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PTT’NİN POSTA KATILIM BANKACILIĞI SENARYOSUNUN SWOT ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF PTT’S POSTAL PARTICIPATION BANKING SCENARIO BY SWOT
ANALYSIS

Serkan AYCİL

Özet
Katılım bankacılığı, son yıllarda önemi artan ve mevduat bankalarına alternatif olarak geliştirilen bir bankacılık
yöntemidir. Katılım bankacılığında faizin yerini finansal girdi olarak kâr zarar ortaklığı almaktadır. Katılım bankaları çeşitli
nedenlerle atıl durumda kalan iktisatta yastık altı (iddihar) olarak tabir edilen para veya parayla ifade edilen değerlerin, faizsiz
bankacılık ilkesiyle ekonomik dolaşıma dâhil edilmesini ve ihtiyaç duyanlara fon olarak kullandırılması amacını gütmektedir.
İslâm inancı faizi karşılığı olmayan haksız kazanç olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle katılım bankaları faize hassasiyet
gösteren kesimlerin ihtiyaçlarını karşılama bağlamında tercih sebebi olabilmektedir. Bu araştırmada, PTT hizmetlerine katılım
bankacılığı fonksiyonu eklenmiş ve oluşabilecek olası senaryo analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada literatür çerçevesinde,
posta şubeleri üzerinden ajans bankacılığı faaliyetinde bulunan ve posta katılım bankacılığı vizyonuyla katılım bankaları
arasında yerini almayı planlayan Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirket’inin PTTBank’tan katılım bankacılığına geçiş seyri ele
alınmıştır. SWOT analizi yapılarak, Posta katılım bankacılığı uygulamasının Güçlü ve Zayıf yanlarıyla Fırsat ve Tehditleri
değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre PTTBank’ın katılım bankasına dönüştürülmesinin sosyoekonomik düzeyde sağlayacağı yararların fazla olduğu ve olası senaryonun uygulanabilir olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Posta Katılım Bankası, Finansal İçerme, Ribâ, SWOT Analizi.
Abstract:
Participation banking is a banking method that has increased in recent conditions and is an alternative to deposit
banks. In participation banking, interest is replaced by profit and loss as a financial input. Participation banks are not required
in economic use with the principle of interest-free relationship, and the values expressed in money or money, which are called
as under-pillow (claim) in economics, which remain idle for various reasons, and are intended to be used as a fund for those in
need. Islamic belief describes interest as an unfair gain that does not correspond. These entry participation banks can be
preferred for the binding of the officials who are sensitive to interest. In this research, participation banking function has been
added to PTT services and an attempt has been made to analyze the possible scenario. In the literature of the research, the Postal
Telegraph Organization, which operates agency banking through mail branches and plans to take its place among participation
banks with its vision of postal participation banking. Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of Mail
Participation Banking application were evaluated by SWOT analysis. It turns out that the benefits of transforming PTTBank into
a participation bank to be socio-economic efficient are high and there are possible scenarios.
Keywords: Participation Banking, Mail Participation Bank, Financial İnclusion, Ribâ, SWOT Analysis.
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Giriş
Bankaların ana faaliyetlerini para ticareti oluşturur. İlkel tabirle bankaların para alım satımı yapan
şirketler olduğu söylenebilir. Klasik bankacılıkta kâr, para alırken uygulanan değer ile para satarken
uygulanan faizin farkıyla oluşur (Terzi, 2013, 2).
Modern bankacılık ise toplanan mevduatların kredi olarak bireysel kullanıcılara veya işletmelere
belirli yasal taahhütler çerçevesinde kullandırılması esasına dayanır. Bankalar aracılığıyla oluşan ekonomik
döngü neticesinde tasarruflar yatırımlara kanalize olur. Bankacılık işinin temelinde banka parası (kaydi
para) kavramı yer alır. Toplanan yüksek miktarlı ve çok sayıdaki mevduatların sınırlı bir kısmını mudiler,
günlük işlerinde kullanılmak üzere çekme ihtiyacı duyarlar. Çekilen kısım toplamın çok küçük bir yüzdesini
oluşturur. Bu sayede bankalar kalan kısmı kredi olarak kullandırma imkânına kavuşmuş olurlar (Atlı ve
Yücel, 2016, 124; Dinç, 2017, 7; Şimşek, 2019, 12).
İslâmiyet geniş ölçüde mübadeleye dayanır. Mübadelenin ölçüsü de reel değer karşılığı ile
gerçekleşmesidir. Katılım bankalarının işleyişinde mal ve hizmet alımı söz konusu olduğundan bir nevi
trampa uygulamasının doğal sonucunu içermektedir.
Kapitalizmin temelinde sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla karşılanmaya çalışıldığı
tüketim toplumu modeli yer almaktadır. Her birey potansiyel tüketici olarak görülür ve ortaya çıkan
ihtiyacının bir şekilde giderilmesi gerektiği vurgulanır (Duman, 2016, 17). İslâm ise ihtiyaç duyulan oranda
üretim yapma gayesi güder. Nihayetsiz arzular temel insan ihtiyaçlar ile sınırlandırılmış ve üretim sistemi
buna göre şekillenmiştir. İslâmi yaşantı tüketimi tahrik eden ve üretimin önünü kapayan israfı referans alan
faizli tüketim kredilerini toplumdan soyutlayarak ortadan kaldırır (Tabakoğlu, 1988, 46).
Posta banka ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Posta Telgraf Teşkilatı 23.05.2013 tarihi itibariyle
anonim şirketi statüsüne geçerek klasik devlet dairesi mantığını geride bırakarak kozasından çıkmıştır. Olası
sektörel fırsatları öngörmekte ve uygun stratejilerle boşlukları doldurabilmektedir. Genç ve dinamik
personel yapısıyla kısa sürede dijitalleşerek teknolojik imkânları kullanma becerisi elde etmiştir. Yurt
içerisinde yaygın işyeri ağıyla en ücra yerler başta olmak üzere KKTC de, Suriye’de hac ve umre
dönemlerinde de Suudi Arabistan’da faaliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle muhafazakâr kesim
tarafından bilinmektedir.
Posta katılım bankacılığı vizyonuyla katılım bankaları arasında yerini almayı planlayan PTT’nin
sektördeki olası konumu SWOT analizi ile değerlendirilmiştir.
1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Posta Bankacılığı Kavramı
Posta bankacılığı; klasik posta hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan şubeler
aracılığıyla finansal ürünlerin pazarlanması ve temel bankacılık hizmetinin sunulmasıdır (Varol, 2018, 3).
Posta bankacılığının ülkemizde karşılaşılan ilk uygulaması 1999 yılında PTT Genel Müdürlüğü ile
Körfez Bank, Birleşik Türk Körfez Bankası arasındaki nakit yönetimi alanındaki işbirliğidir (Dirican, 2005,
111).
1.2. Ana Hatlarıyla PTTBank’ın Sunmuş Olduğu Hizmetler Aşağıda Özetlenmiştir (ptt.gov.tr,
2020).

Havale, ödeme ve tahsilât işlemleri

Posta çeki hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemler

Pttkartı ve Pttmatik üzerinden gerçekleştirilen işlemler

Bankacılık işlemleri

Sigortacılık ve bireysel kredi işlemleri

Hgs ürün ve hizmetleri

Diğer ticari işlemler
1.3. Posta Bankacılığı Finansal İçerme İlişkisi
Finansal içerme, toplumu oluşturan bireylerin tamamının, hususen gelir seviyesi düşük ve fırsat
eşitliğinden yoksun olan tabakasının, arzu ettikleri finansal ürün ve hizmetleri uygun ve adil kriterlerle
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şeffaf bir biçimde tedarik etme girişimi olup aynı zamanda sistem dışında kalan birey veya grupları finansal
sisteme dâhil etme çabalarının bütünüdür (Chakrabarty, 2011, 1832-1833).
Post banklar kırsal ve tarımsal alanlar başta olmak üzere refah seviyesinin düşük olduğu dar gelirli
yaşam alanlarına finansal hizmetlerin taşınması kapsamında ekonomik kalkınmaya aracılık ederler. Asgari
bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında yerel kaynaklar ekonomik sisteme dâhil edilmiş olur
(Dirican, 2005, 4).
1.4. Posta Bankacılığı Finansal Dışlanma İlişkisi
Finansal dışlanma, toplumu oluşturan bir kısım bireylerin, ihtiyaç duydukları finansal kaynak ve
hizmetlere kısıtlı ölçüde erişebilmesidir. Bireylerin ürün ve hizmet kullanımına ihtiyaç duymamaları veya
gönüllü olarak mesafeli durmaları kendi kendini dışlama olarak ifade edilmekte olup finansal dışlanmadan
bağımsız değerlendirilmelidir. Finansal dışlanmayı ortaya çıkaran olgular; adaletsiz gelir dağılımı, işsizlik,
sürekli borçlanma ve borç kontrolünün yitirilmesidir (Devlin, 2005, 76).
1.4.1. Finansal Dışlanmanın Unsurları
i. Finansal ürün ve hizmetlere erişememe: Post bankalar ‘kamu yararı gözetme ilkesi’ kapsamında
faaliyette bulunurlar. En ücra coğrafyalarda şube açma zorunluluğu post bank müşterilerinin ürün ve
hizmetlere erişememe engelini ortadan kaldırmıştır (Russell, Maitre& Donnely, 2011, 11).
ii.Hizmetlerin kullanılabilirliği: Bireylerin ürün ve hizmetlere erişebildiği ancak teknolojik
imkânları yeteri derecede kullanamama, ürünler arasında seçenek karşılaştırmasının zorluğu gibi nedenlerle
ürün ve hizmetleri kullanmaktan tamamen vazgeçmeleridir (Russell vd. 2011, 12). Post banklar açısından
kısmen geçerliliği olmakla birlikte seçeneklerin karşılaştırılmasında yaşanan zorluk, uygun maliyetli hizmet
sunumu ile aşılmıştır.
1.4.2. Dışlanmanın Finansal Boyutu (Russell vd., 2011, 35).
i.Bankacılık ürün ve hizmetlerinden dışlanma: Bireylerin bankaların sunmuş olduğu hizmetlerin
bütününden faydalanabilmelerinin ön koşulu bankaya ait hesap cüzdanına sahip olmalarıdır. Bireyin banka
hesabının bulunmaması veya hesabı kullanma becerisine sahip olmaması finansal dışlanma yaşamasına
neden olabilmektedir. Düşük eğitim seviyesi, yaşlı nüfusun yoğunluğu, kredi kartına ihtiyaç duymama ve
alışverişlerde nakit para kullanımı ile ilintilidir (Russell vd., 2011, 35).
ii.Kredi
mahrumiyeti
dışlanması:
Bireyin
uygun
seçenekli
kredi
olanaklarından
faydalanamamasıdır. Bireylerin kredi başvuruları için gerekli olan asgari şartları taşımaması veya sonradan
güncellenen kredi derecelendirme kriterlerinin kredi kullanımına engel teşkil etmesidir (Russell vd., 2011,
43).
iii.Tasarruf ve sigortacılık ürün ve hizmetleri dışlanması: Bireyler gelecekte sahip olmayı
düşündükleri ev, arsa, araba gibi yatırımlara ancak planlı birikimlerle sahip olabilmektedirler. Tasarruf
sisteminin önündeki en büyük engel tasarruf araçlarının bilinmemesidir. Sigortacılıkta bireyler genellikle
sunulan sigortacılık ürün ve hizmetlerine ulaşabilmektedirler. Finansal dışlanmanın asıl yönü sunulan ürün
ve hizmetlerin kullanımına ilişkin teknik detaylar hakkındaki bilgi eksikliğidir (Russell vd., 2011, 55-60).
Postanelerin en ücra coğrafyalarda şubelerinin bulunmasının asıl nedeni zorunlu kamu hizmeti
görüyor olmalarıdır. Postane şubelerinin varlık nedeni çalışma kapasitesine veya karlılığa bağlı
olmadığından, finansal açıdan dışlanan birey ve gruplara hizmet sunma noktasında avantaj oluşturmaktadır
(Varol, 2018, 8).
1.5. Finansal Hizmetlere Erişim
Dünya genelinde bazı ülkelerde basit bankacılık işlemleri (havale gönderimi, döviz bozdurma,
fatura tahsilâtları vb.) kurumsallaşmış marketler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Amerika menşei’li WallMart süper marketler zinciri banka destekli alt yapısıyla ülkenin birçok bölgesinde finansal faaliyetlerde
bulunmaktadır. Yapılan araştırmada Meksika’da yaşayan ve bankalarla çalışmayan kesimin %50’sinin
marketler aracılığıyla finansal ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilmiştir (TCMB, 2011, 29). Türkiye’de son
dönemde iki market zinciri basit bankacılık yöntemini kullanarak fatura tahsilâtı, döviz bozdurma ve havale
gönderimi işlemleriyle haftanın yedi günü, şube mesai saatleri dâhilinde finansal hizmetler vermeye
başlamıştır. Bu marketlere ait veriler şöyledir A marketinin mağaza sayısı 2255, çalışan sayısı 45.000
(bloomberght, 2020). B marketinin mağaza sayısı 7215, çalışan sayısı 30.000’dir (sokmarket, 2020).
Dünya Bankası’nın belirlediği “finansal erişim” değişkenleri şu şekildedir (OECD, 2005).
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Coğrafik şube dağılımı: 1.000km² başına düşen şube sayısı
Demografik şube dağılımı: 10.000km² kişi başına düşen şube sayısı
Coğrafik ATM dağılımı: 1000km² başına düşen ATM sayısı
Demografik ATM dağılımı: 10.000km² kişi başına düşen ATM sayısı

2. Katılım Bankacılığı
Katılım bankacılığı, parasal işlemlerin karşılığını mal ve hizmet alımına dayandıran, borç alacak
ilişkisi sonucunda elde edilen getirinin kâra veya zarara ortaklığı kabul eden paydaşlar arasında dağılımına
olanak sağlayan ve İslâm dininin kesin olarak yasakladığı faiz kavramı hassasiyetini nihai ölçü kabul ederek
finansal sistem içerisinde yerini bulan bankacılık faaliyetidir (Pehlivan, 2016, 297; Ayrıçay vd. 2013, 121).
2.1. Katılım Bankacılığının Temel İlkeleri (Uludağ, 2019, 210).

Faiz yasağı

Sözleşmenin kutsallığı

Sosyal adalet

Riskin taraflar arasında paylaşımı

Spekülatif davranışlar, karaborsacılık, meşru olmayan kazanç yasağı

Fonların tedarikinde ve kullandırılmasında ortaklık ve katılım esası

Faaliyetlerin varlığa dayandırılması
2.1.1. İslâmda Faiz Yasağı ve Ribâ Kavramı
Ribâ değişimde meydana çıkan eşitsizlikten yararlanarak, borç ilişkisine konu olan paranın ilave reel
bir faiz nisabıyla geri alınması işlemidir. Ribâ risk içermeyen, spekülasyona dayalı, gayrı meşru nitelikli,
emek harcamaksızın elde edilen kazançları da kapsamaktadır (Tabakoğlu, 1988, 68).
2.1.2. İslâmın Yasaklamış Olduğu Ribâ Türleri
a) Ribâ’n-nesie (İzmirli akt. Duman, 2013, 435-436).
İslâm öncesi Arap coğrafyasında bir kimsenin belirli bir malı bir başkasına, tayin edilen süre
sonunda geri almak şartıyla vermesidir. Borcun vadesi geldiğinde ödemenin yapılması istenir. Şayet
Borçlu(medyun) ödeme yapamayacak durumda ise alacaklı(dayin) malının arttırılması durumunda borcun
vadesini uzatabileceğini belirtirdi. İkinci defa ön görülen sürede ödeme gerçekleşmezse aynı döngü devam
ederdi. Bu işlem sonucunda borçlu asıl borcunun(deyn) iki katını aşan borç yükü altına girerdi. Toplumda
yaygınlaşarak ekonomik çöküşe ve haksız kazanca sebebiyet veren bu ribâ türü âyetlerle haram kılınmıştır.
b) Ribâ’l-fadl (Tabakoğlu, 1988, 72-73).
İslâm eşitsizlik eksenli mübadeleleri reddeder. Fazlalaştırma gayesi taşıyan değişimler sünnete göre
yasaklanmıştır. Ribâ’l-fadl üç şekilde özetlenebilir.
i. Değişime konu mallarda türler aynı ise miktarın sabit tutulması koşuluyla mübadele hemen
gerçekleşmelidir.
ii. Farklı türden olan malların değişimleri kapsam dışında tutulmuştur.
iii. Türleri aynı miktar ve kaliteleri farklılık arz eden metaların mübadelesinde öncelikli işlem
parasal karşılıktır. Metalardan birinin satışı gerçekleştirilir, elde edilen gelirle diğer meta satın alınır. Yapılan
alışveriş neticesinde faiz tehlikesi önlenmiş olur.
2.2. Katılım Bankacılığını Doğuran Nedenler
Dünya genelinde Müslüman nüfusunun1.8 milyara ulaşması ile Müslümanların taleplerini de
dikkate alan İslâmi kaidelere uygun finansal kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Klasik bankacılık
uygulamalarını tercih etmeyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve atıl kalan fonlarının güven içerisinde
ekonomik sisteme dâhil olmasına yardımcı olmak amacıyla, katılım bankacılığı sistemi oluşturulmuştur
(Saini vd. 2011, 300).
İslâm dininin siyasi rejim olarak uygulandığı ülkeler 1970 yılı itibariyle İslâmi bankacılık modelini
seçeneksiz olarak uygulamaya geçirmişlerdir. Ülkemizde katılım bankacılığının ortaya çıkmasında; İslâm
coğrafyasında yaygınlaşan finansal modele dâhil olma ihtiyacı, İslâmi sermayeden payını alma arzusu,
çeşitli gerekçelerle atıl bırakılan birikimleri finansal sisteme dâhil etmek ve vatandaşları mali sistemle
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tanıştırmak, Arap dünyasıyla politik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, olguları etkili olmuştur (Kalaycı,
2013, 61).
2.3. Katılım Bankacılığının Fon Toplama Yöntemleri
Katılım bankaları fon toplamada iki kaynak kullanırlar. Bunlar cari hesap ve yatırım hesaplarıdır.
i. Cari Hesap
Cari hesap mevduat sahibinin istediği anda tamamını veya bir kısmını geri çekebildiği, karşılığında
herhangi bir kâr payı ödenmeyen ve vadeye de tabi olmayan Türk Lirası veya döviz cinsinden fonlardır
(Terzi, 2013, 7).
ii. Yatırım Hesapları
Yatırım hesaplarına Türk Lirası ve döviz cinsinden yatırılan fonların işletilmesi sonucunda kâra
veya zarara katılma sonucunu doğuran önceden herhangi bir getiri taahhüdü içermeyen fonlardır (Erdem,
2010, 237-238).
2.4. Katılım Bankacılığının Fon Kullandırma Yöntemleri
Katılım bankacılığının fon kullandırma yöntemleri dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar satım,
kiralama, ortaklık ve vekâlet yöntemleridir. Bu yöntemlerin gerçekleşme safhasında mudaraba, murabaha,
muşaraka, icare, selem, ve istisna sözleşmeleri ön plana çıkarmaktadırlar (Resmi Gazete, 25 Ocak 2019,
30666).
i. Mudaraba(Emek-Sermeye)
Mudaraba ticari bir işlemin gerçekleşebilmesi için bankanın sermayesini, girişimde bulunanın emek,
bilgi ve tecrübesini ortaya koyduğu ortaklıktır (Çambel, 2019, 40).
ii. Murabaha
Murabaha satıcı tarafından malın maliyetinin alıcıya bildirilmesi, alıcıyla anlaşılması durumunda
İslâmi bankanın malı alıcı adına satıcıdan alması ve üzerine sözleşmeden kaynaklanan kâr payını ekleyerek
satışı tamamlamasıdır (Chelhi vd. 2017, 49).
iii. Muşaraka
Muşaraka ticari projeye girişecek tarafların sermaye, emek ve tecrübelerini karşılıklı ortaya
koymalarıdır. Katılım bankasının ve fonu kullanacak olan tarafın ortak girişimidir (Okumuş, 2013, 36).
iv. İcare(Finansal Kiralama Leasing)
İcare katılım bankasının satıcıdan aldığı malı vade sonuna kadar mülkiyet hakkının elde tutulması
kaydıyla ihtiyacı olan müşteriye belirli bir bedel karşılığı kiralanmasıdır (Ustaoğlu, 2014, 50). Katılım
bankaları somut değerler üzerinden yapılan mal ve hizmet alımlarına aracı olurlar. Finansal kiralama
uygulama itibariyle tam anlamıyla katılım bankacılığının asıl faaliyetini özetlemektedir. Klasik bankacılıkta
finansal kiralama işlemi için ayrıca bir şirkete ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrı bir tüzel kişilik doğal olarak
prosedür ve maliyet anlamına gelmektedir. Katılım bankalarında ise tek bir tüzel kişilik finansal kiralama
faaliyeti için yeterli olmaktadır.
v. Selem
Selem bedeli peşin ödenmek kaydıyla bir malın veya hizmetin ileri vadede teslim alınmasıdır (Alkış,
2018, 131). Selem uygulaması ile alıcının ihtiyaç duyduğu malın vadesinde üretilebilmesi veya tedarik
edilebilmesi için satıcıya finansal kaynak sağlanmış olur.
vi. İstisna
İstisna bir kimsenin, niteliklerini önceden belirlediği bir eseri, belirli bir ücret karşılığında, sanatkârı
tarafından üretilmesini istediği, akittir (Alkış, 2018, 131).
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2.5. Katılım Bankacılığının Fon Toplama
Toplama, Fon Kullandırma ve Toplam Aktifleri
Şekil 1: 2015-2019
2015 2019 Yılları Arasında Katılım Bankalarının Fon Toplama, Fon Kullandırma ve Toplam Aktifleri
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Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesinde yer alan “Sektör
“Sektör Bilgileri”
Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sektör Mukayeseli
Tablolar” alt başlığından faydalanarak hazırlanmıştır.

Şekil 1’de
1’den anlaşıldığı üzere 2015-2019
2015 2019 yılları arasında kat
katılım
ılım bankalarının fon toplama, fon
kullandırma ve toplam aktifleri değerlendirildiğinde; toplanan fonlarda beş yıllık süreçte %300’le
%30 0’le varan
sayısal artışa rastlanmaktadır. Fon toplama yöntemlerinde etkili olunduğu bireylerin hesapsal ve yatırım
yönlü kararlarında katılım bankacılığını tercih ettikleri değişimdeki %’lik artıştan da anlaşılmaktadır.
Kullandırılan fonlarda %200’ler varan
varan sayısal artış ve fonlardaki %’lik artış katılım bankacılığı üzerinden
alım işlemlerinin tercih edilebildiğini göstermektedir. İşletmenin dönen varlıkları ve duran varlıkları
aktiflerini oluşturur. Katılım bankacılığının son 5 yılında toplam aktiflerinde ilk yıl ile son yılın değerlerinde
%150’lere varan rakamsal artışlar gözlenmektedir. Değişim eğrisinden de anlaşılacağı üzere katılım
bankaları bankacılık sektörü içerisinde güçlenerek kalıcı hale gelme potansiyeli elde etmişlerdir.
Şekil 2: 2015--2019
2019 Yılları Arasında Katılım Bankalarının Toplanan Fonların, Kullandırılan Fonların ve Toplam
Aktiflerinin %Değişimi
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Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesinde yer alan “Sektör Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sektör Mukayeseli
Muka yeseli
Tablolar” alt başlığından faydalanarak hazırlanmıştır.
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Şekil 2’de görüldüğü üzere 2015-2019 yılları arasında katılım bankalarının fon toplama, fon
kullandırma ve toplam aktiflerindeki değişimleri değerlendirildiğinde her üç kalem için de olumlu sonuçlar
gözlenmektedir. Geniş periyotta sınırlı artış eğilimi olmakla birlikte 1-4 bandında genişleme söz konusudur.
Osmanlıda ilk yasal bankacılık faaliyetlerinin 1847’lere kadar uzanması, Cumhuriyet döneminde ise 1924’de
ilk özel bankanın kurulması günümüz klasik bankacılık anlayışına büyük tecrübe oluşturmuş ve gücüne güç
katmıştır. Katılım bankacılığının ülkemizdeki geçmişi 1985’li yıllara dayanmaktadır. Her ne kadar katılım
bankaları bankacılık finans kurumu olarak görülse de düsturları klasik bankaların anlayışlarından ve temel
varsayımlarından çok farklıdır. Davranışsal olarak da geleneksel bankacılık sistemine tepki niteliğindedirler.
Bankacılık sistemi içerisinde etkili bir şekilde yer edinebilmesi doğal olarak sektörel tecrübeye ve algıdaki
olumlamaya bağlı olacaktır. Genel yargı katılım bankacılığının kısa sürede bankacılık sistemi içerisinde yer
edindiği yönündedir.
2.6. İnançlar Açısından Faiz Yasağı ve Katılım Bankacılığı Algısı
i. Yahudilikte Faiz Kavramı
Yahudilik inancının kutsal kitabı Tevrat’ta da faiz yasağıyla ilgili anlatımlara rastlanmaktadır. “Ve
eğer kardeşin fakir düşer ve senin yanında zayıf olursa, ona yardım edeceksin; senin yanında garip ve misafir gibi
yaşayacak. Ondan faiz ve kâr alma ve Allah’ından kork; ta ki, kardeşin senin yanında yaşasın. Ona gümüşünü faizle
vermeyeceksin ve zahireni kârla vermeyeceksin” (Levililer, 25; 35-37) Yahudilikte faizin toplumun sosyoekonomik yapısını zedeleyici yönüne dikkat çekilmiş ve yasaklanmıştır. Ancak faizle ilgili hükümler
yalnızca kendi toplumları (kardeşler) ekseninde değerlendirilmiş ve yasaklanmıştır. Başka milletlerden faiz
alınmaması hassasiyeti gözetilmemiştir (Pıçak, 2012, 63). Klasik bankacılık sisteminin birçok
uygulamalarında siyonizmin başka milletler üzerinde bıraktığı izlere dair yansımalar görülmektedir.
Kapitalizm ve klasik bankacılık aynı düzlemde yer almakla birlikte uygulamaları İslâmi finans sistemiyle
çelişmektedir.
ii. Hristiyanlık’ta Faiz Kavramı
Hristiyanların kutsal kitaplarındaki bazı bölümlerde de faiz yasağına dair ifadelere rastlanmaktadır.
“Siz yalnız onlardan bir iyilik beklemek için yardım ederseniz, bunun için ne teşekkür beklenir? Aynı şeyi günahkârlar
da yaparlar. Birilerine ondan karşılık ummak için borç verirseniz, bunun için hangi teşekkür beklenir? Günahkârlarda
bir karşılık almak için birbirlerine bir şey verirler. Düşmanlarınızı daha çok seviniz, hiçbir şey karşılık beklemeden
onlara ödünç veriniz. Böylece ödülünüz büyük olsun. Yücelerin yücesinin çocukları olursunuz. Çünkü o, nankörlere ve
kötülere nimet vericidir” (Luka 6; 33-35). Hristiyan inancı her ne kadar faiz’e hassasiyet göstermiş olsa da
kilisenin farklı uygulamaları ve faiz yasağının yerini dolduracak alternatiflerin üretilememesi nedeniyle, faiz
zamanla Hristiyan toplumlarda yaygınlaşarak meşrulaşmıştır (Şimşek, 2019, 31). Hristiyanlık inancının
toplumsal hayatta birleştirici rol olma özelliği her geçen gün azalmaktadır. İseviliği tesis etme çabasında
olan hakiki Hristiyan dindarlar öz değerlerine sadık kalan aslına dönmüş bir toplum oluşturma gayreti
içerisindedir. Hristiyanlık inancının asıl değerleri kapitalizmle çelişmekte ve İslâm’i uygulamaları
destekleyici niteliktedir.
iii. İslâmiyet’te Katılım Bankacılığı
Katılım bankacılığının esasını İslâmi kural ve kaideler oluşturur. Ancak İslâmi bankalar dini
kurumlar değillerdir. Müslüman olmayan toplumlar İslâmi bankacılık hizmetlerini yalnızca Müslümanların
kullanabileceklerini düşünmektedirler. Hâlbuki İslâmi bankacılığın bütün dinleri kapsayıcı, üretim yanlı
uygulamaları mevcuttur. İslâmi bankacılık geleneksel bankacılığa mesafeli durur. Çünkü ticari bankacılık
sisteminin uygulamaları şerri hükümlere aykırıdır. Ayrıca İslâm dışı ülkelerin ekonomik kaygıları da söz
konusudur. İslâmi bankacılığa karşı bir takım ön yargılar oluşmuştur. Oluşan fobiler şu şekildedir;

İslâmi bankaların toplumda yaygınlaşarak pazarı derinlemesine ele geçirmesi ve niş tabakaya
ulaşabilirliği

Müslüman olmayan toplumlarda İslâmiyet’in kabulü ve Müslüman nüfustaki demografik
artışlar.

Geleneksel bankacılık sisteminin işlevsiz hale gelerek yok olma ihtimali (Gunputh, 2014, 19-20).
Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları ülkelerden biri de İngiltere’dir. İngiltere’de Müslüman
nüfusun üç milyon civarında olduğu bilinmektedir. Geleneksel bankacılık faaliyetlerinde bulunan ve dünya
çapında söz sahibi olan (Citibank, BNP gibi) bankalar alternatif olarak katılım bankacılığı faaliyetinde de
bulunmaktadırlar. 2010-2030 döneminde dünya genelinde Müslümanların nüfusunun %35 artacağı
öngörülmekle birlikte A.B.D’nin güvenilir araştırma şirketlerinden Pew Research Center’in hazırladığı
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raporada ilerleyen süreçte dünyadaki nüfus artışının %35, Müslüman nüfusundaki artışının ise %73 olarak
tahmin edildiği ve 2050 yılına gelindiğinde %31.4’lük pay ile İslâmiyet’in dünyanın en kalabalık dini olacağı
öngörülmektedir. Diğer dinlerden İslâmiyet’e katılım Müslüman nüfusundaki artışı önemli derecede
destekleyecektir. Papa XVI Benedict Hristiyan âleminde de katılım bankacılığı faaliyetlerinin geliştirilerek
biran önce yaygınlaştırılması konusunda tavsiyede bulunmuştur (Çelik, 2015, 81-91).
2.7. Ülkemizde Katılım Bankacılığı
Ülkemizde katılım bankacılığının ilk adımları 1975 yılında atılmıştır. Kâr/zarar ortaklığı prensibiyle
yerli halkın ve gurbetçilerin birikimleri bir araya getirilerek Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB)
kurulmuştur. Üç yıllık bir sürenin sonunda alınan, faizli sisteme geçme kararıyla uygulama sona ermiştir
(Kalaycı, 2013, 55).
İslâmi bankacılığın asıl adımları 16.12.1983 tarih, 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle
atılmıştır. Kararnamede verilen izinle “özel finans kurumu” adı altında bankacılık faaliyetinde
bulunulabilme imkânı elde edilmiştir. 1985 yılına gelindiğinde İslâmi esaslara uygun yapılandırılan iki
finansal kurumun temeli atılmıştır (Pehlivan, 2016, 304).
5411 sayılı Bankacılık Kanunuyla 2005 yılında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmiştir. Düzenleme
beraberinde unvan değişikliğini getirmiştir. Uygulama gereği Özel Finans Kurumları yerine “Katılım
Bankası” tabiri kullanılacaktır. 2005 yılı ve sonrası dönem katılım bankacılığının büyüme dönemini
oluşturur. Bu dönemden sonra sektör içerisinde yer edinmeye başlamış ve şube ağı genişlemiştir (Ustaoğlu,
2014, 26). Sektör içerisindeki payı hızla genişleyen katılım bankacılığının keşfiyle saklı kalmış veya önemli
olabileceği düşünülmemiş ekonomik potansiyel gün yüzüne çıkmıştır. Birçok klasik banka katılım
bankacılığının mevcut potansiyelini öngördüğünden kendi bankalarına alternatif olarak aynı ismin ön ekiyle
katılım bankacılığı girişiminde bulunmuşlardır.
2.8. Ülkemizde Katılım Bankacılığının Temel Özellikleri (Özgür, 2007, 106-108).

Sosyo-ekonomik ihtiyaçlar katılım bankacılığını ortaya çıkarmıştır.

Katılım bankacılığının kuruluşu, çalışma prensipleri, sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir.

İslâm toplumlarının finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetleri içeren modern
bankacılık sistemidir.

Diğer finansal kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu kamusal kontrol sistemleri tarafından
denetlenmektedirler.

Atıl fonların ekonomiye kazandırılması aşamasında öncülük ederler ve kayıt dışı finansal
kayıpları engellerler.

Kazançlarını herhangi bir ayrıcalığa tabi olmadan vergilendirirler.
2.9. Katılım Bankacılığının Türkiye Ekonomisine Sağladığı Faydalar (Arslan, 2017, 12-13; Çambel,
2019, 53-56).

Atıl kalan fonların ekonomiye kazandırılması

Krizlere karşı gösterdikleri direnç

Ekonomide kayıt dışı uygulamaları önlemeleri

Fon temin ederek reel sektörü finanse ederler

Yabancı kaynak temin ederler

Maliyetleri düşürürler

Rekabeti geliştirirler

İstihdam olanağı sağlarlar

Girişimciliği teşvik ederler ve gerekli desteği sağlarlar
2.10. Katılım Bankacılığı Sektörüne Ait Bilgileri (tkbb.org.tr, 2020).
2015-2019 yılları arasında katılım bankacılığına ait personel ve şube sayıları, öz kaynak ve öz
kaynaklara ait değişimler, net kâr ve net kâra ait değişimler veriler halinde tablolarda düzenlenmiştir.
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Şekil 3: 2015-2019
2019 Yılları Arasında Katılım Bankalarının Şube ve Personel Sayıları
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Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesinde yer alan “Sektör Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sektör Mukayeseli
Mukayes
Tablolar” alt başlığından faydalanarak hazırlanmıştır.

Şekil 3’
3’tee görüldüğü üzere katılım bankalarının 2015 yılında personel sayısının 16554 ve şube
sayısının 1080 olduğu ve pik noktaya ulaşıldığı, 2016 yılında personel sayısının 14465’e şube sayısının da
959’a düştüğü ve sonraki yıllarda hem personel hem de şube sayısının
ının istikrarlı ve uyumlu olarak arttığı
görülmektedir. 2015 yılına
yılına kadar ki dönemde sektörel büyümeye endeksli politikaların
politikaların izlendiği
anlaşılmaktadır. Sonrasında ciddi kararlar alınarak personel ve şube sayılarında revizyona gidildiği
devamında da strate
stratejik
jik kararlar ışığında istikrarlı büyüme tercihinin ön plana çıktığı bir yönetim
anlayışından
ndan söz edilebilmektedir.
edilebilmektedir 2015 yılında tmfs’ye devredilen ve 2016 yılında faaliyet izni kaldırılan bir
katılım bankasının piyasadan çekilmesi de personel ve şube sayısındaki
sayısındaki değişime etki etmiştir. Katılım
bankaları yeni şubeler açarak hizmet ağlarını genişletmeye devam etmektedirler.
Şekil 4: 2015-2019
2019 Yılları Arasında Katılım Bankalarının Öz Varlıkları ve Öz Varlıklarındaki %’lik Değişimler
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Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesinde yer alan “Sektör Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sektör Mukayeseli
Tablolar” alt başlığından faydalanarak hazırlanmıştır.
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Şekil 4’
4’tee görüleceği üzere katılım bankalarının öz kaynaklarının ve öz kaynak değişimlerinin
istikrarlı olduğudur. Toplam
Toplam aktiflerden 3.şahıslara olan borçlarının düşülmesiyle elde edilen tutar
işletmenin öz varlıklarını oluşturur
oluşturur.. Son 5 yılın verileri öz kaynakla
kaynaklarda
rda ilk yıl ile son yılın eşleniğinde TL
bazında %100’ün üzerinde bir artışın olduğunu, öz varlıklardaki değişim yüzdesinin de TL bazlı artışa
paralel, anlamlı bir artış eğilimi gösterdiği yönündedir. Kümülatif olarak düşünüldüğünde yıllık ortalama
%15 seviyelerinde
iyelerinde bir artıştan söz edilebilmekted
edilebilmektedir.
Şekil 5: 2015-2019
2019 Yılları Arasında Katılım Bankalarının Net Kârı ve Net Kârındaki % Değişimi
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Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitesinde yer alan “Sektör Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sektör Mukayeseli
Tablolar” alt başlığından faydalanarak hazırlanmıştır.

Şekil 5’
5’ten
en anlaşıldığı üzere 2015-2019
2015 2019 yılları arasında katılım bankalarının net kârları ne net
kârlarındaki değişimlerin %’si izlenmiştir. Son 5 yıl itibariyle net kârda yakla
yaklaşık
şık %600’lere
%600’lere varan rakamsal
artışların yaşandığı
yaşandığı,, yıllık bazlı kümülatif değerin ise ortalama %50’ler seviyesinde olduğu gözlenmektedir.
Net kârdaki değişime bakıldığında son 5 yıllık veriler bize %300’lere varan bir genişlemeyi göstermektedir.
Yıllık bazda
da kümülatif değerde ise %25’lik bir artıştan söz edilebilir. Katılım bankalarının kârı her yıl önceki
yıla göre düzenli artış eğilimi göstermektedir. Ekonomideki istikrar ve uygun piyasa koşulları katılım
bankaları tarafından istenen sonuçlardandır.
sonuçlar
3. SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. Yöntem
SWOT Analizi iki farklı bakış açısıyla organizasyonun değerlendirilmesine olanak sağlar. İlki güçlü
ve zayıf yönleriyle organizasyonun kendi içerisinde anlamlan
anlamlandırılmasıdır.
dırılmasıdır. İkincisi dış çevre kaynaklı
fırsatların önceden görülmesiyle olası tehditlere
t
e karşı gerekli önlemlerin alınmasıdır. İngilizce kelimenin ilk
harflerinin birleştirilmesiyle SWOT kavramsallaşmıştır.
S:: Strenght (Güçlü yönler) Benzer organizasyonlara karşı elde edilmiş üstünlükler ve avantajlar
kastedilir.
W:: Weakness (Zayıf yönler) Sektördeki rakiplere göre yetersiz olunan ve geliştirilmesi elzem olan
yönlerdir.
O: Opportunity (Fırsatlar) Gerçekleştirilmesi durumunda rakiplere karşı oluşabilecek avantaj
üstünlüğüdür.
T: Thereat (Tehditler) Sektörde karşılaşılan daimi ve
veya
ya aşılabilir olası engellerdir (Ersoy vd. 2018,
658;; Demirtaş, 2013, 211).
211)
FÜTZ Analizi çevresel faktörlerle çevrenin içerisinde yer alan organizasyonun değerlendirilmesidir.
Örgütlerin
in davranışlarını birinci dereceden etkileyen faktörlerin başında çevresel faktörler gelmektedir.
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Örgütün belirlediği hedeflere ulaşmasının en etkili yolu çevresel faktörleri anlamak ve buna göre stratejiler
geliştirmektir. Çünkü çevreyi kontrol altına almak mümkün değildir. FÜTZ kavramı SWOT analizinin
Türkçeleştirilmiş versiyonudur. F: Fırsatlar, Ü: Üstünlükler, T: Tehditler, Z: Zayıflıklar (Durman, 2001, 11).
3.2. Litaretür Taraması
Dünya’da İslâmi bankacılık olarak anılan sistemin ülkemizdeki karşılığı katılım bankacılığıdır.
PTT’nin bünyesinde bulunan ve posta şubeleri üzerinden bankacılık faaliyeti yürüten PTTBank’ı yeni bir
yapılanma süreci beklemektedir. Ülkemizde özellikle 2010 yılından sonra katılım bankacılığıyla ilgili çok
sayıda çalışmalar yapılmış. PTT başlıklı aramalarda hizmet kalitesi, pazarlama, kargo uygulamaları, posta
hizmetleri, pulculuk, filateli gibi konu başlıkları sıralanmaktadır. Finans, bankacılık ve katılım bankacılığı
boyutunda sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. PTT, Katılım bankacılığı ve SWOT analizi ilişkisini içeren
çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
Dirican(2005) yaptığı doktora çalışmasında posta bankacılığının ve postbank’ların finans
sektöründeki fonksiyonelliği ve ekonomiye etkilerinin Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine isimli çalışması
PTT’yi bankacılık işkoluyla ele alan ilk teorik akademik çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışmada
posta bankacılığının kavramsal analizi, dünyada postbank örnekleri, PTT’nin ülkemizde olası bankacılık
modelleri ve PTTBank’ın lisans alımı veya ortaklık kurulması seçeneğiyle oluşturulacağı bankacılık
girişimciliği kurgulanarak SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda posta tasarruf
sistemlerinin ödeme, mevduat ve para arzıyla doğrudan bağlantılı olduğu, dünya uygulamalarında PTT’nin
ortaklığından ayrılan Postbank’ların genelde başarısız olduğu bu nedenle postbank uygulamalarının
PTT’nin eliyle yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Kredi notu AAA olan ING bank’ın aslında postbank
olduğu ve bazı birleşmeler sonucunda Hollanda’nın en güçlü finansal yapılarından biri haline geldiğine
değinilmiştir. IMF, Dünya Bankası gibi bazı kuruluşların postbank’ları yakından takip ettiklerini ve
araştırma raporları düzenlediklerini aktarmıştır. Ayrıca ülkemizde kriz dönemlerinde sigorta işlevi görecek
milli bir postbank’ın kurulmasının elzem olduğu sonucuna varılmıştır.
Özgür(2007) doktora çalışmasında katılım bankalarının finansal etkinliğini ve mevduat bankalarıyla
rekabet edebilirliğini araştırmıştır. Çalışma kapsamında Finansal sistem içerisinde bankacılık ele alınmış,
faizsiz bankacılığın gelişimi ülkemizdeki uygulamalarla birlikte anlatılmıştır. Yazar katılım bankalarını
mevduat bankalarıyla karşılaştırmış ve katılım bankacılığını SWOT analiziyle ölçümlemiştir. Sonuç olarak
katılım bankalarının yıllar itibariyle sektör içerisinde aktif toplamlarının artış eğilimi gösterdiğini,
kullandırılan fonların yerinde kullanıldığını ve piyasaları geliştirme fonksiyonunun olduğunu,
verimliliğinin arttırılmasının teknolojik uyum ile mümkün olacağı yargısına varılmıştır.
Varol(2018) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen Dünya posta bankacılığı
uygulamaları ve Pttbank’ın posta bankası olarak konumu konulu yüksek lisans çalışmasında yazar posta
bankacılığı kavramını açıklamış, dünyadaki ve ülkemizdeki posta bankacılığı uygulamalarına değinmiş,
Pttbank’ın posta bankası olarak konumunu anlatmış ve Pttbank’ı SWOT analiziyle değerlendirmiştir. Sonuç
olarak posta bankacılığının yoksullukla mücadelede bireylere tasarruf alışkanlığı kazandırma aracı olarak
görüldüğünü, bu nedenle finansal olarak dışlanan kesimlere yönelik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
Pttbank’ın rekabet edebileceği iş modelini uygulamaya geçirmesi, yeni pazarlama stratejileri oluşturulması,
dijitalleşmesi ve ürünler hakkında bilgilendirmede bulunması gerektiği yargısına varılmıştır.
Dirican(2018) çalışmasında PTTBank’ın bankacılık ve finansal faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunu
modelleyerek kavramsallaştırmıştır. Yazar posta işletmelerinin dünyanın birçok yerinde parasal posta
hizmeti verdiğine değinmiştir. Posta işletmelerinin bankacılık ve finansal hizmetler çatısı altında kurdukları
ortaklıklara ve farklı iş ve şirket modellerine örnekler vererek açıklık getirmiş. Katılım bankacılığı alanında
iki öneride bulunmuştur. İlki yabancı bir İslâm’i bankayla Türkiye’de ortaklık kurmasıdır. İkincisi kamu’ya
ait olan bir katılım bankasına ortak olunması veya tamamen satın alınmasıdır. Sonuç olarak çalışmanın
teorik bir nitelik taşıdığı kanaatine varılmış ve ihtiyaç duyulması durumunda yapılacak yeni bir çalışmayla
PTTBank’a ait rakamsal verilerin amprik bir analizle istatistiksel boyutta ele alınabileceği
değerlendirilmiştir.
Şimşek(2019) yaptığı çalışmada katılım bankacılığının Türkiye ekonomisine olan katkılarını
değerlendirmiştir. Çalışmada mevcut iktisadi düzen ile İslâm’ın emrettiği iktisadi düzeni karşılaştırmış,
bankacılık kavramına değinerek katılım bankacılığının ortaya çıkışını hızlandıran konulara açıklık
getirmiştir. Katılım bankacılığının ürün ve hizmetlerinin işleyişine dair bilgiler sunmuş ve ülkemizde katılım
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bankacılığının olası konumunu SWOT analiziyle yorumlamıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında faiz’e duyarlı
olan kesimlerin ekonomik tercihlerini katılım bankalarından yana kullandıklarını, yöneticilerin ve
hissedarların büyüme konusunda kararlılık gösterdiklerini, teknik detayların aşılmasıyla katılım
bankacılığının bankacılık sistemi içerisindeki payının artacağı sonucuna varılmıştır.
3.3. Bulgular
3.3.1. Güçlü yönler şunlardır:
 Dini eğilimi yüksek olan toplumlarda kurumsal karşılığının olması, tanınması ve değer görmesi
 Köklü kurumsal geçmişin getirmiş olduğu birikim ve sektörel tecrübe
 İşyeri ağının yaygınlığının sağladığı üstünlük ile daha geniş kesimlere hitap edilebilmesi
 Sermaye yapısının sağlamlığı ve Hazineye sağladığı kâr transferi
 Mevcut finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğiyle pazar payını genişletmesi ve yeni örgütsel
yapılara duyulan ihtiyaç
 Mevcut teknolojik altyapısının yeterliliği ve yenilenmeye verilen önem
 Ürün ve hizmetlerin dijital olanaklarla sunumunun önemsenmesi (mobil bankacılık, KEP
uygulaması, müşteri hizmetleri, dijital arşiv, e-fatura, e-bilet, e-defter, e-irsaliye)
 Kurum içi iletişim ağının etkinliği ve hızlı problem çözümü
 Özel kuruluşlar ve Kamu kurumlarıyla sık girişilen işbirliğinin oluşturduğu kurumsal uyum ve
etkileşim
 40 yaş altı ve akademik düzeyde eğitim almış personellerin, kurumun sayısal çoğunluğunu
oluşturması
 Zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunan mesleklerde çalışan kişilerin, eşleri açısından öncelikli
tercih edilen kurum olması
 Süreklilik arz eden değişim ve farklılık arayışı, personelin yeniliklere karşı kazandığı yatkınlık
 Alınan kalite standart belgeleri
 İşyeri, lojman gibi gayrimenkullerin genellikle kuruma ait olması, kiralama maliyetinin sınırlı
olması
 Son üç yıllık süreçte yapılan personel alımlarında önceliğin bankacılık alanında mezun olanlara
verilmesi
 Hiçbir finansal kurumun bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde hizmet vermesi
 Ücra coğrafyalarda finansal dışlanmış gruplar haricinde sosyo-ekonomik düzeyi yüksek
kesimler içinde ciddi hizmet sağlayıcı olması
3.3.2. Zayıf Yönler
 AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği
 Üst yönetimin sık sık değişmesi
 Hizmet yelpazesinin geniş ve çok çeşitli olması nedeniyle ürün ve hizmetlerin bire bir kârlılık
analizinin yapılmasında oluşan güçlükler. Bu nedenle birkaç ürün ve hizmete yoğunlaşılmış ve
diğer hizmetler göz ardı edilmiştir.
 Personel alımlarında anlık ihtiyaçların göz önünde bulundurulması, stratejik düşünülememesi
 Personel sayısının fazlalığı nedeniyle kariyer, tazeleme, hizmet içi vb. eğitimlere yeteri derecede
önemin verilememesi
 Profesyonel bankacılık mevzuatı bilgisinin yetersizliği
 Yönetim kademesinin bankacılık bilgi ve deneyimine sahip olmaması
 Anlık ihtiyaç halinde personelin uzmanlık alanının dışındaki bütün iş kollarında çalıştırılması
 Çalışanların kurumsal gelişmeleri ilk önce 3. şahıslardan veya sosyal medyadan öğrenmeleri
 Bankacılık alanında sunulan hizmetlerin sadece bireysel müşterilere sunulmuş olması, girişimci
veya ticari şube deneyiminin olmaması
 Ürün ve hizmetlerin genellikle finansal açıdan dışlanan grupların ihtiyaçlarına yönelik olması
 Posta-Lojistik sektörü ağırlıklı bir misyonun benimsenmesi veya dış algının o yönde olması
 Sponsorluk faaliyetlerinin benzer kurumlar gibi ekonomik fırsat ve ayrıcalığa
dönüştürülememesi
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 Coğrafyaya hâkim süper marketlerin ve ödeme noktalarının tahsilât ve para transfer
girişimciliği
 Sosyal sorumluluk girişimleriyle anlamlı bir kurumsal imaj oluşturulamaması
 Mevcut personelim katılım bankacılığı uygulamalarına alışma sürecinin biraz zaman alması
 Bankacılık deneyimi olan personellerin işe alımının ve eğitilmesinin zorlukları
 Toplumun Pttbank-posta katılım bankacılığı ayrımına alışmasının zaman alması
 Katılım bankacılığı vizyonu oluşturmanın zorlukları
 Katılım bankacılığına uygun teknolojik altyapının sıfırdan kurulması veya katılım bankalarının
kullandığı alt yapılardan hangisinin kullanılacağı yönünde karar almanın güçlüğü
 Sigorta ve emeklilik şirketi kurmanın zorlukları
 Pttbank eliyle tek elden arz edilen ürün ve hizmetlerin sunumuna devam edilmemesi
durumunda oluşacak parasal kayıp
3.3.3. Fırsatlar
 İslâmi bankalara artan ilgi ve mevduat hacminin genişlemesi
 Devlet nezdinde kamusal hizmetlerin sunumunda öncü marka olunması, özgüven duygusu
 Sektör deneyimi olan kurumların ortaklık veya finansal işbirliğinde ilk başvuracakları kurum
olması
 Finansal açıdan dışlanan kesimin ihtiyaçlarına uygun finansal ürün ve hizmet sunma ayrıcalığı
ile bu grupların kolayca ekonomik sisteme dâhil edilmelerini sağlama ve tasarruf alışkanlığının
kazandırılması
 Mevcut ürün ve hizmet çeşitliliğinin azalmasıyla karmaşıklığın yerini sade odaklanılmış iş
alanının alması
 PTT’nin diğer işkollarının desteğiyle minimum maliyetle reklam, tanıtım, pazarlama ve
tutundurma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 Kamu yararı gözetme önceliğine rağmen kâr ederek Hazineye gelir aktaran PTT’nin, kâr eksenli
stratejik kararlarla katılım bankalarının mevcut pazar payını daraltması
 Genç nüfusa İstihdam sağlama olanaklarının yüksekliği
 PTT’nin Dünya Posta Birliği(UPU) üyeliğiyle dünyanın birçok ülkesiyle etkileşim ve işbirliğinde
bulunması, edinilen tecrübe ve birikimin oluşturduğu vizyon
3.3.4. Tehditler
 En büyük risk faktörünü sektör deneyimi olan tecrübeli rakipler oluşturmaktadır
 Dijitalleşmeyle birlikte basit bankacılık işlemlerinin tamamının internetten yapılabilmesi, klasik
bankacılık işlemleri için fiziki şubelere duyulan gereksinimin ortadan kalkması ve yaygın olan
şube ağının işlevsiz kalma ihtimali.
 Ülkemizde Katılım bankacılığı konusundaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin
yetersizliğinin ilk aşamada karşılaşılan olası problemlerden olması
4. Tartışma
Araştırma sonuçlarından da görüleceği gibi güçlü yanların başında dini eğilimleri yüksek kesimin
arzuları ve kurumsal beklentileri ön plana çıkmaktadır. Alınacak finansal kararlarda dini hassasiyeti yüksek
kesimlere uygun ürün ve hizmetler geliştirerek hitap etmek gerekir.
Literatürde faizin haram olduğu birçok çalışmayla ortaya koyulmuştur. Faiz ve Ribâ kavramları eş
anlamlı olmakla birlikte artma, çoğalma, nema, yükseğe çıkma anlamlarını taşımaktadır. İki şeyin
karşılaştırılmasıyla oluşan fazlalığı ifade eden faiz Kurân-ı Kerim’de haram kılınmıştır.“Faiz yiyenler, ancak
şeytan tarafından çarpılmış gibi bir hale geliverirler. Bu da onların, alışveriş de faiz almaya benzer, onun eşidi
demelerindendir. Allah, alışverişi helâl etti, faizi haram. Rabbinden kendisine öğüt verilen, faizden vazgeçerse eskiden
aldıkları ona aittir, işi de Allah'a ait. Fakat bundan sonra gene tutup faiz alanlar, ateş ehlidir, orada da ebedi
kalırlar”(Bakara, 2, 275). İçtimai hayatta faiz uygulamasının haram olduğu hadislerle de sabittir.”Altın altınla,
gümüş gümüşle; hurma hurmayla, buğday buğdayla, arpa arpayla, tuz tuz'la bir elden diğerine geçmek suretiyle peşin
olarak ve misli misline musavi olarak bey'edilir. Kim ki misline bir şey ilave ederse o ziyade ribâ’dır, haramdır”
(Binatlı, 1966, 162; Yüksel, 2015, 227).
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Katılım bankaları ise faiz üzerinden değil, kâr paylaşımı üzerinden gelir sağlamaktadır. Sabit getirili
enstrümanlar geleneksel bankaların işlemlerini oluştururken, kâr/zarar paylaşımı esasına dayanan yatırım
hesapları katılım bankalarının varlıklarını oluşturur (Ergeç vd. 2014, 64). Faizsiz gelir isteyen geniş kesime
hitap etmek isteyen PTT’nin oluşturacağı bankacılık modeli tercihinin katılım bankası olması gerekir.
Türkiye’de toplamda 6 katılım bankası faaliyette bulunmaktadır. Katılım bankalarının toplam
çalışan sayıları 16.040, toplam şube sayıları da 1179’dur. Bu sayı 83milyonluk bir coğrafyanın finansal
ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir. (tkbb.org.tr, 2020).
PTT toplumun her kesimine ürün ve hizmet sunacak kadar geniş ölçüde işyeri ağına ve insan
kaynağına sahiptir. PTT’nin toplamda 4600 işyeri, 100 adet mobil(şube) aracı, deniz postası adıyla kıyısı olan
yerleşim alanlarında hizmet veren 2 tane teknesi, 10.000 araçlık filosu ve 45.000 personeli bulunmaktadır.
Türkiye’de hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim bölgesinde ve hiçbir banka ATM’sinin
olmadığı 91 noktada vatandaşlara hizmet vermektedir. Ayrıca Türkiye ATM ağının %6’lık dilimi de PTT’ye
aittir (ptt.gov.tr, 2020).
PTT’nin işyeri sayısı katılım bankalarının toplam işyeri sayısının 4 katı iken, insan kaynağı da
yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Toplumun dini eğilimi yüksek olan kesiminin önemli bir bölümü de kırsal
bölgelerde ikamet etmektedir. PTT’nin kırsal bölgelerde neredeyse tekel konumunda olması maliyet avantajı
oluşturmakta ve kurumsal üstünlük sağlamaktadır.
5. Sonuç
İnançların toplumun ekonomik tercihlerini direkt etkilediği bilinmektedir. Dünya devletlerinde
sosyo-ekonomik düzenin temelini şekillendiren başlıca öğe inançlardır. Faize olan duyarlılığın ortaya
çıkardığı İslâmi bankacılık sisteminin, halkı Müslüman olan devletlerin ekonomilerinde hızla yaygınlaşarak
sektörde önemli bir pazar payı elde ettikleri malumdur. Arap devletleriyle siyasi ve ticari İlişkilerini
geliştiren Türkiye’nin halkının %98’inin Müslüman olması finansal yapılanmasında halkının inançlarına
uygun olan sistemin geliştirilmesine yönelik düşünmesini gerekli kılmaktadır.
PTT Posta, Banka ve Lojistik olmak üzere üç ana iş kolunda faaliyetlerini yürütmektedir. Mevcut
yapısını modernizasyon ve devamlılık ilkesiyle geliştirmiş ve klasik yapısından sıyrılarak günün
gerekliliklerine uygun çözümler üretmeyi başarmıştır. PTT’nin kurumsal etkinliğe ve uzmanlaşmaya olan
ihtiyacı her üç iş kolunu ayrı yönetim birimlerine ayırmakla hatta tek çatı altında ayrı genel müdürlükler
oluşturmakla karşılanmış olacaktır. Posta işkolundaki fiziki yok oluşa birleşik posta projesi ve KEP
uygulamasıyla dijital boyut kazandırmıştır. Lojistikte Turpex, e-AVM ve sanal mağaza uygulamasının
getirdiği yenilikle taşımacılığın alt yapısını sağlamlaştırmıştır. Sıranın bankacılık işkoluna gelmesiyle çeşitli
alternatifler düşünülmeye başlanmıştır. Dijitalleşmeyle birlikte klasik posta bankacılığının fiziki şubeler
üzerinden sunmuş olduğu finansal hizmetlere, ATM’ler ve mobil uygulamalar aracılığıyla herhangi bir
zaman kısıtlaması olmadan kolayca erişim olanağı doğmuştur. Akıllı telefon teknolojisinin yaygınlaşmasıyla
her birey potansiyel internet kullanıcısı haline gelmiştir. Aynı işlemlerin dijital ortamlarda karşılının olması
fiziki şubelere olan ihtiyacın günden güne azalmasına zemin hazırlamaktadır. İşlemleri çeşitlendirmek veya
sayıca çoğaltmak şubelerin kapasite kullanım oranlarını da arttırmamaktadır. Toplumumuzun %98’i
kendisini Müslüman olarak tanımlamaktadır. Kapitalizm’den beslenen klasik bankacılığın uygulamaları da
uzun solukta toplumlar nezdinde emek hakkına ve faiz hassasiyetine karşı direnç gösteremeyecektir.
Yükselen trendin İslâmi bankacılık modeli olması münasebetiyle PTTbank’taki en sağlıklı dönüşümün
toplumun mayasına ve milli değerlerimize uygun olan katılım bankacılığıyla olabileceği yargısı gelişmiştir.
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