştırmalı şekilde finansal 

ve finans dışı açılardan analiz edilmesidir. Finansal analizde, bilanço ve gelir tablosundaki önemli 

kalemlerde (toplanan fonlar, kullandırılan fonlar/krediler, öz kaynaklar vb.) meydana gelen dönem 

içindeki değişimlerin yanında anahtar performans göstergeleri olan oranlar (takibe dönüşüm oranı, öz 

kaynak kârlılığı, aktif kârlılığı, vb.) da değerlendirilecektir. Diğer yandan personel, şube, alternatif 

dağıtım kanallarındaki değişim de karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Son olarak ise finansal performans 

dışında kamu katılım bankalarının katılım bankacılığı sektörüne getirdikleri yenilikler (ürün, süreç, 

yaklaşım vs.) de ikincil kaynaklar üzerinden (faaliyet raporları, medya paylaşımları vs.) tespit edilip 

incelenecektir. Analizlerde COVID-19 sürecindeki uygulamalara ve finansal gelişmelere özel vurgu 

yapılacaktır. Bu çalışmada, elde edilen bulgular çerçevesinde ileriye yönelik politika önerileri de 

sunulacaktır. 
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