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Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren mevduat bankaları ile
katılım bankalarının mevduat/katılım fonu ve kredilendirme bakımından
sağladıkları faydaları (faiz/kar payları) karşılaştırmalı olarak ekonometrik
modellerle analiz ederek, Türk Bankacılık Sektörünün piyasa etkinliği
incelenmektedir. Ayrıca bu çalışmada ikili bankacılık sistemine sahip ülke
örnekleri incelenmekle birlikte, İslam hukukuna dayalı olarak faaliyetlerini
sürdürmesi gereken faizsiz bankacılık sistemi ve mevduat bankacılığı
uygulamalarının farklılıkları, ürünleri, katılım bankalarının risk yönetimi ele
alınmaktadır. Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla Türkiye için bu alanda yapılan
ilk çalışma özelliği taşımaktadır.
Öncelikle mevduat ve katılım bankalarının aktif kalitesine, likiditeye,
sermaye yapısına, operasyonel harcamalara, karlılığa ve kaldıraçlara ilişkin
çeşitli finansal sağlamlık göstergeleri finansal rasyo analizi kullanılarak
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İkinci olarak Ocak 2005-Aralık 2015
dönemi için aylık veri kullanılarak mevduat bankalarının dağıttığı ortalama
faiz oranları ile katılım bankalarının dağıttığı ortalama kar payı oranları
Monte Carlo simülasyonu ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda istatistiki
olarak anlamlı seviyede mevduat bankalarının 0,49 puan daha yüksek bir
getiri sağladığı bulunmuştur. Benzer şekilde Haziran 2010-Aralık 2015
dönemi için konut kredilerinde alınan faizler ve kar payları ortalamaları
Monte Carlo simülasyonu ile karşılaştırılmıştır. Bu analiz sonucunda istatistik
olarak anlamlı seviyede mevduat bankalarının 0,92 puan daha düşük maliyet
ile fon sağladığı gözlenmiştir. Ticari kredilerden alınan faiz ve kar payı
oranları karşılaştırılmış, katılım bankalarının istatistiki olarak anlamlı
seviyede 0,72 puan daha düşük maliyet ile fonlama yaptığı görülmüştür. Son
olarak, Ocak 2005-Aralık 2015 dönemi için bu banka gruplarının ortalama
aktif karlılığı, ortalama özkaynak karlılığı ve ortalama net faiz/kar payı marjı
regresyon analizi ile karşılaştırılmıştır. Analizde makroekonomik göstergeler,
likidite göstergeleri, operasyonel maliyetler, para arzı göstergeleri, aktif
kalitesi göstergeleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Regresyon
analizi sonuçlarına göre iki banka grubunu karşılaştıran göstergelerinde
istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Bu yayım, Yazarın Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık
Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalında hazırladığı doktora tezinden
esinlenerek hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Piyasa Etkinliği, İslami Bankacılık ve Finans,
Katılım Bankaları, Mevduat Bankaları, Konvansiyonel Bankalar, Montecarlo
Simülasyonu, Regresyon Analizi, Karşılaştırmalı Trend Analizi.
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Abstract
This dissertation analyses the efficiency of Turkish banking sector by
comparing the benefits obtained by deposit banks and participation banks
operating from deposits/participation funds and loans (interest or profit
shares) using econometric models. Moreover, this study examines country
experiences that have a dual banking system and lays out the main
differences between conventional deposit banking and Islamic banking,
which is expected to operate within the principles of Islamic law, in terms of
products and risk management. To our knowledge, this is the first study of
this kind for the Turkish banking sector.
We firstly comparatively examine financial soundness indicators such as
quality of assets, liquidity, capital structure, operational expenses, earnings
and leverage for deposit banks and Islamic banks using financial ratio
analysis. Secondly, we compare average interest rates and profit shares by
deposit banks and Islamic banks, respectively, using monthly data for the
period January 2005-December 2015 using Monte Carlo simulation. This
analysis reveals that deposit banks paid 0,49 point more interest for deposits
than profit rates paid by Islamic banks. This difference is statistically
significant at conventional significant levels. Similarly we compare interest
and profit rates for mortgage loans for the two groups of banks for the period
June 2010-December 2015 using Monte Carlo simulation. We find that
conventional banks offered these loans at a rate 0,92 points lower than
Islamic banks. This difference is also statistically significant at conventional
significance levels. For the same period we find that on average, Islamic
banks offered commercial loans at a rate that is statistically significant 0,72
points lower in comparison to deposit banks. Finally, we compare these
groups of banks across return on assets, return on equity and net
interest/profit margin using regression analysis for the period January 2005December 2015. This analysis employs macroeconomic indicators, liquidy
indicators, operational expenses, money supply indicators, asset quality
indicators as explanatory variables. We find no statistically significant
difference in these measures for the two groups of banks.
Keywords: Market Efficiency, Islamic Banking and Finance,
Participation Banks, Deposits Banks, Conventional Banks, Monte Carlo
Simulation, Regression Analysis, Ratio Analysis,
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Giriú
Klasik bankacÕlÕk sisteminin temeli paranÕn net bugünkü de÷eri ve faiz
teorisine dayanÕrken, bireylerin ekonomik kararlarÕnda bencil insan (homo
economicus) olarak haraket etti÷i varsayÕlmaktadÕr. ønsano÷lunun kendi
menfaatini herúeyin önüne koyan bu anlayÕú toplumun menfaatini ve refahÕnÕ
ihmal etmektedir. Hâlbuki øslam ekonomisinde “Maqasid Shari’ah” olarak
ifade edilen tabirle; aklÕn, malÕn, canÕn, dinin, neslin, servetin, sosyal varlÕ÷Õn
ve çevrenin korunmasÕ esastÕr. Bu sebeple, øslam dininin öngördü÷ü kural ve
ilkelere dayalÕ finans sisteminde bireylerin kendi faydalarÕndan ziyade tüm
toplumun faydasÕnÕ öne almasÕ beklenilmektedir. Toplumun menfaatinin
temin edilebilmesi için ekonomik iliúkilerde öncelikle Allah rÕzasÕnÕn
kazanÕlmasÕ amaçlanmakta haksÕzlÕk ve adaletsizlik kayna÷Õ olarak görülen
faizli iúlemler yasaklanmaktadÕr. øslama dayalÕ finans sistemi teúebbüs ve
kar/zarar ortaklÕ÷Õna dayanmaktadÕr. Bu sistemde faiz ile birlikte garar, hile,
zorlama (ikrah), aldatma, gabin, karaborsacÕlÕk gibi uygulamalar da kesin
olarak yasaklanmaktadÕr. Bununla birlikte iúletmelerin hayatta kalabilmeleri
için yeterli seviyede karlarla yetinilmesi tavsiye edilmektedir. Faizsiz finans
sisteminde sosyal adaletin tesis edilebilmesi için bireylerin öncelikli olarak
sosyal sorumluluk bilincinde olmalarÕ, zekat, sadaka ve karz-Õ hasen gibi
uygulamalara baúvurmalarÕ emredilmektedir.
Türkiye’de katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ adÕ altÕnda faaliyetlerini yürüten bankalar
için dünyada “øslami BankacÕlÕk” (Islamic Banking) veya “Faizsiz bankacÕlÕk”
(interest/riba-free banking) gibi terimler kullanÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada
katÕlÕm bankalarÕnÕ ifade etmek üzere, özel olarak Türkiye’de faaliyet
gösteren katÕlÕm bankalarÕ ve katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ sektörünün ifade edildi÷i
yerler dÕúÕnda, “øslami bankacÕlÕk” kavramÕnÕn kullanÕlmasÕ tercih edilmiútir.
Faizsiz finans uygulamalarÕnÕn önemi yalnÕzca konvansiyonel finansÕn
ikamesi olmasÕ veya konvansiyonel sistemden kaynaklanan risklerin
azaltÕlmasÕ için bir alternatif sunmasÕ olarak görülmemelidir. Faizsiz finans
de÷iúen dünya siyaseti, ekonomisi ve teknolojik geliúmelerle birlikte de
de÷erlendirilmek durumundadÕr. Çin’in serbest piyasa sistemini benimsemesi
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli÷i’nin 1991’de da÷ÕlmasÕnÕn ardÕndan
dünya tek kutuplu hale gelmiú ve Amerika Birleúik Devletlerinin (ABD)
kontrolünde bulunan serbest piyasa sistemine dönüúmüútür. 1980’lerden
sonra küreselleúmenin hÕz kazanmasÕ bilgisayar, internet ve akÕllÕ telefon
gibi yeni teknolojilerin kÕsa sürede dünyanÕn pek çok yerine ulaúmasÕ tek
kutuplu dünyanÕn oluúmasÕnÕ hÕzlandÕrmÕútÕr. Küreselleúmenin bu denli hÕzlÕ
olmasÕ ve yeni teknolojik icatlarÕn geliúmekte olan ülkelere transfer edilmesi
çok uluslu úirketlerin ön ayak olmasÕ ile mümkün olmuútur. AyrÕca, 2000’li
yÕllardan sonra özellikle; internet a÷Õyla oluúan siteler toplumsal network
a÷ÕnÕn geliúmesine ve tüketici alÕúkanlÕklarÕnÕn de÷iúmesine yol açmÕútÕr.
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Son küresel finans krizi sonrasÕ finansal sistemin yeniden düzenlenmesi
ve finansal istikrarÕn sa÷lanmasÕ pek çok platformda tartÕúÕlmaktadÕr. øslami
(faizsiz) bankacÕlÕk sektörü son yarÕm asÕrdÕr kendine has ürün ve
uygulamalarla faaliyetlerini sürdürmektedir. øslami finans sisteminin reel
ekonomiye ve risk paylaúÕmÕna dayanmasÕ, türev iúlemlerin yaygÕn olmamasÕ
ve kaldÕraç oranlarÕnÕn düúük olmasÕ gibi nedenler faizsiz bankacÕlÕk
sektörüne olan ilgiyi arttÕrmaktadÕr. Artan ilgi ile birlikte 2015 yÕlÕ itibarÕyla
dünyada øslami bankacÕlÕk sisteminin 2 trilyon dolara yaklaúmasÕna karúÕn
geleneksel finans sistemi içerisindeki payÕ hala % 2’ler civarÕndadÕr. øslami
bankacÕlÕ÷Õn, konvansiyonel bankacÕlÕ÷a nispetle, son yÕllarda daha yüksek
büyüme oranlarÕ gerçekleútirdi÷i görülmektedir. Bu büyüme oranlarÕnÕn
önümüzdeki yÕllarda da tekrar etmesi durumunda øslami bankacÕlÕ÷Õn 2025
yÕlÕnda %10’lara çÕkmasÕ öngörülmektedir.
Dördüncü sanayi devriminde, iú gücünden ziyade teknoloji odaklÕ akÕllÕ
makinelerin ön planda olmasÕ klasik üretim standartlarÕnÕn de÷iúmesine yol
açmaktadÕr. Finansal teknolojik yenilikler klasik bankacÕlÕ÷Õn iúlevlerinin akÕllÕ
cihazlarla ülke sÕnÕrlarÕ ve mevzuat kÕsÕtlamalarÕ olmadan yapÕlmasÕnÕn
mümkün olaca÷Õ ön görüsü bulunmaktadÕr. ÇalÕúma koúullarÕnÕ, finansal
ürünlerini yeni duruma uyarlayamayan ve finansal inovasyonlara kapalÕ olan
finansal kuruluúlarÕn ileride baúarÕlÕ olma úansÕ bulunmamaktadÕr. øslami
finans, ortaklÕ÷a, kar paylaúÕmÕna ve reel ekonomiye dayanan anlayÕúÕ ve
ürün yapÕsÕ ile finansal inovasyonlarÕn ve teknolojik imkânlarÕn geliútirilmesi
için en uygun finansal sistemlerden biridir. Bu çalÕúmada, yeri geldikçe øslami
finansÕn bu özelli÷i detaylÕ úekilde vurgulanacaktÕr.
Bu çalÕúmanÕn en önemli amacÕ, katÕlÕm bankalarÕnÕn ve mevduat
bankalarÕnÕn piyasa etkinli÷inin karúÕlaútÕrmalÕ analizidir. ølk bölümde, finansal
piyasalarda teorik çerçeve, finansal aracÕlÕk teorisi, piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ teorisi,
finansal piyasalarda etkinlik kavramÕ ve piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ teorik yapÕsÕ gibi
kavramlara yer verilmiútir. AyrÕca, faizsiz bankacÕlÕ÷Õn tarihçesi ve geliúim
süreci, serbest piyasa sisteminde faiz teorisi ve faizin belirlenme
yöntemlerine de yer verilmiútir. Üstelik, bu bölümde øslami bankacÕlÕ÷Õn
tarihçesi, øslami finans teorileri, øslam ahlak ekonomisi ve katÕlÕm
bankalarÕnÕn piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ konusu ele alÕnmÕútÕr. BankacÕlÕk sektörünün
piyasa etkinli÷i için ve piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ için gerekli úartlar araútÕrÕlarak katÕlÕm
bankalarÕnÕn da piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ fonksiyonu üstlenebilmeleri için gerekli
öneriler sunulmuútur. AyrÕca piyasa etkinli÷ine iliúkin literatür taramasÕ
yapÕldÕ÷Õnda, bankalarÕn piyasa etkinli÷inin ölçümünde finansal rasyo analizi,
regresyon analizi ve parametrik olmayan yöntem olarak veri zarflama analizi
gibi yöntemlerin kullanÕldÕ÷Õ görülmüútür. Bu çalÕúmada, finansal rasyo
analizine, regresyon analizine ve Monte Carlo simülasyonuna yer verilmiútir.
ÇalÕúmanÕn ikinci bölümünde øslami finansÕn temel sorunlarÕ ve çözüm
önerileri, øslamÕn finansa bakÕúÕ, øslami yasal otoriteler, faizsiz bankacÕlÕ÷Õn
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finansal sistemdeki yeri, katÕlÕm bankalarÕnÕn denetimi, øslami kaynaklarda
ticaret, kutsal dinlerde faiz yasa÷Õ ve øslami kaynaklarda faiz yasa÷Õ
incelenmiútir. AyrÕca, bu bölümde kar payÕ ve faiz iliúkisi farklarÕ, øslami
finansta etik ilkeler ve Dünya’da “Shariah Board” olarak bilinen danÕúma
kurullarÕnÕn yapÕsÕnÕn nasÕl dizayn edildi÷i açÕklanmÕútÕr. Üstelik, øslami finans
yaklaúÕmÕnda etik ilkeler ve erken ödeme indirimi ile erken ödeme cezasÕnÕn
øslam hukukundaki yeri ele alÕnmÕútÕr.
Üçüncü bölümünde faizsiz finans siteminde risk türleri ve risk yönetimi
ile birlikte faizsiz finansa dayalÕ ürünler de detaylÕ bir úekilde incelenmiútir.
Konvansiyonel bankacÕlÕktaki risk türlerinden kredi riski, likidite riski, kar payÕ
(faiz) riski, piyasa riski, operasyonel risk ve katÕlÕm bankalarÕnÕn kendisine
has olan úer’i risk incelenmiútir. Faizsiz finansta pek çok ürün bulunmakla
birlikte en fazla kullanÕlan yöntemlerden icara (finansal kiralama), muúaraka
(sermaye ortaklÕ÷Õ), mudaraba (emek-sermaye ortaklÕ÷Õ), murabaha, sukuk
(kira sertifikasÕ), selem, istisna, tavarruk, karz-Õ hasen, menafaa, müsaveme,
musakat-muzaraa, isticrar, tekafül (øslami sigortacÕlÕk), kredi kartÕ (murabaha
kart), gayrinakdi krediler ve türev iúlemler ele alÕnmÕútÕr. AyrÕca, mezkûr
bölümde dünyada øslami bankacÕlÕk büyüklükleri analiz edilerek, sektör
ortalamasÕna göre pazar payÕ %10 üzerinde olan ülkelerden, Malezya, Suudi
Arabistan, Pakistan, Bahreyn, Katar ve Birleúik Arap Emirlikleri (BAE)
örnekleri incelenerek Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕ hakkÕnda
bilgi verilmiútir.
Dördüncü bölümde bankacÕlÕk sektörünün finansal verileri baúlÕ÷Õ altÕnda
bilanço, kar zarar ve özkaynak tablolarÕna yer verilmiútir. Bu bölümde
bankacÕlÕk ve finans sektörlerinde kullanÕlan en önemli rasyolar
paylaúÕlmÕútÕr. Rasyo analizi hazÕrlanÕrken IMF ve IFSB’nin kabul etmiú
oldu÷u finansal sa÷lamlÕk göstergelerine iliúkin rasyolar ve BankacÕlÕk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) esas aldÕ÷Õ önemli rasyolarÕn
bir bölümüne de yer verilmiútir. Özetle, konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn
sermaye yeterlilik rasyosu, takibe dönüúüm oranlarÕ, aktif karlÕlÕ÷Õ, özkaynak
karlÕlÕ÷Õ, personel ve úube baúÕna düúen aktif, net faiz marjÕ ile net kar marjÕ
gibi önemli rasyolar kullanÕlmÕútÕr. Öte yandan, piyasa yo÷unlaúma oranÕ
olarak bilenen Herfindahl øndeksi ile
katÕlÕm bankalarÕ ve mevduat
bankalarÕnÕn yo÷unlaúma oranlarÕ incelenmiútir.
Bu çalÕúmanÕn son bölümünde ise “Monte Carlo Simülasyonu” ve
“Do÷rusal Regresyon” metotlarÕ kullanÕlmÕútÕr. Monte Carlo simülasyonunda
mevduat faizi (kar payÕ oranÕ), konut kredisi faiz (finansman) oranÕ, aktif
karlÕlÕ÷Õ (ROA), özkaynak karlÕlÕ÷Õ (ROE) ve net faiz (kar payÕ) marjÕ (NIM)
hem katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ için ve hem de mevduat bankalarÕ için hesaplanmÕú
ve birbiri ile karúÕlaútÕrÕlarak birbirlerine üstünlü÷ünün bulunup bulunmadÕ÷Õ
test edilmiútir. Monte Carlo Simülasyonu (MCS) çalÕúmasÕ ile mevduat
bankalarÕnÕn ortalama mevduat oranlarÕ ile katÕlÕm bankalarÕnÕn katÕlÕm fonlarÕ
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karúÕlaútÕrÕlarak hangi banka türünün müúteriye daha yüksek faiz veya kar
payÕ da÷ÕttÕ÷Õ analiz edilmiútir. AyrÕca,
kredi rakamlarÕ incelenerek
konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕndan hangisinin müúterileri daha ucuz
fonladÕ÷Õ araútÕrÕlmÕútÕr. Do÷rusal regresyon modelinde ise katÕlÕm
bankalarÕna kukla (dummy) de÷iúken konularak ROA, ROE ve NIM ba÷ÕmlÕ
de÷iúken olarak test edilmiútir. Regresyon modelinde ba÷ÕmsÕz de÷iúken
olarak makroekonomik göstergeler, bankacÕlÕk sektörünün aktif kalitesi,
operasyonel maliyet, para arzÕ ve likidite yönetiminde kullanÕlan birtakÕm
rasyolardan yararlanÕlmÕútÕr.
Sonuç kÕsmÕnda ise tüm bölümlerden elde edilen bilgi ve bulgularÕn
özeti verilerek ulaúÕlan sonuçlar ve getirilen önerilere yer verilmiútir.
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1. Bölüm
Finansal PiyasalarÕn Etkinli÷ine Ve Sistemsel Kavramlara øliúkin
Teorik Çerçeve
Ulusal ve uluslararasÕ alanda ekonomik büyüme ve kalkÕnmanÕn ana
kaynaklarÕndan birisi
verimliliktir. Globalleúmenin yo÷un bir úekilde
yaúandÕ÷Õ günümüzde düúük verimlik tuza÷Õna düúmüú úirketlerin yaúama
1
úansÕ bulunmamaktadÕr.
Etkinlik, mevcut teknoloji ve teknolojik de÷iúme çerçevesinde muayyen
girdi bileúiminin kullanÕlarak maksimum çÕktÕ üretilmesi úeklinde
tanÕmlamaktadÕr. Verimlilik, etkinli÷e kÕyasla daha sÕnÕrlÕ olup toplam çÕktÕnÕn
toplam girdiye oranÕdÕr. Verimlilikte çÕktÕ ve girdi için bir faktör kullanÕlÕrken
etkinlikte hem girdi ve hem de çÕktÕ tarafÕnda birden fazla faktör
kullanÕlmaktadÕr. Teknik etkinlik kavramÕ ise üretim sürecinde savurganlÕ÷Õn
olmadÕ÷Õ en uygun bileúimin kullanÕlmasÕyla maksimum çÕktÕnÕn elde
edilmesidir. Girdi ve çÕktÕ fiyatlarÕnÕn göz önünde bulundurularak en uygun
kombinasyonun seçilmesindeki baúarÕ fiyat etkinli÷i, uygun ölçekte üretim
2
yapÕlmasÕ ise ölçek etkinli÷i olarak açÕklanmaktadÕr.
Finansal piyasalarda ilk etkinlik çalÕúmalarÕ Fama (1970) tarafÕndan
geliútirilen Etkin Piyasa Hipotezi ile baúlamÕútÕr. Etkin finansal piyasa, menkul
kÕymet fiyatlarÕnÕn tüm bilgiyi do÷ru olarak yansÕttÕ÷Õ piyasa úeklinde
tanÕmlanmaktadÕr. Etkin piyasa hipotezine getirilen en önemli eleútiri
3
Sonraki
yatÕrÕmcÕlarÕn tamamÕnÕn akÕlcÕ (rasyonel) olamayaca÷ÕdÕr.
dönemlerde ise bu hipotezin gerçe÷i yansÕtmadÕ÷Õ onun yerine uyarlayÕcÕ
4
5
beklentiler teorisi ve davranÕúsal finans teorisi geliútirilmiútir.
YapÕlan bazÕ çalÕúmalarda etkinlik olarak maliyet ve kaynak tahsisi
etkinli÷i ölçütü de kullanÕlmaktadÕr. Maliyet etkinli÷i, fiziksel ve teknik
araçlarla belli bir girdinin kullanÕlmasÕ ile firmanÕn daha fazla çÕktÕ elde
edebilme kabiliyetidir. KÕsaca ifade etmek gerekirse maliyet etkinli÷i belli bir
girdi ile maksimum çÕktÕ elde edilmesidir. Kaynak tahsisi etkinli÷i ise en ucuz

1
Reha Yolalan, BankacÕlÕkta Verimlilik KonferansÕ AçÕlÕú KonuúmasÕ, TBB, øSTANBUL,
2001.
2
Selçuk Cinci & Arma÷an TarÕm, Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malquist
TFP Endeksi UygulamasÕ, TBB, MayÕs 2000, ss.1-29.
3
Fisher Black, “Noise”, Journal of Finance, Volume 41, Issue 3, 1986, ss. 529-543.
4
Gregory Chow, Rational Versus Adaptive Expectations in Present Value Models,
Econometric Reserach Program, Princeton University, 1988, ss.1-21.
5
Amlan Jyoti Sharma, “The Behavioural Finance: A Challange or Replacement to Efficient
Market Concept”, The SIJ Transactions on Industrial, Finance and Business Managmenet, V.
2, No. 6, 2014, ss. 1-5.
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üretim kanallarÕnÕ kullanarak etkin çÕktÕ üretilmesidir. Yani minimum bir girdi
6
ile belli bir hasÕla elde edilmeye çalÕúÕlmasÕdÕr.
Etkin piyasalar hipotezinin aksine, asimetrik bilginin varlÕ÷Õ, ahlaki riziko
ve asil-vekil sorunu nedeniyle kriz olasÕlÕ÷ÕnÕn her zaman ihtimal dâhilinde
oldu÷u; piyasa disiplininin öngörülen faydalarÕ her zaman sa÷lamadÕ÷Õ,
bireylerin ve piyasalarÕn zaman zaman rasyonel olmadÕklarÕ, aúÕrÕ risk iútahÕ,
yüksek borçluluk oranlarÕ ve sürü davranÕúÕ nedeniyle piyasalarÕn aslÕnda
etkin olmadÕ÷Õ, ayrÕca piyasalarÕn etkin olmamasÕnÕn yanÕ sÕra büyüme
dönemlerinde gözlenen aúÕrÕ iyimserli÷in ekonomik krizlerin oluúmasÕnda rol
oynadÕ÷Õ ileri sürülmektedir. Dünyadaki pek çok krize bakÕldÕ÷Õnda hisse
senetleri piyasasÕnÕn krizden önceki 3-4 yÕl içerisinde artÕú göstererek zirve
noktasÕna çÕktÕ÷Õ ve krizin yaúanmasÕndan sonraki 2-3 yÕl boyunca sürekli
azaldÕ÷Õ ve düzelmenin 3 yÕl sonra baúlayarak kriz öncesi seviyesine gelmesi
7
suretiyle kriz döngüsünü tamamladÕ÷Õ görülmektedir. 8-10 yÕlda bir tekerrür
eden küresel ve bölgesel krizlerin kapitalizmin do÷asÕndan ve yapÕsal
sorunlardan meydana geldi÷i, aúÕrÕ hÕrsÕn, yüksek kar iútahÕnÕn ve düzenleme
8
boúluklarÕnÕn bu krizlere davetiye çÕkardÕ÷Õ ifade edilmektedir .
Global anlamda øslami bankacÕlÕk son yarÕm yüzyÕldan itibaren
yaygÕnlaúmaya baúlamÕútÕr. Faize dayalÕ ekonomik sistemlerde üretimin 4
faktörü ve her bir faktörün bir getirisi bulunmaktadÕr. Sermayenin getirisi faiz,
topra÷Õn getirisi kira, iúgücünün getirisi ücret ve müteúebbisin getirisi kardÕr.
øslami ekonomik sistemde de sermaye, toprak ve iúgücü bulunmaktadÕr.
Ancak sermayenin getirisi faiz de÷il kardÕr. øslami yaklaúÕmda sermaye
yükümlülü÷ünün veya kaynaklarÕn telafisi için kar kullanÕlmaktadÕr. Bakiyenin
negatif olmasÕ durumunda ise kar yerine zarar kullanÕlmaktadÕr. Üretimin bir
di÷er unsuru olarak kira iúleminin konusu mallar ise ev, araç, fabrika, makine
gibi varlÕklardÕr. Söz konusu varlÕklar, kiralama veya finansal kiralama yoluyla
baúkasÕnÕn intifasÕna verilmesi durumunda, kira getirisi sa÷lamaktadÕr.
øúgücünden dolayÕ, yani fiziksel veya zihinsel çalÕúmanÕn sonucunda ortaya
çÕkan organizasyon ve planlama karúÕlÕ÷Õnda ise ücret alÕnmaktadÕr. øslami
ekonomik sistemde kâr, sermayenin verimlili÷i, müteúebbisin yatÕrÕmÕ ve
9
çalÕúanlarÕn sa÷ladÕ÷Õ kazancÕn ödülüdür.

6

Zubair Hasan, “Evaluation of Islamic Banking Performance: On the Current use of
Econometric Models”, Munich Personal RePEc Archive, 2005, ss. 1-17.
Carmen M. Reinhart ve Kenneth S. Rogoff, Bu Defa FarklÕ, Finansal ÇÕlgÕnlÕ÷Õn 800 YÕllÕk
Tarihi, østanbul: NTV YayÕnlarÕ, 2010.
8
Göksel Tiryaki, Finansal østikrar ve BankacÕlÕk Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye
Tecrübesi IúÕ÷Õnda), TBB YayÕnlarÕ, østanbul.Y No: 289, østanbul 2012, s. 7.
9
Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007,
ss. 35-36.
7
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1.1.

Finansal Piyasalara øliúkin Teorik Çerçeve

Finansal piyasalarÕn iúleyiúinin sa÷lÕklÕ bir úekilde anlaúÕlabilmesi için
genel ekonomik sistemin iúleyiúinin ortaya konulmasÕ gerekmektedir. Zira
finansal piyasalar mevcut ekonomik sistemimizin bir tezahürüdür. Özellikle
üretim fonksiyonlarÕ, fiyat mekanizmasÕ veya piyasalara devlet müdahaleleri
gibi ekonomik etkenler finansal piyasalarÕn iúleyiúinde önemli etkilere
sahiptir.
Ça÷daú klasik ekonomi sisteminin temelleri, Adam Smith’in Milletlerin
Zenginli÷i kitabÕnda sistemleútirdi÷i ekonomi anlayÕúÕna dayandÕrÕlÕr. Smith
serbest piyasa sisteminde görünmez el oldu÷una ve piyasanÕn kendili÷inden
tam istihdama gelece÷ini savunur. John Maynard Keynes 1929 Ekonomik
BuhranÕ’nda piyasada görünmez elin bulunmadÕ÷Õna devletin para politikasÕ
yanÕnda maliye politikasÕnÕ da kullanarak ekonomiye müdahale etmesi
10
suretiyle tam istihdamÕn gerçekleúece÷ini ifade etmektedir.
John Muth’un rasyonel beklentiler teorisi ise bir varlÕ÷Õn de÷eri, o varlÕkla
ilgili tüm mevcut bilgilerin ve gelecekteki koúullarÕn dikkate alÕnmasÕyla
oluúturulmuútur. Temel olarak, tüketiciler fayda maksimizasyonuna ve
üreticiler ise kar maksimizasyonuna ulaúmak isterler. Rasyonel beklentiler
teorisinde, karar alÕcÕlar bazÕ bilgilerden haberdar olmayabilirler veyahut tüm
11
bilgiye sahip olsalar bile yine de en do÷ru kararÕ alamayabilirler. Devletin
müdahalesi, bilgi farklÕlÕklarÕnÕn bulunmasÕ, teknolojik geliúmeler ve piyasalar
üzerinde yasal sÕnÕrlamalarÕn olmasÕ gibi dÕú faktörler en iyi kararÕn
alÕnmasÕnÕ engelleyebilmektedir. Rasyonel beklentiler teorisi Lucas, Wallace
ve Sargent gibi iktisatçÕlar tarafÕndan makroekonomiye uyarlanarak Yeni
Klasikler Ekolünü oluúturmuúlardÕr. Bu teori, para politikasÕnÕn sadece fiyatlar
genel seviyesini etkileyece÷ini, maliye politikasÕnÕn ise uzun dönemde üretim
12
ve istihdam üzerinde olumsuz etki oluúturaca÷ÕnÕ ifade etmektedir.
Finansal piyasalardaki etkinlik çalÕúmalarÕ ilk olarak Fama (1970)
tarafÕndan geliútirilen Etkin Piyasa Hipotezi ile ortaya konulmuútur. Etkin
piyasada tüm katÕlÕmcÕlar akÕlcÕ iken tek bir alÕcÕnÕn veya satÕcÕnÕn piyasayÕ
tek baúÕna de÷iútirme úansÕ olmadÕ÷Õ gibi normalin üzerinde kar elde etme
imkânÕ da bulunmamaktadÕr. Etkin piyasa teorisinde piyasa oyuncularÕnÕn
tamamÕ bilgiye maliyetsiz olarak eriúebilmektedir. Bütün yatÕrÕmcÕlar akÕlcÕ
davranmasa bile piyasalar her zaman etkindir ve dengededir.
Etkin
piyasalar hipotezi üç temel varsayÕma dayanmaktadÕr. Birincisi, yatÕrÕmcÕlarÕn
menkul kÕymet piyasasÕnda mantÕklÕ (rasyonel) davrandÕ÷Õ ilkesidir. økinci
10

øsmail Türk, Maliye PolitikasÕ Amaçlar, Araçlar ve Ça÷daú Bütçe Tarihleri, Turhan
Kitapevi, Ankara, 2006.
11
John Muth, “Rational Expectations and the Theory of Price Movements”, Economectica, V.
29, N. 3. 1961, ss. 315-335.
12
Vural Fuat Savaú, Keynezyen øktisat YÕkÕlÕrken, Nobel YayÕm Da÷ÕtÕm, østanbul, 2007.
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varsayÕmda yatÕrÕmcÕlar rasyonel de÷ilse rastgele davrandÕklarÕ için fiyatlarÕ
etkileme imkânlarÕ bulunmamaktadÕr. Son olarak, rasyonel davranan
yatÕrÕmcÕlarÕn arbitraj yapmasÕ mantÕklÕ olmayan yatÕrÕmcÕlarÕn fiyatlar
üzerindeki etkisini ortadan kaldÕrmaktadÕr. Çünkü alÕm-satÕm iúlemleri
arasÕnda korelasyon olmadÕ÷Õndan bir kiúinin yaptÕ÷Õ alÕm di÷er tarafÕn
13
yaptÕ÷Õ satÕm iúlemidir . AyrÕca, piyasadaki fiyat tahminlerinin tam olarak
yapÕlamamasÕ nedeniyle yeterli bilgiye sahip olmayan yatÕrÕmcÕlarÕn bile
14
uzmanlar kadar getiri sa÷layabilece÷i ifade edilmektedir.
Etkin piyasa hipotezinde güçlü tipte, yarÕ güçlü tipte ve zayÕf tipte olmak
üzere üç tür etkinlik tanÕmÕ yapÕlmÕútÕr. Bu sÕnÕflandÕrmada menkul kÕymet
fiyatlarÕnÕ etkileyen geçmiú bilgileri, kamuya açÕklanmÕú bilgileri ve firmalarÕn
15
içeriden ö÷renilebilen bilgileri kullanÕlmaktadÕr. Kamuya açÕklanan bilgi
kullanÕlarak piyasa üzerinde getiri sa÷lamak mümkün de÷ildir. YatÕrÕmcÕ bu
bilgiyi kullanarak gelecek kar getirisini kesin olarak belirleyemez. Güçlü
formdaki etkin piyasa hipotezi kapsamÕnda úirket üst düzey yöneticilerinin
içerideki bilgileri kullanarak piyasa üzerinde ortalama getiri sa÷layabilece÷i
16
kanunlara uygun olarak hareket edilmesi
ifade edilmekle birlikte
17
durumunda ve piyasadaki temel analiz yöntemleri kullanÕlarak böyle bir
18
yüksek karÕn ve arbitraj imkânÕnÕn mümkün olmayaca÷Õ ifade edilmektedir.
Hisse senedi blok satÕúlarÕnÕn fiyatlar üzerindeki etkisi arbitraj imkânÕnÕn
bulunmasÕna ve hisse senetlerinin ikamesi ile yakÕndan iliúkilidir. ùayet
arbitraj imkânÕ varsa hisse senedi yüksek fiyattan satÕlacak ve onun yerine
daha ucuz olan hisse ikame edilecektir. Bir süre sonra piyasada yüksek
hisselerin yerine ikame edilecek hisse kalmayaca÷Õ için fiyatlar eúitlenecek
19
ve arbitraj imkânÕ sona erecektir.
Etkin piyasa hipotezine getirilen en önemli eleútiri yatÕrÕmcÕlarÕn
tamamÕnÕn akÕlcÕ (rasyonel) olamayaca÷ÕdÕr. Bazen yatÕrÕmcÕlar bir bilgiye
dayanmadan gürültü (noise) saikiyle hareket edebilmektedir. Bu modelde
gelece÷e iliúkin iú döngüsü, iúsizlik, sektörel belirsizlik, enflasyon, kur riski,
20
gelecekteki talep ve arz ile teknolojik yenilikler söz konusudur. AyrÕca,
13
Eugene Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,
Journal of Finance, 25, s. 1970, 383-417.
14
Burton Malkiel, The Efficient Market Hypotesis and Its Crisis, Journal of Economics
Perspectives, V.17 N.1., 2003, sf. 59-82.
15
Eugene Fama, a.g.m., 1970, ss.383-417.
16
Meltem Gürünlü, Finansal PiyasalarÕn Etkinli÷i Teorisinden DavranÕúsal Finansa: Finans
Teorisinin Evrimi, Maliye Finans YazÕlarÕ, Temmuz 2011, ss.31-46.
17
Nejat Seyhun, Investment Intelligence from Insider Trading, MIT press, Cambridge, 1998.
18
Kadir Can YalçÕn, “Market Rationality: Efficient Market Hypotesis versus Market Anomalies”,
European Journal of Economic and Political Studies, 2010, ss.23-35.
19
Myron Scholes, “The Market for Securities: Substitution versus Price Pressure and the Effect
of Information on Share Prices”, Journal of Business, University of Chicago Press, C. 45-2,
1972, ss. 179-211 .
20
Fisher Black, Noise, Journal of Finance Volume 41, Issue 3, 1986, sf. 529-543.
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yatÕrÕmcÕlarÕn istatistiki veri yerine geçmiú kÕsa süreli bilgiler kullanÕlarak
21
gelece÷i tahmin etmeye çalÕúmalarÕ bir baúka eleútiri konusudur.
YatÕrÕmcÕlarÕn daha az risk ile daha yüksek getiri elde etme çabalarÕ
piyasalarda etkinli÷e olan ilgiyi arttÕrmaktadÕr. Ancak, beklenti teorisinde
(expected theory) kazanma ve kaybetme ihtimali eúit olan durumlarda
insanlarÕn riskten kaçÕnmayÕ tercih edece÷i ifade edilmektedir. Örne÷in bir
hisse senedinin fiyatÕ düútü÷ünde yatÕrÕmcÕ hisseyi satmak yerine elinde
22
tutmayÕ tercih edecektir.
UyarlayÕcÕ beklentiler teorisi, geçmiúteki verilerin ortalamasÕ dikkate
alÕnarak gelecek hakkÕnda uyarlama yapÕlmasÕna dayanmaktadÕr. Bu teori
rasyonel beklentiler teorisi ile birlikte regresyon analizine tabi tutuldu÷unda
uzun vadeli hisse senetleri fiyatÕ ile faiz oranlarÕ tahmininde istatiksel olarak
23
anlamlÕ sonuca ulaúÕlmÕútÕr.
Teorik olarak finansta, temel yaklaúÕm yatÕrÕmcÕlarÕn mantÕklÕ
davranmasÕ úeklindedir. Ancak, yapÕlan pek çok çalÕúmada yatÕrÕmcÕlarÕn
24
Kamuoyuna
karar alma sürecinde mantÕklÕ davranmadÕ÷Õ belirtilmektedir.
açÕklanmÕú bilgilerle ve rastgele davranarak aúÕrÕ kazanç elde etmek
25
mümkün görülmemektedir. Herkesin akÕlcÕ davranmasÕ ve maksimizasyon
sorununu tek baúÕna çözebilmesi mantÕklÕ bir düúünce de÷ildir. DavranÕúsal
finansÕn temel yaklaúÕmÕ, yatÕrÕmcÕlarÕn her zaman akÕlcÕ davranmadÕklarÕnÕ,
dünya piyasalarÕndaki yatÕrÕmcÕlarÕn aynÕ bilgiye aynÕ zamanlarda
ulaúamadÕklarÕnÕ, psikolojik, duygusal, yaú, cinsiyet ve e÷itim gibi faktörlerin
26
yatÕrÕmcÕlarÕn kararlarÕnÕ etkiledi÷ini ifade etmektedir.
Tam rekabet piyasa dengesi, piyasa oyuncularÕndan toplam arz ve
27
toplam talep fiyatlarÕnÕn kesiúti÷i yerde oluúur. Tam rekabet piyasasÕnda
yatÕrÕmcÕlarÕn rastgele iúlem yaptÕklarÕnÕ ve getirilerin önceden tahmin
edilmesinin mümkün olmayaca÷Õ ifade edilmektedir. Piyasada para kazanan
bir kiúinin toplum ve baúkalarÕndan ziyade öncelikle kendi menfaatini öne
çÕkarmasÕ, mevsimsel etki ve gelecekteki piyasa úartlarÕnÕn tam olarak
öngörülememesi gibi nedenler tam rekabetçi piyasalarÕn etkin olmasÕnÕ
21

Meltem Gürünlü, a.g.m., 2011, ss.31-46.
Daniel Kahneman ve Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”,
Econometrica, 1986, ss.263-292.
23
Gregory Chow, “Rational Versus Adaptive Expectations in Present Value Models”,
Econometric Reserach Program, Princeton University, 1988, ss.1-21.
24
Farida Yasmeen and Al Mamun, “Are Investors Rational, Irrational or Normal?” Journal of
Economic and Financial Studies, 2015, ss.1-15.
25
Dilip Kumar, Weigted Bootstrap Approach fort he Variance Ratio Tests: A Test of Market
Efficiency, Scientific Research Publishing, 2016.
26
Amlan Jyoti Sharma, “The Behavioural Finance: A Challange or Replacement to Efficient
Market Concept”, The SIJ Transactions on Industrial, Finance and Business Managmenet,
V. 2, No. 6, 2014, ss.28-30.
27
Darrel Duffie, “Black, Merton and Scholes-The Central Contributions to Economis”, Scand.
Journal of Economics, Stanford University, USA, 1998, ss. 411-424.
22
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engellemektedir. AyrÕca, etkin olmayan pek çok pazarda, sa÷lÕklÕ bilginin
bulunmamasÕ ve piyasa tutarsÕzlÕklarÕ (market anomalies) yüzünden
29
yatÕrÕmcÕlarÕn mantÕklÕ davranmadÕ÷Õ ifade edilmektedir. Bu sebeple, tüm
yatÕrÕmcÕlarÕn akÕlcÕ davranmasÕ mümkün de÷ildir. 2000’li yÕllarda görülen
“dot.com” krizi ve 2008 yÕlÕndaki “mortgage krizi” piyasalarÕn etkin olmadÕ÷ÕnÕ
ve yatÕrÕmcÕlarÕn rasyonel davranmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Krizlerin daha iyi
analiz edilebilmesi için davranÕúsal finansÕn etkin piyasa hipotezi ile birlikte
30
kullanÕlmasÕ ve bütüncül bir yaklaúÕmÕn geliútirilmesi gerekmektedir.
ønsanlÕk tarihi incelendi÷inde ilk dönem insanlarÕnÕn baúlangÕçta trampa
ekonomisi kullandÕ÷Õ görülmektedir. Zamanla, mallarÕn stoklanmasÕ,
taúÕnmasÕ ve bölünmesinin efektif olmamasÕ gibi nedenler yüzünden ticari
iúlemlerde altÕn, gümüú ve bakÕr gibi madenlerden üretilen paralar
kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Madeni paralarÕn kullanÕlmaya baúlanmasÕ
milattan önce 5000
yÕllarÕna kadar dayandÕrÕlmaktadÕr. Roma
ømparatorlu÷u’nun kullandÕ÷Õ altÕn paraya dinar (denarius); Pers
ømparatorlu÷u’nun
kurdu÷u
gümüú
paraya
dirhem
ve
Bizans
ømparatorlu÷unun kullandÕ÷Õ gümüú paraya da dirhem (drachma)
denilmektedir. økinci Halife Hz. Ömer döneminde 22 karat bir dinarÕn a÷ÕrlÕ÷Õ
4.3 gram ve bir dirhemin a÷ÕrlÕ÷Õ ise 3 gram olarak belirlenmiútir. Bu
31
dönemde Halifenin, 7 dinarÕ 10 dirheme endeksledi÷i tahmin edilmektedir.
Zaman içerisinde insan nüfusunun artmasÕ, ticari iúlemlerin ço÷almasÕ buna
karúÕlÕk para olarak kullanÕlan kÕymetli madenlerin do÷ada yetersiz olmasÕ,
transferinde zorluklar bulunmasÕ ve yapÕlan savaúlar nedeniyle ekonomilerin
açÕk vermesi gibi faktörler devletlerin para basmak suretiyle bu açÕklarÕ
kapatamamasÕ gibi nedenler altÕn ve gümüú gibi madeni paralar yerine
banknot olarak ifade edilen kâ÷Õt para sisteminin hayata geçirilmesine yol
açmÕútÕr. Kâ÷Õt paranÕn herkes tarafÕndan aynÕ de÷erde kabul edilmesi,
kolaylÕkla taúÕnmasÕ ve bölünebilmesi, de÷er saklama aracÕ olmasÕ gibi
fonksiyonlarÕnÕn bulunmasÕ günlük hayatÕmÕzÕn vazgeçilmezi durumuna
getirmiútir.
Son yÕllardaki teknolojik geliúmelerle birlikte, nakit paranÕn yanÕ sÕra
ticari hayatÕmÕzÕn içerisinde dahil olan kredi kartÕ kullanÕmÕ, elektronik çek,
havale, EFT gibi uygulamalar ekonomik hayatÕ kolaylaútÕrmaktadÕr. Öte
yandan, hem gerçek kiúiler ve hem de ticari kuruluúlar futures, forward,
opsiyon ve swap ve benzeri türev iúlemler gibi yeni finansal enstrümanlara
baúvurmaktadÕr. Söz konusu türev iúlemler riskten korunma amaçlÕ
olabilece÷i gibi, spekülatif amaçlarla da kullanÕlabilmektedir. 1990’lÕ yÕllarda
Sovyetler Birli÷inin da÷ÕlmasÕ ile birlikte, baúta Rusya olmak üzere, söz
28
Paul Samuelson, “Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”, Industrial
Management Review, 1973, ss. 369-374.
29
Farida Yasmeen and Al Mamun, a.g.m., 2015, ss. 14-15.
30
øhsan KulalÕ, “Etkin Piyasalar Hipotezi ve DavranÕúsal Finans ÇalÕúmasÕ”, Journal of Finance
and Banking Studies, C.5, N.2, 2016, ss. 46-57.
31
Yahia Abdul-Rahman, The Art of Riba Free (RF) Islamic Banking and Finance, 2. Edition,
John Wiley & Sons, New jersey, 2014, s. 105.
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konusu Birlik üyesi olan ülkelerde yaúayan pek çok fizikçi ve mühendis
akademisyen batÕlÕ ülkelere göç ederek bankacÕlÕk ve finans alanÕna
yönelmiútir. Mühendislerin bankacÕlÕk alanÕnda faaliyette bulunmasÕ finansal
mühendislik olarak adlandÕrÕlan disiplinin do÷masÕna ve sentetik ürün diye
tabir edilen CDS ve CDO gibi karmaúÕk türev iúlemlerinin görülmesine yol
açmÕútÕr.
Serbest piyasa finans sisteminde tasarruf sahipleri ve bu tasarruflarÕ
borçlananlar do÷rudan veya dolaylÕ olmak üzere iki kanal sayesinde iliúki
içindedirler. Fon fazlasÕ olanlar ile fon talebi olanlar bankacÕlÕk sistemi veya
di÷er aracÕ kuruluúlar vasÕtasÕyla dolaylÕ olarak veya menkul kÕymetler
borsalarÕ gibi do÷rudan finansal piyasalar sayesinde etkileúim içerisine
girebilmektedir. En yaygÕn dolaylÕ etkileúim bankalar vasÕtasÕ ile
gerçekleúmektedir. Örne÷in ev veya araba kredisi kullanÕlmasÕ durumunda
para do÷rudan tasarruf sahiplerinden de÷il, finansal kuruluúlardan temin
edildi÷i için dolaylÕ finansman yöntemi kullanÕlmaktadÕr. Ancak menkul
kÕymetler borsasÕnda herhangi bir úirketin hissesinin alÕnmasÕ veya herhangi
bir úirkete ait tahvilin alÕnmasÕ durumunda söz konusu úirket do÷rudan fon
sahiplerinden kaynak sa÷lamÕú olmaktadÕr. Genellikle en yaygÕn borç veren
32
kesim hane halkÕ iken borç alanlar a÷ÕrlÕklÕ olarak firmalar ve hükümetlerdir.
1.2.

Finansal AracÕlÕk Teorisi

BankalarÕn temel iúlevi finansal aracÕlÕk iúlemleri yaparak mevduat
toplamak ve kredi kullandÕrmaktÕr. Finansal aracÕlÕk iúlemleri yapan katÕlÕm
bankalarÕ ile konvansiyonel bankalar karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda katÕlÕm bankalarÕnÕn
daha düúük kaynak imkânlarÕna sahip oldu÷u ve bu sebeple kaynaklarÕnÕ
33
daha etkin kullanmasÕ gerekti÷i ifade edilmektedir.
Finansal aracÕ kurumlar genellikle üç kategoride ele alÕnmaktadÕr. Bunlar
mevduat toplayan kuruluúlar, yatÕrÕm aracÕ kurumlarÕ ve tasarruf
kuruluúlarÕdÕr. Sözleúmeli tasarruf kurumlarÕ, sigorta úirketleri ve emeklilik
fonlarÕndan; yatÕrÕm aracÕlarÕ ise finansman úirketleri ve yatÕrÕm fonlarÕndan
34
Türkiye’de bankalar kendi aralarÕnda mevduat, katÕlÕm
oluúmaktadÕr.
bankalarÕ, kalkÕnma ve yatÕrÕm bankalarÕ úeklinde sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr.
Mevduat bankalarÕnÕn halktan ve úirketlerden mevduat, katÕlÕm bankalarÕnÕn
ise katÕlÕm fonu toplama yetkisi bulunmaktadÕr. Toplanan mevduat ve katÕlÕm
fonlarÕ kredi kullanÕlmak suretiyle fon talep edenlere verilmektedir.
32

R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O’brien, Money, Banking and the Financial System,
International Edition, Prentice Hall, 2012,s.4.
H. Ali Ata & Mehmet Fatih Bu÷an, “Factors Affecting the Efficiency of Islamic and
Conventional Banks in Turkey”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Volume:
12, No.1, Jan-Mar, 2016, ss. 90-97.
34
Frederic S. Mishkin, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Bilim Teknik YayÕnevi, østanbul, 2000,
ss. 39.
33

11

Türkiye Bankalar Birli÷i

Hane halkÕ ve úirketlerin önemli bir kÕsmÕ fon ihtiyaçlarÕnÕ genellikle
banklardan temin etmektedir. BankacÕlÕk sisteminde geliúmiú pek çok ürün
ve nitelikli insan kayna÷Õ bulunmaktadÕr. Bu durumun en önemli sebepleri,
bankalarÕn ihtisaslaúmÕú kuruluúlar olmasÕ nedeniyle asimetrik bilgi sorununu
kolaylÕkla çözebilmesi ve ölçek ekonomisinden yararlanarak aracÕlÕk
35
maliyetlerini indirebilmeleridir. YapÕlan çalÕúmalarda düúük faiz oranlarÕnÕn
bankalarÕn aracÕlÕk iúlevini daha etkili bir úekilde yerine getirmelerini
36
sa÷ladÕ÷Õ ifade edilmektedir.
Bankalar kurumsallaúmÕú ve bankacÕlÕk alanlarÕnda ihtisaslaúmÕú
úirketler olduklarÕ ve uzman personel çalÕútÕrdÕklarÕ için asimetrik bilgi
konusunda mevduat müúterilerine göre daha çok bilgiye sahiptirler. Asimetrik
bilgi (asimetric information), ekonomi ve finansal piyasalar konularÕnda, bir
tarafÕn di÷erine göre daha do÷ru veya daha fazla bilgi sahibi olmasÕ ve alÕmsatÕm iúlemlerinde avantajlÕ konumda bulunmasÕdÕr.
Amerika Birleúik Devletleri gibi geliúmiú ekonomilerde bankacÕlÕk
sektörünün yanÕ sÕra sigorta úirketleri, bireysel emeklilik, faktöring, yatÕrÕm
aracÕlarÕ, finansal kiralama úirketleri ile vakÕf ve fonlar piyasada önemli
oyuncular olarak görülmektedir. Öte yandan, Türkiye gibi geliúmekte olan
piyasalar da ise bankacÕlÕk sektörü finans sektörünün egemen gücü
oldu÷undan bahse konu úirketlerin finansal aracÕlÕk fonksiyonu ve piyasa
yapÕcÕlÕ÷Õ çok sÕnÕrlÕ kalmaktadÕr.
BankalarÕn bankacÕlÕk sistemindeki en önemli fonksiyonlarÕndan birisi de
para yaratma mekanizmalarÕna baúvurmalarÕdÕr. Kaydi para çarpanÕ, kredi
yolu ile yaratÕlan kaydi paranÕn, sisteme mevduat olarak dönmesi ve yeniden
krediye dönüútürülerek sisteme eklenmesi ve aynÕ sürecin zorunlu karúÕlÕk
seviyesinin altÕna inene kadar sürdürülmesidir. Klasik kaydi para çarpanÕ
aúa÷Õdaki úekilde gösterildi÷i gibidir.
ࡷࢇ࢟ࢊࡼࢇ࢘ࢇ.ࢇ࢘ࢇଓሺሻ ൌ


ࡾࢋࢠࢋ࢘࢜ࡻ࢘ࢇଓሺ࢘࢘ ሻ

BankalarÕn para yaratma kabiliyetine munzam karúÕlÕklarÕn yanÕ sÕra
menkul kÕymete dönüútürme oranÕnÕ da ilave edilir. Di÷er tüm úartlar aynÕ
iken yaratÕlan kredilerin menkul kÕymete dönüútürülerek yeniden kaynak

35

Gary Gorton ve Andrew Winton, “Financial Intermediation”, The Wharton School Financial
Institutions Center, Working Paper, 2002, ss.2-28.
Ersan Özgür, “KatÕlÕm BankalarÕnÕn Finansal Etkinli÷i ve Mevduat BankalarÕ øle Rekabet
Edebilirli÷i”, Doktora Tezi, Afyonkarahisar 2007, ss.1-25.
36
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edinilmesi ve elde edilen kayna÷Õn yeniden sisteme sokularak krediye
37
dönüútürülmesi çarpanÕn formülasyonunda ayrÕca bir çarpan do÷urur.
Bankalar akreditif, teminat mektubu veya kredi kartÕ uygulamalarÕ
sayesinde gayrinakdi kredi imkanlarÕnÕ kullanabilmektedir. Müúterilerin
taahhütlerini yerine getirmeyip teminat mektuplarÕnÕn tazmin olmadÕ÷Õ ve
kredi kartÕ müúterisinin borcunu ödedi÷i müddetçe bankalar sadece genel
karúÕlÕk ayÕrmaktadÕr. Ancak teminat mektubunun tazmin olmasÕ ve kredi
kartÕ sahiplerinin borcunu ödememesi durumunda genellikle müúterilere
normal kredi kullandÕrÕlma yoluna gidilmektedir. Yani gayrinakdi kredi bilanço
içinde aktiflerin altÕnda izlenen kredi iúlemine dönüúmektedir. Müúterilerin
temerrüt etmesi durumunda ise bu kredileri için özel karúÕlÕk ayrÕlmasÕ
gerekmektedir. Mohsin S. Khan ve Abbas Mirakhor, øslami ilkelere göre
çalÕúan ekonomilerin para yaratma mekanizmasÕnÕ daha optimal kullandÕ÷ÕnÕ
38
ileri sürmektedir.
Borca dayalÕ finansal sistem ile ortaklÕ÷a dayalÕ finansal sistem olmak
üzere iki çeúit finansman yöntemi bulunmaktadÕr. Borca dayalÕ para
sisteminde ekonomi geliúse bile borç oranlarÕ daha da artmaktadÕr. Para ve
sermaye piyasalarÕnda, piyasada üretilen mal ve hizmetleri 20 defa
alabilecek para bulunmaktadÕr. Mevcut para sisteminin spekülasyona uygun
39
olmasÕ ve reel ekonomiye dayanmamasÕ krizlere davetiye çÕkarmaktadÕr.
øslami bankacÕlÕ÷a olan ilgi 2008 küresel krizinden sonra artmaya
baúlamÕútÕr. øslami bankalarÕn bilançolarÕnda türev ürünlere, geleneksel
menkul kÕymetleútirmelere ve toksit ürünlere yer vermemesi son küresel
40
krizden daha az etkilenmelerine yol açmÕútÕr. Müslüman ülkelerin yanÕ sÕra
gayrimüslim ülkelerin de faizsiz finansa yönelmesine ba÷lÕ olarak buradaki
toplam bilanço büyüklü÷ünün yaklaúÕk olarak 2 trilyon dolara yükselmesine
yol açmÕútÕr. øslami bankalarÕn ve finansal kuruluúlarÕn sa÷ladÕ÷Õ finansal
aracÕlÕk hizmetlerinin yanÕ sÕra ekonomik büyümeye ve sosyal kalkÕnmaya da
yardÕmcÕ oldu÷u görülmektedir. øslam ülkelerinde gerekli olan ekonomik ve
sÕnai kalkÕnmanÕn gerçekleúebilmesi için, bireylerin, toplumun ve devletlerin
yanÕ sÕra finansal kuruluúlarÕn da bütüncül bir yaklaúÕmla hareket etmesi
gerekmektedir.

37

Yusuf Dinç, “Gölge BankacÕlÕktan Regüler BankacÕlÕ÷a Geçiú: Türkiye’deki Özel Finans
KurumlarÕ Örne÷i” østanbul: T.C. Marmara Üniversitesi BankacÕlÕk Anabilim DalÕ, 2015, ss. 8388.
38
Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, “Theotetical Studies in Islamic Banking and Finance”,
The Institute for Research and Islamic Studies, Islamic Economy, Vol. 4 Houston, 1992, ss.
51-79.
39
Mete Gündo÷an, Borca DayalÕ Para Sistemi, Ankara, Keúif YayÕnlarÕ, 1999, s.38.
40
Sajjad Zaheer, Steven Ongena ve Sweder J.G. Van Wijnbergen, The Transmission of
Monetary Policy Through Conventional and Islamic Banks, 2013, ss.175-220.
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øslami sözleúmelerin úeffaf olmasÕ ve taraflarÕn yükümlülüklerine her
zaman riayet etmeleri beklenmektedir. Bu koúullarÕn sa÷lanmasÕ halinde,
finansal aracÕlÕk teorisinin temelini oluúturan asimetrik bilgi (asimetric
information) ve ahlaki tehdit (moral hazard) riski faktörlerinin etkisinin
azalmasÕ beklenilebilir. øslam dini mülkiyet haklarÕnÕn korunmasÕnÕ sa÷larken
41
bireysel, toplumsal ve devlet arasÕnda denge gözetmektedir.
1.2.1.

Banka Tarihçesi ve Di÷er Finansal Kuruluúlar

øngilizce’de bank olarak kullanÕlan “banka” teriminin øtalyanca “banco”
kelimesinden geldi÷i ileri sürülmektedir. Arapça’daki “el-benk” kelimesinin de
øtalyancadan geldi÷i ancak “el-masrif” kelimesinin ise altÕn, gümüú ve di÷er
paralarÕn kendi aralarÕnda de÷iú tokuú anlamÕndaki “sarf” kelimesinden
türetildi÷i ifade edilmektedir. Ortaça÷da øtalya’da masalarda madeni
paralarÕn a÷ÕrlÕklarÕnÕ tartan, ayarlarÕna bakan, para bozma ve emanete kabul
etme gibi iúlemleri yapan sarraflar bulunmaktaydÕ. Bu tür iúlemleri yapan
masalara “banço”, bu iúlerle u÷raúanlara ise “banchiero” (banker) adÕ
42
verilmekteydi.
Dünya uygulamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda bankerlik ve sarraflÕk çok eskilere
dayanmakla birlikte modern bankacÕlÕ÷Õn ilkeleri çerçevesinde ilk tesis edilen
banka øtalya’nÕn Venedik úehrinde 1157’de kurulmuútur. økinci banka ise
øtalya’nÕn Cenova úehrinde 1170’te ve sonraki banka ise øspanya’nÕn
Barcelona úehrinde 1401’de kurulmuútur. Kuruluú úekli ve çalÕúma
prensipleri faizli bankalarla örtüúen ve onlara örneklik teúkil eden ilk modern
banka ise 1578 yÕlÕnda Venedik úehrinde kurulan “Banco Della Pizzadi
Rialto”dur. Bu bankanÕn ardÕndan 1609’da Amsterdam BankasÕ, 1694’te
øngiltere BankasÕ, 1800’de Fransa BankasÕ ve 1875’te Almanya BankasÕ
43
(Reichsbank) kurulmuútur.
BankacÕlÕk ve finans alanÕnda 18 yüzyÕlda söz sahibi olan Rothschild
ailesi Avrupa’nÕn en önemli merkezleri olan Londra, Paris, Viyana, Berlin ve
Napoli’de faaliyetlerini devam ettirmiútir. Özellikle birinci dünya savaúÕndan
sonra bankacÕlÕk ve finans alanÕndaki faaliyetlerinin önemli bir kÕsmÕnÕ
44
Amerika’ya taúÕmÕútÕr.
Di÷er finansal kuruluúlar kavramÕ, bankacÕlÕk dÕúÕnda kalan finansal
kiralama, faktöring, tüketici finansman úirketleri ve sigorta úirketleri için
41
Zamir økbal ve Abbas Mirakhor, Ekonomik Geliúim ve øslami Finans, Borsa østanbul A.ù.,
ISBN: 978-605-5076-05-4, 2014, s. 4.
42
Servet BayÕndÕr, øslam Hukuku Penceresinden Faizsiz BankacÕlÕk, Ra÷bet YayÕnlarÕ,
østanbul, 2005, s. 25.
43
Servet BayÕndÕr, a.g.e, 2005, s. 28.
44
George Armstrong, Rothschild Para ømparatorlu÷u Derin Yahudi Devleti, Destek YayÕnevi,
østanbul, ISBN: 6054455638, 1940, ss. 8-26.
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kullanÕlmaktadÕr. Dünya uygulamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda bu úirketlere ilaveten
emeklilik fonlarÕ, bireysel emeklilik, tasarruf sandÕklarÕ, bireysel kooperatif
úirketleri ve mikrofinans gibi úirketlerin tamamÕ di÷er finansal kuruluúlar
olarak kabul edilmektedir.
Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi bazÕ Avrupa ülkelerinde orta ve
düúük gelirli insanlarÕ ev sahibi yapmaya yönelik olarak kurulan ve
konvansiyonel bankalarÕn iútiraki úeklinde tesis edilen yapÕ tasarrufu sistemi,
tasarrufa dayalÕ bir finans sistemi olarak ülkemizde faaliyet gösteren bazÕ
firmalarÕn uyguladÕ÷Õ sisteme benzemektedir. YapÕ tasarruf sisteminin
Türkiye’de hayata geçirilebilmesi için BDDK nezdinde gerekli mevzuat
çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
1.2.2.

Piyasa YapÕcÕlÕ÷Õ Teorisi

Piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ, birincil ve ikincil piyasalarÕn geliúmesi amacÕyla kamu
borçlanma senetlerinin bir takÕm ayrÕcalÕklarla öncelikli olarak belirli
yatÕrÕmcÕlara satÕlmasÕdÕr. Piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin etkin bir úekilde
kullanÕlmasÕ ile piyasalara, hükümetlere ve borç verenlere bir takÕm
avantajlar sa÷lanmaktadÕr. Bu sistemin piyasalara sa÷ladÕ÷Õ en önemli fayda
birincil ve ikincil piyasalarÕn geliúimine katkÕ sunarak piyasa derinli÷ini
arttÕrmasÕdÕr. Piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ lisansÕ alan bankalarÕn do÷rudan hazine
ihalelerine katÕlÕp teklif verme, merkez bankalarÕ ile açÕk piyasa iúlemleri
yapabilme, piyasalara yakÕnlÕk ve likiditeye eriúim kolaylÕ÷Õ bulunmaktadÕr.
Bu bankalara “piyasa yapÕcÕsÕ bankalar” ve bu sisteme de “piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ
sistemi” denilmektedir. Hazine bu sistem sayesinde piyasalarÕn geliúmesine
yardÕmcÕ olurken hem daha düúük maliyetle hem de borçlanma garantisi
45
altÕnda ihale açabilmektedir.
Piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sistemi, finans alanÕnda uzmanlaúmÕú birtakÕm
kuruluúlarÕn yükümlülükleri yerine getirmeleri karúÕlÕ÷Õnda kendilerine belirli
ayrÕcalÕklar tanÕnmasÕ amacÕyla oluúturulmuútur. Bu hedef do÷rultusunda
devlet, devlet iç borçlanma senetleri ve sukuk gibi birincil ve ikincil
piyasalarda iúlem görebilen borçlanma araçlarÕna baúvurarak kamu borç
stokunu yönetmektedir. Mevduat bankalarÕndan bazÕlarÕnÕn devlet iç
borçlanma senedi piyasalarÕnÕ daha etkin kÕlmalarÕ amacÕyla devlet
tarafÕndan kendilerine bir takÕm avantajlar sa÷lanmaktadÕr.
Devlet iç borçlanma senetlerinde tek fiyat veya çoklu fiyat úeklinde iki tür
ihale yöntemi kullanÕlmaktadÕr. Faiz dalgalanmalarÕnÕn yüksek oldu÷u
piyasalarda tek fiyat ihalesi en yüksek faizi garanti etti÷inden, yatÕrÕmcÕlar için
daha güvenli kabul edilmektedir. Faiz dalgalanmasÕnÕn yüksek olmadÕ÷Õ
45

Marco Arnone & Piero Ugolini, “Primary Dealers in Government Securities”, IMF, 2005, ss.
4-8.
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piyasalarda çoklu fiyat ihalesi rekabeti artÕran bir yöntemdir.

46

Kamu menkul kÕymetleri pek çok ülkede likit kÕymetler olarak kabul
edilmekle birlikte, esasÕnda dolaylÕ para politikasÕ araçlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ
47
sa÷layan enstrümanlardÕr. Piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin etkin bir úekilde
tesis edilebilmesi için bir takÕm úartlar gerekmektedir. Hükümetin menkul
kÕymet ihraçlarÕyla ilgili stratejisinin bulunmasÕ, faiz oranlarÕnÕn serbestçe
belirlenebilmesi, piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sistemi için yeterli oyuncunun bulunmasÕ,
menkul kÕymet ihracÕnÕn bulunmasÕ ve ikincil piyasalarda iúlem görmesi,
menkul kÕymet ihraç müzayedelerinde etkin fiyatÕn bulunmasÕ, birincil ve
48
ikincil piyasa aracÕlarÕnÕn yeterli kar marjÕ ile çalÕúmasÕ gerekmektedir.
Tahvil piyasasÕ özellikle uzun vadeli borçlanma ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ
amacÕyla finansal aracÕlarÕn ve yatÕrÕmcÕlarÕn faiz getirisi sa÷lamasÕ ve tahvil
ihraç edenlerin kolaylÕkla borçlanmasÕ için taraflarÕ bir araya getirir. Menkul
kÕymet iúlemlerinin güvenli ve yasal zemine oturmasÕ için altyapÕnÕn iyi tesis
edilmesi önem arz etmektedir. Etkin tahvil piyasasÕ için tam rekabetin
oldu÷u, iúlemlerin düúük maliyetle gerçekleúti÷i, güvenilir ve sa÷lam
piyasanÕn tesis edildi÷i ve piyasa katÕlÕmcÕlarÕnÕn farklÕlaútÕ÷Õ bir piyasa yapÕsÕ
49
bulunmalÕdÕr.
Piyasa yapÕcÕlarÕnÕn büyük bankalardan oluúmasÕ nedeniyle piyasa
yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin her zaman etkin bir úekilde çalÕúmasÕ beklenmektedir.
Yüksek enflasyon, faiz oranlarÕ, kamu borç stoku ve kur riski gibi yapÕsal
sorunlarÕn bulundu÷u ülkelerde, borçlanma maliyetinin birincil piyasa
iúlemleri sürecinde belirlenmesi nedeniyle borç alanlar öncelikli olarak birincil
piyasaya üzerinde yo÷unlaúmaktadÕrlar. AyrÕca etkin ikincil piyasalar, müúteri
tabanÕnÕn geniúlemesine, ortalama borç maliyetinin azaltmasÕna ve riskin
etkin yönetilmesine katkÕ sa÷lamaktadÕr.
1.2.3.

Faiz Teorileri

Faiz baúkasÕna ait parayÕ belli bir süreli÷ine kullanmanÕn maliyeti
úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Fon ihtiyacÕ bulunan bir kiúi, ticari iúletme veya
devlet yeterli kayna÷a sahip de÷ilse bunu fon fazlasÕ bulunan kiúilerden
ödünç almak suretiyle yerine getirmektedir. Günümüzde fon fazlasÕ ve fon

46

Meral Vurucu Demir, 4749 SayÕlÕ Kamu FinansmanÕ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
HakkÕnda Kanunun Getirdi÷i Yenilikler, Önceki Mevzuat øle KarúÕlaútÕrÕlmasÕ, Devlet Bütçe
UzmanlÕ÷Õ AraútÕrma Raporu, Ankara 2004, s. 24.
47
A Handbook, Developing Government Bond Markets, World Bank and International
Monetary Fund, ss. 7-12.
48
M. Arnone & P. Ugolini, a.g.e., s. 11.
49
A Handbook, Developing Government Bond Markets, World Bank and International
Monetary Fund, s. 4.
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ihtiyacÕ bulunanlarÕ bir araya getirmek amacÕyla lisansÕ bulunan ve
kurumsallaúmÕú birer müessese olan bankalar bu iúlevi yerine getirmektedir.
YatÕrÕm kararlarÕ, yatÕrÕmÕn marjinal getirisinin yatÕrÕmÕn marjinal
maliyetinin üstünde oldu÷u yerde gerçekleúir. Finansal varlÕklara olan yatÕrÕm
taleplerini belirleyen faktörler; yatÕrÕmcÕnÕn servet düzeyi, beklenen getiri,
beklenen enflasyon, risk, likidite ve vergi oranÕ úeklinde sÕralanabilir. YatÕrÕm
yapÕlÕrken ya özkaynakla veya borçlanarak finansman sa÷lanÕr. Fon açÕ÷Õ
bulunanlar fon ihtiyaçlarÕnÕ giderirken anaparaya ilave faiz ödemek
durumundadÕrlar. Faiz hesaplamasÕnda paranÕn zaman de÷eri, alternatif
fÕrsat maliyeti, faiz oranÕ, teminat, borcun ödenme süresi, risk ve kefalet gibi
50
unsurlar en önemli kalemlerdir.
Faiz ile getiri arasÕndaki iliúki pozitif, negatif veya yatay olabilir.
Beklentiler teorisinde, farklÕ vadeli iki tahvil birbirinin ikamesi olabilir. AyrÕca
bu teoride uzun dönem faiz oranlarÕ kÕsa dönem faizinin beklenen
ortalamasÕndan oluúmaktadÕr. Bu sebeple, uzun dönem faiz oranlarÕnÕn
51
oynaklÕ÷Õ daha düúüktür. Likidite primi teorisinde ise uzun vadeli faizler
hesaplanÕrken, kÕsa vadeli faizlerin beklenen ortalamasÕna likidite priminin
eklenmesiyle bulunur.
Kredi maliyetleri, bankacÕlar ile iúadamlarÕnÕn müzakere sonucu
imzaladÕ÷Õ sözleúmeler ve pazarlÕk güçleriyle ilintilidir. Kapitalist ekonomi
sistemi sadece geçmiú, úimdi ve gelecekteki sermaye ve iú gücü ile
sÕnÕrlandÕrÕlamayaca÷Õ, ayrÕca finansal iliúkilerin de önemli oldu÷u kabul
edilmektedir. Kurumsal karmaúa nihai sermayeye sahip olan, sermayeyi
kontrol eden ve yönetenler arasÕnda pek çok katmanÕn oluúmasÕna yol
açabilir. Modern dünyanÕn finansal iliúkiler analizlerinde sermaye sadece iúin
kaynak yapÕsÕ ve nakit akÕmlarÕyla sÕnÕrlandÕrÕlamaz. Hane halkÕnÕn konut,
taúÕt ve ihtiyaç kredileri, firmalarÕn kredi talepleri, hükümetlerin borçlanma
ihtiyacÕ ve uluslararasÕ oyuncularÕnÕn para arz ve talebi kaynak tahsisinde ve
52
Kapitalist ekonomik sistemde,
da÷ÕtÕmÕnda önemli rol oynamaktadÕr.
günümüzdeki paradan yoksun kalmanÕn maliyeti olarak faiz tahsil
edilmektedir. Halbuki øslami finansal sistemlerde ise günümüzdeki paranÕn
maliyeti genellikle yatÕrÕm verimlili÷ine ve elde edilen karÕn paylaúÕmÕ ile
yakÕndan iliúkilidir.
Ekonomik sistemlerde paranÕn iúlem, mübadele ve de÷er saklama
fonksiyonu bulunmaktadÕr. Modern ekonomik sisteminin babasÕ sayÕlan
50

Mehmet Saraç, Finans Teorisini Yeniden Düúünmek, øktisat YayÕnlarÕ, 2017, ss. 20, 33-47.
Massimo Guidolin ve Daniel L. Thornton, Predictions of Short-Term Rates and The
Expectations Hypotesis of The Term Structure of Interest Rates, European Central Bank.
Working Paper Series, No: 977, 2008, ss.6-12.
52
Hyman P. Minsky, “The Financial Instability Hypothesis”, Levy Economics Institute of Bard
College, Working Paper No: 74, May 2012, ss.1-20.
51
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Keynes’in para talebi; iúlem, ihtiyat ve spekülasyon amacÕyla oluúur. Keynes,
klasik iktisatçÕlarÕn iki temel varsayÕmÕna karúÕ çÕkmÕútÕr. Bunlardan ilki, politik
istikrarÕn ve sosyal refahÕn var oldu÷u dönemde serbest piyasa ekonomisinin
tam istihdama yönelmeyece÷i, di÷eri ise klasik miktar teorisine itirazÕdÕr.
Klasiklerde para talebi, faiz oranlarÕndaki de÷iúmelerden ba÷ÕmsÕzdÕr;
bireyler iúlem ve ihtiyat amacÕyla para talebinde bulunurlar. Keynes para
teorisinde ise para arz ve talebi faiz oranÕnÕ belirler ve para bir mal olarak
de÷il bir aktif olarak de÷erlendirilmektedir. Keynes’de spekülatif amaçla nakit
tutma, “consol” adÕ verilen vadesiz tahvil fiyatlarÕnda yaúanan de÷iúmelerden
kazanç sa÷lamak amacÕyla atÕl para tutma talebidir. Yüksek faiz haddinde
spekülatif para talebi küçüktür; tahvil talebi ise yüksektir. Elde para
bulundurmanÕn fÕrsat maliyeti yüksek ise halk gelir getiren aktif tutmayÕ tercih
edecektir. Faiz oranlarÕ normal olarak kabul edilen orandan düúükse halk faiz
53
oranlarÕnÕn yükselece÷i beklentisi altÕnda nakit tutmayÕ tercih edecektir .
Merkez bankalarÕnÕn uyguladÕ÷Õ para politikalarÕnÕn amaçlarÕ arasÕnda,
fiyat istikrarÕnÕn sa÷lanmasÕ, faiz oranlarÕnda ve reel döviz kurlarÕnda istikrar
gibi hedeflerin yanÕ sÕra, büyüme ve istihdamÕn artÕrÕlmasÕ gibi reel hedefler
de bulunmakta oldu÷u görülmektedir. Enflasyonun yarattÕ÷Õ belirsizlik
ortamÕnÕn tasarruf, yatÕrÕm ve üretim kararlarÕnÕ negatif etkilemesi ve bunun
uzun vadede büyümeyi yavaúlatmasÕ hatta eksi de÷erlere ulaútÕrmasÕ fiyat
istikrarÕnÕn sa÷lanmasÕnÕ para politikasÕnÕn öncelikli hedefi haline getirmiútir.
Phillips E÷risinin kÕsa dönemde vurguladÕ÷Õ enflasyon ve büyüme arasÕndaki
çatÕúma finansal liberalizasyonu yaúamÕú, dÕúa açÕk bir ülkede döviz kuru ve
faiz oranlarÕnÕn aynÕ anda kontrol edilmeye çalÕúÕlmasÕnda da yaúanmaktadÕr.
Özellikle para politikalarÕnÕn kÕsa dönemde ekonomik büyümeyi teúvik edici
yönde kullanÕldÕ÷Õ dönemlerde yüksek enflasyonla karúÕlaúÕlmasÕ para
politikasÕnÕn temel hedefleri arasÕndaki çatÕúma sorununu gündeme
getirirken hedefler arasÕnda bir seçim yapÕlmasÕ ve öncelik sÕrasÕ verilmesi
54
gere÷ini de ortaya koymaktadÕr.
Sermaye hareketlerinin serbest oldu÷u piyasalarda merkez bankalarÕ
para arzÕ, faiz oranÕ ve kur seçeneklerinden sadece birini do÷rudan kontrol
edebilir. Bu üç de÷iúkenin tümü veya ikisi aynÕ anda do÷rudan kontrol
edilemez. Buna Merkez bankasÕnÕn para arzÕ, döviz kurlarÕ ve faiz oranlarÕ
aynÕ anda sabitleyememesine literatürde imkânsÕz üçlü (impossible trinity)
55
denilmektedir. Sabit döviz kuru sistemlerinde kurla birlikte para arzÕnÕ ve
faizi kontrol etmek zor oldu÷undan son yÕllarda pek çok merkez bankasÕ
esnek döviz kuru sistemine geçmiútir. DolaúÕmdaki para miktarÕ gevúetilirse
likidite bollu÷u yaúanÕr ve faiz oranlarÕ düúer; tersi durumda ise likidite kÕtlÕ÷Õ
baú gösterir ve faiz oranlarÕ yükselir. Enflasyonla mücadeleyi ana hedef
53

Eriúah ArÕcan, Para PolitikasÕ ve Merkez BankasÕ Bilançosu, Ders NotlarÕ, 2013.
Eriúah ArÕcan, a.g.e.,, 2013.
Timur Önder, Para PolitikasÕ: AraçlarÕ, AmaçlarÕ ve Türkiye UygulamasÕ, UzmanlÕk
Yeterlilik Tezi, TCMB Piyasalar Genel Müdürlü÷ü, Ankara, 2005, s.35.
54
55
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olarak belirleyen bir merkez bankasÕnÕn faizleri çok düúük seviyelere
indirmesi son derece zordur. Çünkü merkez bankasÕnÕn öncelikli hedefi para
arzÕnÕ sÕkÕlaútÕrmasÕ ve enflasyon oranlarÕnÕ düúürmesidir. SÕkÕ para politikasÕ
piyasadaki likiditenin azalmasÕna ve dolayÕsÕyla faiz oranlarÕnÕn artmasÕna yol
açacaktÕr. Bu sebeple, son dönemlerde merkez bankalarÕnÕn genellikle açÕk
enflasyon hedeflemelerinden vazgeçti÷i, esnek politikalar için artÕ eksi
úeklinde bir bant belirledi÷i veya örtük enflasyon hedeflemesine geçti÷i
görülmektedir.
1.2.4.

Serbest Piyasa Sistemde Faiz Belirleme Yöntemleri

Kapitalist sistemde faiz belirlenirken, kredinin batma olasÕlÕ÷Õ, paranÕn
net bugünkü de÷eri ve paradan yoksun kalmanÕn maliyeti belirleyici temel
unsurlardÕr. Neoklasik iktisatçÕ olarak bilinen Irving Fisher’in ortaya koydu÷u
model, “Fisher Etkisi” olarak bilinmektedir. Mal ve hizmet fiyatlarÕndaki artÕú
veya düúüú insanlarÕn yaúam maliyetini ve paranÕn bugünkü de÷erini
de÷iútirmektedir. Bu teoride nominal faiz, reel faiz ve enflasyon oranlarÕnÕn
toplamÕndan oluúur.
ߨ ൌ  ݎ ݂݈݁݊ܽ݊ݕݏ
YukarÕdaki denklemde reel faiz, nominal faizden enflasyon oranÕnÕn
düúülmesi ile bulunur. Buna göre yeni denklemimiz aúa÷Õdaki halini
almaktadÕr.
 ݎൌ ߨ െ ݂݈݁݊ܽ݊ݕݏ
Fisher, normal úartlarda sÕfÕr ve negatif faizin mümkün olmayaca÷ÕnÕ
ancak fiyatlar genel seviyesindeki artÕúÕn faiz oranÕndan yüksek olmasÕ
durumunda bu durumla karúÕlaúÕlmasÕnÕn ihtimal dahilinde oldu÷unu ifade
etmektedir. Fisher'de beklenen enflasyonda 1 birim düúüú olursa nominal
faizler de aynÕ oranda geriler. Bu durumda ülkenin risk algÕsÕ düúece÷i için
nominal faiz ile birlikte reel faizler de düúmüú olur. Enflasyonun yüksek
oldu÷u, ekonomik ve siyasal istikrarÕn sa÷lanamadÕ÷Õ ülkelerde risk algÕsÕnÕn
bozulmasÕ nominal faizle birlikte reel faizin de yüksek oluúmasÕna yol
56
açmaktadÕr. Piyasa oyuncularÕ yukarÕdaki denkleme ilave olarak her
ülkenin risklilik durumuna göre risk primini de modele eklemektedir. Sonuç
olarak, serbest piyasa sisteminde nominal faiz enflasyon, reel faiz ve risk
priminden oluúmaktadÕr.
ߨ ൌ  ݎ ݂݈݁݊ܽ ݊ݕݏ ݅݉݅ݎ݇ݏ݅ݎ

56

Irving Fisher, The Theory of Interest, as DetermÕned by ImpatÕence to Spend Income and
OpportunÕty to Invest it, Liberty Fund, Inc., 1930, ss. 204-205.
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Günümüzde faiz oranlarÕ, Londra BankalararasÕ Borçlanma Faiz OranÕ
(London Interbank Offered Rate - LøBOR) her gün saat 11.10’da øngiltere
Bankalar Birli÷i’nde yer alan 18 banka tarafÕndan belirlenerek, Thomson
Reuters aracÕlÕ÷Õyla, Londra saatiyle 12.00’de ilan edilmektedir.
Belirlenen günlük LIBOR faiz oranÕ pek çok finansal iúlemlerde eúik
de÷er olarak kabul görmektedir. Ülke tahvil satÕúÕndan, úirket borçlarÕna,
türev iúlemlere, konut kredisine, otomobil kredisi gibi pek borçlanma ve takas
iúleminde LøBOR dikkate alÕnmaktadÕr. LøBOR’un eúik de÷er olarak
kullanÕldÕ÷Õ finansal küresel iúlem hacminin 800 trilyon dolar oldu÷u tahmin
edilmektedir. Macquarie Reserch firmasÕnÕn yaptÕ÷Õ analizde LIBOR oranÕnÕn
binde 4 (0,4) oranÕnda manipüle edilmesi durumunda vatandaúÕn 176 milyar
57
dolar zarara u÷rayaca÷Õ iddia edilmektedir.
LIBOR’a alternatif olarak, 14 KasÕm 2011 tarihinden itibaren
Ortado÷u’daki ülkelerinden 16 øslami banka bir araya gelmek suretiyle
Thomson Reuters aracÕlÕ÷Õyla øslami BankalararasÕ KarpayÕ OranÕ (Islamic
Interbank Benchmark Rate-IIBR) belirlemeye baúlamÕútÕr. Dolar cinsinden
belirlenen bu oran øslami finans alanÕnda kÕsa vadeli bankalararasÕ maliyet
oranlarÕnÕn belirlenmesine yardÕmcÕ olmaktadÕr. Thomson Reuters tarafÕndan
katÕlÕmcÕlara Mekke saatiyle 10’da gönderilen ilk e-postada verilerin en geç
saat 11’e kadar yetiútirilmesi, saat 10.30’da ise tekrar hatÕrlatma mesajÕ
gönderilmektedir. Mekke saatiyle 9.00-10.45 arasÕnda en az 8 bankanÕn
gönderdi÷i veriler esas alÕnarak pazar-perúembe günleri arasÕnda günlük
olarak IIBR oranlarÕ ilan edilmektedir. IIBR oranlarÕ úimdiye kadar gecelik,
haftalÕk, aylÕk, 2 aylÕk, 3 aylÕk, 6 aylÕk, 9 aylÕk ve yÕllÕk (12 aylÕk) olmak üzere
8 vade için hesaplanmaktadÕr. Hesaplama yapÕlÕrken en yüksek ve en düúük
%25’lik tutarlar hariç tutularak ortadaki %50’nin aritmetik ortalamasÕ alÕnarak
58
bu oran hesaplanmakta ve ilan edilmektedir.
LøBOR’un faiz oranÕnÕ ancak IIBR’nin ise beklenen getiriyi ölçtü÷ünü,
LøBOR’un tersine IIBR oranÕnÕn úeriata uyum maliyetini gösterdi÷ini, øslami
bankalarÕn varlÕklarÕnÕn risk profillerini yansÕttÕ÷ÕnÕ ve øslam ekonomisi ve
finansÕyla ba÷lantÕsÕnÕ tespit amacÕyla kullanÕldÕ÷Õ ileri sürmektedir. Avrupa
ve Amerika piyasalarÕ ile Ortado÷u ülkelerinin piyasa úartlarÕ birebir
örtüúmese bile küresel piyasalar nedeniyle iki oran arasÕnda az da olsa bazÕ
iliúkiler ortaya çÕkabilmektedir. Ancak, LøBOR oranÕ do÷rudan faiz ile ilintili
oldu÷undan sermaye ile iliúkisi ex-ante iken IIBR oranÕ ise risk paylaúÕmÕ ve
getiri oranÕna dayandÕ÷Õndan sermaye ile ex-post’dur. øslami finansta yatÕrÕm
57
Süleyman Yaúar, Faiz Lobisi ParanÕzÕ NasÕl ÇaldÕlar? ÇÕra YayÕnlarÕ, østanbul, 2013, ss.1017.
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Business and Law, Deakin University, 221 Burwood Highway, Vic-4168, Ausralia, 2014, ss.130.
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seviyesi sermayenin marjinal verimlili÷inin sermayenin marjinal maliyetine
eúit olmasÕna kadar devam etmektedir. Söz konusu makalede uzun vadede
LøBOR ile IIBR arasÕnda do÷rudan bir aktarma mekanizmasÕ ve
konvansiyonel bankalarÕn tersine øslami bankalarda arbitraj imkânÕ
59
bulunmamakta oldu÷u ifade edilmektedir.
1.2.5.

Finansal Piyasalarda Etkinlik

Etkin piyasa, fon arz ve fon talep edenlerin riske göre ayarlanmÕú
marjinal getiri oranlarÕnÕn eúitlendi÷i piyasa úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Etkin
piyasanÕn oluúmasÕ için taraflarÕn tam bilgiye maliyetsiz ve hÕzla
ulaúabilmesi, giriú ve çÕkÕú serbestiyetinin bulunmasÕ, bilginin fiyata
yansÕmasÕ, fiyatlarÕn hÕzla dengeye gelmesi, aúÕrÕ kazanç imkanlarÕnÕn sürekli
olmamasÕ, aracÕlÕk maliyetlerinin düúük olmasÕ ve belli bir otorite tarafÕndan
düzenlenemesi gerekmektedir. Piyasa etkinli÷inin düzeyleri; zayÕf formda
piyasa etkinli÷i, yarÕ güçlü formda piyasa etkinli÷i ve güçlü formda piyasa
etkinli÷i olarak 3’e ayrÕlmaktadÕr. YapÕlan çalÕúmalar genellikle büyük
borsalarÕn etkin oldu÷unu ancak bu etkinli÷in güçlü formda olmadÕ÷ÕnÕ
60
göstermektedir.
Etkin piyasalar denildi÷inde genellikle para piyasalarÕ, sermaye
piyasalarÕ, borsa ve sigortacÕlÕk sektörleri gibi farklÕ piyasalar anlaúÕlmaktadÕr.
Geliúmiú ülkelerde sermaye piyasalarÕnÕn yanÕsÕra para piyasalarÕ da oldukça
geliúmiú durumdadÕr. Türkiye gibi geliúmekte olan ülkelerde ise bankacÕlÕk
sektörü finansal sektörün %80’inden fazlasÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu sebeple,
bu bölümde bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷ine iliúkin detaylÕ açÕklamalara yer
verilmiútir.
Denetim otoritelerinin öncelikli amacÕ etkin finansal piyasalar tesis
etmek, mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalarÕn kötü
yönetim ve hakim ortak istismarÕndan korunarak banka iflaslarÕnÕn ortaya
çÕkmasÕnÕ önlemektir. Banka denetimlerinde genellikle üç çeúit bilgi toplama
yöntemine baúvurulmaktadÕr. Birinci bilgi toplama kayna÷Õ banka
yönetimlerince 3’er aylÕk dönemler itibarÕyla finansal duruma iliúkin raporlar
hazÕrlanmasÕdÕr. økinci bilgi toplama kayna÷Õ bankalarÕn yÕlsonlarÕ ve üçer
aylÕk dönemlerle hazÕrlattÕ÷Õ ba÷ÕmsÕz denetimden geçmiú kamuoyuna
açÕklanan mali tablolardÕr. Üçüncü bilgi toplama kayna÷Õ ise finansal denetim
otoritesi denetçilerinin yerinde denetim veya gözetim esnasÕnda talep ettikleri
bilgilerdir. Söz konusu bilgiler genel müdürlükten talep edildi÷i gibi zaman
zaman úubelerde de yerinde denetim faaliyetleri icra edilmektedir.
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Bir bankanÕn iflas etmesi durumunda sistemik risk ortaya çÕkmakta ve
mali yapÕsÕ güçlü olan bankalar bile olumsuz etkilenebilmektedir. Piyasaya
olan güvenin bozulmasÕ durumunda bankalararasÕ piyasalardaki limitler
kapanmaktadÕr. Bu sebeple, hem kredi müúterileri istedikleri kredileri alarak
finansal sorunlarÕnÕ çözememekte hem de mevduat sahipleri bankalara ve
finansal kurumlara güvenmedi÷i için parasÕnÕ emanet etmemektedir.
BankalarÕn iflas etmesinin sadece hissedarlar için de÷il aynÕ zamanda
devlet ve di÷er bütün kesimler için hem ekonomik hem de sosyal maliyeti
bulunmaktadÕr. Finansal alanla ilgili yapÕlan düzenlemeler genellikle daha iyi
bir finans altyapÕsÕnÕn tesis edilmesini sa÷lamaya yöneliktir. AyrÕca, mevduat
güvencesinin bulunmasÕ, finansal kurumlarÕn sürdürülebilir kârla ve daha
düúük maliyetle çalÕúmasÕna yönelik önlemler bankalarÕn daha sa÷lÕklÕ
úekilde faaliyet göstermesi amacÕyla uygulanmaktadÕr. Söz konusu
kurumlarÕn daha güçlü bir yapÕya sahip olmasÕ ve daha fazla gelir elde
etmesi yatÕrÕmcÕlarÕn kârÕnÕ yükseltece÷i gibi devlet açÕsÕndan daha çok
verginin tahsil edilmesine ve mudilerin bankalara daha fazla güvenmesine
61
yol açmaktadÕr.
BankalarÕn finansal darbo÷aza girmesine yol açan krizlerin
çözülebilmesi merkez bankalarÕnÕn piyasayÕ fonlamasÕna ve bazÕ durumlarda
mevduata tam garanti getirmesine ba÷lÕdÕr. Di÷er taraftan mevduata tam
garanti verilmesi durumunda banka yöneticilerinin ahlaki tehlike ile karúÕ
karúÕya kalmalarÕ muhtemeldir. Çünkü mevduatÕn tamamÕna garanti
getirilmesi durumunda kredilendirme süreçlerindeki izleme fonksiyonlarÕ
gevúetilebilecek veya teminat talepleri azaltÕlabilecektir. Bu sebeple,
dünyadaki denetim otoritelerinin ekseriyeti mevduata sÕnÕrlÕ güvence
vermektedir.
Klasik anlayÕúta, piyasa sisteminde görünmez el oldu÷u ve piyasanÕn
kendili÷inden tam istihdama gelece÷ini savunulur. Keynesyen ekol, 1929
Ekonomik BuhranÕ ile birlikte ortaya çÕkmÕú ve piyasada görünmez elin
bulunmadÕ÷Õna, devletin para politikasÕ yanÕnda maliye politikasÕnÕ da
62
kullanarak tam istihdamÕn gerçekleúebilece÷ini savunmuúlardÕr.
Finansal piyasalarÕn fonksiyonlarÕnÕ yerine getirebilmesi ve etkin bir
úekilde çalÕúabilmesi için mal ve hizmet sa÷layan finansal kurumlarÕn
düzenlenmesi ve denetlenmesi önem arz etmektedir. Bireysel ve kurumsal
anlamda iú yapan pek çok müúteri finansal sorunlarÕnÕ finansal kurumlar
aracÕlÕ÷Õyla çözmektedir. Yeterli düzenleme ve denetleme yapÕlmadÕ÷Õnda
finansal kuruluúlar riskli iúlemlere, sÕnÕrsÕz grup kredilerine, hâkim ortak
61
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istismarlarÕna, kayÕt dÕúÕ veya çift kayÕt gibi iúlemlere baúvurabilmektedir.
Finansal piyasalarda ortaya çÕkan yeni finansal ürünler ve ahlaki riziko
riskinin bulunmasÕ nedeniyle sürekli düzenleme yapÕlmasÕ ihtiyacÕ
duyulmaktadÕr. Bu sebeple, dünyanÕn pek çok yerinde kurumsal yönetiúim
(coorporate governance) ve úeria yönetiúimi (Shar’iah governance) ilkeleri
benimsenmiútir.
Amerika Birleúik Devletleri’nde (ABD) yaúanan 1873, 1884, 1893 ve
1907 krizlerinin ardÕndan Baúkan Wilson döneminde 1913 yÕlÕnda Federal
Rezerv Kanunu ile birlikte Amerika Merkez BankasÕ kurulmuútur. Federal
rezerv sisteminde güç dengesi bankacÕlar ve iú dünyasÕ, hükümet ve özel
sektör arasÕnda paylaúÕlmÕútÕr. Bu sistemde görevler federal rezerv
bankalarÕ, özel ticari bankalar, yönetim kurulu ve Federal AçÕk Piyasa
Komitesi tarafÕndan yerine getirilir. Federal Rezerv Kanunu Amerika Merkez
63
BankasÕ’na nihai kredi mercii (lender of last resort) görevini vermiútir.
Amerika’daki finansal sistem dünyadaki di÷er ülkelerden tamamen
farklÕlÕk arz etmekte olup 12 adet yerel ve 1 adet merkezi federal rezerv
bankasÕndan oluúmaktadÕr. Her bir federal rezerv bankasÕ sadece kendi
bölgesinde sorumlu olmak kaydÕyla bankalara likidite sa÷layan son mercidir.
Federal rezerv bankalarÕnÕn yer aldÕ÷Õ eyaletler Boston, New-York,
Philadelpia, Richmond, Cleveland, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis,
Dallas, Kansas City ve San Francisco úeklinde tasnife tabi tutulmaktadÕr.
Merkezi federal rezerv bankasÕnÕn yeri Washington DC olup yönetim kurulu 7
kiúilik üyeden oluúur. Federal rezerv bankasÕnÕn yönetim kurulu üyeleri ABD
baúkanÕ tarafÕndan atanÕr ve senato tarafÕndan onaylanÕr. Yönetim kurulu
üyesi en fazla 14 yÕllÕ÷Õna bir defalÕ÷Õna atanabilir. Bir üyenin ikinci defa
atanmasÕ ancak baúkasÕnÕn görev süresini tamamlamak üzere atandÕ÷Õnda
mümkündür. Örne÷in, Alan Greenspan baúka üyenin görev süresini
tamamlamak üzere ve ikinci kere atandÕ÷Õndan 1987-2006 yÕllarÕ arasÕnda
görev yapabilmiútir. Yönetim kurulu baúkanÕ 4 yÕllÕ÷Õna ve birden fazla
64
atanabilir.
Amerika denetim otoritesi (FED-Federal Reserves) banka mali analiz
raporlarÕnda BDDK’nÕn da hali hazÕrda kullanmakta oldu÷u CAMELS veya
CAMELOS dereceleme analizi diye adlandÕrÕlan bir rating sistemi
kullanmaktadÕr. CAMELS tekni÷i bankalarÕn finansal durumunu yasa ve
düzenlemelere ne derece uydu÷unu, yönetim kalitesini ve iç kontrol sistemini
yansÕtmak için tasarlanmÕútÕr. Not sistemine dayalÕ olan CAMELS veya
CAMELOS analizinde sermaye yeterlili÷i, aktif kalitesi, yönetimin etkinli÷i,
kârlÕlÕk, likidite, bilanço dÕúÕ iúlemler ve riske duyarlÕlÕk konularÕ
incelenmektedir. Her bir bölüm için 1’den 5’e kadar ayrÕ ayrÕ not verilmekte
63
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ve nihayetinde her bir banka için genel bir not çÕkarÕlmaktadÕr. Bu sistemde
en iyi nota sahip olan banka 1 en kötü nota sahip olan banka ise 5 notu ile
sÕralanmaktadÕr. øyi rating notuna sahip olan bir banka daha seyrek
denetlenirken düúük nota sahip ve nispeten büyük olan bankalar daha sÕk
denetlenmektedir.
IMF tarafÕndan yayÕmlanan Financial Soundness Indicator: Compilation
Guide adlÕ eserde finansal istikrar göstergeleri olarak makroekonomik
göstergeler, finansal piyasalarÕn durumu, risk yönetimi ve para aktarÕm
mekanizmalarÕna yer verilmektedir. AyrÕca, aktif kalitesine, likidite
yönetimine, karlÕlÕ÷a, gelir gider dengesine, bilanço dÕúÕ iúlemlere ve
operasyonel maliyetlere iliúkin pek çok rasyonun da yer aldÕ÷Õ
65
görülmektedir.
Aktif kalitesi ölçülürken mevduatÕn krediye dönüúüm oranÕ, kredinin
takibe dönüúüm oranÕ (TDO-NPL), takipteki kredi için ayrÕlan karúÕlÕk (cost of
risk) gibi oranlara bakÕlmaktadÕr. BankalarÕn likit durumuna bakÕldÕ÷Õnda kÕsa
vadeli varlÕklarÕn kÕsa vadeli yükümlülükleri karúÕlama oranÕ, vadesiz
varlÕklarÕn toplam mevduata oranÕ ile kredilerin geri dönüúüm oranlarÕna
bakÕlmaktadÕr. KarlÕlÕ÷a iliúkin veriler kullanÕlÕrken genellikle aktif karlÕlÕ÷Õ ve
özkaynak karlÕlÕ÷Õ kullanÕlmaktadÕr. Bu tutarlarÕ belirleyen en önemli
unsulardan birisi net faiz (kar payÕ) marjÕdÕr. Üstelik, asli faaliyetler dÕúÕnda
iútirak satÕúÕ, komisyonlar ve kredi kartÕ aidatlarÕ gibi tutarlar da karlarÕn
belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadÕr. Operasyonel maliyetler olarak,
personele ödenen maaú, ücret, jestiyon gibi unsurlar yer almakla birlikte
úubeler için ödenen kira giderleri de faiz dÕúÕ en önemli harcama kalemlerini
teúkil etmektedir. Bankalar tarafÕndan bilanço dÕúÕ iúlem olarak teminat
mektuplarÕ ve akreditif gibi müúteri lehine garanti verilmektedir. AyrÕca,
bankalar hedge (riskten korunma), spekülatif ve kar amaçlÕ olmak üzere
swap, opsiyon, forward ve future iúlemlerine baúvurabilmektedir.
BankacÕlÕk ve finans sisteminin sa÷lÕklÕ iúleyebilmesi için pek çok ülkede
kÕsmen mevduat sigortasÕ bulunmaktadÕr. Ancak, ola÷anüstü durumlarda ve
kriz yönetimlerinde tamamen mevduat sigortasÕ uygulandÕ÷Õ da
görülmektedir. Hali hazÕrda Amerika Birleúik Devletlerinde tasarruf mevduatÕ
sigortasÕ ile yükümlü olan Federal Deposit Insurance Coorporation (FDIC)
hâlihazÕrda mevduat sahiplerinde 250 bin USD tutarÕna kadar mevduat
garantisi sa÷lamaktadÕr. Söz konusu garanti miktarÕ Avrupa Birli÷i ülkelerinde
ise 100.000 EUR’dur.
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1.3.

øslami Finans Teorisi

øslam iktisat düúüncesi Kuran ö÷retilerine ve Peygamber (sav)
Efendimiz’in uygulamalarÕna dayanmaktadÕr. Ticari iúlemlerde sözleúmelerin
yazÕlmasÕ, úahitlerin bulundurulmasÕ, adaletin gözetilmesi, alÕú-veriúte
gözetilmesi gereken esaslar gibi pek çok faktör Kuran ve Sünnette
açÕklanmaktadÕr. Ticari muamelelerde haksÕz iúlemlerden ve baúkasÕna
zulmetmekten kaçÕnmak, hakkaniyetli ve adaletli davranmak amacÕyla
Medine’de Yahudi pazarlarÕna alternatif pazarlar oluúturulmuútur. Mekke’de
ticari dehaya sahip olan Hz. Osman bin Affan, Hz. Ebu Bekir Es-SÕddÕk, Hz.
Abdurrahman bin Avf ve Hz. Zübeyir bin Avvam gibi tüccarlar Peygamber
Efendimizin emriyle Müslüman pazarÕ kurmuúlardÕr.
øslami finans, finansal hizmetlerin temin edilmesi aúamasÕnda øslam
hukuku kurallarÕnÕ ve prensiplerini göz önünde bulunduran finans modeli
úeklinde tanÕmlanabilir. Bu kapsamda sunulacak finansman hizmetlerinin
“faiz”, “garar” (aúÕrÕ belirsizlik), “gabin” (aúÕrÕ yararlanma) , “cehalet”
(bilgisizlik) ve “kumar” özelliklerini taúÕmamasÕ, alkollü içeceklerin veya helal
olmayan ürünlerin üretimi ve satÕmÕ gibi yasaklanmÕú ticari faaliyetleri
kapsamamasÕ ve toplum için zararlÕ olmamasÕ gerekmektedir. øslami finansÕn
en temel özelli÷i, finansman faaliyetinin risklerin ve getirilerin paylaúÕlmasÕ
esasÕna dayanmasÕ olup, iúlemlerin reel ekonomiye uygun, ticari iúlemlerin
spekülasyondan uzak olmasÕ ve taraflardan herhangi birisinin istismarÕna yol
66
açmamasÕ gerekmektedir.
øslami bankacÕlÕk ilk defa 1960’lÕ yÕllarda MÕsÕrda yatÕrÕm bankacÕlÕ÷Õ
úeklinde ortaya çÕkmÕútÕr. øslami bankacÕlÕk, bankacÕlÕk sisteminin Müslüman
67
ekonomistler öncülü÷ünde øslam hukukuna uygun úekilde icra edilmesi
úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. øslam ekonomik faaliyetlerinin hukuksal çerçevesi
68
mülkiyet, hürriyet ve adalet ilkeleri ile belirlenmektedir. øslam hukukuna
aykÕrÕ olmamak kaydÕyla øslami esaslarÕ göz önünde bulundurarak finansman
sa÷lamak meúru bir yöntemdir. Meúru yolla mal edinmek ticaret, eme÷ini
ortaya koymak, kar/zarar ortaklÕ÷Õ, miras, vasiyet, infak, sadaka ve zekat gibi
yöntemlerle gerçekleúir.
Faizsiz bankalar, øslam’Õn koydu÷u esaslar ve onayladÕ÷Õ prensipler
69
çerçevesinde faaliyet gösteren bankalar úeklinde tanÕmlanmaktadÕr .
Sadece faizsiz esasa göre çalÕúan bir bankanÕn øslami banka olamayaca÷ÕnÕ
tüm sözleúme, iúlem ve prosedürlerinde øslam hukuku esaslarÕnÕ dikkate
66
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almalarÕ gerekmektedir. Bu sebeple, øslami bankalarÕn ve faizsiz finans
ilkelerini benimseyen kuruluúlarÕn etik ilkelere ve faizsiz finansla ilgili
standartlara uymalarÕ esastÕr.
øslami finansÕ, sadece faizin olmadÕ÷Õ bir finans modeli ile sÕnÕrlandÕrmak
mümkün de÷ildir. Müslüman bir toplumda yapÕlan iúlemlerde Kur’an ve
Sünnetin emirlerine uyum ve Allah rÕzasÕ aranÕr. Allah rÕzasÕnÕ kazanmak için
Allah’Õn (cc) Kuran’da ve Peygamber Efendimiz’in sünnetinde belirtti÷i
hususlara riayet etmek maksadÕyla úeriat kurallarÕna uyulmalÕdÕr. ùeriatÕn
kelime anlamÕ yol, cadde olup dünya ve ahiret mutlulu÷una ulaúabilmek
amacÕyla takip edilmesi gereken ilahi buyruklar bütünüdür. Bu buyruk ve
emirler kiúinin hem dünyasÕnÕ hem de ahiretini güzel kÕlmaya yönelik ve
kapasitesi ile orantÕlÕ bir yol sunmaktadÕr. Nitekim Kuran-Õ Kerim’de Allah’Õn
(cc), bir kimseyi ancak gücünün yetti÷i úeyle yükümlü kÕlaca÷Õ ifade
edilmektedir. (Bakara, 286)
øslami yasalar tüm toplumun menfaatine yönelik ve aynÕ zamanda insan
fÕtratÕna uygun ve karÕúÕk olmayan düzenlemelerdir. ùeriat kurallarÕ
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yaúantÕyÕ etkilemektedir. Problemleri
çözerken duruma, gelene÷e, toplumun yapÕsÕna, zamana ve ekonomik
duruma göre farklÕ çözüm yollarÕ aranabilir. Örne÷in “zihar” yapÕldÕ÷Õnda
çözüm olarak bir kölenin hürriyetine kavuúturulmasÕ veya peú peúe altmÕú
gün oruç tutulmasÕ veya buna güç yetiremeyenlerin ise altmÕú fakiri
doyurmasÕ emredilmektedir (Mücadele, 3-4). Bu konuda birbirinden farklÕ üç
ayrÕ çözüm yolu getirilmesi øslam hukukunun esnek olmasÕndan ve
kolaylaútÕrmaya öncelik vermesindendir.
øslami finansÕn konvansiyel finansa alternatif oluúturabilmesi için
kurallarÕnÕn çok sÕkÕ sÕkÕya katÕ yorumlanmamasÕ aynÕ zamanda özünden
ayrÕlacak derecede gevúek tutulmamasÕ ve ikisi arasÕnda orta bir yol
benimsenmesi gerekmektedir. øslami finansÕn kurallarÕ çok katÕ yorumlanÕrsa
øslami bankalarÕn faaliyet alanÕ çok sÕnÕrlandÕrÕlacak ve bu kuruluúlarÕn
konvansiyonel bankalara alternatif oluúturma imkânÕ ortadan kaybolacaktÕr.
Di÷er taraftan, konvansiyonel bankalarÕ taklit eden ve faaliyet alanÕnÕ çok
geniúleten bir sistemin øslami esaslara uygun olmayaca÷Õ eleútirisi ile karúÕ
karúÕya kalÕnabilecektir.
1.3.1.

øslami BankacÕlÕ÷Õn Tarihçesi ve Geliúim Süreci

Cahiliye döneminde Arap yarÕmadasÕnda bileúik faiz çok yaygÕndÕ.
Borcunu ödeyemeyen borçlulara ilave (bileúik) faizle birlikte borcun vadesi
uzatÕlÕrdÕ. øslam dini bileúik faizin (Ali ømran, 3/130) yanÕ sÕra tüm faiz türlerini
(Bakara, 2/275-279) haram kÕlmÕútÕr. AyrÕca, din kisvesi altÕnda Yahudi ve
Hristiyan din adamlarÕnÕn altÕn ve gümüúü yÕ÷malarÕ ve infak etmemeleri
Kuran-Õ Kerim’de úiddetle kÕnanmaktadÕr (Tevbe, 9/34). Bu eleútiri sadece
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Yahudi ve Hristiyan din adamlarÕ ile sÕnÕrlandÕrÕlamayaca÷Õ gibi mallarÕn
zenginler arasÕnda dolaúan bir servet hâline gelmesi de yasaklanmÕútÕr
(Haúr, 59/7).
øslamiyet’in do÷uúundan sonraki dönem olan Hz. Peygamber ve ilk dört
halife zamanÕ asr-Õ saadet devri diye tanÕmlanmaktadÕr. Bu devirde
Müslümanlar tarafÕndan pek çok alanda oldu÷u gibi toplumsal, sosyal ve
70
ekonomik finansal sistemler alanÕnda pek çok ilerleme kaydedilmiútir.
Hz. Ömer, Emeviler ve Abbasiler döneminde Müslümanlar dünyanÕn en
önemli merkezlerini fethetmiú ve ticaret hayatÕna önemli katkÕlar
sunmuúlardÕr. Önemli limanlar ve ticaret yollarÕ MüslümanlarÕn hakimiyeti
altÕna girmiútir. Ticaret ile birlikte günümüz bankalarÕnÕn iúlevlerini yerine
getiren mali aracÕ kurumlar do÷muútur. Bu aracÕ kurumlarÕn en önemlileri
Beyt-ül mal, sarraflar, cehbezler, vakÕflar, dostluk ve yardÕmlaúma
kurumlarÕdÕr. Beyt’ül mal, devlete ait her türlü gelirin toplandÕ÷Õ ve
harcamalarÕn yapÕldÕ÷Õ, hak ve borçlara ehil bir kurumdur. Bir bölgedeki
beyt’ül mal úubesinden borç alan bir kiúi borcunu baúka bir úehirdeki úubeye
ödeyebilirdi. Basra Valisi Medine’deki beyt’ül male götürülmek üzere, Hz.
Ömer’in iki o÷luna bir miktar para vermiú, onlar da Irak’tan mal alarak
Medine’de satmÕúlardÕr. Hz. Ömer’in çocuklarÕ bu ticaretten kazandÕklarÕ
71
karÕn yarÕsÕnÕ beyt’ül male aktarmÕúlardÕr .
Para iúi ile u÷raúan ve bir anlamda bankacÕlÕk faaliyetlerini yürüten
kiúilere Cehbez denilmekteydi. Sarraf veya cehbezlerin baúka úehirlerde
irtibatlÕ olduklarÕ adamlarÕ bulunmaktaydÕ. Ashaptan biri olan Zübeyir bin
Avvam’Õn Medine’de, Kufe’de, Basra’da ve øskenderiye’de bu iúle görevli
adamlarÕ bulunmaktaydÕ. Herhangi bir úehirde verilen emanet paralarÕ
gösteren poliçenin (süftece, havale senetleri) di÷er bir úehirdeki kiúiye ibraz
edilmesi durumunda para tahsilatÕ yapÕlabiliyordu. Bu durum altÕn ve gümüú
gibi paralarÕn daha güvenilir bir úekilde nakil edilebilmesine ve ticaretin
72
geliúmesine imkan sa÷lamaktaydÕ.
øslami bankacÕlÕ÷Õn temeli ilk defa Malezya’da 1962 yÕlÕnda Müslümanlar
tarafÕndan oluúturulan Hac Fonu ile baúladÕ÷Õ iddia edilmektedir. Ancak,
modern anlamda ilk faizsiz banka, üreticileri ve çiftçileri desteklemek
amacÕyla 1963 yÕlÕnda MÕsÕr’Õn Myt-Gamr kasabasÕnda Ahmed en-Neccar
tarafÕndan kurulan bankadÕr. Siyasi baskÕlar sonucu banka faaliyetlerini 1967
70
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73

yÕlÕnda durdurmak zorunda kalmÕútÕr.
Di÷er bir øslami bankacÕlÕk
uygulamasÕ olan Malezya hac fonunun (Tabung Haji) 1967 yÕlÕnda tesis
edilmesi ve insanlarÕ Hac ibadeti için Mekke’ye gitmesi için finansal kaynak
74
sa÷lamasÕ øslami ahlak ekonomisi için güzel bir örnektir.
øslami finansÕn temel ilkeleri øslamiyetin ilk dönemlerinde uygulanmÕú
olsa bile modern anlamda ilk faizsiz bankacÕlÕk modelleri 1970’li yÕllarÕn
sonunda hayata geçirilmiútir. øslami kurallara göre kurulan ilk bankalar Dubai
øslam BankasÕ ve øslam KalkÕnma BankasÕ olup 1975’te faaliyetlerine
baúlamÕúlardÕr. øslami bankacÕlÕ÷Õn tamamlayÕcÕ bir parçasÕ olan modern
sigortacÕlÕk iúlemleri de tekaful adÕ altÕnda 1979 yÕlÕndan itibaren görülmeye
baúlamÕútÕr. Bu kuruluúlarÕn ortak özelli÷i øslami kurallara uyum konusunda
mekanizmalar tesis etmeleridir. Örne÷in, øslam KalkÕnma BankasÕ (Islamic
Development Bank-IDB) yapÕlan iúlemlerin dini kurallara uygunlu÷unu bu
75
konuda âlim sayÕlan kiúilerden fetva almak suretiyle temin etmektedir.
Dünyada finans sistemlerinin geliúmedi÷i bazÕ ülkelerde günde 1 dolarÕn
altÕnda geliri olan çok sayÕda insan bulunmaktadÕr. Bangladeú Üniversitesi
ekonomi hocasÕ Muhammed Yunus 1970’lerde köylüler için mikrofinans
(microfinance) diye tabir edilen küçük montanlÕ krediler veren finans
kuruluúunu kurmuútur. Mikrofinans sisteminde herhangi bir teminatÕ
bulunmasa bile düúük gelirli insanlara küçük montanlÕ kredi tahsisatÕ
76
yapÕlmaktadÕr. Mikrofinans projesi ile 2006 yÕlÕnda Nobel BarÕú Ödülü
kazanan Yunus, Gramen Bank’Õ kurmuú ve sonraki yÕllarda dünyanÕn pek
77
çok ülkesinde fakirli÷i gidermek amacÕyla faaliyetlerini yürütmüútür.
Dünya uygulamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda Pakistan, Endonezya ve Bangladeú
gibi ülkelerde kar amacÕ gütmeyen mikrofinans úirketleri bulunmaktadÕr. Bu
úirketler Endonezya’da Beytül Mal ve Tamwil adÕyla anÕlmaktadÕr. Beyt
Arapçada ev anlamÕna gelmekte olup Beytül mal ismi ise øslamiyet’in ilk
dönemlerinde devlet hazinesi için kullanÕlmaktaydÕ. Devlet hazinesi genellikle
zekat, sadaka, infak, vakfedilen mallar ile ganimetlerden oluúmaktaydÕ.
Beytül Temwil ise belli bir paranÕn kar/zarar ortaklÕ÷Õ amacÕyla oluúturulmasÕ
ve bu fonun øslami esaslara göre de÷erlendirilmesini sa÷layan bir finansman
yöntemidir. Bu yöntem Müslümanlar arasÕndaki sosyal dayanÕúmayÕ arttÕrdÕ÷Õ
gibi ekonomik ve politik problemlerin çözülmesine yardÕmcÕ olur. AyrÕca
73
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øslami bankacÕlÕk ve finans için
78
düzenlenmesi gerçekleúmektedir .

yasal

altyapÕnÕn

hazÕrlanmasÕ

ve

Faizsiz finans ile konvansiyonel bankalarÕn operasyonel faaliyetlerinde
bir takÕm farklÕlÕklar bulunmaktadÕr. øslami bankalarÕn kaynaklarÕ arasÕnda yer
alan katÕlÕm fonlarÕ büyük ölçüde “mudaraba” akdine dayanmakla birlikte az
da olsa “muúaraka” veya “karz akdi”ne dayankamtadÕr. Aktifleri arasÕnda yer
alan finansman yöntemleri ise genellikle murabaha, mudaraba, muúaraka ve
icara (finansal kiralama) akitleri ile gerçekleútirilen iúlemlerden
79
oluúmaktadÕr. Konvansiyonel bankalarda pasifin maliyeti aktifi belirlerken,
yani kredi faiz oranÕnÕ belirleyen mevduat faiz oranÕ iken, øslami finansta
aktifin getirisi pasifi belirlemektedir. Kar/zarar ortaklÕ÷Õ ilkelerine göre çalÕúan
øslami finansta faiz kesin bir úekilde yasaklanmÕútÕr. øslami finansta, øslami
prensipler toplumun ahlak de÷erlerinden ayrÕ düúünülemez. øslami bankacÕlÕk
sisteminin baúarÕlÕ olabilmesi için, faaliyetler sadece kar odaklÕ ve
konvansiyonel bankalarÕn taklidi olan yapay ürünlerle sürdürülmesi úeklinde
olmamalÕdÕr. øslami finansÕn konvansiyonel bankacÕlÕk ile rekabet edebilmesi
için øslami esaslara uygun olmak kaydÕyla ekonomik de÷er üreten yaratÕcÕ
düúünce ve ürünlere öncelik vererek etkinliklerin arttÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
AyrÕca, øslami kuruluúlarÕn sahiplerinin, yöneticilerinin ve çalÕúanlarÕnÕn
toplum ihtiyacÕnÕ gözeterek insanlarÕn yaúam standartlarÕnÕ yükseltme çabasÕ
içinde olmalarÕ, etik normlara riayet etmeleri ve kendi çalÕúma kültürlerini
oluúturmalÕdÕr.
1.3.2.

øslam Ahlak Ekonomisi

Materyalizm, serveti maksimize etmeyi, ihtiyaçtan fazla tüketmeyi,
bedensel haz ve úehveti insan çabasÕnÕn temel hedefi olarak görmektedir.
AkÕl ve vahiy ba÷lantÕsÕnÕn kesilmesi haksÕz kazanç araçlarÕna
baúvurulmasÕna ve bencillik yollarÕna tevessül edilmesine yol açtÕ÷Õndan
refahÕn sürdürülebilirli÷i ve adil da÷ÕlÕmÕ engellenmektedir. øslam dini maddi
ihtiyaçlarÕn yanÕ sÕra manevi ihtiyaçlarÕ da gözetmektedir. øslam ahlaki
de÷erlere, insan kardeúli÷ine, sosyo-ekonomik adalete, aile ve toplumsal
dayanÕúmaya önem vererek bireysel, toplumsal ve devlet esenli÷ini temin
80
etmektedir.
ønsano÷lu Allah’Õn halifesi olarak yeryüzüne gönderilmiútir (Bakara 30).
øslam ahlak ekonomisi Allah rÕzasÕnÕn kazanÕlmasÕ ve insan odaklÕ geliúme
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ilkelerine dayanmaktadÕr. Halifelik misyonunu üstlenen insanlar kaynaklarÕn
elde edilmesi, kullanÕlmasÕ ve da÷ÕtÕlmasÕ aúamalarÕnda hak ve adaleti
gözetmeleri gerekmektedir. ønsan o÷lunun felaha ulaúabilmesi için Allah’a
ortak koúmamasÕ (tevhid), sosyal adaletten ayrÕlmasmasÕ, adalet ve ihsanÕ
gözetmesi, tezkiye yapmasÕ, bireysel, toplumsal, çevre haklarÕna riayet
81
etmesi ve øslam hukuk sistemine uymasÕyla mümkündür.
øslam ahlak ekonomisi (Islamic Moral Economy), rasyonel insan yerine
Allah rÕzasÕnÕn kazanÕlmasÕnÕ öncelemektedir. øslami ekonomik sistem
borçtan ziyada özkaynak, sermaye veya emek ortaklÕ÷Õna dayanmaktadÕr.
øslami finans sistemi risk transferinden ziyade risk paylaúÕmÕnÕ esas
almaktadÕr. Risk paylaúÕmÕ gerçekleútirilirken mülkiyet haklarÕ, sözleúmeler,
teminat, emanete riayet, erdem, basiretli hareket etme, baúkalarÕnÕ
düúünme, adalet ve yardÕmseverlik gibi toplumsal dayanÕúmanÕn gerekleri
82
do÷rultusunda hareket edilmelidir.
Müúteri iliúkileri yönetimi (CRM) son dönemlerin önemli bir konusu
haline gelmeye baúlamÕútÕr. UluslararasÕ firmalar, bankacÕlÕk sektörü ve hatta
küçük ve orta boy iúletmeler (KOBø) bile müúteri memnuniyetine son derece
özen göstermektedir. Rekabetin yo÷un bir úekilde yaúandÕ÷Õ günümüz
dünyasÕnda sadece kara odaklanarak aktif ile özkaynak karlÕlÕ÷ÕnÕn artÕk
yeterli olmadÕ÷Õ ve müúteri memnuniyetinin de göz önünde bulundurulmasÕ
ihmal edilemeyecek bir olgu haline gelmiútir. øslami esaslara göre çalÕúan
bankalarÕn homoekonomikus ilkesi yerine homoislamikus ilkesini yani
øslamÕn getirmiú oldu÷u evrensel prensipler çerçevesinde ve ahlak kurallarÕ
do÷rultusunda çalÕúmasÕ beklenmektedir.
Borsa Yönetim Kurulu eski BaúkanÕ Talat Ulussever’in "øslami Ekonomi
ve Finans 2015 Sempozyumu”nda yaptÕ÷Õ konuúmada risk kavramÕnÕn
temelinin øslam'daki rÕzÕk kavramÕna dayandÕ÷ÕnÕ belirterek, “risk paylaúÕmÕ”
ifadesinin “rÕzk paylaúÕmÕ” úeklinde de yorumlanabilece÷ini ifade etmektedir.
øslam'da zekât, sadaka ve karz (borç) gibi vasÕtalarla refah ve kazancÕn
paylaúÕlmasÕ teúvik ediliyorsa, ticaret ve yatÕrÕmlardaki olasÕ refah ve
kazancÕn da paylaúÕlmasÕnÕn özendirildi÷ini ve tüm bu paylaúÕm úekillerinin
gelir adaletsizli÷ini azaltmaya yardÕmcÕ oldu÷unu belirtmektedir.
øslami ekonomik sistemlerde bireysel ve toplumsal menfaat dengesi
gözetilmesi için, ilgili otoriteler tarafÕndan gerekli düzenlemeler yapÕlmalÕdÕr.
Ahlak kurallarÕna uymayan ve piyasayÕ bozucu tutum ve davranÕúlara
müsaade edilmemelidir.

81
Mehmet Asutay, Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance, Edward Elgar
Punlishing Limited, 2013, UK, ss. 55-66.
82
Zamir økbal ve Abbas Mirakhor, Ekonomik Geliúim ve øslami Finans, Borsa østanbul A.ù. ,
2014, ISBN: 978-605-5076-05-4, ss. 5-12.

30

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

øslami ekonomik sistemlerde riba (faiz), kumar, hile, úans oyunlarÕna ve
aldatmacaya izin verilmemektedir. Maide Suresi 90 ÕncÕ ayette “Ey iman
edenler! ùarap, kumar, dikili taúlar (putlar), fal ve úans oklarÕ birer úeytan iúi
pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluúa eresiniz.” ifadelerine yer
verilmiútir. Kumar taraflardan birisinin mutlak kazancÕ di÷erinin mutlak kaybÕ
83
ile sonuçlanan tam bilinmezlik üzerine yapÕlan sözleúmedir. Kumar, Kur’anÕ Kerim’de kesin olarak yasaklandÕ÷Õ için úeytan iúi bir pislik ve batÕl yolla mal
edinme yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Bireylerin ticari hayattaki teúebbüs serbestisi bireylerin her istedi÷ini
yapmasÕ de÷il, ahlak kurallarÕnÕn ve toplumun menfaatinin gözetildi÷i
teúebbüs faaliyetini ifade etmektedir. 2008 yÕlÕnda baúlayan küresel finansal
krizden sonra bankacÕlÕk ve finansta etik kurallar daha fazla önem arz
etmeye baúlamÕútÕr. Bu nedenle, akademisyenler ve düzenleyici otoritelerin
yetkilileri tarafÕndan aúÕrÕ kâr hÕrsÕnÕn, aç gözlülü÷ün ve yüksek kar iútahÕnÕn
törpülenmesi ve müúteri memnuniyetinin öne çÕkmasÕ gerekti÷i çeúitli
platformlarda dile getirilmektedir. Hâlbuki øslami ekonomik sistemde ahirette
sorguya çekilme, hesap-kitap ve terazi inancÕ oldu÷undan insanlarÕn
birbirlerine daha saygÕlÕ olmasÕ, danÕúma kurullarÕnÕn onaylamadÕ÷Õ iúlemlere
aracÕlÕk yapÕlmamasÕ, manipülasyon ve spekülasyona izin verilmemesi ve
yatÕrÕm kararlarÕnda sosyal ve ahlak kurallarÕna daha fazla riayet edilmesi
beklenmektedir. AyrÕca, øslam ekonomisi ve øslam finansÕ alanlarÕnda devlet
otoritesinin de gerekli hukuki düzenlemeleri yaparak mevzuat boúlu÷u
bÕrakmamasÕ ve etkin denetim fonksiyonunu icra etmesi son derece
önemlidir.
øslami ekonomik sistemlerde devletin 4 temel görevi bulunmaktadÕr:
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i)
øslami yasalara uygun düzenleme yapÕlmasÕ ve ilgili taraflarÕn
buna uyumunun sa÷lanmasÕ ve konuya iliúkin olarak bireyler için gerekli
e÷itim verilmesi,
ii)
Üretimin ve sermaye birikiminin arttÕrÕlmasÕ (iddihar), ekonomik
büyümenin sürekli hale getirilmesi, adil bölüúüm ve tam istihdamÕn
sa÷lanmasÕ,
iii)

PiyasanÕn sa÷lÕklÕ çalÕúmasÕna uygun ortam hazÕrlanmasÕ,

iv)
Kaynak tahsisinin ve gelir da÷ÕlÕmÕnÕn piyasa mekanizmasÕyla
uyumlu olmasÕnÕn sa÷lanmasÕ devletin görevleri arasÕndadÕr. øslamiyete göre
bireyin meúru yollarla tasarruf etmesi (iddihar) caiz iken ticaret malÕnÕn
pahalÕlaúmasÕ amacÕyla alÕnÕp stoklanmasÕ (ihtikar) kesinlikle haram
sayÕlmaktadÕr. øúletmeler arasÕ rekabet her zaman mevcuttur. Ancak sürekli
büyüme, pazara tek baúÕna hakim olma, aúÕrÕ ve lüks tüketime yönelik
rekabet meúru yöntem olarak kabul edilemez. Rekabetin toplum menfaatine,
83
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Servet BayÕndÕr, a.g.e., 2005, s.39.
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tüketici yararÕna ve istihdamÕn arttÕrÕlmasÕna yönelik olmasÕ beklenmektedir.
øslam hukukunda kar sÕnÕrlamasÕ bulunmamasÕna karúÕn devletin bazÕ
durumlarda müdahale hakkÕ bulunmaktadÕr. Devlet manipülasyona,
karaborsacÕlÕ÷a, gabine, hileye, aldatmaya, aúÕrÕ kar güdüsüyle hareket
etmeye ve monopolleúmeye izin vermemelidir.
Dünya uygulamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda øslami finans sistemlerinin ülkeler
bazÕnda farklÕ mezhep ve görüúler nedeniyle bir takÕm farklÕlÕklar arz etti÷i,
ancak esasÕnda øslami úeriat kurallarÕna dayandÕrÕlmasÕ gerekti÷i ve normal
bankacÕlÕk ile finans sistemlerinden ayrÕldÕ÷Õ görülmektedir. Modern finans
sistemlerinde kar maksimizasyonu ön plandayken øslami finans sistemlerinde
ahlak kurallarÕnÕn daha önemli olmasÕ, adaletin ve hakkaniyetin gözetilmesi
ve kar maksimizasyonunun ise ikincil planda kalmasÕ en önemli farklÕlÕktÕr.
Di÷er önemli farklÕlÕk ise müúteriler ile imzalanan sözleúmelerde
görülmektedir. øslami bankacÕlÕkta müúteri ile imzalanacak olan
sözleúmelerin içerik olarak fÕkÕh konusunda yeterince deneyime sahip olan
uzman kiúiler tarafÕndan incelenmesi, aúÕrÕ kar hÕrsÕ barÕndÕrmamasÕ ve
85
belirsizlik içermemesi son derece önem arz etmektedir.
Allah insanÕ yeryüzünün halifesi olarak yaratmÕútÕr. Allah ile insan
arasÕndaki iliúki yaratÕcÕ ile kul arasÕndaki iliúkiye yani tevhid esasÕna dayanÕr.
Bireylerin tevhid çerçevesi etrafÕnda kendi aralarÕnda yaptÕklarÕ iúlemler
adalete ve ihsana dayanÕr. Bireysel, toplumsal, ekonomik ve biyolojik çevre
ile ortaklar arasÕndaki manevi çerçeveye tezkiye denir. ønsanÕn bireysel ve
sosyal davranÕúÕ kendini tezkiye etmesine yeterli olmamakta, bunun ötesinde
finansal ve ekonomik yükümlülüklerin her alanÕnda toplum menfaatinin
gözetilmesinin bir farz oldu÷u anlayÕúÕ ile hareket edilmesi øslam Ahlak
Ekonomisini baúarÕya ulaútÕrÕr. 2008 Küresel krizinin en önemli nedenleri
finansal oyuncularÕn homoekonomikus ilkesi ile hareket etmeleri neticesinde
“moral açÕ÷Õ” ile tabir edilen aç gözlülük ve hÕrs yatmaktadÕr. øslam Ahlak
Ekonomisi’ni gözeten insanlar “homo-øslamicus” olarak nitelendirilebilir.
Homo-øslamicus ilkesi ile hareket edildi÷inde aç gözlülük, hÕrs, hile,
aldatmaca, garar, tefecilik gibi iúlemlere yer olmadÕ÷Õ gibi çevre dostu
86
olmayan projelerin finansmanÕ da yapÕlamaz.
1.3.3.

KatÕlÕm BankalarÕnÕn Piyasa YapÕcÕlÕ÷Õ

Piyasa yapÕcÕsÕ bankanÕn aktif-pasif yapÕsÕnÕ etkin úekilde yönetememesi
bankada likidite probleminin yaúanmasÕna yol açmaktadÕr. Zira bankalarÕn
varlÕk yapÕsÕ genellikle vadesiz veya kÕsa vadeli mevduattan oluúurken, aktif
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Rodney Wilson, Legal, Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance,
Edinburgh, 2012, Edinburgh University Press.
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yapÕsÕ uzun vadeli varlÕklardan oluúmaktadÕr. 2001 yÕlÕnda TMSF’ye
devredilen Demirbank A.ù.’nin durumu, aktif pasif yapÕsÕnÕn yönetiminin
önemine iliúkin güzel bir örnektir. Türkiye’nin 5 inci büyük bankasÕ olan
Demirbank A.ù.’nin varlÕklarÕnÕn önemli bir kÕsmÕ uzun vadeli kredi ve hazine
kâ÷ÕtlarÕndan oluúmaktaydÕ. Ülkemizde KasÕm 2000 krizi yaúandÕ÷Õnda vade
uyumsuzlu÷u nedeniyle söz konusu Banka likidite krizine girmiú ve interbank
piyasasÕ ile merkez bankasÕ nezdindeki limitleri kapatÕlmÕútÕr. Banka
aktiflerinin uzun vadeli olmasÕ, para piyasalarÕna eriúimin azalmasÕ ve
müúterilerin mevduatÕnÕ çekmeye baúlamasÕ söz konusu bankanÕn iflas
etmesine yol açmÕútÕr. Piyasa yapÕcÕsÕ bankalarÕn ahlaki riziko nedeniyle
daha fazla risk almasÕ piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin en büyük
dezavantajlarÕndan birisidir.
Türkiye’de piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sistemi, KasÕm 2000 ve ùubat 2001
krizlerinde sona ermiú ve bir süre uygulanmamÕútÕr. 2001’de piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ
sisteminin çöküúünün ardÕnda yatan en önemli nedenler sa÷lÕksÕz bankacÕlÕk
87
sistemi ve kamu borç stokunun yüksekli÷idir. Krizin ardÕndan finansal
istikrarÕn sa÷lanmasÕ, bankacÕlÕk sisteminin daha etkin gözetim ve
denetiminin yapÕlmasÕyla birlikte 2002 yÕlÕndan sonra tekrar piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ
sistemi kurulmuútur.
Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn faizli sisteme göre
çalÕúmamasÕ ve bu bankalarÕn bankacÕlÕk sektöründeki payÕnÕn küçük olmasÕ
nedeniyle Hazine MüsteúarlÕ÷Õ ile piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sözleúmeleri henüz
bulunmamaktadÕr. Son yÕllarda alternatif finansman yöntemlerinin ço÷aldÕ÷Õ,
para piyasalarÕnda sukuk ve devlet gelir ortaklÕ÷Õ senetleri gibi faizsiz
finansal ürünlerin kullanÕlmaya baúlandÕ÷Õ görülmektedir.
Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i nezdinde Mart 2015 döneminde
yayÕmlanan Türkiye KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Strateji Belgesi 2015-2025 (KatÕlÕm
BankalarÕ Strateji Belgesi) ile pek çok stratejik hedef, aksiyon ve eylem planÕ
belirlenmiútir. øki nolu stratejide hâlihazÕrda olan ürünlerin etkinli÷inin
arttÕrÕlmasÕ baúlÕ÷Õ altÕnda yer alan 17 nolu Eylem’de Kira SertifikasÕ
øhraçlarÕnda Piyasa YapÕcÕlÕ÷Õ Sisteminin OluúturulmasÕ ve BIST Nezdinde
88
Çeúitlendirilmesi ele alÕnmÕútÕr. Buna göre, KatÕlÕm bankalarÕyla “Piyasa
YapÕcÕsÕ” olarak sözleúme imzalanmasÕ ve ikincil piyasalarda iúlem
yapmalarÕna yönelik yükümlülük getirilmesi konusunda çalÕúmalar
yapÕlmalÕdÕr. Söz konusu uygulama faizsiz finansal ürünlerin iúlem hacmini
de arttÕraca÷Õ düúünülmektedir. Sistemin uygulanabilirli÷i için TKBB’nin
yapaca÷Õ analiz, ve çalÕúmalar sonucunda hazÕrlanacak öneriler Hazine
MüsteúarlÕ÷Õna sunularak katÕlÕm bankalarÕnÕn da piyasa yapÕcÕsÕ olmasÕ
sa÷lanacaktÕr.
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Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn bazÕ mevduat bankalarÕyla imzalamÕú oldu÷u
piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sözleúmesinin bir benzerinin de katÕlÕm bankalarÕyla
imzalanmasÕ mümkündür. KatÕlÕm bankalarÕ ile Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn
imzalayaca÷Õ sözleúmelerde devlet iç borçlanma senedi yerine devletin ihraç
edece÷i gelir ortaklÕ÷Õ senetleri satÕn alÕnacaktÕr. Söz konusu senetlerin geliri
LøBOR + kar payÕna endeksleme úeklinde olabilir. øslam fÕkÕhçÕlarÕnÕn ço÷u,
yapÕlan mudaraba, muúaraka ve murabaha iúlemlerinde elde edilen karÕn
maktu olarak önceden belirlenemeyece÷i ancak, oransal olarak
belirlenmesinin caiz olaca÷Õ (örne÷in düzenlenecek sözleúme ile karÕn
%80’inin müúteriye aktarÕlmasÕ) görüúündedir.
Sukuk iúlemlerinin dayanak varlÕklarÕ genellikle finansal kiralama, hazine
sukuku, murabaha konusu gelir veya tevarruktur. Sukuk ihraç etmek isteyen
kuruluúlarÕn özel amaçlÕ aracÕ kuruluú (Special Purpose Vehicle -SPV)
kurmasÕ, suku÷a konu varlÕklarÕn bu kuruluúlara satÕlmasÕ gerekmektedir.
Genellikle katÕlÕm bankalarÕ beklenen kira getirisinin 2-3 puan altÕnda sukuk
getirisi önermektedirler. Örne÷in finansal kiralama konusu varlÕktan veya
murabaha iúleminden beklenen getiri 10 puan ise piyasaya sukuk ihracÕ
yapÕldÕ÷Õnda müúteriye 8 puan teklif edilmekte aradaki 2 puan ise SPV’nin
karÕ olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Suku÷a konu olan varlÕ÷Õn batmasÕ
durumunda
úirket
karÕndan
feragat
ederek
müúteriye
ödeme
yapabilmektedir. AyrÕca batÕk varlÕk de÷iútirilmek suretiyle yerine sa÷lam bir
varlÕk konularak müúteriye taahhüt edilen tutar ödenebilmektedir.
Dünya sukuk piyasasÕna bakÕldÕ÷Õnda Türkiye’nin bu pazardan aldÕ÷Õ
payÕn hali hazÕrda düúük oldu÷u görülmektedir. Malezya’da sukuk
piyasasÕnÕn oldukça geliúti÷i ve Malezya hazinesinin sukuk yoluyla sa÷lamÕú
oldu÷u finansman oranlarÕnÕn %50 civarÕnda oldu÷u bilinmektedir.
Malezya’dan sonra sukuk piyasasÕnÕn en fazla geliúti÷i ülkeler Körfez ülkeleri
olup sukuk yoluyla sa÷lanan finansman oranlarÕ %25-30 civarlarÕndadÕr.
Ülkemiz Hazinesi’nin sukuk yoluyla sa÷lamÕú oldu÷u finansman henüz %3
seviyelerindedir.
YapÕlan akademik çalÕúmalarda da etkin bir piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ oyuncusu
olarak 5-7 kuruluúun piyasada var olmasÕ yeterlidir. Mevcut durumda
ülkemizde 5 adet katÕlÕm bankasÕ oyuncusu bulunmaktadÕr. Türkiye’deki
sukuk ihracÕ potansiyeli ve katÕlÕm bankasÕ sayÕsÕ göz önünde
bulunduruldu÷unda katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn da Hazine MüsteúarlÕ÷Õ nezdinde
piyasa yapÕcÕsÕ olarak faaliyette bulunmasÕ ve Hazine’nin daha fazla ihraca
aracÕlÕk etmesi mümkündür. Ülkemizin son dönemde inúa etti÷i büyük alt
yapÕ projelerinden köprüler, metrolar, otoyollar, tüp geçit, 3 üncü havalimanÕ,
ba÷lantÕ yollarÕ ve Kanal østanbul gibi projelerin finansmanÕnÕn yanÕ sÕra,
belediyelerin ve özel sektör kuruluúlarÕnÕn da sukuk yoluyla finansman
sa÷lamasÕ olanak dahilindedir. Bu durum finansal piyasalarÕn
derinleúmesine, kamunun ve özel sektörün alternatif borçlanma araçlarÕnÕn
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çeúitlendirilmesine ve ülkemizin daha düúük maliyetle fon bulmasÕna katkÕ
sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
1.4.

Literatür TaramasÕ

Faizsiz finans konusundaki literatüre bakÕldÕ÷Õnda bu konuda yazÕlmÕú
çok sayÕda kitap ve makale bulundu÷u görülmektedir. Bu çalÕúmada hem
matbu kaynaklar hem de online kaynaklar ayrÕntÕlÕ olarak incelenmiútir. Bu
kapsamda 85 veri tabanÕndan veri taramasÕ yapÕlmÕú olup 7353 sonuca
ulaúÕlmÕútÕr. Veri taramasÕnda baúlÕk ve konu "Islamic Finance" (øslami
Finans), “Finance” (finans) ve “piyasa etkinli÷i” (market efficiency) úeklinde
sÕnÕrlandÕrÕlarak ve sadece hakemli dergiler taranarak toplam makale sayÕsÕ
339'a indirilmiútir. Söz konusu makalelerin büyük bir kÕsmÕ titizlikle okunarak
tezin literatür kÕsmÕ zenginleútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada yalnÕzca
online veri tabanlarÕndan yararlanÕlmamÕú aynÕ zamanda büyük bir bölümü
kaynakçada yer alan Türkçe eserler ile yabancÕ kaynaklardan dilimize
kazandÕrÕlan onlarca basÕlmÕú kitap da incelenerek referanslarÕyla birlikte
gösterilmiútir.
ÇalÕúmada øslami finans ve bankacÕlÕk alanÕnda yayÕmlanmÕú genel
nitelikli eserler incelenmekle birlikte özellikle ikinci nesil ve üçüncü nesil
øslami finans temsilcilerinin eserleri daha detaylÕ incelenmiútir. øslami finansÕn
ve konvansiyonel finansÕn performanslarÕna iliúkin çalÕúmalar genellikle
üçüncü nesil øslami finans temsilcileri tarafÕndan yapÕlmÕú olup bu konudaki
çalÕúmalar beúinci bölümde literatür özet tablosunda sunulmaktadÕr.
Liteartürde yer alan kaynaklarda genel olarak etkinlik ölçme yöntemleri,
rasyo analizi, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler úeklinde 3 gruba
ayrÕlmaktadÕr. Parametrik yöntemlerde etkinlik sÕnÕrÕndan sapmalarÕn etkinsiz
gözlem (inefficiency) ve rassal hata (random error) gibi iki unsurun
birbirinden ayrÕútÕrÕlmalÕdÕr. Parametrik olmayan yöntemlerde ise do÷rusal
programlama teknikleri kullanÕlarak etkinlik sÕnÕrÕna olan uzaklÕk ölçülür.
Parametrik olmayan yöntemler içinde en yaygÕn olarak kullanÕlan model
1978 yÕlÕnda geliútirilen Veri Zarflama Yöntemi (Data Enveloping Analyses,
89
DEA)’dir.
BankacÕlÕk sektörünün karlÕlÕ÷ÕnÕ veya verimlili÷ini belirleyen pek çok
girdi ve çÕktÕ bulundu÷undan dolayÕ tek bir rasyoya veya úubeye bakarak
etkinlik analizi yapÕlarak do÷ru bir sonuca ulaúÕlmasÕ zordur. Bu sebeple, pek
çok rasyonun aynÕ zamanda analize dahil edilmesi gerekmektedir.
BankalarÕn girdi ve çÕktÕ belirsizli÷i sorunu üç durumdan kaynaklanmaktadÕr.
Birinci sorun bankalarÕn fiziki bir mal üretmek yerine genellikle hizmet
sunmasÕ ve bu hizmetlerin ölçülmesinin zor olmasÕdÕr. økinci sorun ise
89
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bankalarÕn çok sayÕda girdi ve çÕktÕ kullanmasÕdÕr. Son olarak, bankalarÕn
temel fonksiyonlarÕnÕn belirlenmesinde bir takÕm güçlükler bulunmaktadÕr.
BankanÕn birim maliyetinin hesaplanmasÕ, iúletme giderlerinin (operating
costs) mevduata veya aktife bölünmesiyle bulunur. Bu iki hesaplama ile 1
TL’lik aktif veya mevduatÕ iúletmek için kaç lira harcama yapÕlmasÕ gerekti÷i
tespit edilebilir. BankalarÕn temel iúlevi finansal aracÕlÕk iúlemleri oldu÷undan
toplam aktif, mevduat ve kredi kalemlerinin etkinlik ölçümünde kullanÕlmasÕ
uygun görülmektedir.
BankacÕlÕk sisteminin ayakta kalabilmesi için iú modelinin dinamik piyasa
úartlarÕna uyumlu hale getirilmesi, teknolojinin tüm imkânlarÕndan
yararlanÕlmasÕ, sürdürülebilir büyümenin ve karlÕlÕ÷Õn devam ettirilmesi
beklenmektedir. Bu sistemde müúteri sadakatinin sa÷lanabilmesi için müúteri
tercihleri, ihtiyaçlarÕ, davranÕú kalÕplarÕ, kaliteli hizmetin piyasada yaygÕn
olmasÕ ve yaygÕn úube a÷Õyla finansal ürünlere eriúim kolaylÕ÷ÕnÕn
90
sa÷lanmasÕ gerekmektedir.
YapÕlan araútÕrmalarda piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminde yeterli oyuncunun
olmasÕ için en az 5-7 arasÕ bir oyuncunun yetkilendirilmesi gerekti÷i ifade
edilmektedir. AyrÕca, yapÕlan anketlerde etkin bir piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sistemi için
yaklaúÕk olarak 15, 20 hatta 26’ya kadar oyuncunun yetkilendirilmesi
91
Geliúmekte olan ve geliúmemiú ülke
gerekti÷i ifade edilmektedir.
piyasalarÕnda piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sistemini icra edecek yeterli oyuncunun
olmamasÕ, piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin önündeki en önemli engeldir. Piyasa
yapÕsÕnÕn küçük olmasÕ, oyuncu sayÕsÕnÕn yetersiz olmasÕ veyahut kamunun
birkaç oyuncuya yetki vermesi durumunda ihalelerde yeterli talebin
gelmemesi sorunu ile karúÕlaúÕlabilinmektedir.
1.4.1.

YurtdÕúÕnda YapÕlan ÇalÕúmalar

øslam dünyasÕnda Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Mehmet Akif
Ersoy ve ElmalÕ Hamdi YazÕr gibi önemli úahsiyetlerle birlikte 19 y.y.
92
sonlarÕnda ve 20. y.y. baúlarÕnda Rönesans hareketi baúlamÕútÕr.
Bahsedilen yazarlardan sonra, øslami ekonomi düúüncesi bakÕmÕndan önemli
úahsiyetler ortaya çÕkmÕútÕr. YaptÕ÷ÕmÕz çalÕúmada modern anlamda øslami
finans temsilcilerini 1960-1980 ilk nesil, 1980-2000 yÕllarÕnÕ ikinci nesil ve
2000 yÕllarÕndan sonra ortaya çÕkan kiúileri üçüncü nesil øslami finans
yazarlarÕ olarak kategorize edilmiútir. Tabiki bazÕ yazarlar hem birinci nesil ve
hem de ikinci nesil arasÕnda sÕnÕflandÕrÕlabilece÷i gibi bazÕ yazarlar da ikinci
nesil veya üçüncü nesil kategorisine alÕnabilir. Ancak birinci ve üçüncü nesil
90
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2016, ss.133-153.

36

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

arasÕnda geçiúkenli÷in çok az oldu÷u görülmektedir. Birinci nesil úahsiyetler
kÕsaca Seyyid Kutup (1953), Abul Ala Mevdudi (1996), Muhammed
Yusufuddin, Seyyid BakÕr SadÕr, Ahmed El Neccar, Muhammed Hamidullah
(1992), Sabahattin Zaim (2007), Enver økbal Kureyúi, Nejatullah SÕddÕki,
ùeyh Mahmut Ahmet, Muhammed Ömer Zubeyr, Monzar Kahaf, Hasanuz
Zaman, Anas Zarka, Muhammed Ali Ergari ve di÷erleri úeklinde
sÕralanmaktadÕr.
øslami finans alanÕnda ikinci nesil çalÕúmalar ise M. Ömer Chapra,
Khurshid Ahmad, Fahim Han, Muhsin Han, Münevver økbal, Hayrettin
Karaman, Hamdi Döndüren, Sabri Orman, Taqi Usmani, Yahia AbdulRahman, Muhammad Ayub, Necdet ùensoy, Faruk Beúer, Daud Vicary
Abdullah, Servet BayÕndÕr, Sheikh Saleh Kamel ve di÷erleri úeklinde
sÕralanabilir.
øslami finans alanÕnda üçüncü nesil insanlar ise Zamir økbal, Mehmet
Asutay, Abbas Mirakhor, Hamed Hasan Merah, Jaseem Ahmed, Abdus
Samad, M. Bashir, Murat Çizakça, Fatih Savaúan, Mehmet Saraç, Ahmet
Faruk Aysan, Mehmet Bulut, Astrid Fionna Harningtyas, Kabir Hassan,
Mehmet Fatih Bu÷an, Ali Ata, ve Thorsen Beck, Demirgüc-Kunt ve di÷erleri
úeklinde sÕralanabilir. Bu yazarlar faizsiz bankacÕlÕk, tekaful, yatÕrÕm, maliye
politikasÕ, zekât, denetim, muhasebe ile bankacÕlÕk düzenleme ve gözetim
alanlarÕnda yaptÕklarÕ çalÕúmalarda genellikle ekonometrik modeller
kullanmÕúlardÕr. østatistiki veriler kullanÕlarak yapÕlan önemli çalÕúmalarÕn bir
kÕsmÕna aúa÷Õda yer verilmiútir.
1991-2001 yÕllarÕ arasÕnda Bahreyn’deki øslami bankacÕlÕk ile
konvansiyonel bankacÕlÕk karúÕlaútÕrÕlmasÕ yapÕlmÕútÕr. Bahreyn’deki øslami
bankalarÕn kredi ve karlÕlÕk performansÕ konvansiyonel bankalara göre daha
yüksektir. øslami bankalarÕn Bahreyn bankacÕlÕk piyasadaki a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn
oldukça düúük olmasÕna, aktif toplamÕnÕn bankacÕlÕk sektörünün %3,27’si
iken , øslami bankalarÕn toplam karÕnÕn sektör karÕnÕn %9’una karúÕlÕk
geldi÷ini bulmuútur. Bu durumun en önemli sebebi øslami bankalarÕn daha
yüksek özkaynakla çalÕúmalarÕ nedeniyle riskli alanlara yatÕrÕm yapmamalarÕ
93
ve spekülatif iúlemler peúinde koúmamalarÕdÕr.
Abdel-Hameed M. Bashir’in 1979-1993 Sudan bankacÕlÕk sektörü
verilerini kullanarak yaptÕ÷Õ çalÕúmada büyüyen ölçek ekonomisinin karlÕlÕ÷Õ
arttÕrdÕ÷ÕnÕ ve operasyonel maliyetleri azalttÕ÷ÕnÕ bulmuútur. AyrÕca, yine aynÕ
yazarÕn 1993-1998 verilerini kullanarak Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleúik Arap
Emirlikleri, Türkiye, MÕsÕr, Ürdün ve Sudan ile ilgili yaptÕ÷Õ çalÕúmada; øslami
bankalar için daha yüksek özkaynak ve kredi oranlarÕnÕn karlÕlÕ÷Õ olumlu
93

Johnes Jill, Marwan Izzeldin, Vasileios Pappas, "A Comparison Of Performance Of Islamic
And Conventional Banks, 2004–2009", Journal of Economic Behavior & Organization,
2014, 103, ss.93-107.
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etkiledi÷ini, yabancÕ ortaklÕ øslami bankalarÕn sermaye, teknoloji transferi,
know-how ve karlÕlÕ÷a önemli katkÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ, do÷rudan ve dolaylÕ vergilerin
ise banka performansÕnÕ olumsuz etkiledi÷ini belirtmektedir.
Mohammed Ali Al-Oqool ve di÷erlerinin Ürdün ekonomisi hakkÕnda
yaptÕklarÕ çalÕúmada 1980-2012 döneminde Ürdün øslami bankalarÕnÕn
ekonomik büyüme üzerinde katkÕsÕnÕn olup olmadÕ÷Õ araútÕrÕlmÕútÕr. Sonuç
olarak Ürdün øslami Finansal BankalarÕnÕn geliúmesinin kÕsa dönemde
ekonomik büyüme üzerinde etkisinin bulunmadÕ÷ÕnÕ ancak uzun dönemde
söz konusu bankalarÕn geliúmesinin ekonomik ve sosyal kalkÕnmaya olumlu
94
etki sa÷ladÕ÷Õ kanÕtlanmÕútÕr .
Washington ve Philedelphia FED bankalarÕndan 1990-1995 yÕllarÕ
arasÕnda ABD’de faaliyet gösteren 6000’e yakÕn ticari banka verileri
kullanÕlarak finansal piyasalarÕn etkinli÷i ölçülmüútür. Etkinlik için her kesimin
ittifak etti÷i kesin bir ölçüm sistemi bulunmamaktadÕr. Ancak yapÕlan bu
çalÕúmada, etkinlik için maliyet, karlÕlÕk ve alternatif getiri imkânlarÕnÕn en
önemli belirleyici unsur oldu÷u ifade edilmektedir. Etkinli÷in tersi olan
etkinsizli÷e yol açan unsurlar ise zayÕf üretim kararlarÕ, daha yüksek maliyet
tutarlarÕ, zayÕf denetim ve gözetim ile tam rekabet piyasa úartlarÕnÕn
bulunmamasÕdÕr. BankacÕlÕk açÕsÕndan etkinlik de÷erlendirildi÷inde sa÷lam
özkaynak yapÕsÕna sahip ve takibe dönüúüm oranlarÕnÕn düúük oldu÷u
bankalarÕn daha etkin oldu÷u görülmüútür. AyrÕca söz konusu makalede,
konsolidasyona sahip bankalarÕn daha yüksek kar etkinli÷ine sahip oldu÷u
95
ifade edilmektedir.
Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Brezilya, Arjantin, ùili ve Ekvator
için çoklu varyans ve otomatik varyans rasyolarÕ monte carlo simülasyonu ile
test edilmiútir. Piyasadaki varlÕk fiyatlarÕ bütün bilgiyi tam olarak
yansÕtmamaktadÕr. Kamuya açÕk bilgilerle ve rassal davranÕúlarla hareket
edilmesi durumunda aúÕrÕ kazanç elde etmek mümkün de÷ildir. Öte yandan,
a÷ÕrlÕklÕ önyükleme yaklaúÕmÕnÕn varyans rasyolarÕnda kullanÕlmasÕ halinde
96
daha üstün sonuçlar üretti÷i ifade edilmektedir.
Beck, Demirguc-Kunt ve Merrouche’un çalÕúmasÕnda øslami bankacÕlÕk
ile konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn birlikte uygulandÕ÷Õ 22 ülkenin dâhil oldu÷u
141 ülke incelenmiútir. YapÕlan çalÕúmada 99’u øslami banka olmak üzere
toplamda 2.956 bankanÕn 1995-2007 dönemi için regresyon analizi
yapÕlmÕútÕr. BazÕ konvansiyonel ürünlerin úeriat uyumlu ürünlerle benzerlik
94
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göstermesi ortaya çÕkan farklÕlÕklarÕn beklendi÷inden az olmasÕna yol
açmaktadÕr. Konvansiyonel ve øslami bankalar arasÕnda iú uyumu, etkinlik,
aktif kalitesi ve istikrar bakÕmÕndan farklÕlÕk çok az bulunmuútur. Pek çok
ülkede øslami bankalar konvansiyonel bankalara göre maliyet etkin iken,
sadece birkaç ülkede tersi bulunmuútur. øslami bankalarÕn daha yüksek
sermaye tutma ihtiyacÕ son küresel krizde daha iyi performans
97
göstermelerine yol açmÕútÕr.
Para politikasÕndaki de÷iúiklikler faizsiz banka müúterilerinin alternatif
mevduat maliyeti ve risk algÕlarÕnÕ konvansiyonel banka müúterileri gibi
etkilemektedir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, TCMB politika faiz
oranlarÕndaki de÷iúiklik katÕlÕm bankalarÕnda konvansiyonel bankalara göre
98
daha yüksek mevduat çÕkÕúÕna yol açmaktadÕr.
øslami finans ile ilgili yapÕlan çalÕúmalarda Maqasiad Shari’ah olarak;
aklÕn, malÕn, canÕn, dinin ve neslin korunmasÕ temel insan hakkÕ olarak
görülmektedir. ønsan mutlulu÷unun sa÷lanabilmesi için, söz konusu kriterlere
ilave olarak servet, sosyal varlÕk ve çevre de eklenerek Maqasiad Shari’ah
Index’i yayÕmlanmÕútÕr. ÇalÕúmada ikili bankacÕlÕ÷Õn uygulandÕ÷Õ 5 ülkenin
yanÕ sÕra Birleúik KrallÕk (øngiltere) da analize dâhil edilmiútir. øslami
bankalarÕn Maqasiad al-Shari’ah performansÕnda ülkelerin genel ortalamasÕ
düúük bulunmuú olup %30,08 seviyesindedir. Ülke bazÕnda bakÕldÕ÷Õnda ise
en yüksek not %56,8 oranÕ ile Endenozya, ikinci sÕrada %34,6 oranÕ ile
Pakistan, üçüncü sÕrada %33,5 oranÕyla Malezya, dördüncü sÕrada %29,34
oranÕ ile Türkiye, beúinci sÕrada %23,8 oranÕyla Katar ve son sÕrada ise
99
%11,44 oranÕ ile øngiltere bulunmuútur.
29 Ülke ve 86 banka yetkilisi ile øslami finans konusunda yapÕlan
ankette, bankacÕlÕk sektörü ile øslami bankacÕlÕk verileri karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
CIBAFI’nin yaptÕ÷Õ güven endeksinde 1 en zayÕf güveni, 5 ise en yüksek
itibarÕ ifade etmektedir. Buna göre, dünya genelinde bankacÕlÕk sektörü
güven endeksi 2016 yÕlÕ için 3,46 iken øslami bankacÕlÕk için 3,64 oranÕnda
gerçekleúmiútir. GCC, Ortado÷u, güneydo÷u Asya, Güney ve Kuzey Afrika
bölgelerinde øslami bankacÕlÕ÷Õn güven endeksi genellikle konvansiyonel
bankacÕlÕ÷a göre daha yüksek bulunmuútur. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde
bu oran konvansiyonel bankalar için %3,33 iken katÕlÕm bankalarÕ için %3,5
olarak bulunmuútur. AynÕ çalÕúmada øslami bankacÕlÕk için 2016 yÕlÕna ait en
97
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önemli konular sermayedar memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttÕrÕlmasÕ,
iú modellerinin, insan kayna÷ÕnÕn ve müúteri iliúkilerinin geliútirilmesi, úeriat
uyum standartlarÕnÕn sa÷lanmasÕ, risk yönetimi ve müúteri haklarÕnÕn
100
korunmasÕ úeklinde sÕralanmÕútÕr.
1.4.2.

Türkiye’de YapÕlan ÇalÕúmalar

Türkiye’de yapÕlan çalÕúmalarda bankalarÕn etkinlikleri ölçülürken
finansal rasyolarÕn analizi ile parametrik ve parametrik olmayan yöntemler
yaygÕn úekilde kullanÕlmÕútÕr. Ülkemizdeki bankalarla ilgili yapÕlan literatür
çalÕúmalarÕna kÕsaca aúa÷Õda de÷inilmiútir.
Ölçek ekonomisinin ve banka sahipli÷inin banka performansÕna etkisini
101
“Veri Zarflama Analizi” yöntemi ile 1989-1998 yÕllarÕ için araútÕrÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmada, finansal liberalizasyonun Türk bankacÕlÕk sektörünün finansal
aracÕlÕk fonksiyonunu de÷iútirdi÷i, yüksek dolarizasyon yaúanan 1990’lÕ
yÕllarda bankacÕlÕk sektörünün genellikle açÕk pozisyonda çalÕútÕ÷Õ, 1994
krizinden sonra bankacÕlÕk sektörü için kur riski, yeterli sermaye bulundurma
gereksinimi ile likidite riski yönetimi daha önemli hale geldi÷i, 1990’lÕ
yÕllardaki yüksek enflasyon oranlarÕnÕn mevduat ile kredi arasÕndaki faiz
marjÕnÕn artmasÕna yol açtÕ÷Õ ifade edilmiútir.
2002-2006 yÕllarÕ arasÕnda sektörün ortalama sermayesinin, gecikmeli
sermayenin, ekonomik büyümenin, portföy riskinin ve sermaye getirisinin
tutulan sermaye ile pozitif iliúkisi bulunmuútur. Buna karúÕn, aktif büyüklü÷ü
102
ve mevduat payÕ tutulan sermaye ile negatif iliúkilidir.
Türkiye'deki katÕlÕm bankalarÕnÕn 2000-2009 dönemini kapsayan
çalÕúmada, hükümetin ve kamuoyunun øslami finans konusunda
hassasiyetinin arttÕ÷ÕnÕ, katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn büyümesine ra÷men
sektördeki payÕnÕn hala küçük oldu÷unu, øslami bankacÕlÕ÷a olan ilginin
Türkiye’de oldu÷u gibi dünyada da artÕú gösterdi÷ini, küresel kriz döneminde
øslami bankacÕlÕk faaliyetlerinin daha güvenli oldu÷unu, yasal zeminin
tamamlanmasÕndan sonra Türk Hazinesinin de sukuk iúlemlerinde iyi bir
103
aktör oldu÷unu ifade etmektedir.
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2005-2010 dönemleri için katÕlÕm bankalarÕ ve konvansiyonel bankalarÕn,
veri zarflama analizi (VZA) ile finansal rasyolarÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak analiz
etmiútir. Bu modele göre yapÕlan çalÕúma sonucunda, mezkur dönemde
katÕlÕm bankalarÕnÕn ticari bankalara kÕyasla daha etkin olduklarÕ sonucuna
104
ulaúÕlmÕútÕr.
2006-2014 yÕllarÕ arasÕnda Türkiye’de faaliyette bulunan 11
konvansiyonel ve 4 katÕlÕm bankasÕ incelenmiútir. Kredinin takibe dönüúme
oranÕ ile banka etkinli÷i arasÕnda ters iliúki bulunmaktadÕr. Banka büyüklü÷ü
ve net faiz marjÕ ile etkinlik arasÕnda pozitif iliúki oldu÷u anlaúÕlmÕútÕr. AyrÕca,
Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn konvansiyonel bankalara
105
göre daha etkin oldu÷u bulunmuútur.
Piyasa etkinli÷i, finansal aktörlerin aúÕrÕ kazanç elde edip etmeme
durumunu etkileyen en önemli faktördür. BøST 100 Endeks getirisi ve alt
endeksler getirisi Harvey Do÷rusallÕk Testi ile incelenmiútir. Sonuç olarak,
getirilerde aúÕrÕlÕklarÕn söz konusu oldu÷u ve etkin piyasa hipotezinde geçmiú
106
bilgiler kullanÕlarak aúÕrÕ kazanç elde edilebilece÷i ifade edilmiútir.
2005-2008 dönemini kapsayan çalÕúmalarda konvansiyonel bankalar ve
katÕlÕm bankalarÕnÕn farklÕlÕklarÕnÕ, t-testi ve lojistik regresyon metotlarÕ
kullanÕlarak incelenmiú ve her iki tür bankanÕn operasyonel faaliyetlerinin
birbirinden farklÕ yönleri ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Ancak, bütün
bankalarÕn hemen hemen aynÕ mevzuata tabi olmasÕ veya aynÕ rekabet
koúullarÕnda faaliyet göstermesi sebebiyle iki banka türü arasÕnda büyük
107
farklÕlÕk bulunamamÕútÕr.
Asutay’Õn (2012) yayÕmladÕ÷Õ “Aspirations of Islamic Moral Economy vs
the Realities of Islamic Finance” øslami finansal kuruluúlarÕn etik ilkeleri
gözeten bir øslam ahlak ekonomisine sahip olmalarÕ gerekti÷ini ifade
108
etmektedir.
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KatÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalarÕ inceleyerek kriz
döneminde hangi banka türünün daha stabil oldu÷u araútÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúma
kapsamÕnda 2006-2011 dönemi için trend analizi metodu ile bankalarÕn yÕllÕk
finansal rasyolarÕnÕ incelenmiútir. Sonuç olarak 2008 global ekonomik krizi
sürecini de kapsayan dönemde katÕlÕm bankalarÕnÕn karlÕlÕk, likidite ve risklilik
109
bakÕmÕndan daha stabil oldu÷unu tespit etmiútir.
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2. Bölüm
øslami BankacÕlÕ÷Õn Kavramsal Çerçevesi Ve øúleyiú
MekanizmalarÕ
2.1.

øslami BankacÕlÕ÷Õn Kavramsal Çerçevesi

Konvansiyonel bankacÕlÕkta paranÕn zaman de÷eri genellikle faizin temel
nedenlerinden biridir. øslami esaslara göre çalÕúan kuruluúlarÕn parasÕnÕ atÕl
tutmasÕ paranÕn zaman de÷eri nedeniyle zarara u÷ramasÕna yol açacaktÕr.
Bu sebeple, insanlarÕn parasÕnÕ atÕl tutmayarak risk paylaúÕmÕndan hareketle
verimli yatÕrÕmlara veya ortaklÕklara dönüútürmesi beklenmektedir. øslami
finansta kredinin nakit para olarak do÷rudan tüketiciye verilmesi mümkün
de÷ildir. Finans sa÷layan øslami bankanÕn finansman sa÷lanacak malÕ
müúteri adÕna almasÕ ve sonraki aúamada ise malÕ taksitle müúteriye satmasÕ
110
ile finansman kullandÕrÕmÕ gerçekleúmesi gerekmektedir.
Ticari kuruluúlarÕn en temel amacÕ kar maksimizasyonun sa÷lanmasÕdÕr.
Bu amaca ulaúmak için gelirlerin maksimum seviyeye çÕkarÕlmasÕ ve
giderlerin ise minimum düzeye indirilmesi gerekmektedir. Ticari bir kuruluú
olarak, banka karÕnÕ P (profit), toplam geliri R (revenue) ve maliyeti ise C
(cost) simgeleri ile gösterecek olursak kar maksimizasyonu aúa÷Õdaki formül
111
ile gösterilebilir.
Kar (P) = max(R)-min(C) = Maksimum Getiri-Minimum Maliyet
Modern bankacÕlÕk sisteminde kar maksimisazyonun ön planda olmasÕ
bazen sözleúmelerin müúteriler aleyhine hazÕrlanmasÕna yol açabilmektedir.
Faizsiz finans sistemine dayalÕ sözleúmelerde kesinlikle faize yer verilmedi÷i
gibi sözleúmelerin garar (aúÕrÕ belirsizlik ve haksÕzlÕk) içermemesi
gerekmektedir. Garar sözleúmede yer alan unsurlarÕn bir tarafa malum
olmasÕna karúÕn di÷er tarafa meçhul olmasÕ durumudur.
Garar taraflardan birisinin müdahalesi ile ortaya çÕkÕyorsa bu durumda
hile söz konusudur. Tam garar içeren iúlemlerin aynÕ zamanda kumar
oldu÷unu, az garar (cehalet) içeren iúlemlerin ise kumar olmayaca÷Õ ifade
112
øslam hukukunda, sözleúmelerin tüm hükümlerinin açÕk
edilmektedir.
olmasÕ, spekülasyon ve manipülasyon içermemesi; etik ilkelere dayanmasÕ,
110

Salman Ahmed Shaikh, “Islamic Banking in Pakistan: A Critical Analysis”, Journal of Islamic
Economics, Banking and Finance, Forthcoming, 2013, ss.1-19
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Batu Tunay ve Murat Silpar, “Türkiye Ticari BankacÕlÕk Sektöründe KarlÕlÕ÷a DayalÕ
Performans Analizi”, Türkiye Bankalar Birli÷i, østanbul, 2006, ss.1-35.
112
Servet BayÕndÕr, øslam Hukuku Penceresinden Faizsiz BankacÕlÕk, Ra÷bet YayÕnlarÕ,
østanbul, 2005, s.98.
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toplumun refahÕnÕ yükseltmesi ve gelir da÷ÕlÕmÕnÕn adil bir úekilde
bölüúülmesine yardÕmcÕ olmasÕ beklenmektedir.
Gazali ticari iúlemlerdeki haksÕzlÕklarÕ 2’ye ayÕrmaktadÕr. KaraborsacÕlÕk,
faiz ve kalpazanlÕk gibi iúlemleri genel olan ticari zulümler altÕnda
sÕnÕflandÕrmaktadÕr. Sadece müúteri ile sÕnÕrlÕ kalan zulümleri ise malÕ aúÕrÕ
övmek, malÕn kusurlarÕnÕ gizlemek, ölçü ve tartÕda hile yapmak ile fiyatÕ
113
gizlemek úeklinde sÕralamaktadÕr . Mutaffifin suresinin ilk ayetlerinde de
alÕúveriúte hile yapanlar uyarÕlmakta ve kÕnanmaktadÕr.
øslami finans temelde bireyler arasÕndaki sözleúmelere dayanmaktadÕr.
Ticari iliúkilerde sözleúme yapÕlmasÕ hususu Kuran-Õ Kerimde yer almaktadÕr.
Örne÷in, Bakara suresinin 282 nci ayetinde,
borçlanma durumunda
taraflarÕn yapmasÕ gerekenler detaylÕ bir úekilde açÕklanmÕútÕr. Söz konusu
ayette ticaretin eúanlÕ (alÕm-satÕm) olmasÕ durumunda yazÕlÕ sözleúmeye
gerek olmayaca÷Õ; ancak, vadeli iúlemlerde ve borçlarda sözleúmelerin yazÕlÕ
hale getirilmesi ve úahitlerin tutulmasÕ emredilmektedir. Bu ayet ticari
faaliyetlerde oluúabilecek anlaúmazlÕklarÕn giderilmesi için son derece açÕk
hükümler getirmektedir.
øslam hukukunda karúÕlÕklÕ rÕza ile yapÕlan ticarette taraflarÕn alÕm-satÕm
ve mal-mülk üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi serbesttir. Örne÷in ticarette
kar haddinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ söz konusu de÷ildir. Ancak bu serbestîye,
taraflarÕn di÷er tarafÕ sömürmesine izin vermemektedir. DolayÕsÕyla ticari
iúlemlerde kar oranÕ belirlenirken kanaat, itidal, hoúgörü ve kolaylÕk gösterme
gibi dini adabÕn gereklerine riayet etme mecburiyeti bulunmaktadÕr. Ticari
muamelelerde aldatma, gabin, hile, ikrah, yanÕltma, gafletten yararlanma,
karÕ çarpÕtma, ihtikâr gibi birey ve toplum zararÕna olan iúlemlere cevaz
verilmemektedir. øslami kurallarÕn hakim oldu÷u bir piyasada sadece suni
nedenlerden kaynaklanan ve piyasanÕn sa÷lÕklÕ iúlemesini önleyen açÕk bir
durumda piyasaya ve fiyatlara müdahale edilebilir. Di÷er bir ifadeyle
yetkililer, gararÕ (belirsizlik) önlemek ve aldanma sebeplerini ortadan
114
kaldÕrmak amacÕyla piyasaya müdahalede bulunabilirler.
Devlet baúkanÕ vatandaúlarÕnÕ koruyucu ve gözetici olmalÕdÕr. Kamu
menfaatini (mesalih-i mürsele) düúünerek gerekli müesseseler kurmasÕ ve
gerekti÷inde satÕcÕlarÕn piyasada aúÕrÕya gitmesini önlemek amacÕyla fiyatlara
narh koymasÕ mümkündür. Kur’an-Õ Kerimde zekat verilecek 8 sÕnÕftan biri
olarak sayÕlan kalpleri øslama ÕsÕndÕrÕlacak olanlar (müellefetü’l Kulub) Hz.
Peygamber döneminde gerekli paylarÕ almÕúlardÕ. Ancak Hz. Ömer bu
kimselerin devlet hazinesinden (Beytü’l Mal) almakta olduklarÕ maaúÕ kesti.
113
Cafer SadÕk Yaran, øslam Ahlak EsaslarÕ, Anadolu Üniversitesi ølahiyat Önlisans ProgramÕ,
Eskiúehir, 2015, ss. 174-175.
114
Mehmet Bayyi÷it, I. UluslararasÕ øslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri
Kongresi, Kombad YayÕnlarÕ, Konya, 1996, ss. 1024-1025.
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Halife’nin bu uygulamasÕ Kur’an-Õn emredici hükmünü iptal manasÕna
gelmemektedir. MüslümanlarÕn yeterince güçlendi÷ini ve artÕk onlarÕn
deste÷ini mal ile almaya ihtiyaç kalmadÕ÷ÕnÕ düúündü÷ü için bu uygulamayÕ
geçici olarak sonlandÕrmÕútÕr. Bundan sonra herhangi bir yer ve zamanda
müellefetü’l Kulub’a ihtiyaç olursa, insanlarÕ øslam’a ÕsÕndÕrmak veya düúmanÕ
115
def etmek için bu uygulamaya baúvurulabilir.
2.1.1.

øslamÕn Finansa BakÕúÕ

øslam dini; tembellikten, dilencilikten ve aylaklÕktan dolayÕ ortaya çÕkan
iúsizli÷e asla izin vermemektedir. øslam dini dindarlÕk kisvesi altÕnda tembel
tembel oturmayÕ haram saymÕútÕr. øslam bir kenara çekilerek veya ruhban
hayatÕ yaúayarak (Hadid Suresi, 27) iúsiz güçsüz oturup dualar okuyarak
zaman geçirmeyi kabul etmez. øbadetler belli vakitlerde yapÕldÕ÷Õ için geri
kalan zamanlarda insanlarÕn çalÕúmasÕ ve yeryüzüne da÷ÕlÕp Allah’Õn
116
lütfundan nasiplerini aramalarÕ emredilmektedir (Cuma Suresi, 10).
Finans sisteminde kasada duran ve yatÕrÕma dönüúmeyen atÕl para
enflasyondan dolayÕ de÷er yitirir. Hâlbuki bu para ile bir mal, gayrimenkul
veya emtia alÕnÕrsa onun fiyatÕ zamanla de÷iúmektedir. Bu sebeple, øslam
ekonomisi paranÕn atÕl tutulmasÕnÕ tavsiye etmemektedir. Toplumdaki refah
seviyesinin arttÕrÕlabilmesi için paranÕn ekonomiye kazandÕrÕlmasÕ, yatÕrÕma
dönüútürülmesi, sermayenin adil bir úekilde da÷ÕtÕlmasÕ tavsiye edilmektedir.
øslam hukukunda ibadetlerde aslolan haramlÕk, muamelatta ise
mubahlÕktÕr. Allah ve Resulu tarafÕndan belirlenmemiú hiçbir ibadet úekli
øslami sayÕlamaz. Örne÷in hiç kimse namaz vakitlerini 5’ten yukarÕya
yükseltmeye veya azaltmaya gücü yetmeyece÷i gibi rekâtlarÕn sayÕsÕnÕ da
de÷iútiremez. Aile, eúya, ticaret ve borçlar hukuku kapsamÕndaki iúlemlerde
(muamelat) Allah ve Resulu tarafÕndan yasak getirilmemiú ise mubah kabul
edilmektedir. Ancak hakkÕnda hüküm bulunmayan úey bireye ve topluma
117
zararlÕ ise caiz de÷ildir .
Kur’an-da eúya, davranÕú ve ticarette ölçü helallik ve temizliktir. Haram
kÕlÕnan domuz, içki, kan ve insan tabiatÕnÕn pis saydÕ÷Õ úeylerin alÕm-satÕmÕ,
kullanÕmÕ ve ticareti de yasaktÕr. Peygamber efendimizden rivayetle, “içilmesi
haram kÕlÕnan úeyin satÕlmasÕ da haramdÕr.” ifadesine yer verilmektedir. Bu
sebeple yatÕrÕm yapÕlacak sektör yahut finansman sa÷lanacak mal veya
hizmetin caiz olan faaliyetlerden olup olmadÕ÷Õ araútÕrÕlmalÕdÕr. øslami para ve
115

Mustafa Ahmet ez-Zerka, øslam Hukuku I, Çeviri: Servet A÷Õrman, Gündönümü YayÕnlarÕ,
østanbul, 2006, ss. 109, 152 ve 153.
116
Seyyid Kutup, øslam-Kapitalizm ÇatÕúmasÕ, Beka YayÕncÕlÕk, østanbul, 2015, s. 70, ISBN:
9786954486984.
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øshak Emin Aktepe, øslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve BankacÕlÕk, Erkam
MatbaasÕ, østanbul, 2010, ss. 29-30.
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sermaye piyasalarÕnda; içki, tütün mamulleri, sarhoú edici maddeler, faizcilik,
domuz ticareti, kumar, silah sanayi ve fuhuú gibi sektörlere finansman
118
sa÷lanamaz.
øslam dininin ferdi mülkiyet konusundaki görüúü kapitalist sistem ve
komünizm görüúünden tamamen farklÕdÕr. Zira øslam dininde ferdi mülkiyet,
øslam dininin çizdi÷i sÕnÕrlar dâhilinde ve øslami yollarla kazanÕlan mülkiyet
esasÕna dayanÕr. Buna göre; faiz (riba), kumar (maysar), hile, hÕrsÕzlÕk,
ya÷ma, soygunculuk, karaborsa ve fahiú kazanç yoluyla elde edilen gelirler
gayri øslami yollarla elde edilen gelirlerdir. Kazanç ve mülkiyetin temelinde
119
øslam
emek, çalÕúma veya ortaklÕ÷a dayalÕ giriúim sermayesi yer almalÕdÕr.
dini servet birikimine karúÕ olmamakla birlikte servetin zenginler arasÕnda
dolaúan bir mal olmasÕnÕ da yasaklamaktadÕr (HaúÕr Suresi, 7). Bu sebeple
mülkiyet ve servet da÷ÕlÕmÕndaki eúitsizli÷i gidermek için Müslüman toplumlar
zekât, sadaka, karz-Õ hasen ve vakÕf gibi uygulamalara baúvurmuútur.
øslam dini mal ve servetin batÕl yollardan elde edilmesini yasakladÕ÷Õ gibi
haram yollara sarf edilmesini de yasaklamaktadÕr. Mal ve servette toplumun
bütün kesimlerinin hakkÕ, katkÕsÕ ve yetkisi bulundu÷undan sermayenin
toplum aleyhine ve zararÕna kullanÕlmasÕna cevaz verilmemektedir. øçki
kullanÕmÕ, kumar, fuhuú, Allah adÕna kesilmeyen ve helal olmayan gÕda için
para tüketilmesine izin verilmedi÷i gibi bu tür iúlemlerin finansmanÕ da
haramdÕr. øslam dini helal olsa bile, israfa meyledilmemesini ve cimrilik
yapÕlmamasÕnÕ,
bunlarÕn
arasÕnda
orta
bir
yolun
tutulmasÕnÕ
120
emretmektedir.
øslam hukukunun temel amaçlarÕ “MakasÕd’üú-ùeria” adÕ altÕnda beú
kategoride belirlenmiútir. Bunlar; canÕn, dinin, aklÕn, neslin ve malÕn
korunmasÕ úeklindedir. Bu beú maddeyi dikkate aldÕ÷ÕmÕzda øslam
hukukunun insanlarÕn gerçek menfaatlerini önceleyen ve muhafaza eden bir
121
anlayÕúa sahip oldu÷u görülmüú olacaktÕr .
Mecelle’nin 26 ncÕ maddesinde, “Zaruretler memnu olan úeyleri mübah
kÕlar.” ifadesi yer almaktadÕr. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar
zararÕn defedilmesi ve menfaatin temin edilmesidir. Bir hastanÕn ameliyatÕ
esnasÕnda alkol içeren narkozun kullanÕlmasÕ veya tedavi amacÕyla úuruplara
bir
miktar
alkol
eklenmesi
zaruret
ilkesi
çerçevesinde
122
Ancak her bir zaruretin kendi úartlarÕnda
de÷erlendirilmektedir.
118
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de÷erlendirilmesi gerekmektedir. øslam hukukunda bir kimse hakkÕndan
fazlasÕnÕ alamayaca÷Õ gibi, hakkÕndan eksik olanÕ almaya da zorlanamaz. Bu
sebeple, øslam âlimlerinin ço÷unlu÷una göre paranÕn de÷erinde zamanla
önemli derecede de÷iúiklik oldu÷u durumlarda, her hangi bir ön úarta ba÷lÕ
kalmadan ödemelerin enflasyon oranÕ dikkate alÕnarak artÕrÕmlÕ yapÕlmasÕnÕn
caiz olaca÷Õ ifade edilmektedir.
BazÕ istisnai durumlarda øslam hukukunda yer alan emredici kurallarÕn
esnetilmesi de mümkündür. Örne÷in da÷ baúÕnda kalan ve açlÕktan ölmek
üzere olan bir MüslümanÕn baúka herhangi bir yiyecek bulamamasÕ
durumunda zaruret miktarÕnÕ aúmamak kaydÕyla domuz eti yemesine cevaz
verilmektedir. (Bakara, 173). Burada dikkat edilmesi gereken husus
istisnalarÕn kaide haline getirilmemesi ve haddin aúÕlmamasÕdÕr. Bu sebeple,
faizsiz finansa iliúkin olarak bazÕ durumlarda haddin aúÕlmamasÕ ve
istisnalarÕn kaide haline getirilmemesi kaydÕyla bazÕ finansal iúlemlere izin
verildi÷i görülmektedir. Örne÷in, bir Müslüman tüccarÕn iflas eúi÷ine gelmesi
durumunda faizli bankaya gitmek yerine katÕlÕm bankalarÕndan finansman
temini amacÕyla tavarruk iúlemlerine baúvurabilece÷i ifade edilmektedir.
EsasÕnda herhangi bir zaruret bulunmadÕ÷Õ halde, faizsiz finansman modeli
ile çalÕúan bankalarÕn hile-i úeriye yaparak geleneksel bankalar gibi nakit
paraya ulaúmak amacÕyla tavarruk iúlemlerine baúvurmasÕ ve bunun devamlÕ
hale getirilmesi caiz de÷ildir.
Kuran-Õ Kerimde ifade edildi÷i üzere, øslam dini sermayenin belli baúlÕ
gruplar arasÕnda toplanmasÕna ve di÷er kesimlerin fakir kalmasÕna asla rÕza
göstermemektedir. Bununla birlikte MüslümanlarÕn sermaye sahibi olmalarÕ
da yasaklanmamÕútÕr. Peygamber Efendimiz (sav) “Veren el, alan elden
üstündür” sözüyle müslüman bireylerin sermaye sahibi olup ekonomik
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕnÕ ve di÷er kesimler ile paylaúmasÕnÕ tavsiye
etmektedir.
Konvansiyonel iktisadÕn homoeconomicus kabulü, øslam’Õn batÕl olarak
nitelendirdi÷i yollardan gelir ve servet elde etmeye neden olmaktadÕr.
Nitekim Kuran-Õ Kerimin Nisa Suresi 29 uncu ayetinde, karúÕlÕklÕ rÕza ve
ticaret
esaslarÕ
gözetilmeden
haksÕz
yolla
mallarÕn
yenilmesi
yasaklanmaktadÕr. Tevbe Suresi 34 üncü ayette de, haham ve rahiplerin
birço÷unun insanlarÕn mallarÕnÕ haksÕz yollardan yediklerini, insanlarÕ Allah
yolundan engellediklerini, altÕn ve gümüúü yÕ÷Õp infak etmediklerini ve acÕklÕ
azaba müstahak olacaklarÕnÕ vurgulanmaktadÕr.
BatÕl yolla mal edinmek bir malÕ veya hizmeti bedelini ödemeden veya
sahibinin rÕzasÕ dÕúÕnda almak, faiz, kumar, rüúvet, iúgal, ölçü ve tartÕda hile,
hÕrsÕzlÕk, rüúvet, gasp, yetim malÕ yemek, talih, úans oyunlarÕ, karaborsa ve
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tefecilik gibi durumlarda ortaya çÕkar. øslam hukukunda emir ve yasaklarÕn
tamamÕ Allah tarafÕndan belirlenmiútir. Allah’Õn belirlemiú oldu÷u kurallarÕ
bizlere vahiy yoluyla intikal ettiren Peygamber Efendimiz (sav) ayetlerden ne
anlaúÕlmasÕ gerekti÷ini bizlere açÕklamÕútÕr. Peygamber Efendimiz yukarÕda
sayÕlan bu fiillerin tamamÕnÕn haram oldu÷unu Kuran-Õ Kerim ile bize
bildirmektedir. KuranÕ Kerim’de; “Peygamber size neyi emrettiyse onu alÕnÕz,
sizi neyden sakÕndÕrdÕysa ondan kaçÕnÕnÕz.” emri gere÷ince uyulmasÕ
gereken ikinci kaynak da sünnet kabul edilmektedir.
Yerde ve gökte yer alan her úey Allah’ÕndÕr. (Lokman 26, Nisa 126) Allah
yeryüzündeki mülkü ve mallarÕ insanÕn emrine amade kÕlarak (Casiye 13)
onu dünyadaki halifesi (Bakara 30) olarak tanÕmlamÕútÕr. Bu sebeple, eúya
üzerindeki hakimiyet ve mülkün aslÕnÕn gerçekte Allah’a ait oldu÷u, insanlarÕn
mallar üzerindeki yetkisinin ise sadece bir tür ariyet (ödünç) oldu÷u ifade
124
edilmektedir.
øslami bir toplumunda tüm Müslümanlar kardeú kabul edildi÷inden
yardÕma muhtaç olan kiúilerle yardÕmlaúmak mecburidir. Kur’an-Õn pek çok
yerinde úöyle buyrulur: “Öyle ise akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkÕnÕ ver.”
(er-Rum, 30/38). “Onlar, mallarÕnda isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar
için belli bir hak bulunan kimselerdir” (el-Mearic, 24-25). “Allah’Õn kendilerine
lütfundan verdi÷i nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayÕrlÕ
oldu÷unu sanmasÕnlar. HayÕr! O kendileri için bir úerdir. Cimrilik ettikleri úey
kÕyamet gününde boyunlarÕna dolanacaktÕr. Göklerin ve yerin mirasÕ
Allah’ÕndÕr. Allah, yaptÕklarÕnÕzdan hakkÕyla haberdardÕr” (Al-i ømran, 3/180).
“Birbirinizle iyilik ve takva üzere yardÕmlaúÕn; günah ve haksÕzlÕkta
yardÕmlaúmayÕn.” (Maide, 5/2) øúte bu düúünceden hareketle øslam dini, aúÕrÕ
derecede sÕkÕntÕya düúen borçluya mühlet verilmesini emretmiú, hatta bu
durumda borcun infak ve sadaka mahiyetinde silinmesini tavsiye etmiútir.
Ancak buna karúÕlÕk ödeme imkanÕ buldu÷u halde borcunu ödemeyen
125
borçluyu da zalim sayÕp cezalandÕrÕlmasÕ gerekti÷ini de eklemiútir.
2.1.2.

øslami BankacÕlÕkta Yasal Otoriteler

økinci Dünya SavaúÕ'ndan sonra ülkelerin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ ve
kalkÕndÕrÕlmasÕ amacÕyla Dünya BankasÕ kurulmuútur. øslam ülkelerinin ve
Müslüman toplumlarÕn ùeriat ilkelerine uygun olarak ekonomik kalkÕnmasÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla øslam KalkÕnma BankasÕ kurulmuútur.
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Konvansiyonel bankacÕlÕkta en yaygÕn risk yönetimi olarak Basel
Komitesinin yayÕmlamÕú oldu÷u Basel Kriterleri dikkate alÕnÕrken øslami
bankacÕlÕkta risk yönetimi olarak øslami Finansal Hizmetler Komitesinin
yayÕmlamÕú oldu÷u standartlar en önemli standartlardÕr.
Mevduat bankalarÕ için muhasebe ve denetim alanÕnda en önemli
UluslararasÕ Finansal Raporlama StandartlarÕ (UFRS) iken øslami bankacÕlÕk
alanÕnda øslami Finans KuruluúlarÕ øçin Muhasebe ve Denetleme Kurumu
bulunmaktadÕr. AyrÕca, bu kurum øslami finans kuruluúlarÕ için etik ilkeler ve
úeria ilkeleri kapsamÕnda standartlarda yayÕmlamaktadÕr.
UluslararasÕ øslami Likidite Yönetimi Kurumu sukuk iúlemleri ihracÕna
aracÕlÕk, alÕm-satÕmÕ, yabancÕ yatÕrÕmÕn teúvik edilmesi, uluslararasÕ
ba÷lantÕlarÕn kurulmasÕ ve finansal istikrarÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla
Malezya’nÕn Baúkenti Kuala Lumpur’da kurulmuútur. øslami finans alanÕndaki
otoritelerin kuruluú tarihi, kuruluú yeri ve görevleri aúa÷Õdaki tabloda
özetlenmiútir.
Tablo 1: øslami Finansal Otoriteler
Kuruluú AdÕ

øslam KalkÕnma
BankasÕ (IDB)
øslami Finans
KuruluúlarÕ øçin
Muhasebe ve
Denetleme
Kurumu
(AAOIFI)
øslami Finansal
Hizmetler
Komitesi (IFSB)
UluslararasÕ
øslami Likidite
Yönetimi
Kurumu (IILM)

Kuruluú
Tarihi

1973

1991

2005

2010

Kuruluú
Yeri

Görevleri

Cidde

ùeriat ilkelerine uygun ekonomik
kalkÕnma, yoksullu÷un
azaltÕlmasÕ, sa÷lÕk ve e÷itim
hizmetlerinin geliútirilmesi ve
finansman sa÷lama

ùer'i standartlar, muhasebe
standartlarÕ, denetim standartlarÕ,
Bahreyn
etik ilkeler ve kurumsal yönetim
standartlarÕ
Risk yönetimi, kurumsal yönetim,
Malezya úeffaflÕk, piyasa disiplini, stres
testi
KÕsa vadeli likidite ihtiyacÕnÕn
giderilmesi, sukuk iúlemleri
Malezya ihracÕna aracÕlÕk, yabancÕ
yatÕrÕmÕn teúvik edilmesi ve
finansal istikrarÕn sa÷lanmasÕ

Kaynak: Bu tablo tarafÕmÕzdan oluúturulmuútur.
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2.1.2.1. øslam KalkÕnma BankasÕ (øKB)
øslam KalkÕnma BankasÕ (Islamic Development Bank-IDB) Grubu (IDB
Group) AralÕk 1973’te Cidde’de kurulmuú ve resmi olarak 20 Ekim 1975’te
faaliyetine baúlamÕútÕr. IDB Group’un amacÕ, üye ülkelerin ve Müslüman
topluluklarÕn ekonomik kalkÕnmasÕnÕ ve toplumsal ilerlemesini ùeriat
ilkelerine (øslam Hukuku) uygun olarak desteklemektir. Bu Grubun içinde
øslam KalkÕnma BankasÕ (IDB), øslami AraútÕrma ve E÷itim Enstitüsü (IRTI),
øslami YatÕrÕm ve øhracat Kredileri SigortasÕ Kurumu (ICIEC), øslami Özel
Sektörü KalkÕndÕrma Kurumu (ICD) ve UluslararasÕ øslami Ticaret Finans
Kurumu (ITFC) olmak üzere 5 kuruluú yer almaktadÕr. Genel Merkez Suudi
Arabistan’Õn Cidde úehrinde olmakla birlikte Fas, Malezya, Kazakistan ve
Senegal olmak üzere 4 bölgesel ofis ve 15 üye ülkede ise temsilcilik
126
bulunmaktadÕr.
IDB'nin misyonu,
yoksullu÷un azaltÕlmasÕ, sa÷lÕk hizmetinin
geliútirilmesi, e÷itimin teúvik edilmesi, yönetiúimin geliútirilmesi ve halkÕn
refah düzeyinin artÕrÕlmasÕ ve nitelikli insan kayna÷ÕnÕn yetiútirilmesidir.
IDB Grup genellikle; kamu ve özel sektör proje finansmanlarÕ,
yoksullu÷un azaltÕlmasÕna yönelik kalkÕnma yardÕmlarÕ, KOBø ve ticaret
finansmanÕ, üye ülkeler arasÕnda ekonomik ve ticari iúbirli÷i, øslami finansal
kuruluúlara do÷rudan sermaye yatÕrÕmÕ, yatÕrÕm ve ihracat kredileri için
sigorta, øslami ekonomi ve bankacÕlÕk için araútÕrma ve e÷itim programlarÕ,
vakÕf yatÕrÕm ve finansmanÕ, üye ülkeler ve üye olmayan Müslüman toplumlar
için özel yardÕm ve e÷itim destekleri ve acil durum yardÕmÕ gibi alanlarda
faaliyet göstermektedir. IDB'nin finansman kaynaklarÕ baúlangÕçta
hissedarlarÕn koydu÷u sermaye iken, kaynak talebindeki artÕúla birlikte ilk
defa 2003 yÕlÕnda Sukuk piyasasÕna girmiútir. 2010 itibarÕyla söz konusu
grubun ihraç etti÷i sukuk tutarÕ 3,5 milyar USD olmasÕna karúÕn yakÕn
127
zamanda 6,5 milyar USD’ye a çÕkarÕlmasÕ planlanmaktadÕr.
2.1.2.2. øslami Finans KuruluúlarÕ øçin Muhasebe ve Denetleme
Kurumu
øslami Finans KuruluúlarÕ øçin Muhasebe ve Denetleme Kurumu
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial InstitutionsAAOIFI) 1991’de kar amacÕ gütmeyen tüzel kiúili÷e sahip uluslararasÕ bir
kuruluú olarak Bahreyn’de faaliyetine baúlamÕútÕr. Kurucu üyeler arasÕnda
IDB, Kuwait Finance House ve Dallah Albaraka Group yer almaktadÕr. Bu
Kurum 1999’da “FÕkÕh Kurulu”nu kurarak muhasebe ve denetim standartlarÕ
126
IRTI, “Islamic Development Group in Brief”, Director Economic Research and Policy
Department, Jeddah, 2013, ss.1-28.
127
IRTI, a.g.e., 2013, ss.1-28.
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yayÕnlamÕútÕr. FÕkÕh Kurulu yÕlda 4 kez toplanan 3 ayrÕ komisyondan
oluúmaktadÕr. Komisyonlar genellikle alt komisyonlara ayrÕlmakta ve gerekli
çalÕúmalar alt komisyonlarda yapÕlmaktadÕr. Belli bir aúamaya getirilen
görüúler üst komisyonun gündemine alÕnÕp tartÕúÕlmaktadÕr. ToplantÕlardan
biri Mekke-yi Mükerreme’de, biri Medine-yi Münevvere’de di÷er ikisi ise farklÕ
yerlerde gerçekleútirilmektedir. FÕkÕh Kurulu’nun yayÕnladÕ÷Õ standartlar
oybirli÷i veya oyçoklu÷u ile kabul edilmekle birlikte kararlarÕn önemli bir kÕsmÕ
oybirli÷i ile kabul edilmiútir. Standartlar tek bir âlimin, úahsÕn veya bankacÕnÕn
kiúisel kararlarÕndan ziyade FÕkÕh Kurulu’nun görüúlerini yansÕtmaktadÕr.
Konu hakkÕnda farklÕ görüú veya mütalaasÕ olan üye toplantÕ tutanaklarÕna
kendi kiúisel görüúünü kaydedebilir, ancak ba÷layÕcÕ olan heyet kararÕdÕr.
Herhangi bir âlimin yayÕmlanan standartlarda hata veya yanlÕú bulmasÕ
durumunda görüúlerini AAOIFI genel sekreterli÷ine gönderir. Bu durumda
128
FÕkÕh Kurulu standartlarÕ gözden geçirmek üzere komisyon kurar.
AAOIFI’nin organizasyon yapÕsÕ genel sekreterlik, mütevelli heyeti, icra
kurulu, genel kurul, fÕkÕh kurulu ile muhasebe ve denetim standartlarÕ
komisyonundan oluúmaktadÕr. Genel sekreterlik icra kurulu murahhas üyesi
olup genel kurul, mütevelli heyeti, standartlar komisyonu, fÕkÕh kurulu ve alt
komisyonlarÕn çalÕúmalarÕnÕ organize eder. Mütevelli heyeti genel kurul
tarafÕndan atanan yirmi kiúiden oluúmaktadÕr. øcra kurulu, baúkan, mütevelli
heyetinden iki üye, genel sekreter, standartlar komisyonu baúkanÕ ve fÕkÕh
kurulu baúkanÕ dahil altÕ üyeden oluúmaktadÕr. Genel kurul, kurucu üyeler,
ortak üyeler ve gözlemci üyelerden oluúmaktadÕr. FÕkÕh kurulu, mütevelli
heyeti tarafÕndan beú yÕllÕ÷Õna atanan yirmi üyeden oluúmaktadÕr. Muhasebe
ve denetim standartlarÕ komisyonu mütevelli heyeti tarafÕndan beú yÕllÕ÷Õna
atanan yirmi üyeden müteúekkildir.
AAOIFI’nin amaçlarÕnÕ kÕsaca 4 ana baúlÕkta sÕralamak mümkündür

129

.

1øslami Finans KuruluúlarÕ için muhasebe ve denetim standartlarÕ
oluúturmak.
2E÷itim, konferans, sempozyumlar düzenlemek, süreli yayÕnlar
ve araútÕrmalar yapmak.
3øslami standartlarÕ
açÕklamak ve tashih etmek.

hazÕrlamak,

yayÕmlamak,

incelemek,

4YatÕrÕmcÕlarÕn finansal tablolara olan güvenini arttÕrmak ve bu
kuruluúlarla çalÕúmalarÕnÕ özendirmek.
Bo÷aziçi Üniversitesi, øslam KalkÕnma BankasÕ’na ba÷lÕ øslami
AraútÕrmalar ve E÷itim Enstitüsü (IRTI), Dünya BankasÕ ve Deloitte baúta
128

Faizsiz BankacÕlÕk StandartlarÕ, Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i, YayÕn No: 2., østanbul,
2012, ss. 13-20, 38.
Faizsiz BankacÕlÕk StandartlarÕ, Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i, YayÕn No: 2., østanbul,
2012, ss. 21-30.

129

51

Türkiye Bankalar Birli÷i

olmak üzere çeúitli kuruluúlarla iúbirli÷i halinde 4-5 Nisan 2016 tarihinde
østanbul’da düzenlenen “Future of Islamic Banking and Economics in Search
of New Normal” konulu sempozyumda AAOIFI Genel Sekreteri Hamed
Hassan Merah bu panelde bir tebli÷ sunmuútur. Söz konusu sempozyumda
AAOIFI’nin çalÕúma usul-esaslarÕ ve yayÕmlanan standartlar hakkÕnda kÕsaca
bilgi verilerek Dünya BankasÕ, IDB, denetim otoriteleri ve akademik camia ile
iúbirli÷i tesisinin önemli oldu÷una vurgu yapÕlmÕútÕr.
HalihazÕrda AAOIFI tarafÕndan yayÕnlanmÕú olan muhasebe, denetim,
etik ilkeler ile úer’î konularda toplam 97 adet standart yayÕmlanmÕútÕr. Merkez
bankalarÕ, düzenleyici otoriteler, finansal kuruluúlar ile muhasebe ve denetim
úirketleri dahil olmak üzere AAOIFI’nin halihazÕrda 45’den fazla ülkeden
200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadÕr. Ülkemizde BDDK da AAOIFI’ye
130
Söz konusu
düzenleyici ve denetleyici otorite statüsünde üye olmuútur.
standartlar Arapça, øngilizce, FransÕzca, Urduca ve Rusça’ ya çevrilmiútir. Bu
standartlarÕn Türkçe’ye kazandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar devam
etmektedir.
2.1.2.3. øslami Finansal Hizmetler Komitesi
Bank Negara Malaysia’nÕn (BNM) gözetim, denetim ve etkin risk
yönetim çerçevesinde øslami bankacÕlÕ÷Õn büyümesine ve øslami finansal
sistemin sa÷lamlÕ÷ÕnÕn devamÕna yol açmak amacÕyla øslami Finansal
Hizmetler Komitesi (Islamic Financial Services Board- IFSB) 2005 yÕlÕnda
kurularak øslami finansal kuruluúlar için risk yönetimi düzenlemelerini hayata
geçirmiútir.
AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla mezkur kuruluúun 70’i düzenleyici ve
gözetleyici otorite, 8’i uluslararasÕ organizasyon, 110’u finansal kuruluú
olmak üzere toplam 188 üyesi bulunmaktadÕr. Söz konusu kuruluúlardan 31
tanesi tam üyelik (full member), 32 tanesi yardÕmcÕ üyelik (associate
member) ve geriye kalan 124 üye ise gözlemci üye (observer member)
statüsündedir. Birçok Müslüman ülkenin düzenleme ve denetleme
otoritesinin yanÕ sÕra, IDB, Dünya BankasÕ, IMF, Bank of England, Banque
Centrale du Luxemburg, Hong Kong Monetary Authority, The Bank of Korea
131
ve Monetary Authority of Singapure gibi kuruluúlar da IFSB üyesidir.
IFSB standartlarÕnÕn daha iyi anlaúÕlabilmesi için üye ülkelere yardÕmcÕ
olmak amacÕyla e-learning ve bizzat personel görevlendirmek suretiyle
yerinde e÷itim faaliyetleri de gerçekleútirmektedir. Bu kapsamda, BDDK
çalÕúanlarÕna Haziran 2016’da øslami kuruluúlar için sermaye yeterlili÷inin

130
131

BDDK-AAOIFI, BasÕn AçÕklamalarÕ, 15 Haziran 2016.
http://www.ifsb.org/membership.php, 29.12.2016.
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hesaplanmasÕ, likidite yönetimi ve úeria kurullarÕ standartlarÕ hakkÕnda IFSB
tarafÕndan bir haftalÕk e÷itim verilmiútir.
2.1.2.4. UluslararasÕ øslami Likidite Yönetimi Kurumu
UluslararasÕ øslami Likidite Yönetimi Kurumu (International Islamic
Liquidity Management Corporation - IILM), øslam kalkÕnma bankasÕ ve
TCMB dâhil dünyadaki 9 merkez bankasÕnÕn bir araya gelerek Malezya’da
kurdu÷u bir kurumdur. 25 Ekim 2010 tarihinde kurulan IILM’in üyeleri
Endonezya, Kuveyt, Luxemburg, Malezya, Nijerya, Türkiye, Katar, Mauritius
Cumhuriyeti ve Birleúik Arap Emirlikleri’dir. IILM sukuk iúlemlerinin ihracÕna
aracÕlÕk, alÕm-satÕmÕ veya vadesine kadar elde tutma gibi önemli fonksiyonlar
icra etmektedir. AyrÕca, bu kurumun yaptÕ÷Õ finansal iúlemlerinin úeriata
uyumlu olmasÕ zorunlulu÷u bulunmakla birlikte, yabancÕ yatÕrÕmÕn teúvik
edilmesi, uluslararasÕ ba÷lantÕlarÕn kurulmasÕ ve finansal istikrarÕn
132
sa÷lanmasÕ gibi fonksiyonlarÕ da bulunmaktadÕr.
IILM’in en önemli amaçlarÕndan birisi, üye ülkelerin varlÕklarÕnÕ varlÕk
kiralama úirketine (VKù-SPV) devretmek suretiyle sukuk iúlemlerine konu
etmesi ve øslami finansal kuruluúlara likidite sa÷lamasÕdÕr. IILM’in ihraç etti÷i
sukuklarÕn A notuna sahip olmasÕ piyasaya daha yüksek itibar görmelerine
ve daha likit olmalarÕna imkan tanÕmaktadÕr. Bu sayede uzun vadeli olan
varlÕklar 3, 6 veya 12 aylÕk sukuklara konu yapÕlarak finansman sorunu
çözülebilmektedir.
IILM’in ihraç etti÷i ka÷Õtlar genellikle dolar cinsinden olmakla birlikte
farklÕ para birimleri üzerinden de iúlem görebilmektedir. YapÕlan iúlemlerin
øslami finansa uygun oldu÷unu denetlemek üzere bu kurumun kendi
bünyesinde ùeria Kurulu bulunmaktadÕr. Söz konusu kurumun ihraç etti÷i
varlÕklar hem øslami bankalar ve hem de konvanisyonel bankalar tarafÕndan
alÕnmaktadÕr. øslami bankalara sa÷ladÕ÷Õ en önemli fayda bu sukuklarÕn likit
olmasÕ ve merkez bankalarÕ nezdinde rehin tutularak finansman sorununun
çözülmesidir. Konvansiyonel bankalarÕn bu ka÷ÕtlarÕ tercih etmesinin en
önemli sebepleri ise yüksek likiditeye sahip olmalarÕ ve yüksek getiri
sa÷lamalarÕdÕr. AAOIFI kararlarÕna göre ihraç edilecek sukuklarÕn úeriat
uyumlu olabilmesi için portföy yapÕsÕndaki varlÕklarÕn en az %51’inin fiziki
kÕymeti olan sabit varlÕk olmasÕ ve commodity murabaha gibi maddi olmayan
duran varlÕklarÕn en fazla %49 olmasÕ gerekti÷i ifade edilmektedir.
2.2.

Ticaret Ve Faiz øliúkisi

Allah ticareti helal, faizi ise haram kÕlmÕútÕr (Bakara 275). Ticaret veya
miras yoluyla elde edilen gelir ve servette baúkalarÕnÕn da hakkÕ
132

http://www.iilm.com/about-us. 21.03.2017.
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bulunmaktadÕr. øslam dini mallarÕn kirden arÕndÕrÕlmasÕ için zekat, sadaka,
infak, di÷ergamlÕk, iyilik üzere yardÕmlaúmayÕ ve paylaúÕm ilkelerini öne
çÕkarmaktadÕr.
Ferdi ve ailevi harcamalar esas olarak üç seviyede: Zaruri olanlar
(yiyecek, giyecek, sa÷lÕk, e÷itim vb.), ikinci kategoride hayata de÷er ve kalite
katan harcamalar (araba, ev vb.) ve son olarak lüks ve úatafata kaçan
lüzumsuz harcamalardÕr. Son kategoride yer alan harcamalar israfa götüren
harcamalar olup MüslümanlarÕn tamamen terk etmesi gereken
harcamalardÕr.
Ahlaki de÷erler sadece insanlarÕn özel yaúantÕsÕyla sÕnÕrlandÕrÕlamaz.
Ahlaki de÷erler hayatÕn tüm aúamasÕnda sosyal, ekonomik, politik ve
uluslararasÕ meselelerle birlikte tüm toplumu ilgilendirmektedir. Kapitalizm,
Sosyalizm, Darvinizim, Meteryalizm ve Varoluúçuluk gibi akÕmlarÕn
hiçbirisinin ahlaki ilke ve kurallara yer vermemesi en büyük problemlerden
birisidir. Örne÷in meteryalizm için en önemli öncelik tüketici toplumu
oluúturmaktÕr. Ana amaç maksimum kar elde etmektir. Bu amaca ulaúmak
için insanÕn zaaflarÕnÕ hedef almakta ve sürekli reklamlara ve mal ve hizmet
alÕmÕnÕ teúvik eden di÷er araçlara odaklanmaktadÕr. Ancak Allah insano÷lunu
yarattÕktan sonra onu karanlÕklar içerisinde bÕrakmamÕú ona yol gösterecek
133
øslamÕn tüm kesimleri göz önünde
elçiler ve kitaplar göndermiútir.
bulunduran toplumsal faydaya ve etik ilkelere yer vermesi di÷er akÕmlarda
bulunmayan en önemli hasletlerinden birisidir. Nitekim Peygamber
Efendimizin (sav) buyurdu÷u gibi, “Komúusu aç iken tok yatan bizden
de÷ildir.” úiarÕ yukarÕda saydÕ÷ÕmÕz akÕmlarÕn hiçbirisinde bulunmayan
toplumsal dayanÕúmanÕn en güzel örne÷idir.
Allah Resûlü (sav) buyurdular ki: “Güvenilir, dürüst tacir, peygamberler,
SÕddÕklar ve úehitlerle beraber olacaktÕr.” øslami kaynaklarda bir tüccarÕn
sahip olmadÕ÷Õ malÕ satmasÕ (bey’ul-garar), hayvanÕn karnÕnda olan cenini
satmasÕ (cer), borcu borç ile satmasÕ (kâli bi-kâli,) karaborsacÕlÕk (ihtikar)
yapmasÕ, baúkasÕnÕ aldatmasÕ, hileye baúvurmasÕ, malÕnÕn ayÕbÕnÕ gizlemesi,
henüz olgunlaúmamÕú meyveyi satmasÕ caiz de÷ildir. Buhari, Müslim, Ebu
Davut, øbn Mace ve Nesai kanalÕyla Abdullah øbn-i Ömer’den (ra) gelen
rivayete göre ticarette aldatmak ve hile yapmak yasaktÕr. BazÕ rivayetlere
göre anlaúma yapan taraflarÕn birbirinden ayrÕlmasÕna kadar baúka
rivayetlere göre ise malÕ alan kiúinin aldÕ÷Õ malÕ 3 gün içerisinde iade etme
134
BatÕ toplumlarÕnda kurumsallaúmÕú úirketlerin
hakkÕ bulunmaktadÕr.
müúteri memnuniyetini sa÷lamasÕ adÕna satÕlan malÕ birkaç gün içerisinde
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M. Umer Chapra, Ethics and Economics: An Islamic Perspective, Islamic Economic
Studies, Volume: 16 No. 1&2, August 2008 & January 2009, ss.1-22.
ømam Muhammed bin Süleyman er-Rudani, Büyük Hadis KülliyatÕ, Cem’ul-fevaid min
Cami’il-usûl ve Mecma’iz-zevaid, øz YayÕncÕlÕk, østanbul, 2006, ss. 383-441.
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iade etme fÕrsatÕnÕn tanÕnmasÕ øslami kaynaklardan alÕnmÕú güzel bir
uygulamadÕr.
øslami anlayÕúta iyilik ve hayÕr düúünülmeden sÕrf malÕ ço÷altmak ve mal
biriktirmek için ticaret yapÕlmamalÕdÕr. Cabir’den (ra) rivayetle Allah Resulü
(sav) buyurdu: "Satarken, alÕrken ve borcunu öderken iyi ve cömert
davranan kiúiyi Allah esirgesin!" (Buhârî) ømam Gazali’ye göre, ticaret geçim,
servet veya gelir sa÷lamak amacÕyla yapÕlÕr. Nebe suresinde, gecenin bir
örtü ve gündüzlerin ise çalÕúma vakti kÕlÕndÕ÷Õ ifade edilmektedir (Nebe, 1011). Peygamber Efendimiz (sav) úöyle buyurmuútur: “Hiç kimse el eme÷i ile
kazanÕp yedi÷inden daha hayÕrlÕ bir úey yememiútir. Allah’Õn Peygamberi
Davut (as) da kendi el eme÷inden yerdi.” BaúkalarÕna muhtaç duruma
düúmemek için Peygamberlerin ço÷unun meslek sahibi oldu÷u bilinen bir
gerçektir. Hz. Âdem çiftçi, Hz. Nuh marangoz, Hz. Yusuf ekonomist, Hz.
Davut el sanatçÕsÕ, Hz. øsa tabib ve Hz. Peygamber (sav) tüccar idi. øslam
dininde, çalÕúmak, üretmek, kazanmak, ticaret yapmak, helal yoldan mal
135
sahibi olup refah ve huzur içinde yaúamak meúru görülmektedir .
Resulullah Efendimizin buyurdu÷u üzere, “Veren el, alan elden üstündür”
hadisi dikkate alÕndÕ÷Õnda mal sahibi olup infak etmek teúvik edilmektedir.
OsmanlÕ padiúahlarÕnÕn tamamÕnÕn bir mesle÷i bulunmaktaydÕ. BazÕlarÕ top
imalatçÕsÕ, bazÕlarÕ marangoz ve bazÕlarÕ ise hattattÕ.
2.2.1.

øslami EsaslÕ Ticaretin øúleyiú Süreci

Ticaret belli bir risk üstlenilerek kar elde etmek maksadÕyla sermaye ve
eme÷in kullanÕlmasÕyla artÕ de÷er üretme iúlemi úeklinde tanÕmlanabilir. Bir
iúlemin ticaret olabilmesi için mal ve hizmetin bulunmasÕ ve bunun da bir
taraftan di÷er tarafa aktarÕlmasÕ gerekmektedir. Müteúebbisin mal alÕmsatÕmÕ ticaretin bir türü oldu÷undan helaldir. Miras, zekât, hibe, karz ve
ganimet gibi yollar øslam’da meúru transfer yöntemleridir. Nisa süresi 29
uncu ayette belirtildi÷i üzere, karúÕlÕklÕ rÕza ile mallarÕn el de÷iútirmesi helal
iken mallarÕn batÕl yollarla el de÷iútirilmesi yasaklanmÕútÕr. øslam âlimlerinin
ço÷unlu÷una göre, sözleúme ve muamelelerde aslolan sahihliktir. Bu
sebeple, Kur’an ve Sünnette yasaklandÕ÷Õna dair hüküm bulunmayan
136
sözleúme ve iúlemlerin haramlÕ÷Õ ileri sürülemez .
Hamidullah’a göre Kureyú Suresi’ndeki “ølaf” kelimesi ticari anlaúmalarÕ
ifade etmektedir. Peygamberimizin (sav) dedesi Haúim’in ticari amaçlarla
ùam, Filistin ve Irak gibi pek çok yeri gezdi÷i, Bizans, Sasani, Habeúistan,
Yemen ve MÕsÕr gibi büyük ülkelerle yaptÕ÷Õ anlaúmalar uyarÕnca uluslararasÕ
ticaretin önündeki engelleri kaldÕrdÕ÷Õ ve bu yolla bir anlamda siyasi ve ticari
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birlikteliklerin tesis edilmesine yol açan öncü kiúilerden biri oldu÷u ileri
137
sürülmektedir .
øslam esas itibarÕyla iktisadi muamelelere geniú bir özgürlük alanÕ
sunmakla birlikte bir takÕm kurallar de getirmiútir. Buna göre örne÷in, ticarete
konu malÕn dinen yasak olmayan bir mal olmasÕ, miktar, fiyat ve özelliklerinin
müúteri tarafÕndan bilinmesi, ölçü ve tartÕnÕn tam adaletle yapÕlmasÕ, alÕúveriú vadeli yapÕlacaksa vadesinin ve ödemenin hangi úartlarda
gerçekleútirilece÷i kararlaútÕrÕlmalÕdÕr. Vade farkÕnÕn caiz olmadÕ÷ÕnÕ ileri
sürenler, Peygamber Efendimizin (sav); “Bir satÕú içinde iki úart olmaz.”
Hadisini delil getirmektedir. Yani satÕúa konu malÕn her hâlükârda aynÕ
tutarda satÕlmasÕnÕn zorunlu oldu÷unu ileri sürer. MalÕn satÕú fiyatÕnÕ
farklÕlaútÕrmak sedd-i zerai (harama götüren yollarÕ kapatma) ilkesine aykÕrÕ
olaca÷Õ úeklindedir. Ancak âlimlerin ço÷unlu÷una göre, “peúin úu fiyata,
veresiye úu fiyata” denildikten sonra úartlardan biri kabul edilerek akit
imzalanÕrsa geçerli olaca÷Õ ve yukarÕdaki Hadise aykÕrÕ bir iúlemin
gerçekleúmeyece÷i úeklindedir. Zira malÕnÕ vadeli satan kiúi alaca÷ÕnÕ
yazmak, takip etmek, tahsil etmek gibi ilave külfete katlanmaktadÕr. AyrÕca
parasÕndan belli bir süre mahrum oldu÷u için sattÕ÷Õ malÕn yerine yenisini
alabilecek sermayeden yoksun kalmaktadÕr. Üstelik vadeli satÕú yapan kiúinin
parasÕnÕ tahsil etmeme ve karúÕ tarafÕn iflas etme riskinin yanÕ sÕra
sermayenin enflasyona karúÕ aúÕnmasÕ da söz konusudur. DolayÕsÕyla, vade
138
farkÕnÕ içeren murabaha sözleúmeleri caizdir.
Ölçü ve tartÕnÕn tam adaletle yapÕlmasÕ gerekti÷i emri Kuran-Õ Kerimin
pek çok ayetinde geçmektedir. Enam Suresi’nin 152 inci ayeti, Araf
Suresi’nin 85 inci ayeti, Hud Suresi’nin 84 üncü ve 85 inci ayetleri, Isra
Suresi’nin 35 inci ayeti, ùuara Suresi’nin 181 inci ve 182 inci ayetleri,
Mutaffifin 1 inci ve 2 nci ayetler ile Rahman Suresi’nin 8 inci ve 9 uncu
ayetlerinde
øslami sistemde ticaretin nasÕl yapÕlmasÕ gerekti÷ini
belirtmektedir.
SakÕn tartÕda taúkÕnlÕk etmeyin. TartÕyÕ adaletle yapÕn, teraziyi eksik
tutmayÕn. (Rahman, 8-9)
Ticaret erbabÕ kiúinin dürüst olmasÕ, tartÕyÕ adaletle yapmasÕ, teraziyi
eksik yapmamasÕ, tartÕda taúkÕnlÕk yapmamasÕ ve do÷ru tartÕ ile tartmasÕ
tacirlerde aranan özelliklerindendir.
Mutaffifin Suresinin 1-3 üncü ayetleri ölçü ve tartÕda hile yapanlar
kÕnanmaktadÕr.
137
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“Ölçüde ve tartÕda hile yapanlarÕn vay hâline! Onlar insanlardan (bir úey)
ölçüp aldÕklarÕ zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir úey ölçüp yahut
tartÕp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (Mutaffifin, 1-3)
YukarÕdaki ayetlerde terazi ve tartÕda hile yaparak insanlarÕ
kandÕranlarÕn, aldÕklarÕ zaman tam ölçmelerine ra÷men sattÕklarÕ zaman
eksik ölçenlerin durumu ele alÕnmaktadÕr. Toplumda yer alan Müslüman
tüccarlarÕn ve bireylerin Peygamber Efendimizin ifadesiyle “Bizi aldatan
bizden de÷ildir.” düsturu do÷rultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Ebû
Saîd’den (ra) rivayetle, Allah Resûlü (Sav) buyurdu: "Güvenilir, dürüst tüccar,
peygamberler, sÕddÕklar ve úehitlerle beraber olacaktÕr."
Âlimlerin ço÷una göre akit sÕrasÕnda veresiye olarak satÕlan malÕn fiyatÕ
belirlenmedi÷i takdirde bu alÕúveriú geçerli de÷ildir. Çünkü bu tür alÕú-veriú
garar, gasp ve haksÕzlÕklara yol açabilir. Öte yandan Ahmed bin Hanbel, øbn
Teymiye ve øbnü’l KayyÕm’a göre, fiyat belirtmeden veresiye olarak satÕlan
malÕn fiyatÕnÕn müúterinin ödemede bulunaca÷Õ günün fiyatÕndan
hesaplanmasÕ caizdir. Bu tür satÕúÕn haram oldu÷una dair hiçbir úeri görüú
139
yoktur, bu alÕúveriú ecri misil ile yapÕlan kira akdine benzemektedir.
“Ve infak ettikleri zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar;
harcamalarÕ bu ikisinin arasÕnda dengeli olur. (Furkan/67) Elini
boynuna ba÷lama, büsbütün de onu açÕp israf etme ki sonra
kÕnanmÕú olursun ve eli boú, açÕkta kalÕrsÕn! (øsrâ/29). Ey
Âdemo÷ullarÕ! Her namazÕnÕzda süslü elbisenizi giyin. Yeyin, için,
israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A'raf/31)
øslam dini toplumsal yaúamÕn en ayrÕntÕlÕ konularÕnÕ bile düzenleyerek
orta yolu gözetmiútir. YukarÕdaki ayetlerde, MüslümanlarÕn cimrilik
etmemeleri, israf yapmamalarÕ ve orta yolu takip etmeleri tavsiye
edilmektedir. Vasat yolu takip ederken malÕn tebzir (israf) edilmemesi ve
cömert olunmasÕ emredilmektedir. ønfak, sadaka ve zekât verilirken öncelikli
olarak çoluk çocu÷unun nafakasÕnÕn temin edilmesi, ferdin ve ailenin de
hakkÕ bulundu÷unun göz ardÕ edilmemesi gerekmektedir. Bir insan muhtaç
duruma düúecek úekilde tüm malÕnÕ tasadduk edemez.
2.2.2.

Kar PayÕ ve Faizin FarklarÕ

øslam dini ticareti ve karÕ helal kÕlarken faizi kesin olarak haram kÕlmÕútÕr.
Herhangi bir projenin gerçekleútirilmesi veya bir ürünün üretilmesi nedeniyle
ortaya çÕkan maliyet ile fiyat arasÕndaki fark ticaretten do÷an kardÕr. Faiz ise
genel olarak ödünç paranÕn getirisi veya paranÕn kirasÕ úeklinde
tanÕmlanmaktadÕr. Ticaretin olmazsa olmazlarÕndan birisi de kardÕr. øslam
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hukukunda, aldatma (ta÷rir), tefecilik, stokçuluk, israf, cimrilik ve kumar
yasaklanmÕútÕr. Ticaretin geliúmedi÷i bir ortamda üretim, teúebbüs ve alÕmsatÕm olmaz. Günümüzde faizsiz finans esaslarÕna göre çalÕúan kuruluúlarÕn
müúterilerine peúin emtia veyahut gayrimenkul alarak vadeli satmasÕ faiz
olarak kabul edilmemektedir. MalÕn alÕm-satÕm arasÕndaki fark satÕcÕnÕn
meúru karÕdÕr. Fiyat ve kâr seviyesini etkileyen en önemli faktörler maliyet,
beklentiler, piyasa durumu, riskler, enflasyon, kurlar, genel piyasa hadleri,
140
stok durumu ve satÕú yeri olarak sÕralanabilir .
Faizli bankacÕlÕk sisteminde pasifin maliyeti aktifin getirisini
belirlemektedir. Zira mevduatÕn ve di÷er kaynaklarÕn maliyeti sözleúme
imzalanÕrken belirlenmektedir. Benzer úekilde aktifte yer alan krediler ve
menkul kÕymetler kalemlerinin getirisi de sözleúme imzalanÕrken
kararlaútÕrÕlmaktadÕr. Faizsiz finansa dayalÕ bankacÕlÕk sisteminin geleneksel
bankacÕlÕk sisteminden ayrÕlan en önemli özelli÷i, aktifin getirisinin pasifin
maliyetini belirlemesidir. øslami bankacÕlÕkta katÕlÕm fonu sahiplerinin zarar
riskini ortadan kaldÕrmasÕ mümkün de÷ildir. Faizsiz finans sisteminde
kar/zarar ortaklÕ÷Õ esasÕ oldu÷undan pasifin getirisi sözleúme imzalanÕrken
kesin olarak bilinmemektedir. Bu sebeple, pasifin getirisi aktifin getirisine
ba÷lÕ olarak oluúmaktadÕr.
Faizsiz bankacÕlÕ÷Õ konvansiyonel bankacÕlÕktan ayÕran di÷er bir önemli
unsur reel varlÕ÷a dayalÕ (asset-backed finanse) finansman modeli olmasÕdÕr.
øslami finansa en uygun model muúarakaya (sermaye ortaklÕ÷Õ) ve
mudarabaya (emek-sermaye ortaklÕ÷Õ) dayalÕ teúebbüstür. BunlarÕn yanÕ sÕra
finansal kiralama, murabaha, selem, istisna akdi, muzaraa ve musakata gibi
pek çok finansal ürüne de yer verilmektedir. Konvansyionel sistemde kredi
do÷rudan müúteriye verilirken faizsiz finans sisteminde fatura karúÕlÕ÷Õ olmak
üzere finansman tutarÕ do÷rudan mal satÕcÕsÕna ödenir. Konvansiyonel finans
sisteminde paranÕn kullanÕldÕ÷Õ sektörler önemli de÷ildir, ancak faizsiz finans
sisteminde ùeriatÕn uygun bulmadÕ÷Õ alanlara finansman yapÕlamaz. Normal
úartlarda müúterilerin ödeme güçlü÷üne düúmesi durumunda yeniden
141
Ancak, ödeme güçlü÷üne düúen
yapÕlandÕrma söz konusu de÷ildir.
müúterilerin finansal durumunu düzeltebilmeleri için sÕnÕrlÕ olmak kaydÕyla ve
ileride detaylarÕna yer verilecek olan tavarruk uygulamasÕna baúvurulabilir.
KatÕlÕm fonu olarak plase edilen tutarlarÕn getirisi 100 birim de÷eri ile
iliúkilendirilmekte, dönem sonunda 100 birim de÷erinin artmÕú olmasÕ
projelerden kar elde edildi÷ini, ancak birim de÷erinin 100’ün altÕna inmiú
olmasÕnÕn da zararla karúÕ karúÕya kalÕndÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir.
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Günümüzde faizsiz bankacÕlÕk konusunda tartÕúÕlan en önemli
konulardan birisi katÕlÕm bankalarÕnÕn neden zarar etmedi÷i veya zararlarÕn
müúterilere yansÕtÕlÕp yansÕtÕlmadÕ÷ÕdÕr. Büyük ekonomik úoklar yaúanmadÕ÷Õ
müddetçe faizsiz finans sisteminin zarar etmemesi beklenmektedir. Çünkü
fon havuzundan kullandÕrÕlan fonlarÕn büyük bir kÕsmÕndan kar edilirken sÕnÕrlÕ
sayÕdaki projeden zarar edilebilmektedir. Kar/zarar mahsuplaútÕrÕldÕ÷Õnda
genellikle karÕn ortaya çÕktÕ÷Õ, ayrÕca zararÕn ortaya çÕktÕ÷Õ dönemlerde de
zararÕn özkaynaklardan karúÕlandÕ÷Õ bilinmektedir. Projelerden büyük karlar
elde edildi÷inde daha fazla ihtiyat akçesinin ayrÕlmasÕ ve zararÕn
özkaynaklardan karúÕlanmasÕ bu kuruluúlarÕn müúterilerine zararÕ
yansÕtmalarÕnÕ engellemektedir.
Faizsiz bankacÕlÕk sistemine getirilen bir di÷er eleútiri ise faizsiz esasa
göre çalÕúan bankalarÕn neden klasik bankacÕlÕk sektörünün da÷ÕttÕ÷Õ faiz
oranlarÕna yakÕn kar payÕ da÷ÕttÕ÷Õ meselesidir. Küreselleúme ile birlikte ve
özellikle 2000’li yÕllardan sonra ABD merkez bankasÕ FED, Avrupa Merkez
BankasÕ, Çin ve di÷er geliúmiú ülkelerin merkez bankalarÕnÕn almÕú oldu÷u
kararlar finansal piyasalarÕ çok yakÕndan ilgilendirmektedir. Faizsiz finans
sistemine dayalÕ olarak çalÕúan bankalarÕn klasik bankalarÕn ödemiú oldu÷u
faiz oranlarÕna yakÕn kar payÕ da÷ÕtmalarÕ, aynÕ piyasada faaliyet
göstermelerinden kaynaklanmaktadÕr. Öte yandan, klasik bankalar ile
rekabet edebilmek için faizsiz bankalarÕn karúÕlaútÕklarÕ zararlarÕn büyük bir
kÕsmÕnÕn özkaynaklardankarúÕlanmasÕ, da÷ÕtÕlan kar paylarÕnÕn faiz
oranlarÕna yakÕn olmasÕna yol açmaktadÕr. Örne÷in TCMB’nin almÕú oldu÷u
faiz kararlarÕ, klasik bankacÕlÕk sektörünü etkiledi÷i gibi, finansal kiralama,
faktoring, tüketici finansman úirketlerini ve hatta katÕlÕm bankalarÕnÕ da
etkilemektedir.
Kapitalist sistemlerde yapÕlan kontratlar genellikle LøBOR (London
Interbank Offered Rate) veya baúka faiz oranlarÕna endekslenmektedir.
Kiralanan varlÕ÷Õn karúÕlÕklÕ rÕza ile belli bir oranda arttÕrÕlmasÕnÕn LøBOR+faiz
oranÕ úeklinde benchmark yapÕlmasÕndan farklarÕ bulunmaktadÕr. Çünkü
kapitalist sistemde benchmark yaparken faiz oranlarÕ ve paranÕn getirisi
dikkate alÕnmaktadÕr. Hâlbuki øslami finansal sistemlerde faiz oranlarÕ ve
paranÕn getirisinden ziyade piyasa úartlarÕ dikkate alÕnmaktadÕr. AyrÕca øslami
finansal sistemlerde garara (aúÕrÕ kâr hÕrsÕ nedeniyle aldatmak) izin
verilmemektedir. Di÷er önemli bir fark ise finansal kiralamada malÕn telef
olmasÕ durumunda kiralayan malÕnÕ kaybederken faizli sistemde kiralayan
142
her hâlükârda faiz getirisini talep edebilmektedir .
KatÕlÕm bankalarÕnÕ mevduat bankalarÕndan ayÕran en önemli özellikleri,
kar zarar ortaklÕ÷Õna dayalÕ faaliyet göstermeleri, kaynaklarÕn sosyal
verimlili÷i bulunan ve øslami esaslara uygun alanda kullandÕrÕlmasÕ ve
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kendine özgü etik ilkelere sahip olmasÕdÕr. Her ne kadar mezkûr kuruluúlar
øslami esaslarÕ dikkate alsalar bile mevcut ekonomik ve hukuki sistem göz
önünde bulunduruldu÷unda katÕlÕm bankalarÕnÕn øslami ekonomi ilkelerine
143
bütünüyle uyum sa÷lama imkânlarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
2.2.3.

Kutsal Kitaplarda Faiz Yasa÷Õ

BankacÕlÕk hizmetlerinin ilk uygulamalarÕnÕn mabetler, tapÕnaklar ve din
adamlarÕ aracÕlÕ÷Õyla geliúti÷i ifade edilmektedir. Din adamlarÕnÕn ve
mabetlerin kutsal oluúu ve dini kuruluúlara güven duyulmasÕ nedeniyle
insanlarÕn bir kÕsmÕ kÕymetli mallarÕnÕ, altÕnlarÕnÕ ve gümüúlerini bu kiúilere
emanet etmiúlerdir. Bir süre sonra din adamlarÕ kendilerine emanet edilen
eúyalarÕ baúkalarÕna kullandÕrmak suretiyle bir nevi fon sa÷layan kredi
kuruluúu haline gelmiúlerdir. Kredi iúlemlerinin karlÕ olmasÕ sebebiyle din
adamlarÕnÕn yanÕ sÕra bazÕ zengin iú adamlarÕ da faizli kredi iúlemlerine
girmiútir. BankacÕlÕk ile ilgili ilk kurallarÕ Babil KralÕ Hammurabinin koydu÷u ve
faizli iúlemlere onay verdi÷i ileri sürülmektedir. Hamurabi KanunlarÕ’nda
sibtou adÕ verilen faiz mal ve parada farklÕ oranda uygulanmaktaydÕ. Bu÷day,
arpa ve hurma gibi misli mallarda %33, gümüú para ikrazÕnda ise %20
oranÕnda tespit edilmiúti. Do÷al felaketler nedeniyle mahsulün olmadÕ÷Õ
yÕllarda ise faiz alÕnmamaktaydÕ. Borç iúlemleri karúÕlÕ÷Õnda köle, menkul mal
144
rehni, gayrimenkul ipote÷i veya kefalet gibi garantiler de alÕnmaktaydÕ .
Hz. Musa’ya (as), Hz. øsa’ya (as) ve Hz. Muhammed’e (Sav)
peygamberlik geldi÷inde yaúadÕklarÕ toplumlarda tefecilik çok yaygÕn bir
uygulamaydÕ. Fakir insanlarÕn faizle aldÕklarÕ borç paralarÕ geri
ödeyememeleri durumunda bu kiúilerin mal varlÕklarÕna, arazilerine el
konulmakta ve hatta bu insanlarÕn köleleútirilmesine varan uygulamalar
bulunmaktaydÕ. Her üç peygamberin önceliklerinden biri de toplumsal adaleti
ve ba÷larÕ koparan faizi ve tefecili÷i kaldÕrmak oldu. Yahudi inancÕnda riba
yerine ribit (faiz) kelimesi kullanÕlmakta olup faiz iúlemlerini yapanlarÕn
mahkemelerde úehadeti kabul edilmemektedir. Benzer úekilde Roma Katolik
inancÕnda tefecilik (faiz) iúlemlerini yapan kiúilerin Katolik inancÕna göre
145
øncil’in ö÷retilerine aykÕrÕ oldu÷undan
gömülmesi reddedilmektedir.
Ortaça÷da Avrupa devletleri insanlarÕn faizli kredi iúlemlerini genellikle
146
Yahudilik, HristiyanlÕk ve øslâmiyet’te de riba (faiz)
yasaklamÕútÕr.

143
Abitter Özulucan ve Özdemir Serkan, KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ, Muhasebe Organizasyonu,
Uygulamalar, Finansal Tablolar & Ba÷ÕmsÕz Denetim, Türkmen Kitapevi, østanbul, 2010, ss.
7-10.
144
Servet BayÕndÕr, a.g.e., ss. 26-27, 2015.
145
Abdul-Rahman, a.g.e., 2014, ss. 15-16.
146
Hubbard O’brien, a.g.e, 2012, s. 52.
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yasaklanmÕútÕr. Kronolojik sÕrayla üç dinden aktarÕlan metinler aúa÷Õda yer
147
almaktadÕr .
“Kardeúinize para, yiyecek ya da faiz getiren baúka bir úey
ödünç verdi÷inizde ondan faiz almayacaksÕnÕz” (Tevrat, Yasa’nÕn
TekrarÕ, 23:19).
“Ödünç verilen para için faiz almak adaletli de÷ildir. Çünkü
faizle ödünç vermek, olmayan bir úeyi satmak demektir ve böyle bir
úey hiç kuúkusuz eúitsizli÷e neden olur ki bu da adâlete ters düúer”
(St. Thomas Aquinas, 1225-1274).
“Faiz yiyenler, ancak úeytanÕn çarptÕ÷Õ kimsenin kalktÕ÷Õ gibi
kalkarlar. Bu, onlarÕn, alÕú veriú de faiz gibidir demelerinden
dolayÕdÕr. Oysa Allah alÕúveriúi helal, faizi haram kÕlmÕútÕr.” (Bakara
Süresi, 2:275)
øslami kaynaklarda affedilemeyecek en büyük günah úirk (Nisa 116)
olmakla birlikte faiz, haksÕz yere adam öldürmek, zina etmek, namuslu bir
kadÕna iftira atmak, savaútan kaçmak ve sihir yapmak büyük günahlar
arasÕnda sayÕlmaktadÕr.
Hz. Musa’nÕn úeriatÕnÕ takip eden ortaça÷ kilisesi, Aristoteles ve di÷er
Yunan filozoflarÕ bile tefecilik ve faizi kÕnamÕú hatta haksÕz bir uygulama
148
Kutsal kitaplardan Eski Ahit, ihtiyaç sahiplerini
olarak kabul etmiúlerdir.
sömürmek ve onlarÕn zor durumlarÕndan menfaat sa÷lanmasÕnÕ önlemek
amacÕyla ribayÕ (ribit-faizi) yasaklamÕútÕr.
“Bir kardeúin yoksullaúÕr, muhtaç duruma düúerse, ona yardÕm etmelisin.
AranÕzda kalan bir yabancÕ ya da konuk gibi yaúayacak. Ondan faiz ve kâr
alma. TanrÕndan kork ki, kardeúin yanÕnda yaúamÕnÕ sürdürebilsin. Ona faizle
149
para vermeyeceksin. Ödünç verdi÷in yiyecekten kâr almayacaksÕn”.
Yahudi anlayÕúÕnda faiz yasa÷Õ sadece din kardeúi ile sÕnÕrlÕdÕr.
Kendilerini üstün Õrk olarak kabul eden bir yaklaúÕm nedeniyle toplumun tüm
fertlerinin birbirlerine karúÕ sorumluluklarÕ bulunmakta ve darda kalmÕú olan
kardeúlerine yardÕmÕ emretmektedir. EsasÕnda Tevrat’taki ifadeden de
anlaúÕlaca÷Õ üzere, ihtiyaç sahibi kiúinin aranÕzda kalan bir misafir veya
yabancÕ konumunda olaca÷Õ ifade edilmektedir. Bu sebeple, Yahudi
úeriatÕnda faiz yasa÷ÕnÕn Yahudi ÕrkÕndan olanlar için hatta yabancÕlar için de
uygulanmamasÕ gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr.
147

øshak Emin Aktepe, “Türkiye Finans”, PaylaúÕm Dergisi, , sayÕ 15, 2010, ss.14-15.
Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, s.
54.
149
Kitab-Õ Mukaddes, Levililer 25:35-37.
148
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Yahudi kaynaklarÕnda faiz “neúeh=yÕlan sokmasÕ (ÕsÕrÕ÷Õ)” úeklinde
yorumlanÕr. YÕlan sokmasÕ ilk anda vücutta hafif bir úekilde hissedilir ancak
150
zehir vücuda yayÕldÕ÷Õnda artÕk ondan kurtulmak mümkün de÷ildir . Yahudi
kutsal metinlerinde bile faizin bu denli kötü oldu÷u vurgulandÕ÷Õ halde bunu
di÷er milletlere reva görmek ahlaki ve insani olmaktan çok uzaktÕr.
Eski Ahidin Tesniye bölümünün 19 ve 20. ayetlerinde faiz yasa÷ÕnÕn
sadece kardeúi kapsadÕ÷Õ ifade edilmektedir.
“Kardeúinize para, yiyecek ya da faiz getiren baúka bir úey
ödünç verdi÷inizde, ondan faiz almayacaksÕnÕz. YabancÕdan faiz
alabilirsiniz ama kardeúinizden almayacaksÕnÕz. Böyle yapÕn ki,
mülk edinmek için gidece÷iniz ülkede el attÕ÷ÕnÕz her iúte TanrÕnÕz
151
RAB sizi kutsasÕn.”
YukarÕdaki ifadeler dikkatlice okundu÷unda ikinci cümlenin birinci ve
üçüncü cümle ile çeliúti÷i açÕkça anlaúÕlmaktadÕr. ølk cümlede faizin kesin
olarak kardeúlerden yasaklandÕ÷Õ, ikinci cümlede yabancÕdan faizin alÕnÕp
kardeúlerden alÕnmayaca÷ÕnÕn tekrar vurgulanmasÕ ayrÕca son cümlede
TanrÕnÕz RAB’Õn kutsamasÕ ifade edilmektedir. TanrÕnÕn bir insanÕ kutsamasÕ
için ahlaklÕ ve erdemli davranÕúta bulunmasÕ gerekmektedir. Bu kutsama
ancak ve ancak ihtiyaç sahiplerine yardÕmda bulunmakla ve faize tevessül
etmemekle mümkündür. Di÷er taraftan Tesniye 20 nci ayette yer alan
yabancÕdan faiz alÕnabilece÷ine iliúkin hüküm Levili’ler 35 inci ayet ile
çeliúmektedir. Çünkü yabancÕlara ve misafirlere karúÕ misafirperverlikten
ayrÕlmamasÕ gerekti÷i ve onlara yardÕm edilmesi emredilmekte iken onlardan
faiz alarak Rab’Õn kutsamasÕna mazhar olunamayacaktÕr. Bu sebeple, Eski
Ahitten faiz yasa÷ÕnÕn tüm toplumu kapsamasÕ gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr.
Nisa süresinin 161 inci ayeti Yahudilerin bu durumunu en iyi anlatan
ayetlerden birisidir.
“Yahudilerin yaptÕklarÕ zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan
alÕkoymalarÕ, kendilerine yasaklanmÕú oldu÷u hâlde faiz almalarÕ,
insanlarÕn mallarÕnÕ haksÕz yere yemeleri sebebiyle önceden
kendilerine helâl kÕlÕnmÕú temiz ve hoú úeyleri onlara haram kÕldÕk.
øçlerinden inkâr edenlere de acÕ bir azap hazÕrladÕk.” (Nisa/161)
øsa Mesih: “Geri almayÕ beklemeksizin ödünç verin”, diye buyurmaktadÕr.
øsa Mesih‘in sözlerinde lafzen faiz kelimesi geçmese de, Kutsal Kitap
yorumcularÕ burada kastedilen úeyin faiz oldu÷u konusunda hem fikirdirler.
Kutsal kitaplarda faiz yasa÷Õ bulunmakla birlikte kilise serbest piyasa
ekonomisinin duydu÷u ihtiyaçtan dolayÕ faiz yasa÷ÕnÕ hafifletme yolunu
150
Servet BayÕndÕr, FÕkhi ve øktisadi AçÕdan øslami Finans II, Süleymaniye VakfÕ YayÕnlarÕ,
østanbul 2015, s. 28.
151
Kitab-Õ Mukaddes, Tesniye 23:19, 20.
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seçerek yeni bir faiz teorisi geliútirmiútir. øncil’de, karúÕlÕk umarak yapÕlan
borcun iyili÷i hak etmedi÷ini ve bu tür iúlemleri günahkârlarÕn da yaptÕ÷Õ
bildirilmektedir. (Luka, 34) AquinalÕ Thomas faiz yasa÷Õ konusunda en
rasyonel açÕklamalarÕ yapmÕú olmakla birlikte, ekonomik konjonktürden
do÷an ihtiyaçtan dolayÕ faiz yasa÷ÕnÕ hafifletmiú ve bazÕ türlerini dinen caiz
152
görüp eserlerinde ifade etmiútir.
M.S. 306 yÕlÕnda Elvira’da kurulan kilise meclisi, faizi reddetmiú ve faiz
alanÕn aforoz ile cezalandÕrÕlaca÷ÕnÕ kararlaútÕrmÕútÕ. Nicaea meclisinde (M.S.
325 ) ise yasak hafifletilerek sadece din adamlarÕnÕ kapsayacak úekilde
düzenlenmiú ve normal vatandaúlar için herhangi bir yasak getirilmemiútir.
Faiz yasa÷Õ konusundaki uygulama 8. y.y.’Õn ortasÕna kadar devam etmiú,
ancak ilk kez 786 yÕlÕnda øngiltere’de yapÕlan konsülde ve Frank Devletinde
789 yÕlÕnda yapÕlan toplantÕlarda ùarlman tarafÕndan genel faiz yasa÷Õ
kaldÕrÕlmÕútÕr. Öte yandan, Ortaça÷’Õn erken dönemlerinde para borcu
genellikle tüketim amaçlÕ alÕndÕ÷Õndan, yapÕlan borçlanmalarda alÕnan faizin
bir anlamda sömürme aracÕ olarak görülmesinden dolayÕ toplum tarafÕndan
153
ahlak dÕúÕ kabul edilmekteydi.
2.2.4.

øslamiyet’te Faiz Yasa÷Õ

ùeriat kelimesi úari’ kelimesinden türemiú olup yol ve cadde anlamlarÕna
gelmektedir. Geniú anlamda úeriat, ilahi irade tarafÕndan öngörülen dini
154
øslam hukuku, øslamÕn zuhurundan itibaren yaklaúÕk
hükümler bütünüdür.
200 yÕllÕk bir zaman diliminde kavram, kurum ve ilkeleri ile açÕ÷a çÕkmÕú ve
155
øslam dinî iman ve nasslar gibi
oluúumu büyük ölçüde tamamlamÕútÕr.
temel prensipler konusunda detaylarÕ Kur’an ve sünnetle açÕklamÕú, geri
kalan hususlarÕ ise zamanÕn ve mekânÕn úartlarÕna göre içtihada bÕrakmÕútÕr.
øslam dininin birincil kayna÷Õ Kura’an-Õ Kerim, ikincil kayna÷Õ Peygamber
Efendimizin sünneti iken tali kaynaklarÕ kÕyas ve icmâdÕr. KÕyas, mukayese
etmek, benzetmek ve örne÷ine göre yapmak anlamÕndadÕr. øcma,
Peygamber Efendimiz (sav) ümmetinden olan müctehidlerin herhangi bir
konudaki úer’i meselede görüú birli÷ine varmalarÕ úeklinde tanÕmlanmaktadÕr.
156

Kuran ve Sünnet ribayÕ kesin olarak yasaklamÕútÕr. Ancak neyin riba
olup olamayaca÷Õ konusu tartÕúÕlmaktadÕr. BazÕ liberal görüúe sahip insanlar
tarafÕndan ticari faizin veya reel faizin riba olamayaca÷Õ ve Kuran’da
152

ørem Kurt, “15. YüzyÕla Kadar Kilise Hukukunda Faiz Yasa÷ÕnÕn Temellendirilmesi”, T.C.
Marmara Üniversitesi ølahiyat Fakültesi UluslararasÕ ølahiyat Bölümü Bitirme Ödevi,
østanbul, 2014, ss.5-18.
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Kurt, a.g.e., 2014, s.20.
154
HacÕ Yunus ApaydÕn, “øslam Hukukuna Giriú”, Anadolu Üniversitesi ølahiyat Önlisans
ProgramÕ, Ankara, 2015, ss. 8-9.
155
Hayrettin Karaman, “FÕkÕh”, Türkiye Diyanet VakfÕ Ansiklopedisi, XIII, østanbul, 1996.
156
ApaydÕn, a.g.e., ss. 77-88.
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yasaklanan ribanÕn ise cahiliye (bileúik) faizi oldu÷u ifade edilmekle birlikte
muhafazakar görüúe sahip olan Müslümanlar ise faizin her türlüsünün riba
kapsamÕnda de÷erlendirilmesi gerekti÷ini, zira ayrÕm gözetilmeden faizin
kesin olarak Kuran ve Sünnet ile yasaklandÕ÷ÕnÕ ileri sürmektedirler.
Di÷er taraftan günümüzde birçok ekonomist ve politika yapÕcÕsÕ, øslami
bankacÕlÕkta yer alan kar payÕnÕn faize benzedi÷ine inanmaktadÕr. Ancak
konunun aydÕnlÕ÷a kavuúturulabilmesi için alim, akademisyen ve
bankacÕlarÕn øslami bankacÕlÕktaki iúlemleri iyice tartÕúÕp anlamalarÕ
gerekmektedir. Böylece hangi iúlemlerin faiz sayÕlÕp sayÕlmayaca÷Õ ve øslami
bankacÕlÕkta
neyden
kaçÕnÕlmasÕ
gerekti÷i
daha
net
ortaya
157
konulabilecektir.
Kuranda riba ile ilgili ayetlere aúa÷Õda ve ilerleyen sayfalarda yer
verilmiútir.
“ønsanlarÕn mallarÕ içinde artsÕn diye faizle her ne verirseniz,
Allah katÕnda artmaz. Ama Allah’Õn hoúnutlu÷unu isteyerek her ne
zekât verirseniz; iúte bunu yapanlar sevaplarÕnÕ kat kat
arttÕranlardÕr.” (Rum, 39)
158

Hz. Musa’ya (as) atfedilen bir sözde “fakirlere faiz karúÕlÕ÷Õnda verilen
para asla artmaz.” Rum Suresi 39 uncu ayette, faizle verilen mallarÕn Allah
katÕnda artmayaca÷ÕnÕ ve Allah’Õn rÕzasÕnÕ umarak verilen zekatÕn, sadakanÕn
ve fakirlerle paylaúmanÕn ise Allah katÕnda sevaplarÕ arttÕraca÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr.
“Yahudilerin yaptÕklarÕ zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan
alÕkoymalarÕ, kendilerine yasaklanmÕú oldu÷u hâlde faiz almalarÕ,
insanlarÕn mallarÕnÕ haksÕz yere yemeleri sebebiyle önceden
kendilerine helâl kÕlÕnmÕú temiz ve hoú úeyleri onlara haram kÕldÕk.
øçlerinden inkâr edenlere de acÕ bir azap hazÕrladÕk.” (Nisa, 160161)
Diyanet øúler BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕnlanan Kuran mealinde iki ayet
birlikte de÷erlendirilmiútir. YukarÕdaki ayetlerden anlaúÕlaca÷Õ üzere, Allah
yolundan alÕkoymak, haram kÕlÕndÕ÷Õ halde faiz almak ve insanlarÕn mallarÕnÕ
haksÕz yere yemek aynÕ kategoride de÷erlendirilmiútir. AyrÕca “kendilerine
yasaklanmÕú oldu÷u hâlde faiz almalarÕ” ibaresi faizin Ehl-i Kitap
gayrimüslimlere de haram kÕlÕndÕ÷ÕnÕ, ancak kendilerinin bu emre uymadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. YapÕlan haksÕzlÕklar Kuran’Õn pek çok yerinde zulüm olarak
157

Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Hoboken, NJ: John Wiley & Sons,
2006, s. 44.
Yahia Abdul-Rahman, The Art of Riba Free (RF) Islamic Banking and Finance, 2.
Edition, John Wiley & Sons, New jersey, 2014, s. 34.
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de÷erlendirilmektedir. Her ne kadar bu ayetlerin ilk muhatabÕ Yahudiler gibi
görünse de esasÕnda bu zulmü iúleyen herkes aynÕ kategoridedir.
“Ey iman edenler! Kat kat arttÕrÕlmÕú olarak faiz yemeyin.
Allah’a karúÕ gelmekten sakÕnÕn ki kurtuluúa eresiniz.” (Ali ømran,
130)
Zeyd bin Eslem’den rivayet edilmektedir ki, cahiliye döneminde
borçlanan kiúi vadesinde borcunu ödeyemezse borç veren kiúiye faize faiz
159
Cahiliye
uygulayarak borcun vadesini uzatabilme imkânÕ verilmekteydi.
döneminde tefecilerin yaygÕn olarak bileúik faiz uyguladÕ÷Õ ve borçlu kiúilerin
borcunu ödeyemedi÷i durumlarda köleleútirildi÷i, hatta aile efradÕnÕn bile
160
alÕnÕp satÕldÕ÷Õ bir durum söz konusuydu. .
Zor durumda bulunan kiúilerden faiz alÕnmasÕ durumunda sÕkÕntÕlÕ
durumlarÕ daha da bozulmaktadÕr. AyrÕca bu kiúilerden faize faiz eklemek
suretiyle bileúik faiz (cahiliye faizi) tahakkuk ettirmek onlarÕn durumunu
içinden çÕkÕlamaz bir hale getirmektedir. øslamiyet bu duruma kayÕtsÕz
kalamazdÕ ve sivrisinek ile u÷raúmak yerine bataklÕ÷Õ kurutmasÕ gerekiyordu.
Ali ømran Suresi’nin 130 uncu ayetinde ifade edilen “kat kat” ibaresinin ilk
bakÕúta bileúik faizi ifade etti÷i düúünülmektedir. Ancak yukarÕda yer alan
ayet faizi konu alan di÷er ayetlerle birlikte de÷erlendirildi÷inde, sadece
bileúik faizin de÷il, ribanÕn her türlüsünün haram addedildi÷i anlaúÕlmaktadÕr.
161

alÕú-veriúin helal ve faizin
Bakara Suresinin 275 ile 280 inci ayetleri
haram oldu÷unu, detaylÕ bir úekilde açÕklamaktadÕr.
“Faiz yiyenler, ancak úeytanÕn çarptÕ÷Õ kimsenin kalktÕ÷Õ gibi
kalkarlar. Bu, onlarÕn, alÕúveriú de faiz gibidir demelerinden
dolayÕdÕr. Oysa Allah, alÕúveriúi helâl, faizi haram kÕlmÕútÕr. Bundan
böyle kime Rabbinden bir ö÷üt gelir de (o ö÷üte uyarak) faizden
vazgeçerse, artÕk önceden aldÕ÷Õ onun olur. Durumu da Allah’a
kalmÕútÕr. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, iúte onlar
cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardÕr. (Bakara, 275)
Allah, faiz malÕnÕ mahveder, sadakalarÕ162 ise artÕrÕr
(bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez. (Bakara,
276)
159

Ayub. a.g.e., 2007, s. 46.
Mustafa Ahmet ez-Zerka, øslam Hukuku I, Çeviri: Servet A÷Õrman, Gündönümü YayÕnlarÕ,
østanbul, 2006, s. 49.
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Kuran-Õ Kerim, Bakara Suresi, 275-280 ayetler.
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Burada “sadakalar”dan maksat hem farz olan zekât, hem de nafile olarak Allah yolunda
yapÕlan ba÷ÕúlardÕr. Âyet-i kerime, hem sadakalarÕn sevabÕnÕn kat kat olaca÷ÕnÕ, hem de
sadakasÕ verilen mallarÕn bereketlendirilip artÕrÕlaca÷ÕnÕ ifade etmektedir.
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ùüphesiz iman edip salih ameller iúleyen, namazÕ dosdo÷ru
kÕlan ve zekâtÕ verenlerin mükâfatlarÕ Rableri katÕndadÕr. Onlara
korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardÕr. (Bakara, 277)
Ey iman edenler! Allah’a karúÕ gelmekten sakÕnÕn ve e÷er
gerçekten iman etmiú kimselerseniz, faizden geriye kalanÕ bÕrakÕn.
(Bakara, 278)
E÷er böyle yapmazsanÕz, Allah ve Resûlüyle savaúa girdi÷inizi
bilin. E÷er tövbe edecek olursanÕz, anaparalarÕnÕz sizindir. Böylece
siz ne baúkalarÕna haksÕzlÕk etmiú olursunuz, ne de baúkalarÕ size
haksÕzlÕk etmiú olur. (Bakara, 279)
E÷er borçlu darlÕk içindeyse, ona eli geniúleyinceye kadar
mühlet verin. E÷er bilirseniz, (borcu) sadaka olarak ba÷ÕúlamanÕz,
sizin için daha hayÕrlÕdÕr.” (Bakara, 280)
Bakara Suresinin 275 inci ayeti faiz yiyenleri ve faiz de alÕúveriú gibidir
diyenleri úeytanÕn çarptÕ÷Õ kimselere benzetmektedir. Hâlbuki Allah (cc)
alÕúveriúi helal, faizi ise açÕkça haram kÕlmÕútÕr. Tövbe edip bundan sonra
durumunu düzeltenlerin de Allah (cc) tarafÕndan affedilece÷i, ancak tekrar
faize dönmesi durumunda cehennemde ebedi kalaca÷Õ ifade edilmektedir.
Söz konusu surenin 278 inci ayetinde Allah’a karúÕ sakÕnÕlmasÕ ve gerçekten
iman etmiú kimseler iseniz faizden arta kalanÕndan vazgeçilmesi gerekti÷i
açÕklanmaktadÕr. Bu ayetten anaparanÕn talep edilmesinin herhangi bir
mahsur do÷urmayaca÷Õ ancak faizden arta kalanÕndan vazgeçilmesi
gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr. AyrÕca, mezkur ayette faizden vazgeçilmemesi
durumunda Allah ve Resulü’nden ilan edilecek savaúa hazÕrlÕklÕ olunmasÕ
tehdidi de bulunmaktadÕr.
øslamiyet’te faizin yasaklanmasÕnÕn en önemli sebepleri; sosyal adaletin
zarar görmesi ve ekonomik istikrarÕn bozularak gelir da÷ÕlÕmÕnÕn zenginler
lehine geliúmesinin önlenmesidir. Haúr Suresi 7 inci ayet bu hususa vurgu
yapmaktadÕr.
“Allah’Õn,
(fethedilen)
memleketlerin
ahalisinden
savaúÕlmaksÕzÕn peygamberine kazandÕrdÕ÷Õ mallar; Allah’a,
peygambere, onun yakÕnlarÕna, yetimlere, yoksullara ve yolda
kalmÕúlara aittir. O mallar, içinizden yalnÕz zenginler arasÕnda
dolaúan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle
hükmetmiútir). Peygamber size ne verdiyse onu alÕn, neyi de size
yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karúÕ gelmekten sakÕnÕn.
ùüphesiz, Allah’Õn azabÕ çetindir.” (Haúr, 7)
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YukarÕdaki ayetten de anlaúÕlaca÷Õ üzere, savaúmaksÕzÕn fethedilen
yerlerin ganimeti Allah’a, Resul’üne, Peygamberin akrabalarÕna, yetimlere,
yoksullara ve yolda kalmÕúlara aittir. Faize izin verilen sistemlerde yetimler,
yoksullar ve yolda kalmÕú olanlarÕn hakkÕ gözetilmemekte hatta serveti elinde
bulunduran zenginler faiz yoluyla ellerindeki serveti daha da arttÕrmaktadÕr.
ømam Gazali, faizin yasaklanmasÕnÕn temelinde insanlarÕn iúlemlerinin
reel ekonomiye dayanmamasÕ, paralarÕnÕ oturduklarÕ yerden risk almadan
arttÕrmak istemeleri nedeniyle toplumsal yapÕnÕn zarar görmesi, üretim ve
163
istihdamÕn olumsuz etkilenmesidir.
øslam hukukunda faiz yalnÕzca para borçlarÕna de÷il belirli ürünlerin alÕm
satÕmÕ ya da borç verilmesi de faize girmektedir. Peygamber (Sav)
Efendimiz’den rivayetle altÕ mal hadisinde altÕnÕn, gümüúün, hurmanÕn,
bu÷dayÕn, arpanÕn ve tuzun kendi cinsleri arasÕnda farklÕ a÷ÕrlÕklarda
de÷iútirilmesini yasaklamÕútÕr. Velevki malÕn kalitesi farklÕ olsa bile yapÕlacak
de÷iú-tokuú aynÕ miktarda olmalÕdÕr; hatta yaú hurma ile kuru hurmanÕn
de÷iútirilmesi bile yasaklanmÕútÕr. Çünkü yaú hurmanÕn kurumasÕ halinde
kuru hurmadan a÷ÕrlÕk olarak daha hafif gelece÷i için örtük faiz olaca÷Õ ifade
164
edilmektedir.
YapÕlan tasniflerde, riba’un nesie ve riba’ul fadl olmak üzere iki çeúit
ribadan bahsedilir. Verilen borç tutarÕ üzerinde zamanla iliúkili olarak ortaya
çÕkan artÕúa riba’un nesie; yukarÕda yer verilen altÕ mal hadisinde oldu÷u gibi
aynÕ nevi misli mallarda farklÕ tutarlarÕn de÷iútirilmesine riba’ul fadl
165
100 Türk LirasÕnÕn bir ay vade ile 110 TL’ye borçla
denilmektedir.
verilmesi birinci riba türüne, 10 kilo hurmanÕn 15 kilo hurma ile de÷iútirilmesi
ise ikinci riba türüne girmektedir. Peygamber efendimizin uygulamalarÕnda
aynÕ cins mallar arasÕndaki de÷iú tokuúun aynÕ miktarda ve peúin olmasÕ
gerekti÷i, yani 10 kilo hurmanÕn peúin olarak 10 kilo hurma olarak talep
edilmesinin zorunlu kÕlÕndÕ÷Õ, buna karúÕlÕk farklÕ cins misli mallar örne÷in 100
gram altÕn karúÕlÕ÷Õnda peúin olarak 1 kg gümüú alÕnmasÕnÕn faiz
sayÕlmayaca÷Õ, ancak bu örnekte de vadeli de÷iúimin mümkün olamayaca÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr.
Hz. Peygamber Efendimizin 140.000 civarÕ bir toplulu÷a yaptÕ÷Õ “Veda
Hutbesi” øslam dininin temel prensiplerini özetleyen ilk ve müstesna bir
kaynak olmasÕnÕn yanÕ sÕra mükemmel bir temel insan haklarÕ bildirgesidir.
Bu hutbede, insan hayatÕnÕn, malÕnÕn ve namusunun mukaddes oldu÷u
beyan edilmiútir. Cahiliye devrinden kalma içki, kumar, kan davasÕ gibi kötü
163
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adetlerin tamamen kaldÕrÕldÕ÷ÕnÕ, kadÕnlarÕn Allah’Õn emaneti, insanlarÕn Hz.
Âdem’in soyundan olmalarÕ bakÕmÕndan eúit oldu÷u ve müminlerin de
Müslüman olmalarÕ bakÕmÕndan kardeú olduklarÕ ifade edilmiútir. AçÕklanan
pek çok husus gibi faizin her türlüsünün kaldÕrÕldÕ÷ÕnÕ, ancak borcun aslÕnÕn
166
verilmesinin yerinde olaca÷Õ açÕklanmÕútÕr .
2.2.5.

øslami Finansta Kar PayÕ- Faiz øliúkisi

Geleneksel bankalar genellikle faiz esasÕna göre çalÕúmakta olup krediyi
do÷rudan ihtiyaç sahibine vermektedir. Halbuki faizsiz finans ilkelerini
benimseyen bankalar do÷rudan kredi kullanmak yerine emtia ve varlÕ÷a
dayalÕ finansman modelini tercih etmektedirler. Bu modelde para krediyi
kullanan müúteriler yerine satÕcÕya verilmektedir. Di÷er bir ayÕrÕm ise,
geleneksel bankalar mudilerine önceden hangi oranda faiz uygulayacaklarÕnÕ
ilan ettikleri halde, øslami bankalarda katÕlÕm hesabÕ açtÕran müúterilerine
167
önceden kesin bir kar garantisi taahhüdünde bulunmamaktadÕr . Zira
ülkemizde katÕlÕm fonlarÕ, banka bilançosunun aktifinde yer alan ve belli
yatÕrÕmlardan elde edilen gelirle ba÷lantÕlÕ olarak fon sahiplerine
168
Hâlbuki konvansiyonel bankalarda mevduat faiz oranÕ
aktarÕlmaktadÕr.
aktifte kullandÕrÕlan kredinin getirisi ile do÷rudan ilintili de÷ildir. Geleneksel
bankadan kredi kullanan kiúilerin temerrüde u÷ramasÕ durumunda banka
paranÕn net bugünkü de÷erini göz önünde bulundurarak gecikme faizi talep
etmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn iúlemlerinin reel bir varlÕ÷a dayanmasÕ ve
finansmanÕ sa÷lanan emtia üzerinde genellikle ipotek veya rehin
bulundurmasÕ geleneksel bankalara göre riskin daha düúük olmasÕna yol
açmaktadÕr.
Fon sahiplerinden yatÕrÕm çekme hususunda klasik bankacÕlÕk ve øslami
bankacÕlÕk arasÕnda yarÕú bulundu÷u, her ikisinin de aynÕ piyasa úartlarÕnda
çalÕútÕ÷Õ ve bu nedenle de getiri oranlarÕnÕn her iki banka türünde birbirine
yakÕnsadÕ÷Õ ifade edilmektedir. Nitekim Ocak 1997 ve A÷ustos 2010 yÕllarÕ
arasÕnda IMF’nin Malezya ve Türkiye için yaptÕ÷Õ çalÕúmalarda da÷ÕtÕlan kar
169
payÕ ile faiz oranlarÕnÕn yakÕnsadÕ÷Õ bulunmuútur.
Faizsiz finans ilkeleri do÷rultusunda çalÕútÕ÷ÕnÕ ileri süren kuruluúlarÕn
da÷ÕttÕ÷Õ kar paylarÕnÕn faiz kapsamÕnda olup olmadÕ÷Õ tartÕúÕlmaktadÕr.
Ülkemizde faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn da÷ÕttÕ÷Õ kar paylarÕnÕn
özellikle faiz oranlarÕna yakÕn seyretmesi ileri sürülen iddialara mesnet teúkil
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etmektedir. Tezin “Monte Carlo Simülasyon Analizi” baúlÕ÷Õ altÕnda detaylÕ
açÕklandÕ÷Õ üzere, Türkiye’de 4 katÕlÕm bankasÕnÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda
katÕlÕm hesaplarÕna da÷ÕttÕklarÕ kar payÕ oranlarÕ arasÕnda % 99 düzeyinde,
konvansiyonel bankalarÕn ödedi÷i mevduat faizi ile katÕlÕm bankalarÕnÕn
da÷ÕttÕ÷Õ kar payÕ oranlarÕ arasÕnda %93 oranÕnda; 2010-2015 dönemleri
arasÕnda konut kredilerinde her iki banka türü için %76 ve ticari kredilerde ise
%74 oranÕnda korelasyon oldu÷u bulunmuútur.
Klasik bankacÕlÕk sektörü ile aynÕ piyasa úartlarÕnda çalÕúan katÕlÕm
bankalarÕnda da kredi riski, likidite riski, itibar riski ve operasyonel riskler gibi
bir takÕm risklere maruz kalmaktadÕr. Di÷er taraftan katÕlÕm bankalarÕnÕn,
geleneksel bankalar ile rekabet edebilmesi için piyasa faiz oranlarÕnÕ göz
önünde bulundurmalarÕ ve di÷er katÕlÕm bankalarÕnÕn da÷ÕttÕ÷Õ kar oranlarÕnÕ
takip etmeleri zorunludur. Bununla birlikte kar payÕ oranlarÕ belirlenirken,
makroekonomik de÷iúkenler, enflasyon oranÕ, zorunlu karúÕlÕklar, mal ve
hizmetin aynÕ piyasadan temin edilmesi, banka kredilerinin finansman
maliyeti ile katÕlÕm bankalarÕnÕn finansman oranlarÕ önemli rol oynamaktadÕr.
170

Kar payÕ faiz iliúkisi bakÕmÕnda katÕlÕm bankalarÕyla ilgili yanlÕú algÕlara
sebep olan baúka bir husus ise, bu kuruluúlarÕn kar/zarar ortaklÕ÷Õ esasÕna
göre çalÕúmasÕna ra÷men neden her zaman kar da÷ÕttÕ÷Õ úeklindedir. KatÕlÕm
bankalarÕnÕn zarar etmemesinin en önemli sebeplerinden birisi fon
kullandÕrÕmÕnda getirisi neredeyse kesin olan murabaha iúlemlerine a÷ÕrlÕk
verilmesidir. KatÕlÕm bankalarÕ topladÕklarÕ fonlarÕ bir havuza koymak suretiyle
kredi talep edenlere plase etmektedirler. YatÕrÕm projelerinden ve kredi geri
dönüúlerinden genellikle %97 oranÕnda kar elde edilirken % 3 oranÕnda
temerrüde düúülebilmektedir. Bu durumda netleútirme yapÕldÕ÷Õnda projelerin
%94 civarÕnda karla kapatÕldÕ÷Õ ve bu oluúan nihai tutar üzerinden kar payÕ
da÷ÕtÕmÕn yapÕldÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. KatÕlÕm bankalarÕnÕn müúterilerine zarar
yansÕtmamasÕnÕn di÷er bir nedeni ise yüksek kar sa÷ladÕklarÕ dönemlerde
karÕn bir kÕsmÕnÕ kar dengeleme rezervi olarak ihtiyaten ayÕrmalarÕdÕr. Düúük
kar veya zarar edilen dönemlerde kar dengeleme mekanizmasÕ devreye
girdi÷inden genellikle bu müesseseler müúterilerine kar da÷ÕtmaktadÕrlar.
Nitekim Ekim 2015’te Konya’da düzenlenen UluslararasÕ øslam Ticaret
Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresin’nde faiz ve kar payÕ ile ilgili
olarak aúa÷Õda yer alan sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr.
“Vadeli satÕm ve vade farkÕ, ileride taraflar arasÕnda ihtilafa yol
açmayacak biçimde akitle belirlenmesi kaydÕyla geçerlidir. Borcun
vadesinde ödenmemesi durumunda alacaklÕnÕn bu gecikmede
kusuru olmamasÕ kaydÕyla u÷radÕ÷Õ zararÕn tazminini talep edebilir.”
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2.2.6.

Sosyal Adalet Tesisinde Zekat-Sadaka

Kelime-i úahadet, namaz, oruç, zekat ve hac øslamin 5 temel úartÕdÕr.
Zekat yÕllÕk olarak insanlarÕn mallarÕndan ve kazandÕklarÕndan ödemek
zorunda olduklarÕ mali bir ibadettir. Zekat fakir ile zenginler arasÕndaki
toplumsal dayanÕúmayÕ teúvik eden ve insanlarÕn mallarÕ ile ruhlarÕnÕ
arÕndÕran bir ibadettir.
øslam úeriatÕnÕn amacÕ bireysel ve toplumsal iliúkileri düzenlemektir. Bu
düzenlemeleri yaparken akaid: iman ve ibadeti, ahlak: kendini disiplin altÕna
171
almayÕ ve ahkâm ise emir ve yasaklarÕ ifade etmektedir . Son dönemde
yaúanan küresel finansal krizlerden sonra etik ve ahlak konularÕ daha fazla
ön plana çÕkmaktadÕr. Hâlbuki øslami finansal sistemlerde ahlak øslam
úeriatÕnÕn vazgeçilmez unsurudur. Faizsiz finans sisteminde, kullandÕrÕlan
fonlarÕn øslam dininin uygun gördü÷ü alanlarda yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu
sebeple, øslam dinine aykÕrÕ olarak iúletilen kumar, içki, úans oyunlarÕ, sigara
ve
gazino
gibi
müesseselerin
finansmanÕ
amacÕyla
fon
kullandÕrmamaktadÕrlar.
Zekat, bir yerde toplanan ihtiyaç fazlasÕ malÕn veya servetin ihtiyaç
sahiplerine ulaútÕrÕlmasÕnÕ sa÷layan bir tür mali ibadettir. ZekatÕn sosyal
172
adaleti tesis etmede düzenleyici bir rol oynadÕ÷Õ ifade edilmektedir . AyrÕca,
faizsiz finans sisteminde zekâtÕn yanÕ sÕra, sadaka, infak ve karz-Õ hasen gibi
uygulamalar tavsiye edilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde ihtiyaç sahipleri
ve düúük gelirli müúterilerin finansman sorunu daha kolay çözülebilmekte ve
dolayÕsÕyla faizsiz bankalar ile müúteriler arasÕnda daha güçlü iliúkiler
kurulabilmektedir.
øslamiyetin ilk dönemlerinde fakir ve muhtaç kiúilere ekonomik destekte
bulunmak amacÕyla gönüllülük esasÕna dayalÕ olarak verilen yardÕm ve
sadakalarÕ ifade etmekteydi. Müslümanlar Medine’de siyasi, idari ve
ekonomik güce ulaúÕnca hicretin ikinci senesinde zekat mükellefiyeti farz
kÕlÕndÕ. Zekât ibaresi bir MüslümanÕn toplum adÕna ulu’l-emre verdi÷i dini bir
vergiyi ifade etmek için kullanÕldÕ. Zekât Allah’Õn rahmetine kavuúma vesilesi
(Araf Suresi 7/156) olan bir ibadet iken önceki ümmetlere (Enbiya 21/73) ve
di÷er peygamberlere (Meryem Suresi 19/31) de emredilmiútir.
“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler,
düúkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri øslâm’a ÕsÕndÕrÕlacak
olanlarla (özgürlü÷üne kavuúturulacak) köleler, borçlular, Allah
171
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yolunda cihad edenler ve yolda kalmÕú yolcular içindir. Allah,
hakkÕyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 60)
Mealcilerin ço÷una göre Tevbe suresi 60 ayette “sadakat” kelimesi için
zekat ve sadakalar kastedilmektedir. KÕsaca ifade etmek gerekirse zekât
alan kiúinin fakir, miskin, yolda kalmÕú yolcu, borçlu, esaretten kurtulacak
olan, Allah yolunda cihat eden, kalbi øslama ÕsÕndÕrÕlacak olan ve zekat
toplamakla görevli olanlara verilebilir.
Fakir, kendisine ve ailesine yetecek kadar yemek ve elbise alamayan
kiúidir. Burada bu kiúilere zekat vermenin kÕsa vadeli amacÕ onlarÕn ihtiyacÕnÕ
gidermek ve uzun vadeli amacÕ ise onlarÕ meslek sahibi yapacak e÷itimin
verilmesi ve becerinin kazandÕrÕlmasÕdÕr. Miskin, bir mesle÷i ve geliri
olmasÕna ra÷men kazandÕ÷Õ paranÕn kendisine ve ailesine yetmeyen kiúidir.
Yolcular ve yolda kalmÕú olanlar, yeni mekan yeni bir hayat için iú arayÕpta
yolda kalmÕú yolcularÕn konaklamasÕ amacÕyla kurulan kervansaraylar veya
bu kiúilere ödenen otel paralarÕ bu kategoridedir. AúÕrÕ borçlu olan, çalÕúarak
kazandÕ÷Õ ücret-maaú ile borcunu ödemesi mümkün olmayan kiúidir. Allah
rÕzasÕ için yapÕlan harcama ise, hayÕr kuruluúlarÕnÕ desteklemek amacÕyla,
ö÷rencilere, göçmen ve mültecilere yapÕlan her türlü ba÷Õú ve maddi yardÕm
173
bu sÕnÕflamada yer almaktadÕr.
Günümüzde insanlar zekâtlarÕnÕ kendi elleriyle da÷ÕtmalarÕna ra÷men bu
øslam Dininin öngördü÷ü bir da÷ÕtÕm úekli de÷ildir.
Zekât bireylerin
birbirlerine verdikleri bir ba÷Õú veya insanlarÕ tembelli÷e alÕútÕran bir
müessese de÷ildir. Zekat kazanÕlan servetin temizlenmesi amacÕyla (Tevbe
Suresi, 113), zenginlerin elinde bulunan servetten düzenli bir úekilde belli bir
oranÕn (%2,5) alÕnarak ihtiyaç sahiplerine da÷ÕtÕlmasÕnÕ esas alan bir
uygulamadÕr. Devletin vergiyi topladÕ÷Õ gibi zekâtÕ da toplayarak muayyen
ölçü dâhilinde toplumun ihtiyaçlarÕnÕ gözeterek münasip úekilde da÷ÕtmasÕ
gerekmektedir. Öte yandan devletin ihtiyaç duymasÕ durumunda genel
vergilerden baúka özel vergiler de ihdas edebilir. E÷itim, ö÷retim, sa÷lÕk
amaçlÕ veya genel seferberlik gibi özel durumlarda yeni vergilerin konulmasÕ
yetkisi devlet elindedir. BazÕ durumlarda øslam, devlete toprak sahiplerinin
topraklarÕnÕ ellerinden alarak iúleyebilecekleri kadarÕnÕ onlara vermek ve geri
kalanÕnÕ baúkalarÕna intifa hakkÕnÕ kullanmalarÕ suretiyle verebilir. øslam dini,
bireylerin mülk edinme duygusuna sahip olduklarÕnÕ kabul edip en yüksek
ürünü elde etmek için gayret göstermeye ve elde edilen ürünü toplumun
174
yararÕna sunmasÕnÕ teúvik eder.
Rum Suresi 39 uncu ayetinde, faiz olarak verilen fazlalÕklarÕn Allah
katÕnda artmayaca÷Õ ancak Allah’Õn rÕzasÕnÕ arzulayarak verilen zekatÕn kat
kat artaca÷Õ belirtilmektedir. øslami finans sitemlerinde toplumsal adaletin
173
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Abdul-Rahman, a.g.e., 2015, s. 41-43.
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sa÷lanmasÕ için elde edilen gelirin %2,5’i zekât olarak ihtiyaç sahiplerine
verilmesi gerekmektedir. østanbul Müftüsü Yaran, Diyanet øúleri
BaúkanlÕ÷Õ’nda Zekat Genel Müdürlü÷ü açÕlmasÕnÕn son derece yararlÕ
olaca÷ÕnÕ ifade etmektedir. GÕda bankacÕlÕ÷Õ kapsamÕnda verilen ayni veya
nakdi yardÕmlar zekât olarak sayÕlabilir. Burada dikkat edilmesi gereken
husus yukarÕda sayÕlan ve øslam dininde zekât alabilecek 8 sÕnÕftan birisi
175
olmak gerekmektedir.
“MallarÕnÕ Allah yolunda harcayanlarÕn durumu, yedi baúak
bitiren ve her baúakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah,
diledi÷ine kat kat verir. Allah, lütfu geniú olandÕr, hakkÕyla bilendir.”
(Bakara, 262).
Bakara Suresi’nin 262 nci ayeti, Allah yolunda infak edenlerin ne kadar
karlÕ bir alÕúveriú yaptÕ÷ÕnÕ açÕklamaktadÕr. Bu ayet bize en güzel yatÕrÕmÕn
zekat ve infak oldu÷unu yapÕlan harcamalarÕn 700 misliyle karúÕlÕk bulaca÷Õ
ifade edilmektedir.
Faize dayalÕ finans sistemlerinde hem kamunun ve hem de özel
sektörün borca ihtiyaç duymasÕ nedeniyle paralarÕnÕ faiz yoluyla
de÷erlendirenlerin eli daha güçlü olmaktadÕr. Bu sebeple, borç veren
zenginlerin borca ihtiyaç duyan fakirlere nazaran daha güçlü konumda
bulunmasÕ kaynak bölüúümü ve kaynak da÷ÕlÕmÕnÕn fakirler aleyhine
bozulmasÕna yol açmaktadÕr. Toplumun gelir da÷ÕlÕmÕ adaletini ölçmeden
kullanÕlan gini katsayÕsÕ genellikle zenginler lehine bozulmaktadÕr. Söz
konusu adaletsizlik sadece geliúmiú ekonomilerden ABD ve øngiltere’ye özgü
bir durum de÷il, Çin gibi geliúmekte olan ekonomilerde de
176
gözlemlenmektedir.
øslami finans siteminde serbest mülkiyet sahipli÷inin bulunmasÕ,
mülkiyetin serbestçe devredilebilmesi ve gelirin toplum arasÕnda adaletli
da÷ÕtÕlmasÕ en önemli 3 unsurdur. øslami ekonomik sistemlerin di÷er finans
sistemlerinden en önemli farklarÕ sermayenin tabana yayÕlmasÕnÕn
sa÷lanmasÕ ve kaynak da÷ÕlÕmÕnÕn sadece belirli zengin aileler ve gruplar
arasÕnda el de÷iútirmesinin önlenmesidir. øslami ekonomik sistem temelini
Kur’an-Õ Kerim ve Peygamber (Sav) sünnet uygulamalarÕndan almaktadÕr.
Do÷rudan birincil kaynakta hüküm bulunmamasÕ durumunda ikincil kaynak
olarak içtihat, kÕyas ve icmaya baúvurulabilir. øçtihat, øslami konularda ilmi
bilgisi bulunan kiúilerin ola÷anüstü durumlar karúÕsÕnda sorunun çözümüne
yönelik olarak ortaya koyduklarÕ görüúlerdir. øcma, âlim konumunda bulunan
kiúilerin belirli konuda fikir birli÷ine varmasÕdÕr. KÕyas ise belirli bir problemin
Kur’an ve Sünnet ÕúÕ÷Õnda mukayese yoluyla çözüme kavuúturulmasÕdÕr.
AyrÕca fÕkÕh usulünde maslahat ve örfe de baúvurulabilmektedir. Fayda
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anlamÕna gelen maslahat kesin nass bulunmayan konularda içtihat edilirken
din açÕsÕndan muteber sayÕlabilecek yararlardÕr. Örf ise, birincil kaynaklarla
177
çeliúmemek kaydÕyla toplumda kabul gören yaygÕn uygulamalardÕr.
øslami úeriatÕn esasÕnda; inanç ve yaúam hürriyeti, aile bütünlü÷ü,
mülkiyet, akÕl, úeref ve haysiyet korunmaktadÕr. Söz konusu hususlara aykÕrÕ
davranan ve insanlÕ÷Õ tehdit eden kiúiler için kÕsas uygulamak cezalandÕrÕcÕ
nitelikte olmaktan ziyade toplumsal barÕú ve huzurun sa÷lanmasÕ için
178
elzemdir.
øslami finans sistemi, kapitalist finans sistemi gibi kaynak da÷ÕlÕmÕ ve
bölüúümünde etkinli÷e ve hür teúebbüse yer vermektedir. Ancak pür faize
dayalÕ ekonomik sistemlerde sadece bireylerin maksimum faydasÕ
gözetilirken øslami finansal sistemlerde, toplumun di÷er fertlerinin ve toplum
179
genelinin menfaatleri de bireysel menfaat kadar önem arz etmektedir.
Faizli finans sisteminde aúÕrÕ hÕrs ve yüksek hedeflerin belirlenmesi
nedeniyle kÕrÕlganlÕk daha fazladÕr. Faizli finans iúlemlerinde yüksek kaldÕraç
oranlarÕna, spekülatif türev iúlemlerine ve manipülasyona rastlamak her
zaman mümkündür.
øslami bankacÕlÕkta önceden miktarÕ belirlenmiú olan sabit bir faiz yerine,
faaliyet sonucunda ortaya çÕkan kar ve zarar ortaklÕ÷Õ esastÕr. Bu sistemde
müteúebbislerin faaliyetleri neticesinde kar elde edilebilece÷i gibi zarar da
söz konusudur. YapÕlan yatÕrÕmlar, türev iúlemleri gibi spekülatif amaçlardan
ziyade reel sektörün desteklenmesi suretiyle kar/zarar ortaklÕ÷Õ úeklinde
görülmektedir. øslami finans sistemi faizi, belirsizli÷i, kumarÕ ve di÷er úans
oyunlarÕnÕ yasaklamaktadÕr. Bireysel teúebbüs, finansal kiralama, iú ortaklÕ÷Õ
ve ticaret gibi iúlemlerde belirli bir risk söz konusudur. Faize dayalÕ finansal
sistemde alÕnacak faiz önceden belirlendi÷i için risk daha düúüktür. Ancak
sadece iflas durumunda ortaya çÕkan temerrüt riski bulunmaktadÕr.
ødeal øslami ekonomik sistemlerde faizin yasaklanmasÕ ve reel
ekonominin kara dayalÕ olmasÕ, zekat uygulamasÕnÕn bulunmasÕ, sadakanÕn
teúvik edilmesi, israfÕn önlenmesi ve ahlak kurallarÕnÕn önem arz etmesi
kaynak tahsisi ve gelir da÷ÕlÕmÕnÕn daha adaletli olmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
2.2.7.

Erken Ödeme øndirimi ve Erken Ödeme CezasÕ

Mevduat bankalarÕ mevduat kabulünde ve kredi kullandÕrÕmÕnda hangi
faiz oranlarÕnÕ uygulayacaklarÕnÕ sözleúme ile belirlemektedirler. Hâlbuki
katÕlÕm bankalarÕ önceden katÕlÕm fonlarÕna hangi oranda kar da÷ÕtacaklarÕna
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iliúkin garanti vermemektedir. Mevduat bankalarÕ ile çalÕúan bir kiúi borcunu
kapatmak isterse müúteriler için paranÕn net bugünkü de÷erini esas alarak
indirim yapÕlmaktadÕr. Ancak bu indirim yapÕldÕ÷Õ takdirde kendilerinin
mevduata ödemeyi taahhüt ettikleri faiz oranÕnÕn sabit oldu÷unu ama
kredilerin erken kapanmasÕ durumunda kayba u÷rayacaklarÕnÕ ifade
etmektedirler. Bu sebeple, Konut FinansmanÕ Kanunu’nda borcun erken
kapatÕlmasÕ durumunda kredi anaparasÕnÕn %2 oranÕna kadar erken kapama
cezasÕ alÕnabilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Kanunun verdi÷i izne hem
mevduat ve hem de katÕlÕm bankalarÕ sÕklÕkla baúvurmaktadÕr. Ancak katÕlÕm
bankalarÕnÕn bahse konu cezayÕ alÕp alamayacaklarÕ konusu fÕkhi açÕdan
tartÕúmalÕdÕr. KatÕlÕm bankalarÕnÕn bir kÕsmÕ BDDK ve mevzuatÕn kendilerine
bunu emrediyor olmasÕ argümanÕnÕ ileri sürmektedirler.
KatÕlÕm bankalarÕnda kredilerin erken kapanmasÕ durumunda erken
kapanma indiriminden yararlanÕlÕp yararlanÕlmayaca÷Õ tartÕúma konusudur. 4
mezhep imamÕna göre erken ödeme indirimi yapÕlmasÕ mümkün de÷ildir.
Ancak, øbn Abbâs, Neha'î, Ebû Sevr, øbn Teymiyye, øbn Kayyim el-Cevziyye
ve øbn Âbidîn, erken ödeme durumunda uygulanan indirimin faizden farklÕ
oldu÷u görüúündedirler. Çünkü burada müúterilere ilave bir sorumluluk ve
yükümlülük getirilmemektedir. Bankalar kurumsallaúmÕú úirketler olduklarÕ
için bireylere göre daha güçlü durumdadÕrlar. øndirim uygulanmasÕ herhangi
bir ma÷duriyete yol açmamaktadÕr. øslam FÕkÕh Akademisi’nde yer alan
alimlerin ço÷unlu÷u da ikinci görüúü benimsemektedir. Sonuç olarak borcun
erken ödenmesi durumunda indirim talebinin caiz olaca÷Õ, zira bu indirimin
teberru (ba÷Õú) olaca÷Õ görüúündedir. Nitekim, AAOIFI’nin 8 nolu Murabaha
standardÕnda da önceden anlaúÕlmÕú olmamasÕ koúuluyla müúterinin
borçlarÕnÕ/taksitlerini vadesinden önce ödemesi durumunda øslami finansal
kuruluúun erken ödeme Õskontosu yapmasÕ caizdir. Bu tür bir ödeme müúteri
ile imzalanan bir sulh akti niteli÷i taúÕdÕ÷Õndan dinen meúrudur.
øslam FÕkhÕ Akademisi, borcun vadesinin uzatÕlmasÕ karúÕlÕ÷Õnda borç
miktarÕnÕn artÕrÕlmasÕ ittifakla haram sayÕlmÕútÕr. Ödeme acziyetinden
kaynaklanan temerrüt halinde borç miktarÕnda artÕúa gidilmemesi tercihe
úayan olmakla birlikte alacaklÕnÕn talebi durumunda enflasyon farkÕnÕn borca
yansÕtÕlabilece÷i; kötü niyetli müúteriler için mahrum kalÕnan kar payÕ ve
gecikme cezasÕnÕn alÕnÕp hayÕr iúlerine harcanabilece÷i ifade edilmektedir.
øslami bankalarÕn müúterilerinden ücret ve komisyon almasÕnÕn caiz olup
olmadÕ÷Õ tartÕúma konusudur. ùayet øslami bankalar komisyon almazlarsa
hayÕr kurumu niteli÷ine dönüúecekleri ve ekonomik olarak hayatlarÕnÕ devam
180
Üçüncü bir görüúe
ettirmelerinin mümkün olmayaca÷Õ ifade edilmektedir.
göre ise, øslami bankalarÕn personel istihdam etmesi, sistem kurmasÕ,
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iúletmesi ve yönetmesi nedeniyle belli sabit harcamalarÕ bulunmaktadÕr. Bu
sebeple, bankanÕn karlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕrÕcÕ mahiyette komisyon ve ücret yerine
sadece yapÕlan masrafÕn alÕnmasÕnÕn caiz olaca÷Õ görüúü de bulunmaktadÕr.
ABD’de LARøBA adÕ altÕnda øslami BankacÕlÕk faaliyeti yürüten bankanÕn
eski yöneticisi Abdulrahman, sözleúme ile belirlenen kredi ödemelerini
arttÕrmak ve müúterilere ilave yük getirmek caiz de÷ildir. Çünkü müúterilere
getirece÷iniz ilave yükümlülü÷ün adÕ ceza veya komisyon olsa bile bunun
faizden bir farkÕ bulunmamaktadÕr. DolayÕsÕ ile krediler için erken ödeme
181
cezasÕ uygulamak da caiz de÷ildir.
øslam Âlimler Birli÷i BaúkanÕ Karadai, dünya uygulamasÕnda øslami
BankalarÕn krediyi erken kapatma cezasÕ veya komisyonu gibi bir
uygulamasÕ bulunmamaktadÕr. Müúterilere getirilen ilave %1 veya %2 gibi
bedeller, müúterilerin yükümlülü÷ünü arttÕrdÕ÷Õ için faiz gibi de÷erlendirilmesi
gerekmektedir. Bu iúlemlerin vuku bulmasÕ durumunda banka personel ve
operasyon maliyetleri gibi nedenlerle sadece masraf alabilir. Masraf
182
KatÕlÕm
haricinde ilave komisyon, ücret ve kar payÕ almasÕ caiz de÷ildir.
bankalarÕnÕn BDDK erken ödeme cezasÕnÕ bize emrediyor kÕlÕfÕna sÕ÷Õnarak
bu cezayÕ uygulamalarÕ samimiyetten uzaktÕr. BDDK bunu emretmemekte,
mevzuatta ise sadece alÕnabilir úeklinde esnek ifadelere yer verilmektedir.
BazÕ durumlarda bankalarÕn karlarÕnÕ yükseltme arzusu øslami hassasiyetin
önüne geçebilmektedir. Bu sebeple, genel standartlar belirlemek üzere
merkezi danÕúma kurullarÕnÕn tesis edilmesi ve otoritenin yapaca÷Õ
düzenlemelerde danÕúma kurullarÕnÕn da görüúünün alÕnmasÕ problemi
ortadan kaldÕracaktÕr.
2.2.8.

Faizsiz Finans DanÕúma KurullarÕ

øslami finans alanÕnda faaliyet gösteren ülkelerin büyük bir kÕsmÕnda
faizsiz finans danÕúma kurullarÕ (Sharia Board) tesis edilmiútir. ùeriat
kelimesi önceden de tanÕmlandÕ÷Õ üzere, úâr’î kelimesinden türemekte olup
yol ve cadde anlamÕna gelmektedir. ùeria kelimesinin en eski tanÕmlarÕndan
birisi, develerin suyu bulmak için gittikleri yol demektir. Günümüzde úeriat
kelimesi ise Müslüman insanlarÕn tüm hayatÕnÕ kapsayan ve uymakla
mükellef olduklarÕ kurallar bütünü úeklinde tanÕmlanabilir. øslami finansta
müúteriler ile akdedilen sözleúmelerden tutun da finans, bankacÕlÕk, yatÕrÕm
ve sigorta iúlemlerinin tümünün úeriat ilkelerine uyumlu olmasÕ
183
beklenmektedir.
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Faizsiz Finans DanÕúma Kurulu (FFDK/danÕúma kurulu), øslam hukuku
ve øslam ekonomisi alanlarÕnda uzman kiúilerden oluúan; øslami finansal
kuruluúun geliútirdi÷i ürünler, yaptÕ÷Õ iúlemler ve akdetti÷i sözleúmelerin
øslami finans prensiplerine uygun oldu÷una iliúkin kararlar veren ba÷ÕmsÕz bir
184
organizasyon úeklinde tanÕmlanabilir.
Faizsiz finansÕn geliúti÷i Malezya, Endonezya, Pakistan, Bahreyn ve
Kuveyt gibi ülkelerde merkezi bir Shari’ah Board tesis edilmiútir. Türkiye’de
faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn tamamÕ belirli bir ürünü piyasaya
sürmeden önce yerel danÕúma kurullarÕndan muhakkak fetva almaktadÕrlar.
Ancak alÕnan fetvalar merkezi fetva kurulundan ziyade sadece bir iki hocanÕn
görüúü olarak ortaya çÕkmaktadÕr. HocalarÕn verdi÷i fetvalarda belli bir
standart bulunmadÕ÷Õ için, aynÕ konuda bir katÕlÕm bankasÕnÕn fetva almasÕna
karúÕn baúka bir katÕlÕm bankasÕ fetva alamayabilmektedir. Örne÷in askerlik
kredisinin caiz olup olmamasÕ konusunda bazÕ katÕlÕm bankalarÕ iúlemin
øslami esaslara uygun oldu÷una iliúkin fetva alabilirken di÷er katÕlÕm
bankalarÕ ise aynÕ konuda fetva alamamÕúlardÕr. DanÕúma kurulu hocalarÕna
görüú sorulurken ürün tanÕtÕmÕnÕn yapÕlmasÕ ve detaylarÕnÕn iyi açÕklanmasÕ
hocalarÕn fetvalarÕnÕ etkilemektedir. HocalarÕn farklÕ mezheplere müntesip
olmalarÕ nedeniyle de farklÕ görüúler arz edebilmektedirler. Öte yandan,
MayÕs 2018 döneminde TKBB bünyesinde tesis edilen Merkezi DanÕúma
Kurulunun bu eksikli÷i giderebilece÷i düúünülmektedir.
Dünya uygulamasÕna bakÕldÕ÷Õnda merkezi danÕúma kurullarÕnÕn
genellikle denetim otoriteleri bünyesinde kuruldu÷u görülmektedir. Banka
bünyesinde kurulan danÕúma kurullarÕnÕn ise do÷rudan yönetim kuruluna
185
ba÷lÕ olacak úekilde tesis edilmesi önem arz etmektedir. AynÕ çerçevede
úerî uygunluk denetiminde etkinli÷in sa÷lanabilmesi için katÕlÕm bankalarÕnda
görevlendirilecek üyelerin genel kurul tarafÕndan belirlenmesi ve do÷rudan
186
yönetim kuruluna ba÷lanmasÕnÕn uygun olaca÷Õ ifade edilmektedir. AyrÕca,
danÕúma kurulu üyelerinin farklÕ farklÕ ülkelerde ve farklÕ finansal kuruluúlarda
yer almasÕ mekânsal zorluklarÕn yanÕ sÕra menfaat çatÕúmasÕna (conflict of
187
interest) da yol açabilmektedir.
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2.2.9.

øslami Finans YaklaúÕmÕnda Kurumsal Yönetiúim

Firmalar büyüdükçe genellikle sahiplik ve yönetim fonksiyonlarÕ
ayrÕútÕrÕlmaktadÕr. FirmalarÕn etkin bir úekilde yönetilebilmesi profesyonel
yöneticilerin iú baúÕnda olmasÕyla mümkündür. Konvansiyonel finansta
kurumsal yönetiúim ba÷lamÕnda ilk önce hissedarlarÕn menfaatinin
maksimize edilmesi (shareholder) ilkesi benimsenirken son yÕllarda paydaú
(stakeholder) yaklaúmÕ öne çÕkmaktadÕr. Paydaú yaklaúÕmÕ ilkesine göre
sürdülebilir refahÕn yolu, tüm taraflara adil davranÕlmasÕ ve kazanÕmlarÕn tüm
taraflar arasÕnda paylaúÕlmasÕdÕr. 1990’larÕn sonu ve 2000’li yÕllarÕn
baúlarÕnda enron, worldcom ve parmalat gibi büyük úirketlerin iflaslarÕ
yüzünden kurumsal yönetim ilkelerinin önemi artmÕútÕr. 2000’li yÕllarda
ABD’de ortaya çÕkan finansal raporlama skandallarÕndan sonra Sarbanes
Oxley yasasÕ çÕkarÕlmÕútÕr. Benzer úekilde OECD Kurumsal Yönetiúim ølkeleri
188
dünyada benimsenmiú ve tavsiye kararlarÕ olarak hayata geçirilmiútir.
Kurumsal yönetiúimle ilgili düzenlemeler adalet, sorumluluk, úeffaflÕk ve
hesap verebilirlik olarak dört temel ilkeye dayanmaktadÕr. Adalet ilkesi,
yönetimin bütün hak sahiplerine karúÕ eúit davranmasÕ anlamÕndadÕr.
ùeffaflÕk ilkesi, ticari sÕr kapsamÕnda bulunmayan bilgilerin açÕk, do÷ru ve
karúÕlaútÕrÕlabilir úekilde kamu oyu ile paylaúÕlmasÕdÕr. Sosyal sorumluluk
ilkesi, úirketin hissedarlar için de÷er yaratÕrken toplumsal de÷erleri de ihmal
etmeyecek biçimde kanun ve mevzuata uyum göstermesidir. Hesap
verebilirlik ilkesi, üst yönetim performansÕnÕn yönetim kurulu tarafÕndan
189
ba÷ÕmsÕz bir úekilde de÷erlendirilebilmesidir.
AAOIFI ve IFSB gibi uluslararasÕ øslami finansal kuruluúlar da bu alanda
standartlar yayÕmlamÕútÕr. øslami finansa iliúkin etik ilkelerin temeli 1990’lÕ
yÕllarda coorporate governance (kurumsal yönetiúim ilkeleri) kapsamÕnda
de÷erlendirilebilir. Bu kapsamda faizsiz finans esasÕna göre çalÕúan
kuruluúlar, danÕúma kurulu üyeleri, banka denetçileri ve çalÕúanlarÕ için etik
ilkeleri olarak nitelendirilen øslami yönetim ilkelerine uyumluluk (úeria
governance) ilkeleri yayÕmlanmÕútÕr.
øslami finans sisteminde kumara, hileye, aldatmaya, manipülasyona,
spekülasyona ve faize asla izin verilmemektedir. Böyle bir finans sisteminde
190
ve karaborsaya da yer yoktur. øslami bir
fÕrsatçÕlÕk, stokçuluk, gabin
toplumda tüm inananlar kardeú kabul edildi÷inden iyilik ve takva üzere
yardÕmlaúÕlmasÕ esas görevdir.

188

Mehmet Saraç, Finans Teorisini Yeniden Düúünmek, øktisat YayÕnlarÕ, 2017, ss. 171-184.
Mehmet Saraç, A.g.e. ss. 185-186.
Gabin, karúÕ tarafÕn tecrübesizli÷inden, zor durumundan veya dikkatsizli÷inden faydalanarak
aúÕrÕ yarar sa÷lanmasÕdÕr.
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190
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“Ey iman edenler! Allah’Õn (koydu÷u din) niúanelerine, haram
aya, hac kurbanÕna, (bu kurbanlÕklara takÕlÕ) gerdanlÕklara ve de
Rab’lerinden bol nimet ve hoúnutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere
sakÕn saygÕsÕzlÕk etmeyin. øhramdan çÕktÕ÷ÕnÕzda (isterseniz)
avlanÕn. Sizi Mescid-i Haram’dan alÕkoydular diye birtakÕmlarÕna
besledi÷iniz kin, sakÕn ha sizi, haddi aúmaya sürüklemesin. øyilik ve
takva (Allah’a karúÕ gelmekten sakÕnma) üzere yardÕmlaúÕn. Ama
günah ve düúmanlÕk üzere yardÕmlaúmayÕn. Allah'a karúÕ
gelmekten sakÕnÕn. Çünkü Allah’Õn cezasÕ çok úiddetlidir.” (Maide,
2).
YukarÕdaki ayette bahsedildi÷i üzere, sizlere haksÕzlÕk ederek Kâbe
ziyaretinden alÕkoyan müúriklere beslenen kin nedeniyle haddin aúÕlmamasÕ
ve adaletsiz davranÕlmamasÕ, gayrimüslim olan kiúilere bile adaletle
muamele edilmesi, iyilik ve takva üzere yardÕmlaúÕlmasÕ, günah ve
düúmanlÕkta yardÕmlaúÕlmamasÕ emredilmektedir.
“Mü’minler ancak kardeútirler. Öyleyse kardeúlerinizin arasÕnÕ düzeltin.
Allah’a karúÕ gelmekten sakÕnÕn ki size merhamet edilsin.” (Hucurât Sûresi10)
Bir hadisi úerifte ifade edildi÷i üzere, “Müslümanlar bir vücudun bütün
azalarÕ gibidir” herhangi bir azanÕn hastalanmasÕ veya rahatsÕzlÕk duymasÕ
bütün vücudu huzursuz etmektedir. Efendimiz (Sav)’den nakledilen baúka bir
hadiste ise “Sizden herhangi biriniz úahsÕ için arzuladÕklarÕnÕ mü’min
kardeúleri için de arzulamadÕkça, îmân etmiú olmaz.” buyurulmaktadÕr. Bu
konuyla ilgili olarak baúka bir rivayette, “Komúusu aç iken tok yatan bizden
de÷ildir.” Bu sebeple, MüslümanÕn Allah rÕzasÕnÕ kazanabilmesi ve
merhamete layÕk olabilmesi Müslüman kardeúlerinin maddi ve manevi her
türlü problemlerini çözmekle mümkündür.
AAOIFI tarafÕndan “øslami Finansal Kuruluúlardaki Muhasebeciler ve
Denetçiler øçin Etik ølkeler” yayÕmlanmÕútÕr. AAOIFI etik ilkeleri belirlerken
ahlak ilkelerini esas almaktadÕr. Zira Buhari’de yer alan bir Hadis’te
Peygamberimiz (Sav)’den rivayetle, “Ben güzel ahlakÕ tamamlamak için
gönderildim.” Bu çerçevede, genel olarak muhasebecilerin, denetçilerin ve
çalÕúanlarÕn; do÷ruluk, güvenilirlik, sosyal sorumluluk, objektiflik, profesyonel
191
Allah korkusu taúÕyan ve
yeterlilik, çalÕúkanlÕk, samimiyet, dindarlÕk,
192
meúruiyet gibi özelliklere sahip olunmasÕ öngörülmektedir.

191
AAOIFI, Code of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions,
Dar AlMaiman Publishing & Distributing, Manama, December 2015.
192
AAOIFI, Code of Ethics for the Employees of Islamic Financial Institutions, Dar
AlMaiman Publishing & Distributing, Manama, December 2015.
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DanÕúma kurulu üyeli÷ine atanabilmek için minimum gerekli olan úartlar,
akademik ve finansal yeterlilik, úeria kurallarÕnÕ anlayabilecek deneyim,
MakasÕd’üú-ùeria ilkelerini anlayÕp finansal ürünlere uygulayabilecek
kapasite, iyi bir karaktere sahip olma, dürüstlük, ba÷ÕmsÕzlÕk, vicdan sahibi
olma, gerekli dikkat ve özeni gösterme, sÕr saklama yükümlülü÷üne sahip
olma ve di÷er üyelerle uyumlu çalÕúabilme gibi özelliklere sahip olmasÕ
193
beklenmektedir.
øslami finans sisteminde malÕn telef olmasÕ veya fon kullanan kiúinin
temerrüde
düúmesi
durumunda
faiz
tahakkukuna
gidilmemesi
gerekmektedir. Ancak bu durum kötü niyetli kiúilerin klasik bankacÕlÕk sistemi
yerine øslami bankacÕ÷a baúvurmalarÕnÕ ve sistemin istismarÕna yol
açabilmektedir. Sistemin istismar edilmesinin önlenmesi amacÕyla fon
kullandÕran øslami kuruluúun hayÕr iúlerine aracÕlÕk eden vakÕflarÕn kurulmasÕ
ve vakÕflara fon tahsis edilmesi ve kiúilerin temerrüde düúmesi veya kötü
kullanÕm nedeniyle ödeyecekleri mebla÷Õn bu vakÕflara ödenmesi gerekti÷i
gibi hususlarÕn sözleúmede belirlenmesinde herhangi bir mahsur
194
bulunmamaktadÕr .
2.3.

øslami FinansÕn Temel SorunlarÕ Ve Çözüm Önerileri

Klasik iktisadÕn tanÕmÕ, sÕnÕrsÕz istek ve arzularÕn sÕnÕrlÕ kaynaklarla
karúÕlanmasÕdÕr. øslam iktisadÕnda temel sorun batÕ iktisadi düúüncesi ile
øslam iktisadÕnÕn ortaya koydu÷u önceliklendirme sorunudur. Di÷er bir sorun
ise øslam iktisadÕ ile serbest piyasa sistemine dayalÕ sistem arasÕndaki
kavramsal çeliúkilerdir. øslam iktisadÕnÕn önceli÷i vahiy olmak üzere akÕldan
ve uluslararasÕ bilgiden de istifade etmektedir. øslam iktisadÕ batÕ iktisadÕ
tarafÕndan geliútirilen analiz, araç ve tekniklerini øslami hükümlere aykÕrÕ
olmamak kaydÕyla kendi içerisinde tutarlÕ olacak úekilde kullanabilir. Esas
dikkat edilmesi gereken konu ise klasik iktisadi düúünceyi belli bir süzgeçten
195
geçirmeden taklit etmemektir.
øslam dini kapitalizmin tersine servet peúinde koúmayÕ ve aúÕrÕ servet
tutkunu olmayÕ eleútirir (Tekasur Suresi). Kur’an’da ticaret ve mülkiyet haklarÕ
korunarak dünya ve ahirete iliúkin bir denge (Bakara Suresi, 201) gözetilmesi
gerekti÷i vurgulanmaktadÕr.
øslam iktisadÕnÕn temelleri yükseltilirken batÕ iktisadÕ yerine øslami
temelleri esas alan veya klasik iktisadÕn temel varsayÕm ve teorileri ret
edilerek øslamÕn temel kaynaklarÕndan yeni bir iktisat modeli kurulmasÕ yolu
193

http://ifsb-fis-elearning.intuition.com/Rubicon.aspx, Islamic Financial Services Board-10:
Guiding Principles on Shari’ah Governance System for IIFS.
194
Muতammad Taqi ދUsmani, An Introduction to Islamic Finance, Hague; Kluwer Law
International, 2002, s. 120.
195
Mollavelio÷lu ve Kanbero÷lu, a.g.e, 2016, ss. 54-57.
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izlenebilir. Birinci yöntemin baúarÕlÕ olabilmesi için klasik iktisadÕn kavram,
teori ve hipotezlerinin göz önünde bulundurularak yeniden sistemin inúa
edilmesi, ikinci yöntemin baúarÕlÕ olabilmesi için ise içtihat yolunun açÕk ve
196
dinamik bir yapÕya sahip olmasÕ gerekmektedir.
Klasik iúletmecilik anlayÕúÕnda úirketlerin temel amacÕ kar
maksimizasyonu sa÷lamak iken bireylerin amacÕ ise elde etikleri faydayÕ
maksimize ederek, ellerindeki kaynaklarla, sÕnÕrsÕz ihtiyaçlarÕnÕ mümkün olan
en fazla ve en uygun úekilde karúÕlayabilmektir. Halbuki øslam ekonomisinde
istek ve arzularÕn frenlenmesi ve kaynaklarÕn israf edilmemesi
gerekmektedir. øsra Suresi’nin 27 nci ayetinde, úeytanÕn Allah’a karúÕ nankör
oldu÷u ve bu çerçevede israf edenlerin de úeytanÕn kardeúleri sayÕlaca÷Õ
ifade edilmektedir.
Az
geliúmiú
ülkelerde
yazÕlÕ
dokümantasyonun
olmamasÕ,
kurumsallaúamamasÕ ve úeffaflÕ÷Õn olmamasÕ gibi nedenler øslami finansÕn
geliúmesini yavaúlatmaktadÕr. Bu ülkelerde aile úirketleri genellikle ikinci ve
üçüncü kuúa÷a gelmeden iflas etmektedir. Geliúmiú ülkelerden Japonya,
ABD ve Avrupa Birli÷i gibi ülkelerde úirketlerin daha fazla úeffaflaúmasÕ,
kurumsallaúmasÕ, standartlarÕn belirlenmesi ve yazÕlÕ dokümantasyona sahip
olunmasÕ nedeniyle ticarette daha baúarÕlÕ olundu÷u ve aile úirketlerinin
ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü kuúak nesillere devredildi÷i görülmektedir.
øslami finansÕn önündeki di÷er bir sorun ise, Türkiye ve dünyada øslami
bankacÕlÕk alanÕnda faaliyet gösteren bankalarÕn finansal ürün olarak a÷ÕrlÕklÕ
bir úekilde murabahayÕ tercih ettikleri görülmektedir. Bu durumun en önemli
sebebi bu ürünün uygulamasÕnÕn kolay ve kayÕp riskinin düúük olmasÕdÕr.
øslami finans prensiplerine daha uygun oldu÷u kabul edilen müúaraka,
mudaraba ve karz-Õ hasen ürünlerinin øslami finansal kuruluúlarÕn aktifleri
içerisindeki payÕ ise oldukça düúüktür. øslami bankalarÕn son yÕllarda tüketimi
özendiren kredi kartlarÕ gibi ürünlere girmesi ve bu konuda konvansiyonel
bankalarÕn taklit edilmesi baúka bir problem olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
øslam ekonomisi reel ekonomiye dayalÕ bir ekonomi olmakla birlikte son
yÕllarda türev iúlemlerin de øslami finans ürünleri arasÕnda da yer aldÕ÷Õ
görülmektedir. Finansallaúmaya ba÷lÕ olarak øslami türev ürünlerinden sukuk
ve tavarruk iúlemlerinin artmasÕ øslam ekonomisinin kÕrÕlganlÕ÷ÕnÕ
197
arttÕrmaktadÕr.
ùeriat uyumu ile birlikte øslam ahlak ekonomisinin, sosyal sorumluluk
ilkelerinin benimsenmesi ve e÷itim kalitesinin yükseltilmesi son derece önem
arz etmektedir. øslami bankacÕlÕk ve finans alanÕnda yapÕlan bazÕ
çalÕúmalarda kurumsal sosyal sorumluluk göstergelerinin oldukça zayÕf
196

Zubair Hasan, “Islamization of Knowledge in Economics:Issues and Agenda”, Munich
Personal RePEc Archive, No. 2981, April 2007, 1998, ss.1-30.
197
Mehmet Asutay, a.g.m., 2015, ss.93-113.
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oldu÷u belirlenmiútir. Söz konusu çalÕúmalarda kaynaklarÕn tahsis yerleri,
zekat da÷ÕtÕmÕ ve di÷er yardÕm faaliyetlerine iútirak oranlarÕ göz önünde
bulundurulmaktadÕr. Sosyal sorumluluk endeksine göre Suudi Arabistan
bankalarÕndan en yüksek not 0.55 oranÕna tekabül etmektedir. Örne÷in,
Zemzem Tower olarak bilinen ancak gerçek adÕ Clock Tower diye
isimlendirilen yapÕnÕn Kabe’nin yakÕnÕnda inúa edilmesi sosyal baúarÕsÕzlÕk
olarak görülmektedir. IFSB’nin 50 kuralÕ göz önünde bulundurarak yapÕlan
çalÕúmada, kurumsal sosyal sorumluluk alanÕnda en iyi skora sahip herhangi
bir kuruluú bulunmadÕ÷Õ, kuruluúlarÕn %33’ü iyi kategorisinde, %40’ÕnÕn
ilerleme sa÷lamasÕ gereken kategoride, geriye kalan %27’sinin ise
geliúmemiú ve alarm seviyesine iúaret eden kategoride bulundu÷u
198
belirlenmiútir.
Faizsiz finans kuruluúlarÕnÕn di÷er önemli bir sorunu ise likidite
yönetimidir. Bu kuruluúlar hem mevduat ve hem de kredi tarafÕnda bir takÕm
sorunlarla karúÕlaúmaktadÕr. Öncelikle konvansiyonel bankalar likidite
ihtiyacÕnÕ interbank piyasasÕndan veya repo piyasasÕndan sa÷layabiliyorken,
katÕlÕm bankalarÕnÕn böyle bir imkânÕ bulunmamaktadÕr. AyrÕca, fazla fonu
bulunan konvansiyonel bankalar bu paralarÕ gecelik piyasada veyahut
müúterilere kredili mevduat hesabÕ kapsamÕnda kullandÕrabilirken katÕlÕm
bankalarÕ bu tutarlarÕ herhangi bir getirisi bulunmayan hazÕr de÷erlerde
izlemektedir.
BDDK öncülü÷ünde 2013 yÕlÕnda yapÕlan KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz
Finans ÇalÕútay Raporu’nun sonuç bildirgesinde Türkiye’de faizsiz finans
sisteminin en önemli sorunlarÕ; nitelikli insan kayna÷Õ eksikli÷i, faizsiz finans
sistemine yönelik algÕnÕn iyi yönetilememesi, kurumsal ve hukuki altyapÕsÕnÕn
etkin bir úekilde tesis edilememesi ve faizsiz finansa iliúkin ürün, hizmet ve
piyasalarÕn
yeterince
çeúitlenmemesi
ve
geliúmemesi
úeklinde
sÕralanmaktadÕr.
YukarÕda bahsi geçen sorunlarÕn çözülebilmesi için, øslami bankalarÕn
sermaye yeterlili÷i ve likidite gibi alanlarda 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanununa
tabi olmalarÕnÕn yanÕ sÕra, özel nitelikli faizsiz finans kanununun çÕkarÕlmasÕ
ve faizsiz finans danÕúma kurullarÕnÕn tesis edilmesi itibar ve güven
açÕsÕndan oldukça önem arz etmektedir. AyrÕca, e÷itim ve insan kayna÷Õ
kalitesinin arttÕrÕlmasÕ, sertifika alÕmlarÕnÕn teúvik edilmesi, kaynak ve
plasman ürün çeúitlili÷inin arttÕrÕlmasÕ, faizsiz finans alanÕnda etkin çalÕúan
birincil ve ikincil piyasalarÕn oluúturulmasÕ, sigortacÕlÕk ve bireysel emeklilik
sisteminin iyi tesis edilebilmesi, standartlar ve düzenlemelere yer verilmesi,
kurumsal iletiúim algÕ ve itibarÕn iyi yönetilmesi, etik ilkelerin belirlenmesi,
strateji, koordinasyon ve inovasyona yer verilmesi gerekmektedir.

198

Mehmet Asutay, a.g.m., 2015, ss.112-113.
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E÷itim kalitesinin arttÕrÕlabilmesi için lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde øslami finans derslerinin okutulmasÕ, faizsiz finans alanÕnda e÷itim
veren bölüm, araútÕrma merkezi ve enstitülerin kurulmasÕ, bu alanda faaliyet
gösteren yurtdÕúÕ üniversitelerde okumak isteyen ö÷rencilere burs
sa÷lanmasÕ, katÕlÕm bankalarÕnÕn üniversitelerle ortak seminer, konferans ve
sempozyum
düzenlemeleri, faizsiz finansa
yönelik
sertifikasyon
programlarÕnÕn baúlatÕlmasÕ önerilmektedir. Faizsiz finans alanÕnda etkin
piyasalarÕn oluúturulabilmesi için uygun metal borsasÕnÕn kurulmasÕ, Hazine
MüsteúarlÕ÷Õ tarafÕndan gerçekleútirilen sukuk ihracÕnÕn sürekli hale
getirilmesi, piyasa derinli÷inin sa÷lanmasÕ amacÕyla birincil ve ikincil
piyasalarÕn etkin çalÕúmasÕna yönelik olarak katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ alanÕnda da
piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin tesis edilmesi, katÕlÕm endeksine dayalÕ ürünlerde
çeúitlili÷e gidilmesi, faizsiz ürünlerin tanÕtÕmÕna yönelik olarak kamu kurumlarÕ
nezdinde bilgilendirici toplantÕlarÕn yapÕlmasÕ ve rehberlerin hazÕrlanmasÕ
önerilmektedir. Toplumsal algÕ ve itibarÕn yönetilebilmesi için, sistemin øslami
esaslara uygunlu÷unun öne çÕkarÕlmasÕ, etkin ve verimli kampanyalarÕn
baúlatÕlmasÕ, merkezi danÕúma kurulunun tesis edilmesi, etik ilkelerin
kurulmasÕ, IFSB ve AAOIFI standartlarÕnÕn kabul edilmesi veyahut Türkiye’ye
199
özgü øslami finans standartlarÕnÕn kurulmasÕ önerilmektedir .
øslami finansÕn önündeki sorunlar ve çözüm önerileri aúa÷Õdaki tabloda
özet halinde sunulmuútur.
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KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, ss. 93-98.
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Tablo 2: øslami Finans Sorun ve Çözüm Önerileri
øslami Finans
SorunlarÕ
Teorik alt yapÕ
yetersizli÷i
Mevzuat
altyapÕsÕnÕn
yetersizli÷i

Standart eksikli÷i

KurumsallaúmaùeffaflÕk Sorunu
Likidite Sorunu

Özgünlük Sorunu

Personel Kalitesi

Öncelik Sorunu

øslami Finansta Çözüm
Önerileri
Klasik iktisadÕn kavram, söylem ve
Sistemin kendine özgü kavram,
hipotezleri kullanÕlmaktadÕr.
söylem ve hipotez geliútirmesi
gerekir.
øslami finansal kuruluúlar pek çok
øslami finansÕn ruhuna uygun
ülkede konvansiyonel banka
ayrÕ mevzuat alt yapÕlarÕ tesis
mevzuatÕna tabidir.
edilmelidir.
øslami finansÕn uygulandÕ÷Õ
ülkelerde IFSB ve AAOIFI
IFSB ve AAOIFI gibi kuruluúlar
standartlarÕnÕn benimsenmesi
standart yayÕmlasa bile tüm ülkeler
veya ülkelerin kendi yapÕlarÕna
tarafÕndan uygulanmamaktadÕr.
uygun standartlar geliútirmesi
gerekmektedir.
Müúteri ile yapÕlan tüm iúlem ve
øslami bankalarÕn kurumsallaúma ve
sözleúmeler açÕk-net, anlaúÕlÕr
úeffaflÕk eksikli÷i bulunmaktadÕr.
ve úeffaf olmalÕdÕr.
Likidite sorununu çözmek üzere,
øslami bankalarÕn katÕlÕm fonu kÕsa
lender of the last resort görevi
vadeli iken krediler tarafÕ uzun
görebilecek Megabank gibi
vadelidir.
bankanÕn kurulmasÕ elzemdir.
øslami bankalar ürün bazÕnda
øslami finansÕn kendine özgü
konvansiyonel bankalarÕ taklit
ürünleri ön plana çÕkarÕlmalÕdÕr.
etmektedir.
Personel kalitesinin arttÕrÕlmasÕ
Personel kalitesi düúük ve øslami
için e÷itim ve sertifika
finans konusunda deneyimi
programlarÕnÕn kurulmasÕ; üst
olmayan kiúiler istihdam
düzey yöneticlerde ise øslami
edilmektedir.
finans tecrübesi de aranmalÕdÕr.
KarlÕlÕ÷Õn tek hedef olmaktan
øslami bankalar da di÷er bankalar
çÕkarÕlmasÕ, sosyal amaçlÕ
gibi hedef baskÕsÕ ve karlÕlÕk
projelerin finansmanÕna önem
kriterleri uygulamaktadÕr.
verilmelidir.
AçÕklama

Kaynak: Bu tablo tarafÕmÕzdan oluúturulmuútur.
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3. Bölüm
øslami BankacÕlÕkta Finansal Ürünler ve Risk Yönetimi
Mevduat bankalarÕ gibi øslami bankalarÕn da kendine has finansal
ürünleri ve risk yönetimi bulunmaktadÕr. øslami bankalarÕn ürünlerinin büyük
bir kÕsmÕ mevduat bankalarÕndan tamamen farklÕlaúmaktadÕr. øslami
bankalarÕn herhangi bir mal ve emtia alÕm-satÕmÕ olmadan müúteriye
do÷rudan finansman sa÷lama imkanÕ bulunmamaktadÕr. Türk bankacÕlÕk
mevzuatÕnda, katÕlÕm bankalarÕnÕn yaptÕklarÕ finansman ürünler Kurumsal
Finansman Deste÷i, Bireysel Finansman Deste÷i, Kâr-Zarar OrtaklÕ÷Õ
YatÕrÕmÕ, Finansal Kiralama, Mal KarúÕlÕ÷Õ Vesaikin FinansmanÕ ve Ortak
YatÕrÕmlar olarak sÕralanmaktadÕr. Hâlbuki dünya uygulamalarÕna
bakÕldÕ÷Õnda bu tür isimler yerine øslami bankacÕlÕkta murabaha, muúaraka,
mudaraba, icara, selem, sukuk ve karz-Õ hasen gibi terimlerin yaygÕn oldu÷u
görülmektedir.
Risk, bir olayÕn gerçekleúmesi durumunda karúÕ karúÕya kalÕnmasÕ
muhtemel zararÕ ifade etmektedir. Belirsizlik ile getiri arasÕnda genellikle ters
iliúki söz konusudur. Yüksek risk yüksek kayÕp veya yüksek getiriye yol
200
Faizsiz finans sistemine dayalÕ bankalarÕn özkaynaklarÕ ile
açmaktadÕr.
birlikte kendisine emanet edilen katÕlÕm fonlarÕnÕn baúka müúterilere
kullandÕrÕlmasÕ nedeniyle kar/zarar ihtimali her zaman bulunmaktadÕr. Bu
sebeple, faizsiz finans modeli do÷rultusunda çalÕúan bankalarÕn aldÕ÷Õ riskin
mevduat bankalarÕndan daha düúük olmasÕ beklenmektedir. Bununla birlikte,
kredi riski, likidite riski, kur riski ve operasyonel riskler gibi risk türleri hem
øslami bankacÕlÕkta ve hem de mevduat bankacÕlÕ÷Õnda görülmektedir.
Mevduat bankalarÕnda faiz riski gibi riskler sistemin en önemli risk aya÷ÕnÕ
oluútururken katÕlÕm bankalarÕnÕn kar payÕ riski ise oldukça düúüktür.
Öte yandan, øslami bankacÕlÕkta risk türlerinin bir kÕsmÕ mevduat
bankalarÕnda görülen risklerden tamamen farklÕlaúmaktadÕr. øslami
bankacÕlÕkta yer alÕp da mevduat bankalarÕnda yer almayan en önemli risk
türü olarak úeria riskidir. Bu risk kÕsaca, yapÕlan iúlem ve ürünlerde de
danÕúma kurulu hocalarÕnÕn görüúlerine ve dolayÕsÕyla øslami finans
prensiplerine uyulmamasÕ durumunda bankanÕn maruz kalabilece÷i risk
tutarÕnÕ ifade etmektedir. IFSB kurallarÕnda øslami prensiplere aykÕrÕ olarak
elde edilen gelirlerin özkaynaktan indirim kalemi olarak dikkate alÕnmasÕ
gerekmektedir.

200

Ayhan AltÕntaú, BankacÕlÕkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterlili÷i, Turhan Kitapevi,
Ankara, 2006., s.16.
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3.1.

øslami BankacÕlÕkta Risk Türleri

Finansal piyasalarÕn en önemli aktörü olan mevduat bankalarÕnda risk;
kredi, likidite, faiz, kur, piyasa, operasyonel, itibar, takas, uyum ve sistemik
risk úeklinde sÕralanabilir. KatÕlÕm bankalarÕ da konvansiyonel bankalar ile
hemen hemen aynÕ riskleri taúÕmaktadÕr. Bankalar risklerini yönetebilmek için
aktif-pasif komitesi, kredi komitesi, iç denetim ve iç kontrol gibi komiteler
kurmaktadÕr.
øslami bankalar faiz riskine iliúkin kÕsmi istisna hariç yukarÕda bahsedilen
risklerin tamamÕnÕ taúÕmakla birlikte ilave olarak kendine has bazÕ riskler de
taúÕmaktadÕr. øslami bankalarÕn, øslam hukukuna ve øslam ekonomisine aykÕrÕ
davranmalarÕndan kaynaklanan risk úer’i risk olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu
konudaki detaylÕ açÕklamalar úeria riski baúlÕ÷Õ altÕnda daha detaylÕ
açÕklanacaktÕr.
øslami ekonomisinin temel amacÕ konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn ürünlerini
taklit ederek ve onlarÕn paradigmalarÕnÕ kullanarak øslami yasal çerçeve
oluúturulmamalÕdÕr. øslam ekonomisinin kendi iç dinamikleri çerçevesinde
hareket edilerek alternatif bir finansal model geliútirilmesi gerekmektedir.
øslami bankalarÕn en önemli problemlerinden birisi de muúaraka ve
mudarabaya yeterince yer vermemeleridir. Kar marjÕ yüksek úirketler bu tür
finansal ürünler yerine borç finansmanÕnÕ tercih etmektedir. Kar marjÕ düúük,
úeffaflÕktan yoksun, verimsiz ve kredibilitesi zayÕf bir firma için mudaraba ve
muúaraka iúlemlerine baúvurmak oldukça riskli oldu÷u için katÕlÕm
bankalarÕmÕz bu yöntemlere baúvurmamaktadÕr.
3.1.1.

Kredi Riski

Kredi riski, borçlunun borcunu zamanÕnda veya tam olarak
öde(ye)memesi dolayÕsÕyla alacaklÕnÕn zarara u÷ramasÕ tehlikesidir. Kredi
riski, ekonomik aktivitenin her safhasÕnda de÷iúik durumlarda
karúÕlaúÕlabilecek bir risktir. KarúÕ tarafÕn gelecekte yerine getirmeyi taahhüt
etti÷i maddi veya mali bir de÷ere karúÕlÕk maddi, mali veya itibari bir de÷eri
201
ödünç veren veya bir hizmet gören herkes kredi riskiyle karúÕ karúÕyadÕr.
Kredi kullandÕrÕlÕrken dikkat edilen en önemli unsurlar, spesifik bir yatÕrÕm için
projenin nakit akÕmlarÕ, projenin rantabl olmasÕ, taraflarÕn pazarlÕk gücü ve
teminat yapÕsÕdÕr.
KatÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalarÕn kredi kullandÕrma
prosedürlerinde az da olsa bazÕ farklÕlÕklar bulunmaktadÕr. KatÕlÕm bankalarÕ
müúterilerine nakit ödeme yapmak yerine fatura karúÕlÕ÷Õ olmak suretiyle
201
M. Ayhan AltÕntaú, Kredi KayÕplarÕnÕn Makroekonomik De÷iúkenlere DayalÕ Olarak
Tahmini ve Stres Testleri, TBB YayÕn No: 281, østanbul, 2012, ss.16-21.
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ödemeyi do÷rudan malÕ satan satÕcÕya yaparlar. Peúin ödeme yapÕlarak
alÕnan malÕn üzerine kar paylarÕnÕ ekleyerek vadeli satÕm yapÕlÕr. Mal ve
emtia ticaretine dayanan bu tür iúlemlere kÕsaca murabaha denilmektedir.
Murabaha kavramÕ faizsiz finansal ürünler baúlÕ÷Õ altÕnda daha detaylÕ
incelendi÷i için burada ilave açÕklama yapÕlmayacaktÕr.
Bankalarda yer alan kredi türleri; bireysel, kurumsal, ticari, konut ve
kredi kartÕ gibi ayrÕmlara göre sÕnÕflandÕrÕlÕr. Di÷er taraftan, baúka bir ayÕrÕma
göre krediler standart, yakÕn izleme ve donuk alacaklar úeklinde
sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. “1 KasÕm 2006 tarih ve 26333 sayÕlÕ Resmi Gazete’de
yayÕmlanarak yürürlü÷e giren Bankalarca Kredilerin ve Di÷er AlacaklarÕn
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar øçin AyrÕlacak KarúÕlÕklara øliúkin Usul ve
Esaslar HakkÕnda Yönetmelik”e göre, standart (1. Grup) krediler 0-30 gün
arasÕ geciken, yakÕn izlemedeki krediler (ikinci grup) ödeme vadesi 30-90
gün geciken krediler tahsil imkanÕ sÕnÕrlÕ krediler (3.Grup), tahsili úüpheli
krediler (4. Grup), zarar niteli÷indeki krediler ve di÷er alacaklar (5. Grup)
úeklinde ayÕrÕma tabi tutulmaktadÕr.
Tahsil imkânÕ sÕnÕrlÕ krediler “borçlusunun özkaynaklarÕnÕn veya verdi÷i
teminatlarÕn borcun vadesinde ödenmesini karúÕlamada yetersiz bulunmasÕ,
kredi de÷erlili÷i zayÕflamÕú olan ve kredinin zafiyete u÷ramÕú oldu÷u
kabul edilen, iúletme sermayesi finansmanÕnda veya ilave likidite yaratmada
sÕkÕntÕlar yaúamasÕ gibi nedenlerle anaparanÕn veya faizin veya her ikisinin
bankaca tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren
doksan günden fazla gecikece÷ine” kanaat getirilen krediler tahsil imkanÕ
sÕnÕrlÕ kredi olarak sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Bu tür krediler için yönetmeli÷in 8 inci
maddesinde %20 oranÕnda özel karúÕlÕk ayrÕlmasÕ gerekti÷i belirtilmektedir.
Tahsili ùüpheli Krediler ve Di÷er Alacaklar, “mevcut koúullarda geri
ödenmesi veya tasfiyesi muhtemel görünmeyen, vadesi gelen veya
ödenmesi gereken kredi tutarlarÕnÕn tamamÕnÕn banka tarafÕndan tahsilinin
sa÷lanamayaca÷Õ kuvvetle muhtemel olan, borçlusunun kredi de÷erlili÷inin
önemli ölçüde zayÕfladÕ÷Õ ve zafiyete u÷radÕ÷Õ kabul edilen, anapara veya
faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren
tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yÕlÕ geçmeyen
kredilerdir.” Tahsili úüpheli krediler ve di÷er alacaklar kategorisinde olan
krediler için %50 oranÕnda özel karúÕlÕk ayrÕlmasÕ gerekmektedir.
Zarar Niteli÷indeki Krediler ve Di÷er Alacaklar, “tahsilinin
mümkün
olmadÕ÷Õna kanaat getirilen, anaparanÕn veya faizin veya her ikisinin
vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili bir yÕldan fazla
gecikmiú olan, üçüncü ve dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taúÕmakla
birlikte, vadesi gelen ve ödenmesi gereken alacak tutarlarÕnÕn tamamÕnÕn bir
yÕlÕ aúacak bir sürede tahsilinin sa÷lanamayaca÷ÕnÕn kuvvetle muhtemel
olmasÕ nedeniyle zafiyete u÷ramÕú oldu÷una ve borçlusunun kredi
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de÷erlili÷ini tam anlamÕyla yitirdi÷ine banka tarafÕndan kanaat getirilen
krediler ve di÷er alacaklardÕr.” Mevzuat gere÷ince 5. Grup kategorine gelmiú
krediler için %100 oranÕnda özel karúÕlÕk ayrÕlmasÕ gerekmektedir.
Giriúimcinin her zaman sözleúmeye aykÕrÕ davranmasÕ potansiyeli
vardÕr. øyi niyetli bir müteúebbisin bile kendisinden kaynaklanamayan dÕú
faktörler nedeniyle de ödeme güçlü÷üne düúebilir. Giriúimcinin önceden vaat
etti÷i ödemeyi yapmamasÕ durumunda kredinin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ
yapÕlabilmektedir. Borç yapÕlandÕrmasÕ mevduat bankalarÕ için kolay bir
yöntem iken katÕlÕm bankalarÕ ancak iflas aúamasÕna gelen ve zaruriyet
bulunan müúteriler için bu yola baúvurabilir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn iúlemlerinin
belli bir emtia ve mala dayanma zorunlulu÷u bulundu÷undan do÷rudan nakit
kullandÕrÕmÕ yerine tevarruk yöntemi ile borç yapÕlanmasÕ yoluna gidebilirler.
Bu konu teverruk baúlÕ÷Õ altÕnda detaylÕ incelenece÷inden burada ilave
açÕklamalara yer verilmemiútir.
3.1.2.

Likidite Riski

Likidite riski, bankalarÕn likiditelerinin mudilere olan yükümlülüklerini
zamanÕnda karúÕlamaya yetmemesi olasÕlÕ÷ÕdÕr. Finansal krizler genellikle
202
likidite kÕtlÕ÷Õ ile ilintilidir. Bu risk, likit olmayan aktiflerin likit aktiflere oranÕ
203
Likidite krizi baú gösterdi÷inde
aúÕrÕ yüksek oldu÷unda ortaya çÕkar.
bankacÕlÕk sektörünün tamamÕnda bulaúÕcÕlÕk etkisi ortaya çÕkmaktadÕr.
Konvansiynel bankalarÕn yanÕ sÕra øslami bankalarÕn likiditeye eriúim
kanallarÕnÕn yaygÕn olmasÕ daha az ankes ve rezerv ayÕrmalarÕna yol
açmaktadÕr.
Faiz oranlarÕndaki de÷iúikli÷in kâr paylarÕ ile birebir ilintili olmamasÕ
katÕlÕm bankalarÕnÕn likidite problemi ile karúÕ karúÕya kalmalarÕna ve zaman
zaman fon çÕkÕúlarÕna sebep olabilmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn açÕk piyasa
iúlemlerinden yararlanabilmeleri amacÕyla TCMB 30.12.2013’te bir takÕm
de÷iúikli÷e gitmiútir. Buna göre katÕlÕm bankalarÕnÕn TCMB ile imzaladÕklarÕ
sözleúmelere istinaden haftalÕk geri satÕm vadi ile alÕm imkânÕndan
yararlanabilmektedir. Ancak TCMB’nin BøST üzerinden geleneksel bankalara
sundu÷u
gecelik
fonlama
imkânÕndan
katÕlÕm
bankalarÕ
yararlanamamaktadÕr. BankalarÕn bu fonlamadan yararlanmasÕ ellerindeki
devlet iç borçlanma senetlerine ba÷lÕdÕr. KatÕlÕm bankalarÕnÕn aktiflerinde yer
alan kira sertifikalarÕnÕn teminat gösterilmeleri suretiyle fonlara eriúmeleri
durumunda likidite yönetimi daha kolay gerçekleúecektir. AyrÕca, TCMB

202

Morris & Shinn, “Liquidity Black Holes”, Cowles Foundation for Research in Economics,
Yale University, 2003, ss.1-18.
203
Batu Tunay ve Necla Tunay, BankacÕlÕk Krizleri ve Erken UyarÕ Modelleri: Deneysel
ÇalÕúmalarÕn BulgularÕ IúÕ÷Õnda Teorik bir Model Önerisi, BDDK BankacÕlÕk ve Finansal
Piyasalar, Cilt 4, SayÕ 1, 2010, ss.9-39.
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tarafÕndan altÕn veya döviz teminatlÕ fonlama yapÕlmasÕ durumunda katÕlÕm
204
bankalarÕnÕn likidite sorununun çözülece÷i ifade edilmektedir.
Geleneksel mevduat bankalarÕ gibi, Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm
bankalarÕ da vade uyumsuzlu÷u (maturity mismatch) riskini taúÕmaktadÕr.
Vade uyumsuzlu÷u kullandÕrÕlan kredilerin vadesinin toplanan mevduatlarÕn
vadesinden farklÕlÕk arz etmesi nedeniyle bu risk ortaya çÕkar. AylÕk mevduat,
haftalÕk ve günlük repo iúlemleri ile uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri
(DøBS) alÕnmasÕ vade uyumsuzlu÷unun en bariz örne÷idir. Ülkemizde 20002001 krizinin yaúanmasÕ sürecinde orta büyüklükteki Demirbank vade
uyumsuzlu÷u nedeniyle iflas etmiútir. Vade uyumsuzlu÷u riski hala
konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕ için geçerlidir. Çünkü bankalarÕn pasif
yapÕsÕnda yer alan mevduat ile katÕlÕm fonlarÕnÕn ortalama vadesi 1 ay iken
kredilerin ortalama vadesi 3 yÕl civarÕndadÕr. Mezkûr riskin azaltÕlmasÕ ve
kaynak yapÕsÕnÕn çeúitlendirilmesi amacÕyla bankalar sendikasyon ve
seküritizasyon iúlemlerine baúvurmaktadÕr. AyrÕca katÕlÕm bankalarÕ da uzun
vadeli fon bulabilmek için sukuk ihracÕna baúvurabilmektedir.
Basel II düzenlemelerinin likiditeye iliúkin getirmiú oldu÷u kriterlerinin
2008 küresel krizinde yeterli olmadÕ÷Õ görülmüútür. Bu sebeple, Basel III
kriterleri adÕ altÕnda AralÕk 2010’da Basel Komitesi tarafÕndan “Likidite
Riskinin Ölçümü, StandartlarÕ ve Kontrolüne Yönelik UluslararasÕ Çerçeve”
adlÕ bir doküman yayÕmlanmÕútÕr. Bu düzenlemeyle, Likidite KarúÕlama OranÕ
(Liquidity Coverage Ratio-LCR) ve Net østaikrarlÕ Fonlama OranÕ (Net Stable
205
LCR’nin, bankanÕn likit varlÕklarÕnÕn,
Funding Ratio-NSFR) yayÕmlanmÕútÕr.
30 gün içerisinde gerçekleúecek net nakit çÕkÕúlarÕna bölünmesi suretiyle
hesaplanacak olan Likidite KarúÕlama OranÕnÕn minimum %100 olmasÕ
gerekmektedir. NSFR ise bir yÕldan uzun vadeli aktiflerle faaliyetlerin
fonlanmasÕ amaçlanÕrken bu oranÕn da en az %100 olmasÕ beklenmektedir.
Kanun’un Likidite yeterlili÷i baúlÕklÕ olan 46. Maddesinde: “Bankalar,
Merkez BankasÕnÕn uygun görüúü alÕnmak suretiyle Kurulca belirlenecek
usul ve esaslara göre asgarî likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame
ettirmek ve raporlamak zorundadÕr.” øfadelerine yer verilmiútir. BDDK
tarafÕndan 2006 yÕlÕnda likiditeye iliúkin olmak üzere yayÕmlanan tebli÷ ile
getirilen likidite karúÕlama yükümlülükleri Basel III için ilham kayna÷Õ
olmuútur. Mezkur yönetmelikte yapÕlan de÷iúiklik ile BankalarÕn Likidite
KarúÕlama OranÕ HesaplamasÕna øliúkin Yönetmelik 21 Mart 2014 tarih ve
28948 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Yönetmeli÷in 4. Maddesi ile birinci ve ikinci vade dilimi için toplam likidite

204
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, BDDK, Strateji Geliútirme Daire
BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, 21-23 AralÕk 2013, ss. 54-56.
205
Ercan Türküner, Basel III Likidite Düzenlemeleri Çerçevesinde Türk BankacÕlÕk
Sektörünün Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Modellenmesi, TBB, østanbul, 2016, s. 68.
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yeterlilik oranÕ %100 ve birinci ile ikinci vade dilimi yabancÕ para likidite
yeterlilik oranÕ %80 olarak belirlenmiútir.
BankalarÕn sermaye gereksinimleri, aktiflerin likiditeye dönme süreleri ile
yakÕndan iliúkilidir. Aktiflerin likiditeye dönemedi÷i durumlarda veya takibe
dönüúüm oranlarÕnÕn yüksek oldu÷u durumlarda bankalar interbank
piyasasÕndan, merkez bankasÕ repo piyasasÕndan veya geç likidite
penceresinden fon temin etmeleri gerekmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn
alternatif likidite bulma yönetimleri mevduat bankalarÕna göre nispeten daha
düúük olmakla birlikte likidite yönetiminde daha yüksek ankes bulundurma,
ellerindeki IILM sukuklarÕnÕ merkez bankasÕna rehin bÕrakarak fon sa÷lama
ve commodity murabaha gibi yöntemlere baúvurabilmektedirler. AyrÕca,
Megabank baúlÕ÷Õ altÕnda detaylÕ açÕklandÕ÷Õ üzere, øslami finansal
kuruluúlarÕn kÕsa vadeli likidite ihtiyaçlarÕnÕ gidermek amacÕyla Türkiye, Suudi
Arabistan, Endonezya ve øslam KalkÕnma BankasÕ’nÕn iúbirli÷i ile
MEGABANK’Õn kurulmasÕna iliúkin faaliyetler devam etmektedir.
3.1.3.

Faiz ve Kâr PayÕ Riski

øslami bankacÕlÕkta do÷rudan faiz oranÕ riski bulunmasa bile muadili
olarak genellikle kar payÕ riski söz konusu olabilmektedir. Normal úartlarda
bu tür bankalarÕn müúterilerine önceden belli bir oranda kar payÕ ödemesi
veya taahhüt etmesi mümkün de÷ildir. Ancak, herhangi bir øslami bankanÕn
piyasadaki di÷er øslami bankalara göre daha az kar payÕ da÷ÕtmasÕ
durumunda müúterilerin katÕlÕm fonunu çekerek di÷er bankaya yatÕrmasÕ
olasÕdÕr. Bu sebeple, piyasa oyuncularÕnÕn da÷ÕttÕ÷Õ kar payÕ oranlarÕ da faiz
oranÕ gibi bibine yakÕnsamaktadÕr.
Faiz oranÕ riski, bankanÕn, alÕm satÕm hesaplarÕnda yer alan faize
hassas finansal araçlara iliúkin pozisyon durumuna ba÷lÕ olarak, maruz
kalabilece÷i zarar olasÕlÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. Faiz oranÕ riski genel piyasa
riski ile spesifik riskten kaynaklÕ olabilir.
Faiz oranÕ riski, faiz oranlarÕndaki dalgalanma durumunda banka
aktiflerinin uzun vadeli ve pasiflerinin ise kÕsa vadeli olmasÕndan
kaynaklanan ve bilançoyu olumsuz etkileyen risktir. Belirsizli÷in oldu÷u
piyasalarda mevduat sahipleri fonlarÕnÕ vadesiz veya kÕsa vadeli fonlarda
tutmak isterken, kredi kullanan kiúiler ise uzun vadeli kredi talebinde
bulunmaktadÕr. Faiz oranlarÕnÕn yükseldi÷i dönemlerde bankalar faizden
dolayÕ zarar ederken faizlerin düútü÷ü dönemlerde ise özellikle bireysel kredi
kullananlar baúka finansal kuruluútan daha cazip oranlarla krediyi sa÷layarak
kredilerini kapatma yoluna gitmektedir. BankalarÕn bu gibi olumsuz
durumlarla karúÕlaúmamalarÕ için sözleúmelerde genellikle belirli oranlarda
erken kapama cezasÕ uygulanmaktadÕr.
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3.1.4.

ùer’i Risk

ùer’i risk, øslami bankacÕlÕk esaslarÕnÕ gözetti÷ini ifade eden kuruluúlarÕn
øslam Hukuku ve øslam ekonomisine aykÕrÕ davranmalarÕndan kaynaklanan
risk türüdür. øslami finans kuruluúlarÕnÕn taúÕdÕ÷Õ en önemli risklerden birisi
úer’i risk olup, söz konusu riskin önlenebilmesi DanÕúma KurulllarÕnÕn varlÕ÷Õ
206
ile mümkündür.
Dünya uygulamalarÕna ve IFSB gibi kuruluúlarÕn yayÕmladÕklarÕ
standartlara bakÕldÕ÷Õnda øslami bankalarÕn úeri riski seviyesini ve bu seviye
için tutmalarÕ gereken sermaye tutarÕnÕ hesapladÕklarÕ görülmektedir.
Genellikle fetva kurulu çalÕúanlarÕ tarafÕndan yapÕlan denetimlerde øslam
hukukuna aykÕrÕ iúlem ve sözleúmeler tespit edildi÷inde, elde edilen gelirlerin
özkaynaklardan düúülmesi beklenmektedir. HalizahÕrda Türkiye’de faaliyet
gösteren katÕlÕm bankalarÕ için bu risk türü henüz tanÕmlanmamÕú ve
sermaye yeterlili÷i hesaplamasÕnda dikkate alÕnmamaktadÕr. KatÕlÕm
bankalarÕnÕn itibarlarÕnÕ düzeltebilmeleri için öncelikli olarak danÕúma
kurulunu tesis etmesi ve úer’i riskin tanÕmlanarak hesaplanmasÕ
gerekmektedir.
IFSB 15 Nolu Revised Capital Adequacy Standard For Institution
Offering Islamic Financial Services’te kar dengeleme rezervi (Profit
Equalization Rezerve-PER), yatÕrÕm risk rezervi (Investment Risk RezerveIRR) ile displaced commercial risk (DCR) tanÕmlanmÕútÕr. Kar dengeleme
rezervi, piyasadaki faiz oranlarÕna yakÕn bir kar payÕ da÷Õtabilmek amacÕyla
toplam aktif getirisi üzerinden hesaplanmaktadÕr. YatÕrÕm risk rezervi ise
øslami finansal kuruluúlarÕn yatÕrÕm hesaplarÕndan kaynaklanan ve rabbul
malÕn (sermaye sahibinin) zarara u÷ramasÕ ihtimaline karúÕn kar
paylaúÕmÕndan sonra oluúturulmuú bir rezerv mekanizmasÕdÕr. Bu sebeple,
piyasadaki faiz oranlarÕna yakÕnsayabilmek için PER ve yatÕrÕm fonu
sahiplerinin zararÕnÕ telafi edebilmek için ise IRR mekanizmasÕ devreye
girmektedir.
DCR, øslami finansal kuruluúlarda yatÕrÕm hesabÕ sahiplerinin yatÕrÕm
hesaplarÕndan kaynaklanan ve hissedarlarÕn üstlenmek durumunda kaldÕ÷Õ
riskleri ifade eder. KatÕlma hesabÕ kaynaklÕ bilanço içi varlÕklarÕn standart
yönteme göre kredi risk tutarÕ hesaplanÕrken risk a÷ÕrlÕklÕ varlÕklar denetleyici
otoritenin belirledi÷i do÷rultuda alfa oranÕ ile çarpÕlmaktadÕr. Bu oran
dünyada farklÕ uygulanmakla birlikte hali hazÕrda Türkiye’de %50 olarak
uygulanmaktadÕr.
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Mehmet OdabaúÕ, øslami Finansta DanÕúma KurullarÕnÕn Rolü-Türkiye Örne÷i, økinci
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3.1.5.

Piyasa Riski

Piyasa riski, bankalarÕn bilanço içi ve bilanço dÕúÕ hesaplarÕnda yer alan
varlÕk ve yükümlülüklerinde yer alan kalemlerin piyasa de÷erinin de÷iúmesi
nedeniyle zarara u÷rama ihtimali úeklinde tanÕmlanabilir.
Genel piyasa riski: “BankanÕn alÕm satÕm hesaplarÕ içinde yer alan
finansal araçlara iliúkin pozisyonlarÕn de÷erinde faiz oranÕ riski ve hisse
senedi pozisyon riski nedeniyle maruz kalabilece÷i zarar olasÕlÕ÷ÕnÕ” ifade
eder. Emtia riski, “bankanÕn, emtia fiyatlarÕndaki hareketler nedeniyle,
emtiaya ve emtiaya dayalÕ türev finansal araçlara iliúkin pozisyon durumuna
ba÷lÕ olarak maruz kalabilece÷i zarar olasÕlÕ÷ÕdÕr.” Hisse senedi pozisyon
riski, bankanÕn alÕm satÕm hesaplarÕ içinde yer alan hisse senedi pozisyon
durumuna ba÷lÕ olarak genel piyasa riski ile spesifik riskten kaynaklÕ maruz
207
kalabilece÷i zarar” olasÕlÕ÷Õ úeklinde tanÕmlanmaktadÕr.
Piyasa riski, “bankanÕn genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia
riski, takas riski ve alÕm satÕm hesaplarÕndaki karúÕ taraf kredi riski nedeniyle
maruz kalabilece÷i zarar” olasÕlÕ÷ÕdÕr. Takas riski, “bir menkul kÕymet, döviz
veya emtianÕn sözleúmede öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu
alan ve her iki tarafÕn yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören
iúlemlerde, takas iúleminin vade tarihinde gerçekleúmemesinden ötürü
iúleme konu menkul kÕymet, döviz veya emtianÕn fiyat de÷iúimleri nedeniyle
208
bankanÕn maruz kalaca÷Õ zarar” olasÕlÕ÷ÕnÕ ifade eder.
Bankalar piyasa riskini hesaplarken faiz riski, kur riski, hisse senedi
pozisyon riski, takas ve emtia riskini dikkate almak zorundadÕrlar. YukarÕda
sayÕlan risklerin bir kÕsmÕ bu çalÕúmanÕn di÷er bölümlerinde açÕklandÕ÷Õ için
burada ilave açÕklamalara gidilmemiútir.
3.1.6.

Kur Riski

Kur riski, bankalarÕn, tüm döviz varlÕk ve yükümlülükleri nedeniyle döviz
kurlarÕnda meydana gelebilecek de÷iúiklikler sonucu maruz kalabilecekleri
zarar olasÕlÕ÷Õ úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Bir baúka de÷iúle kur riski,
bankalarÕn döviz kuru ve paritelerdeki de÷iúiklikler nedeniyle zarara u÷rama
ihtimaline kur riski denilmektedir. BankanÕn döviz cinsinden borçlarÕnÕn döviz
cinsinden varlÕklarÕnÕ aúmasÕ açÕk pozisyon, döviz varlÕklarÕnÕn döviz
borçlarÕndan fazla olmasÕ durumu ise fazla pozisyon úeklinde ifade
209
edilmektedir. Bankalar bilanço içi pozisyon durumlarÕna göre bilanço dÕúÕ
207
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pozisyonu ile denkleútirme yapmak suretiyle YabancÕ Para Net Genel
Pozisyonu’na (YPNGP) ulaúÕlÕr. 2001 krizinden sonra Türkiye’de bankalarÕn
yabancÕ para pozisyonu yakÕndan izlenmekte olup yerel mevzuatÕmÕza göre,
YPNGP/Özkaynak oranÕ mutlak de÷er olarak %20’yi geçemez. Bu
düzenlemenin olmasÕ TBS’nin 2008 küresel krizde kur riskine karúÕ daha
hazÕrlÕklÕ olmasÕna katkÕda bulunmuútur.
3.1.7.

Operasyonel Risk

Operasyonel risk, “yetersiz veya baúarÕsÕz iç süreçler, insanlar ve
sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan
zarar etme olasÕlÕ÷ÕnÕ; Operasyonel riske esas tutar ise sermaye yeterlili÷i
standart oranÕnÕn hesabÕnda operasyonel risk nedeniyle maruz kalÕnabilecek
zararlara karúÕ bulundurulmasÕ gereken özkaynak miktarÕnÕn tespitinde
210
dikkate alÕnacak tutarÕ ifade eder.”
Basel Komitesi, operasyonel riske esas tutarÕn hesaplanmasÕnda 3 farklÕ
yaklaúÕm getirmektedir. Temel gösterge yaklaúÕmÕ ve standart yaklaúÕm daha
basit bir model olup bankanÕn brüt gelirini dikkate alan, ancak riske
duyarlÕlÕ÷Õ tam olarak ölçmeyen yöntemlerdir. øleri Ölçüm YaklaúÕmÕ ise di÷er
yaklaúÕmlara göre daha karmaúÕk bir yapÕya sahip olmakla birlikte, riske en
duyarlÕ yaklaúÕmdÕr. Basel Komitesi, bankalarÕn kendi verilerini kullanarak
ileri ölçüm sistemlerini geliútirmelerini ve bu do÷rultuda gerekli sermaye
tahsisini yapmalarÕnÕ teúvik etmektedir. øleri ölçüm yaklaúÕmÕnÕ kullanmak
isteyen bankalarÕn geliútirdikleri ölçüm sistemlerini yerel otoriteye
211
onaylatmalarÕ gerekmektedir.
3.1.8.

Di÷er Riskler

BankacÕlÕk sisteminde yukarÕda sayÕlan risk türleri haricinde baúka
risklerde bulunmaktadÕr. Di÷er riskler baúlÕ÷Õ altÕnda sistematik risk, hisse
senedi pozisyon riski, takas riski, spesifik risk ve emtia riskine de yer
verilmiútir.
Sistematik risk, bir ülkenin sosyal, ekonomik, politik ve konjonktürel
faktörlerin de÷iúkenli÷inden kaynaklanan ve tüm piyasayÕ etkileyen risktir.
Hisse senedi pozisyon riski, “bankanÕn alÕm satÕm hesaplarÕ içinde yer
alan hisse senedi pozisyon durumuna ba÷lÕ olarak hisse senedi fiyatlarÕndaki
hareketler nedeniyle maruz kalabilece÷i zarar olasÕlÕ÷ÕdÕr.”
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Takas riski, “bir menkul kÕymet, döviz veya emtianÕn sözleúmede
öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki tarafÕn
yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmesini öngören iúlemlerde, takas
iúleminin vade tarihinde gerçekleúmemesinden ötürü iúleme konu menkul
kÕymet, döviz veya emtianÕn fiyat de÷iúimleri nedeniyle bankanÕn maruz
kalaca÷Õ zarar olasÕlÕ÷ÕdÕr.”
Spesifik risk, “bankanÕn alÕm satÕm hesaplarÕ içinde yer alan finansal
araçlara iliúkin pozisyonlarda, ola÷an piyasa hareketleri dÕúÕnda, bu
pozisyonlarÕ oluúturan finansal araçlarÕ ihraç veya garanti eden ve ödeme
yükümlülü÷ünü üstlenen kuruluúlarÕn yönetimlerinden ve mali bünyelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zarar
olasÕlÕ÷ÕdÕr.”
Emtia riski, “bankanÕn, emtia fiyatlarÕndaki hareketler nedeniyle, emtiaya
ve emtiaya dayalÕ türev finansal araçlara iliúkin pozisyon durumuna ba÷lÕ
212
olarak maruz kalabilece÷i zarar olasÕlÕ÷ÕdÕr.”
3.2.

Faizsiz Finansa DayalÕ Ürünler

Dünyada ve Türkiye’de faizsiz bankacÕlÕkla ilgili olarak pek çok finansal
ürüne baúvurulmaktadÕr. Pek çok ülkede uygulanan finansal ürünlerin a÷ÕrlÕ÷Õ
de÷iúmektedir. Pakistan müúaraka, murabaha, finansal kiralama ve selem
gibi faizsiz finans ürünlerini en fazla uygulayan ülke iken Kuveyt ve
Türkiye’de sadece murabaha ile finansal kiralama iúlemlerine
baúvurulmaktadÕr. Malezya ve BAE’de murabaha ve finansal kiralama en
önemli ürün olmakla birlikte muúaraka iúlemlerine de yer verilmektedir.
øslami finans ilkelerini gözeten kuruluúlarÕn imzaladÕ÷Õ sözleúmelerin her
birisine “akit” ve ço÷uluna ise “ukud” denilmektedir. Kuran’Õn pek çok
ayetinde verilen sözlerin yetirne getirilmesi ve ahitte sorumluluk bulundu÷u
açÕklanmaktadÕr (øsra 34). Maide Suresinin 1 inci ayetinde “Ey iman edenler!
Akitlerinizi yerine getirin…” ifade edildi÷i üzere, MüslümanlarÕn
sözleúmelerine ba÷lÕ kalmalarÕ emredilmektedir.
Peygamber Efendimiz’e (sav) vahiy gelmeden önce bile toplumda
güvenlilirli÷i en yüksek seviyede oldu÷u için kendisine “Muhammed’ul Emin”
lakabÕ takÕldÕ÷Õ bilinmektedir. Zira, Efendimizin hayatÕna kast eden müúrikler
bile gözleri arkada kalmayacak úekilde gönül rahatlÕlÕ÷Õ ile emanetlerini
teslim edebiliyorlardÕ. Peygamberimiz bu güveni hiçbir zaman boúa
çÕkarmamÕú hatta hicret etti÷i zamanda bile emanetleri tevdi etmek üzere Hz.
Ali’yi (ra) vekil olarak vazifelendirmiútir. Allah’a ve ahiret gününe kavuúmayÕ
212
BankalarÕn Sermaye Yeterlili÷inin Ölçülmesine ve De÷erlendirilmesine øliúkin Yönetmelik,
26333 sayÕlÕ Resmi Gazete, KasÕm 2006.
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uman Müslümanlar olarak
gerekmektedir (Ahzap 21).

Peygamberimizi

(sav)

örnek

almamÕz

Dünyada kullanÕlan øslami bankacÕlÕ÷a iliúkin ürün terminolojisi henüz
Türk mevzuatÕnda yerini almamÕútÕr. Türkiye’de faaliyette bulunan katÕlÕm
bankalarÕnÕn
finansman
amacÕyla
kullandÕ÷Õ
terimler
dünya
uygulamalarÕndan farklÕlaúmaktadÕr. Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm
bankalarÕ fon toplamak amacÕyla cari hesap ve katÕlma fonlarÕ ile birlikte özel
fon havuzlarÕ oluúturabilirler. Cari Hesap, katÕlÕm hesabÕ, katÕlÕm fonu ve özel
fon havuzlarÕ birinci bölümde detaylÕ anlatÕldÕ÷Õndan dolayÕ burada ilave
açÕklamalara gidilmemiútir.
1 KasÕm 2006 tarih ve 26333 sayÕlÕ BankalarÕn Kredi øúlemlerine øliúkin
Yönetmelik’in (Kredi Yönetmeli÷i) 19 uncu maddesinde katÕlÕm bankalarÕnca
finansman sa÷lama yöntemleri 6 madde halinde sÕralanmaktadÕr.
“a) Kurumsal Finansman Deste÷i: KatÕlÕm bankasÕ ile fonu
kullanacak iúletme arasÕnda akdedilecek sözleúme dâhilinde,
iúletmenin ihtiyaç duydu÷u her türlü emtia, menkul kÕymet,
gayrimenkul, hak ve hizmet bedelinin satÕcÕya ödenmesi koúuluyla
iúletmenin borçlandÕrÕlmasÕ iúlemidir. Bu yöntemle kullandÕrÕlacak
fonlarla ilgili alÕm satÕma iliúkin belgenin bir suretinin katÕlÕm
bankasÕnca muhafazasÕ zorunludur.
b) Bireysel Finansman Deste÷i: Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek
kiúi alÕcÕlarÕn do÷rudan satÕcÕlardan aldÕklarÕ mal veya hizmet
bedelinin, katÕlÕm bankasÕ tarafÕndan satÕcÕya ödenmesi koúuluyla
alÕcÕnÕn borçlandÕrÕlmasÕ iúlemidir. Bu yöntemle kullandÕrÕlacak
fonlarla ilgili alÕm satÕma iliúkin belgenin bir suretinin muhafazasÕ
zorunludur.
c) Kâr-Zarar OrtaklÕ÷Õ YatÕrÕmÕ: KatÕlÕm bankalarÕnca gerçek ve
tüzel kiúilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya
belirli bir parti malÕn alÕm satÕmÕndan do÷acak kâr ve zarara
katÕlmak üzere bu kiúilere fon kullandÕrÕlmasÕ iúlemidir. Bankalar,
fon kullandÕrdÕ÷Õ gerçek ve tüzel kiúilerin kâr ve zararÕna,
sözleúmede belirlenen oranlarda katÕlÕr. "Kâr-Zarar OrtaklÕ÷Õ
YatÕrÕm Sözleúmesi"nde bankalarÕn kâr ve zarardan alaca÷Õ pay ve
varsa alaca÷Õ teminatlar açÕkça gösterilir. Bu sözleúmede, projenin
kârlÕlÕ÷Õndan ba÷ÕmsÕz olarak önceden belirlenmiú tutarda kâr
garanti edilmesine dair hükümler yer alamaz.
ç) Finansal Kiralama: TaúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕn Finansal
Kiralama Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, katÕlÕm bankasÕ
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ile kalkÕnma ve yatÕrÕm bankasÕ tarafÕndan temin edilerek kiraya
verilmesidir.
d) Mal KarúÕlÕ÷Õ Vesaikin FinansmanÕ: KatÕlÕm bankasÕ ile fon
kullanan arasÕnda düzenlenecek yazÕlÕ bir sözleúme dâhilinde, mal
karúÕlÕ÷Õ vesaik mukabilinde fon kullandÕrÕlmasÕ iúlemidir.
e) Ortak YatÕrÕmlar: Kanunun 56 ncÕ maddesinin birinci
fÕkrasÕndaki sÕnÕrlamalar dikkate alÕnmak kaydÕyla, geliúme
potansiyeli taúÕyan ve kaynak ihtiyacÕ olan úirketlerin sermayelerine,
taraflar arasÕnda düzenlenecek sözleúme hükümleri çerçevesinde
edinilecek ortaklÕk paylarÕnÕn en fazla yedi yÕl içinde halka arz yoluyla
elden çÕkarÕlmasÕ úartÕyla, katÕlÕm bankalarÕnca iútirak edilmesi veya
belirli bir yatÕrÕmÕn finansmanÕ amacÕyla oluúturulacak fonlara
katÕlÕnmasÕdÕr. Sermayeye iútirak úeklindeki yatÕrÕmlar için
düzenlenecek sözleúmelerde, sermayesine iútirak edilen úirketin
yönetimi hususu baúta olmak üzere taraflarÕn hak ve yükümlülükleri
ile sermayenin halka arz edilmesi sürecine iliúkin hükümlere yer
verilmesi zorunludur.”
øslami finansa akitler sözleúmenin vazgeçilmez unsurudur. Bir malÕn
mülkiyeti karúÕ tarafa belli bir bedel karúÕlÕ÷Õnda geçiyorsa ivazlÕ akit, bedelsiz
olarak geçiyorsa ivazsÕz akit söz konusudur. øvazlÕ akitlere örnek olarak
satÕú, kira, sarf, istisna ve muzaraa gibi örnekler verilirken, ivazsÕz akitler ise
hibe, sadaka ve ödünç iúlemleridir. øvazlÕ iúlemlerde akitin geçerli olabilmesi
için icap (ilk irade beyanÕ) ve kabul (son irade beyanÕ) beyanlarÕnÕn olmasÕ
213
KatÕlÕm BankalarÕnÕn fon kullandÕrma yöntemleri
gerekmektedir.
mudaraba, murabaha, muúaraka, azalan muúaraka, icara, sat-geri kirala,
döviz alÕm-satÕmÕ, vadeli satÕú, akreditif, uluslararasÕ piyasalarda mal alÕm214
satÕmÕ ve acil destek fonu olarak sÕralanabilir . Murabaha øslamÕn gerçek
amaçlarÕnÕ gerçekleútirecek ideal bir sistem olmaktan ziyade faizden
kaçÕnmak için geliútirilen bir finansman sistemidir. Kadim ve ça÷daú alimler
ideal finansal enstrümanlar olarak risk paylaúÕmÕnÕ esas alan müdaraba ve
müúaraka uygulamalarÕnÕ görürler. øbn-i Teymiye de en ideal finansman
yöntemleri olarak müdaraba, musakata ve muzaraa ürünlerini görür ve bu
ürünlerin icaradan daha adil oldu÷unu söyler. AynÕ úekilde, Taqi Usmani de
en ideal øslami finans ürünü olarak mudaraba ve müúaraka oldu÷unu ileri
215
sürer.
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Hamdi Döndüren, a.g.e., 2005, ss. 78, 106.
Ersan Özgür, KatÕlÕm BankalarÕnÕn Finansal Etkinli÷i ve Mevduat BankalarÕ øle Rekabet
Edebilirli÷i, Doktora Tezi, Afyonkarahisar 2007, s. 57.
215
Salman Ahmed Shaikh, Islamic Banking in Pakistan: A Critical Analysis, Journal of
Islamic Economics, Banking and Finance, Forthcoming, 2013, ss.1-19.
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Kredi yönetmeli÷inde sayÕlan fon kullandÕrma yöntemlerinden kurumsal
finansman ve bireysel finansman deste÷i ileride ayrÕntÕsÕyla anlatÕlacak
murabaha iúlemi türleridir. Yönetmelikte yer alan di÷er bir finansman
yöntemi olan kar/zarar ortaklÕ÷Õ mudarabayÕ, ortak yatÕrÕmlar müúarekeyi ve
finansal kiralama ise icareyi ifade etmektedir.
øslami bankalar, mevduat bankalarÕndan farklÕ olarak, pek çok fon
kullandÕrma yöntemlerine baúvurabilmektedir. Aúa÷Õda detaylÕ olarak
açÕklayaca÷ÕmÕz fon kullandÕrma yöntemlerinden en fazla kullanÕlan yöntem
øcara,
Mudaraba, Murabaha Müúaraka, Sukuk (kira sertifikasÕ) ve
216
Selemdir . AyrÕca uygulamada, Kiralama-SatÕnalma, Azalan Müúaraka,
østisna, Tavarruk, Karz-Õ Hasen, Menafaa, østicrar, Vadeli SatÕú, Akreditif,
Döviz AlÕm-SatÕmÕ, UluslararasÕ Piyasalarda Mal AlÕm-SatÕmÕ ve Acil Destek
Fonu gibi ürünlere de yer verilmektedir.
øslam hukukunda içtihad da bulunulmasÕ yoluyla son dönemlerde farklÕ
øslami finansal ürünlerin ortaya çÕktÕ÷Õ ve geliúti÷i müúahede edilmektedir.
øslami finansal ürünler artÕk klasik ürünler olan murabaha, mudaraba ve
muúarakanÕn ötesinde özel fonlar ve sukuk gibi ürünlere hatta melez (hybrid)
ürün diye tabir edilen “Wakalah bi al-istithmar” ve “azalan müúareke” gibi
ürünlere de yer verilmektedir. Bu tür ürünler ça÷daú øslami finansal ürünlerin
217
geliúmesine ve rekabet avantajÕ sa÷lamasÕna olanak sa÷lamaktadÕr .
Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn faaliyetlerinin büyük bir
kÕsmÕ murabaha, finansal kiralama ve sukuk gibi ürünlerde yo÷unlaúmÕútÕr.
Ülkemizde müdarebe, müúareke ve tekaful uygulamasÕnÕn sÕnÕrlÕ sayÕda
oldu÷u görülmektedir. Bu duruma yol açan en önemli faktörler; toplanan
fonlarÕn kÕsa vadeli olmasÕ, bu ürünlerin piyasa yapÕsÕna uygun olmasÕ,
müúteri alÕúkanlÕklarÕ ve piyasadaki rekabet koúullarÕdÕr. Ülkemizde katÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ ile geleneksel bankacÕlÕk sektörü karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda katÕlÕm
bankalarÕnÕn ürün ve hizmetlerini çok fazla çeúitlendiremedikleri ve ölçek
ekonomisinin de aleyhlerinde iúledi÷i görülmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn
daha fazla pazar payÕ alabilmesi için daha güçlü sermaye yapÕsÕ tesis
edilmesi, kalifikasyonu yüksek insan kayna÷Õ oluúturulmasÕ, úube a÷larÕnÕ
geniúletilmesi ve teknolojik inovasyondan yararlanÕlmasÕ gerekmektedir.
KatÕlÕm bankalarÕnÕn úikâyet etti÷i en önemli hususlardan birisi de úube
baúÕna tahsil edilen úube faaliyet harcÕdÕr. ùube faaliyet harcÕ nedeniyle
küçük bölgelerde úube açmak bazen ekonomik olmamaktadÕr. Bu durum
katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn úube a÷ÕnÕ geniúletmesini engellemektedir. ùube
a÷ÕnÕn geniúletilebilmesi amacÕyla faaliyet harcÕnÕn ya tamamen kaldÕrÕlmasÕ
veyahut aktif büyüklü÷üne göre farklÕlaútÕrÕlmasÕ beklenmektedir.
216
Akkizidis, Ioannis ve Khandelwal, Sunil Kumar, Financial Risk Management for øslamic
Banking and Finance, Palgrave Macmillan, New York, 2008, s. 26.
217
Bank Negara Malaysia, Central Bank of Malaysia, Sariah Resolutions in Islamic Finance 2nd
Edition, 2010, ss.103-106.
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3.2.1.

Icâra (Ijarah-Finansal Kiralama)

Icâr kelimesi øslam hukukunun bir konusu olup, kÕsaca bir úeyin
kiralanmasÕ demektir. Icâr kelimesi iki durum için kullanÕlmaktadÕr. ølk olarak
herhangi bir iú ve hizmet için birisinin belli bir ücret mukabilinde kiralanmasÕ
durumunu ifade etmektedir. Bu durumda istihdam edilen kiúiye “mustacir”
istihdam edene ise “mucir” denilmektedir. østihdam edilen kiúi doktor,
mühendis, avukat, ö÷retmen veya iúçi olmasÕ durumunda bile istihdam eden
mucir ve istihdam edilen kiúi mustacir olmaktadÕr ve kiralama karúÕlÕ÷Õ
ödenen bedele de “ucra” (ücret) denilmektedir. økinci icâr çeúidi ise bir
varlÕ÷a dayalÕ malÕn veya mülkün intifa hakkÕnÕn belli bir ücret karúÕlÕ÷Õ
devredilmesidir. Bu tür icâr kÕsaca finansal kiralamaya karúÕlÕk gelmektedir.
Finansal kiraya veren kiúiye “mustacir”, kiracÕya ise “mucir” ve finansal
218
kiralama karúÕlÕ÷Õ alÕnan paraya da “ucra” denilmektedir .
Icâr (Ijarah) kelimesi Arapça bir kelime olup kÕsaca kiralama anlamÕna
gelmektedir. Ijarah ürünü kiralama veya bir mal ve hizmet üzerindeki intifa
hakkÕnÕn belirli bir dönem ve önceden belirlenmiú bir komisyon karúÕlÕ÷Õnda
baúkasÕna devredilmesidir. Icâr sözleúmesi gerçek bir mala-mülke, araç,
proje ve kiúisel finansmana dayanmalÕdÕr. Finansal kiralama sözleúmeleri
“ijarah muntahia bi al-tamlik” ve “al-ijarah thumma al-bai” úeklinde ayÕrÕma
tabi tutulmaktadÕr. øjarah muntahia bi al-tamlikte finansal kiralama konusu
olan mülkün baútan itibaren devredilece÷i öngörülmektedir. Ancak al-ijarah
thumma al-bai de finansal kiralamanÕn iki aúamasÕ bulunmaktadÕr. ølk olarak
finansal kiralama sözleúmesi (icâr) ve sözleúme sonunda malÕn devrini
219
sa÷layan satÕú sözleúmesi (al-bai) bulunmaktadÕr .
Uzun vadeli finansal kiralama sözleúmelerinde kira bedelinin sabit
olmasÕ zorunlulu÷u bulunmamaktadÕr. ùayet bu zorunluluk bulunsaydÕ piyasa
koúullarÕndaki de÷iúiklik nedeniyle kiralayanÕn ma÷dur duruma düúmesi
ihtimali bulunacaktÕ. Kiralayan ve kiracÕnÕn ma÷dur olmamasÕ için finansal
kiralama bedelinin karúÕlÕklÕ rÕza ile (örne÷in %5 veya enflasyon oranÕ)
önceden kararlaútÕrÕlmasÕnÕn; ayrÕca sözleúme süresinin de bir yÕl daha kÕsa
220
veya daha uzun belirlenmesinin herhangi bir sakÕncasÕ bulunmamaktadÕr .
KatÕlÕm bankalarÕ ülkemizde finansal kiralama iúlemlerini 2007 yÕlÕna
kadar yaygÕn olarak kullanmÕúlardÕr. Ancak 2007’de vergi avantajlarÕnÕn
kaldÕrÕlmasÕndan sonra bu ürünün kullanÕmÕ azalmÕútÕr. Son dönemde
yapÕlan düzenlemelerle birlikte gayrimenkulde belli bir metrekare altÕnda
218
Muতammad Taqi Usmani, An introduction to Islamic finance / Hague; Kluwer Law
International, 2002, s. 109.
219
Bank Negara Malaysia, Central Bank of Malaysia, Sariah Resolutions in Islamic Finance,
Second Edition, 2010, s. 3.
220
Muতammad Taqi Usmani, An introduction to Islamic Finance / Hague; Kluwer Law
International, 2002, s. 117.
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kalan inúaatlar ve inúaat dÕúÕ bazÕ alanlarda tekrar vergi avantajÕ getirilmiútir.
Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn büyük bir kÕsmÕ yabancÕ
sermayeli oldu÷undan bazÕ ürünler için finansal kiralama yapÕlmasÕnda çeúitli
yasal zorluklar bulunmaktadÕr. Örne÷in, askeri alanlar yakÕnÕnda
gayrimenkullerin finansal kiralama amaçlÕ edinimi için valilik, emniyet ve
askeri makamlardan izin alÕnmasÕ gerekmektedir. Bu durum, finansal
kiralama iúlemlerinin uzamasÕna yol açmaktadÕr. Bu kapsamda, “2644 sayÕlÕ
Tapu Kanununun 36’ncÕ Maddesi KapsamÕndaki ùirketlerin ve øútiraklerin
TaúÕnmaz Mülkiyeti ve SÕnÕrlÕ Aynî Hak Edinimine øliúkin Yönetmelik”te
de÷iúiklik yapÕlmasÕ bu anlamda prosedürlerin azaltÕlmasÕna yol açacaktÕr.
Öte yandan, finansal kiralama iúleminin mülkiyetlerinin katÕlÕm bankalarÕnda
olmasÕ nedeniyle, bu mallarÕn sukuk iúlemlerine konu edilebilmesi
mümkündür.
Sat ve geri kirala (sale and lease back) iúlemi, finansal kiralamaya konu
varlÕklarÕn satÕn alÕndÕktan sonra aynÕ kiúiye satÕlmasÕ iúlemidir. Bu iúlem
sayesinde müúteriye fon sa÷lanmasÕ mümkündür.
Malezya DanÕúma Kurulu’nun aldÕ÷Õ kararlar uyarÕnca al-ijarah thumma
al-bai sözleúmesinin øslam hukukuna uygun olmasÕ aúa÷Õdaki úartlara
221
ba÷lanmÕútÕr .
i. øcâra ve al-bai sözleúmeleri birbirinden ba÷ÕmsÕz olmalÕdÕr.
ii. SatÕú fiyatÕ, kiralama sözleúmesinin son taksitinde malÕn de÷eri üzerinden
olmalÕdÕr.
iii. øcâra ve al-bai sözleúmeleri øslami finansal kuruluúla imzalanmalÕdÕr.
iv. øcâra ve al-bai sözleúmesinde müúterinin dönem sonunda malÕ satÕn
alaca÷Õ veya malÕ erken satÕn alma hakkÕnÕn bulundu÷u ibareleri yer
almalÕdÕr.
v. Icâra sözleúmelerinde malÕn mülkiyeti finansal kuruluúta bulundu÷u için
sahiplikten kaynaklanan riskleri finansal kuruluú üstlenmelidir.
vi. Finansal kiralama konusu malÕn fiyatÕnÕ do÷rudan øslami finansal kuruluú
ödemelidir.
vii. Finansal kiralama konusu malÕn baúkasÕna kiralanmasÕ durumunda
önceki sözleúmenin muhakkak sona erdirilmesi gerekmektedir.

221

Bank Negara Malaysia, Central Bank of Malaysia, Sariah Resolutions in Islamic
Finance, Second Edition, 2010, s. 4.
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3.2.2.

Mûúaraka (Sermaye OrtaklÕ÷Õ)

Arapça bir kelime olan “müúaraka” úereke (úin, ra, kef) kökünden
gelmekte olup, kÕsaca ortaklÕk anlamÕndadÕr. ùirket, iútirak ve müúaraka
kelimeleri aynÕ kökten türetilmektedir. Serbest piyasa sisteminin çalÕúma
mantÕ÷Õnda faiz temel unsur iken øslami finans sisteminde iú ortaklÕ÷Õnda
(mûúaraka), belirli bir proje için belli bir dönemde ortak olmak suretiyle
gayrimenkul gibi sabit aktiflerin alÕnmasÕ ve proje aúamasÕnda satÕlmasÕ
esastÕr.
Sermaye ortaklÕ÷Õ, iki veya daha fazla kiúinin bir araya gelerek sermaye
koymasÕ, birlikte iú yapmasÕ ve oluúacak kar/zararÕn paylaúÕlmasÕnÕ
öngörülen bir ortaklÕk türüdür. Faizsiz finansman sistemine göre çalÕúan
kuruluúlar ya do÷rudan kendisi úirket kurarak veya kurulu olan úirketlere
iútirak ederek bu iúlemleri yerine getirmektedir. KatÕlÕm bankalarÕ sermaye
ortaklÕ÷Õ úirketine iútirak ederken sadece özkayna÷ÕnÕ kullanarak iútirak
edebilece÷i gibi katÕlÕm fonlarÕnÕ kullanarak da muúaraka iúlemleri
gerçekleútirebilir.
Sözleúmede yer aldÕ÷Õ úekilde, dönem sonunda
222
gerçekleúen kar/zarar tutarÕ sermaye oranÕnda paylaútÕrÕlÕr.
Baúka bir ifade ile müúaraka, para borcundan ziyade, özkaynak
yöntemine dayalÕ olmak suretiyle müúterilerin banka ile kar/zarar ortaklÕ÷Õna
dayalÕ imzaladÕklarÕ yatÕrÕm ortaklÕ÷Õ sözleúmesidir. Sermaye olarak paranÕn
yanÕ sÕra, mal veya aktif de konulabilir. OrtaklarÕn tamamÕ veya birisinin vekil
kÕlÕnmasÕ ile úirket yönetilmektedir. Müúaraka genellikle büyük yatÕrÕm
projelerinde kullanÕlmaktadÕr. Örne÷in bir fabrika kurmak için, finansman
tutarÕnÕn % 25’i bankadan ve % 75’i müúteriden olacak úekilde yatÕrÕm
ortaklÕ÷Õ tesis edilir. Faaliyet sonunda oluúacak kar/zarar oranlarÕ da
sözleúmede belirlenen serbest oranlara göre örne÷in % 20’ye % 80 úeklinde
223
bölüúülmesi mümkündür.
øslam hukukunda, ømam ùafii ve Maliki’ye göre % 40 oranÕnda sermaye
ile müúarake kuruldu÷unda kar/zarar oranlarÕnÕn da % 40 olmasÕ
gerekmektedir. ømam Ahmed bin Hanbel’e göre ise taraflarÕn karúÕlÕklÕ rÕzalarÕ
sonucunda kar/zarar oranlarÕ sermaye oranlarÕndan farklÕlaútÕrÕlabilir. ømam
Ebu Hanife, normal úartlarda kar payÕ oranÕnÕn yatÕrÕm oranÕndan
farklÕlaútÕrÕlmasÕ caizdir. FarklÕlaúmanÕn geçerli olmasÕ için orta÷Õn eme÷ini
de ortaya koymasÕ gerekmektedir. ùayet müúteri eme÷ini ortaya koymadan

222
Servet BayÕndÕr, øslam Hukuku Penceresinden Faizsiz BankacÕlÕk, Ra÷bet YayÕnlarÕ,
østanbul, 2005, s. 94.
223
Ioannis Akkizidis ve Sunil Kumar Khandelwal, Financial Risk Management for øslamic
Banking and Finance, Palgrave Macmillan, New York, 2008, ss. 14-15.
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sadece sermaye ile ortak olmuúsa talep edebilece÷i kar oranÕ yatÕrÕm oranÕnÕ
224
geçemez.
Azalan müúaraka (Müúaraka-i MütenakÕsa) müúteri ile finansal
kuruluúun bir projeyi gerçekleútirmesi veya bir varlÕ÷Õn edinilmesi amacÕyla
kurulan ortaklÕktÕr. Bu ürüne baúvurulmasÕ durumunda müúteri belirli
dönemler itibarÕyla finansal kuruluúa ait ortaklÕk paylarÕnÕ belirli dönemlerde
devralmaktadÕr. Finansal kuruluúun ortaklÕktaki paylarÕ azaldÕkça kardan
aldÕ÷Õ pay da azalmaktadÕr. Sözleúmede öngörülen süre sonunda ortaklÕk
tümüyle müúterinin mülkiyetine geçmektedir. Azalan müúaraka sisteminde
ortaklÕ÷Õn baúlangÕcÕnda ve ödemelerin sonunda mülkiyetin müúteriye nasÕl
devredilece÷i önemli bir sorun teúkil etmektedir. Örne÷in, konut
finansmanÕnda konutun baúlangÕçta katÕlÕm bankasÕ adÕna tescil edilmesi ve
ödemelerin sonunda konutun müúteriye devredilmesi ilave tapu masrafÕ ve
çifte vergilendirme sorununu gündeme getirdi÷i için tapuda banka adÕna
225
herhangi bir devir yapÕlmamaktadÕr.
Pakistan gibi ülkelerde gayrimenkul fiyatlarÕnÕn nispeten dura÷an olmasÕ
nedeniyle müúaraka, azalan müúaraka ve müúarakaya dayalÕ kira sertifikasÕ
önemli ölçüde geliúmiútir. Özkaynak finansman yöntemi olan müúarakanÕn
risk içermesi ve dönem sonlarÕnda yapÕlacak de÷erleme sonucunda
gayrimenkulün rayiç bedelinin yükselmesine ba÷lÕ olarak müúterilerin borç
yükümlülüklerinin artmasÕ nedeniyle ülkemizde müúarakanÕn uygulama alanÕ
oldukça kÕsÕtlÕdÕr.
Normal úartlarda müúaraka sistemine dâhil olan herkesin yönetim hakkÕ
bulunmasÕna karúÕn, ortaklÕ÷Õn yönetimi profesyonel insanlara da
devredilebilir. Müúaraka sözleúmeleri 3 úekilde sona ermektedir. ølk olarak
belli bir süre için veya belli bir amacÕ gerçekleútirmek amacÕyla kurulan
muúaraka ortaklÕ÷Õ amacÕn gerçekleúmesi veya sürenin dolmasÕ ile birlikte
kendili÷inden sora erebilir. Ortaklardan birisinin ölmesi de müúaraka
ortaklÕ÷ÕnÕ sona erdiren baúka bir nedendir. Ölen kiúinin mirasçÕlarÕ ortaklÕ÷a
devam edebilir veya ortaklÕktan ayrÕlabilir. Son olarak taraflardan birisinin akÕl
sa÷lÕ÷Õ gibi vasÕflarÕnÕ kaybetmesi durumunda veya ortaklÕ÷Õn amacÕnÕn
gerçekleúmesinin mümkün olmayaca÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕ halinde müúaraka
226
ortaklÕ÷Õ sona erer.
3.2.3.

Mudaraba (Emek-Sermaye OrtaklÕ÷Õ)

Mudaraba, taraflardan birinin sermayesini di÷erinin ise tecrübe ve
eme÷ini koymak suretiyle oluúturduklarÕ ortaklÕktÕr. YatÕrÕm sermayesini
224

Muতammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, Karachi, 1998, s. 24.
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, ss. 37-38.
226
Taqi Usmani, a.g.e. 2002, ss.31-32.
225

100

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

ortaya koyan kiúiye “rabb-ul mal”, úirketi yöneten ve ortaklara karúÕ sorumlu
olan kiúiye ise “mudarib” denilmektedir. Mudaraba, “al-mukayyadah”
(sÕnÕrlandÕrÕlmÕú mudaraba) ve “al-mutlaqah” (mutlak mudaraba) úeklinde ikili
bir ayÕrÕma tabidir. SÕnÕrlandÕrÕlmÕú mudaraba sisteminde rabb-ul mal
mudaribe sadece belirli bir alanda yatÕrÕm yapma yetkisi vermektedir. Mutlak
mudaraba sisteminde ise mudarip sermayeyi istedi÷i alanda serbestçe
227
de÷erlendirebilmektedir.
Mudaraba ile müúaraka arasÕnda pek çok farklÕlÕk bulunmaktadÕr.
Müúaraka ortaklÕ÷Õnda sermayenin tamamÕ yatÕrÕmcÕlardan gelmekte iken
mudarabada sermaye rabb-ul mal tarafÕndan konulmaktadÕr. økinci ayrÕm ise,
müúaraka ortaklÕ÷Õnda taraflarÕn tamamÕ úirketi yönetme hakkÕna sahip iken
mudarabada yönetim hakkÕ sadece mudaribe aittir. Baúka bir ayÕrÕm ise,
müúarakada ortaya çÕkan zarar taraflar arasÕnda paylaúÕlÕrken mudarabada
mudaribin kötü niyetli davranÕúÕ bulunmadÕ÷Õ müddetçe ortaya çÕkan zararÕn
tamamÕ rabb-ul mala aittir. Muúaraka sisteminde yatÕrÕmcÕlarÕn yükümlülü÷ü
sÕnÕrsÕz sorumluluk úeklinde iken mudaraba sisteminde rabb-ul malÕn
sorumlulu÷u sÕnÕrlÕdÕr. Son ayÕrÕm ise müúaraka sisteminde sermayenin bir
havuz úeklinde tesis edilmesidir. Müúarakada mal alÕmÕ ve ticaretinden
dolayÕ elde edilen kar tüm ortaklara ait iken mudaraba sisteminde ise
müdarip, ancak mallarÕn satÕúÕndan elde edilen kara ortak olmaktadÕr. Mal
satÕlmadan önce de÷erleme nedeniyle malÕn fiyatÕnda bir artÕú olursa
mudaribin bu artÕú üzerinde herhangi bir hakkÕ bulunmamaktadÕr.
Mudaraba ve müúaraka iúlemlerinde üç temel risk bulunmaktadÕr. Bu
riskler kredi riski, likidite riski ve operasyonel maliyetlerin artmasÕdÕr. Kredi
riski, projenin gerçekleúmemesi veya beklenilen geliri sa÷layamamasÕdÕr. Bu
tür iúlemlerde ortaklÕk sözleúmesi imzalandÕ÷Õndan müúteriden teminat
alÕnmasÕ imkân dâhilinde de÷ildir. Likidite riski ise aktif ve pasif arasÕndaki
uyumsuzluk nedeniyle karúÕlaúÕlan risktir. Bu tür iúlemlerin iúleyiúinin ve
karlÕlÕ÷ÕnÕn yakÕndan takip edilebilmesi için çok sayÕda uzmanlaúmÕú
228
personele ihtiyaç duyulmasÕ maliyetleri arttÕrmaktadÕr .
3.2.4.

Murabaha

Murabaha kelimesi Arapçada ra-be-ha kökünden türemiú olup artma,
ço÷alma anlamÕna gelmektedir. Terim olarak murabaha ise, satÕn alÕnan bir
malÕn alÕú fiyatÕna ve maliyetine bir miktar karÕn eklenerek satÕlmasÕ iúlemidir.
Murabaha iúlemleri bir yönüyle konvansiyonel bankacÕlÕkta kullanÕlan finansal
229
kiralama iúlemlerine benzemektedir. Murabaha iúlemi, müúterinin önceden
227

Taqi Usmani, a.g.e. 2002, s32.
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, s.36.
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be÷endi÷i ve almak istedi÷i bir malÕ bankanÕn o malÕ satÕn almasÕ ve üstüne
kar marjÕnÕ (mark up fiyatlama) ekleyerek müúteriye satmasÕ iúlemidir.
Tevliye (karsÕz) satÕú, bir malÕn alÕú fiyatÕna satÕlma iúlemidir. Tevliye
satÕú klasik murabaha iúleminin temeli olarak kabul edilmektedir. Hicret
esnasÕnda Hz. Ebubekir’in (ra) aldÕ÷Õ develerden bir tanesini Hz.
Peygamber’e (sav) ba÷Õúlamak istemesine karúÕn Efendimizin deveyi alÕú
230
fiyatÕ ile almasÕ murabahanÕn temeli olarak görülmektedir.
Murabaha, bir kimsenin satÕn almÕú oldu÷u malÕn alÕú fiyatÕna belli bir kar
konularak satÕlmasÕdÕr. Söz konusu kar miktarÕ maktu bir tutar olabilece÷i gibi
belli bir oranda da olabilir. Murabaha iúlemleri hem spot piyasada hem de
vadeli piyasada da gerçekleúebilir. E÷er murabaha akdinde taraflar arasÕnda
herhangi bir vaad olmadan iúlem gerçekleúiyorsa buna klasik murabaha
denilmektedir. Modern murabaha ise, øslami finans kuruluúu müúterisinin
almak istedi÷i malÕ öncelikle kendi adÕna almasÕ ve sonrasÕnda kar marjÕnÕ
eklemek suretiyle malÕ müúterisine vadeli olarak satmasÕdÕr. Murabaha
sözleúmesi imzalanÕrken kar miktarÕnÕn gelecekteki LøBOR gibi belirsiz bir
orana endekslenmesi caiz de÷ildir. Ancak, vaad aúamasÕnda iken kar oranÕ
hakkÕnda fikir verebilmek adÕna endekslerden birini kullanmak veya önceki
dönem kar oranÕnÕ müúteri ile paylaúmakta herhangi bir mahzur
231
bulunmamaktadÕr.
Murabaha iúlemlerinde sipariúi veren alÕcÕ, banka ve satÕcÕ olmak üzere
3 taraf bulunmaktadÕr. BankanÕn olmadÕ÷Õ, sadece alÕcÕ ve satÕcÕ tarafÕndan
yapÕlan iúlemlerde alÕnan mala belli bir kar ekleyerek satÕlmasÕ sistemi klasik
murabaha olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Ça÷daú murabaha ise müúterinin
bankaya baúvurarak bir malÕ satÕn alÕp karÕnÕ ekledikten sonra satÕn almasÕ
iúlemidir. Ça÷daú murabaha sisteminde alÕcÕ, satÕcÕ ve malÕ peúin alÕp
müúteriye vadeli satan banka bulunmaktadÕr. øslam hukukçularÕnÕn
ço÷unlu÷u klasik murabahanÕn yanÕ sÕra ça÷daú murabaha olarak
adlandÕrÕlan sistemin de caiz oldu÷u görüúündedir. Faizli bankalarÕn geliri ile
kar payÕnÕ esas alan murabaha iúlemlerinin birbirinden farksÕz oldu÷u iddia
edilse bile iúlemin özü itibarÕyla birbirinden önemli farklÕlÕklarÕ bulunmaktadÕr.
Murabaha iúleminden kaynaklanan kar payÕ ticari bir eylem olup mal alÕmsatÕmÕ ile yakÕndan iliúkilidir. Hâlbuki faiz ise paranÕn bir miktar
kullanÕlmasÕyla ilgilidir. Murabaha iúlemine benzeyen ancak fÕkÕhta Beyu’l-ine
olarak adlandÕrÕlan ve ça÷daú faizsiz finansman ürünü arasÕnda tevarruk
olarak bilinen iúlemler ço÷unluk görüúüne göre caiz de÷ildir. Beyu’l-ine “aynÕ
malÕn, aynÕ kiúi veya iliúkili oldu÷u baúka birine peúin alÕnÕp vadeli satÕlmasÕ
veya vadeli alÕnÕp peúin satÕlmasÕ” úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Murabaha
230

Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve øktisat ølmihali, Erkam YayÕnlarÕ, østanbul. 2005,
s.238.
AAOIFI, øslami Standart 8, Murabaha, Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i, østanbul, 2012,
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iúleminde malÕn alÕm-satÕmÕ gerçek bir akde dayanÕrken Beyu’l-ine satÕúÕnda
232
ise fona ulaúmak için göstermelik bir akit yapÕlmaktadÕr.
Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn kullandÕrdÕ÷Õ fonlarÕn
büyük bir kÕsmÕ peúin al vadeli sat úeklinde gerçekleúen murabaha
iúlemleridir. Bir baúka ifadeyle murabaha, müúterinin iste÷i do÷rultusunda
almak istedi÷i mal ve mülkün finansal kuruluú aracÕlÕ÷Õyla müúterinin vekil
tayin edilmesi yöntemiyle satÕn alÕnmasÕ, üzerine belli bir kar marjÕ eklemek
suretiyle müúteriye devredilmesi ve belirli taksitlerle paranÕn tahsil
edilmesidir.
Murabaha iúlemlerinde, satÕn alÕnan malÕn müúterinin mülkiyetine
geçmeden önce bankanÕn mülkiyetine geçmesi esastÕr. Ancak satÕn alma ve
mülkiyet geçiúlerinin ilave vergi yükü do÷urmasÕ nedeniyle iúlemler vekalet
233
yöntemiyle gerçekleúmektedir.
Ebu Suud, øbn-i Abidin ve baúka bazÕ âlimler, úayet borçlu borcunu
murabaha aktini akdettikleri vadesinden önce öder veya murabaha
iúleminden sonra, vadeden önce ölürse, alacaklÕ alaca÷ÕnÕ onun ölümü
sebebiyle vadeye ba÷lÕ borcun vadesinin tahakkuku sebebiyle, borçlunun
terekesinden alabilir. Ancak alacaklÕ, sadece vadeden dolayÕ iúleyen
zamanla orantÕlÕ olmak suretiyle murabaha karÕna mustehak olur. E÷er karÕ
kabzetmiúse, vadeden geri kalan kÕsmÕnÕ (kar) hissesini iade etmesi gerekir.
234
Örne÷in bir müúterinin murabaha sistemiyle 100 bin TL tutarÕnda bir evi
banka vasÕtasÕyla aldÕ÷ÕnÕ ve 4 yÕllÕ÷Õna 2.500 TL olmak üzere eúit taksitler
halinde 120 bin TL ödeyece÷ini farz edelim. Müúterinin 2 yÕl boyunca 60 bin
TL taksit tutarÕ ödedi÷ini ve herhangi bir sebeple veya ölüm nedeniyle
borcunu erken kapanmasÕ gerekiyorsa geriye kalan 60 bin TL’nin tamamÕnÕn
tahsil edilmemesi gerekti÷i ve vadeden kaynaklanan kar payÕnÕn düúülmesi
gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr. Bu durumda øslami bankanÕn sadece anapara
tutarÕnÕ tahsil etmesi gerekmektedir. BankanÕn ilave olarak alabilece÷i tutar
ise sadece bu iúlemlerden kaynaklanan masraftÕr.
3.2.5.

Sukuk (Kira SertifikasÕ)

VarlÕk Kiralama ùirketleri (VKù) (Special Purpose Vehicle – SPV) belli
bir sermaye ile grup firmalarÕnÕn kontrolünde bulunan veya iútiraki úeklinde
kurulan ve finansman sa÷lama fonksiyonu bulunan firmalardÕr. Ana
sorumlulu÷u güveni tesis etmek olan VKù’ler menkul kÕymeti veya kira
sertifikalarÕnÕ yatÕrÕmcÕlara satarak finansman iúlemlerine aracÕlÕk yaparlar.
VKù, ilgili ülkenin sermaye piyasasÕ otoritesine baúvurarak dayanak varlÕ÷Õ
232
Servet BayÕndÕr, øslam Hukuku Penceresinden Faizsiz BankacÕlÕk, Ra÷bet YayÕnlarÕ, østanbul,
2005, ss.75-83.
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Servet BayÕndÕr, a.g.e., 2005, s.38.
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Ahmet ez-Zerka, a.g.e., 2006, ss.180.
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ve getirisini belli kÕsÕmlara ayÕrarak menkul kÕymetleútirir veya suku÷a konu
edebilir. Kira sertifikalarÕ veya menkul kÕymetler sermaye piyasasÕ
otoritesince kayda alÕndÕktan sonra yatÕrÕm bankasÕ veya bir úirketler birli÷i
aracÕlÕ÷Õ ile VKù tarafÕndan satÕúÕ gerçekleútirilir. Dereceleme úirketleri
tarafÕndan A, B ve C úeklinde sÕnÕflandÕrÕlan kÕymetlerin risklilik oranlarÕ bu
notlara göre belirlenmektedir.
Sukuk, sabit veya de÷iúken getirisi olan, ihraca konu varlÕklar üzerindeki
yetkiyi bir VarlÕk Kiralama ùirketine (VKù-SPV) devreden, sertifika sahipleri
lehine hak tesisini sa÷layan, organize piyasalarda veya ikincil piyasalarda
iúlem görme özelli÷i bulunan, derecelendirme kuruluúlarÕ tarafÕndan
de÷erlendirilebilen kira sertifikasÕ úeklinde tanÕmlanmaktadÕr.
Sukuk piyasasÕ øslami bankacÕlÕ÷Õn en hÕzlÕ büyüyen entrümanlarÕndan
birisidir. Dünyadaki sukuk piyasasÕna bakÕldÕ÷Õnda toplam hacminin, 20082014 yÕllarÕ arasÕnda %20,8 oranÕnda artarak, 295 milyar USD’ye ulaútÕ÷Õ
görülmektedir. Sukuk piyasasÕnÕn artmasÕnÕn en önemli sebebi, söz konusu
ürünün ihraç edilmedi÷i ve iúlem gördü÷ü yeni piyasalarÕn bulunmasÕdÕr.
2014 yÕlÕnda Birleúik KrallÕk 200 milyon Paund, Hong Kong 1 milyar USD,
Güney Afrika 500 milyon USD ve Lüksekmburg 200 milyon EUR tutarÕnda
sukuk ihracÕ gerçekleúmiútir.
Özel sektör sukuk ihraçlarÕndaki artÕúlar, bu enstrümanÕn pazar payÕnÕn
artmasÕna katkÕ sa÷lamaktadÕr. Sukuk ihracÕnda ilk sÕrada Malezya yer
alÕrken daha sonra Suudi Arabistan ve BAE gelmektedir. 2012 yÕlÕndan
itibaren sukuk ihraç eden Türkiye 6. sÕraya yükselmiútir. Müslüman ülkelerin
yanÕ sÕra Singapur, ABD, øngiltere, Hong Kong ve Lüksemburg gibi ülkeler de
235
sukuk ihracÕna baúlamÕútÕr .
2010 yÕlÕnda Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun Seri: III No: 43 sayÕlÕ “Kira
SertifikalarÕna ve VarlÕk Kiralama ùirketlerine øliúkin Esaslar HakkÕnda
Tebli÷i” ile birlikte ülkemizde kira sertifikasÕnÕn ihraç edilmesi önündeki engel
kaldÕrÕlmÕútÕr.
YapÕlan ilave düzenlemelerle birlikte kira sertifikasÕ
ihraçlarÕnda damga vergisinden, gelir vergisinden ve noter harçlarÕndan
muafiyet getirilmiútir. AyrÕca, stopaj %10’a indirilmiú ve asgari 5 yÕllÕk kira
236
sertifikasÕ ihraçlarÕnda elde edilen gelir vergiden muaf tutulmuútur.
Hazine MüsteúarlÕ÷Õ, finansman temin etmek amacÕyla kira sertifikasÕ
yöntemine baúvurmaktadÕr. Ülkemizde kira sertifikasÕ yöntemiyle kamuya
sa÷lanan finansman tutarÕ Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn toplam borçlarÕnÕn %
3,2’sini oluúturmaktadÕr. EsasÕnda faizsiz finans yönteminin geliúti÷i Malezya
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YayÕn No:5, 2015 østanbul, s.16.
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ve Bahreyn gibi ülkelerde hazinelerin sukuk yoluyla yaptÕklarÕ borçlanma
oranlarÕ sÕrasÕyla %50 ve %30 civarÕndadÕr.
Hazine tarafÕndan TÜFE’ye endeksli olarak çÕkarÕlacak kira
sertifikalarÕnÕn katÕlÕm bankalarÕ tarafÕndan satÕn alÕnmasÕnÕn katÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ prensiplerine uygun oldu÷u ifade edilmektedir. Hazine
MüsteúarlÕ÷Õ tarafÕndan ihraç edilen kira sertifikalarÕ genellikle katÕlÕm
bankalarÕ ve emeklilik fonlarÕ tarafÕndan satÕn alÕnmakta ve vade sonuna
kadar elde tutulmaktadÕr. Hazine’nin farklÕ vadelerde (3, 6, 12 ay ve 2-5 yÕl
arasÕ) ve enflasyona endeksli kira sertifikasÕ ihraçlarÕ yapmasÕ durumunda,
faizsiz finans kuruluúlarÕnÕn yanÕ sÕra geleneksel bankalar, portföy yönetim
úirketleri gibi di÷er piyasa oyuncularÕnÕn da bu ihraçlara talep
gösterebilece÷i, bu úekilde kira sertifikalarÕ ikincil piyasasÕnÕn oluúaca÷Õ ve
237
bu piyasanÕn derinleúece÷i ifade edilmektedir .
Ülkemizde kamunun yanÕ sÕra ve özel sektör kaynaklÕ kira sertifikasÕ
ihraçlarÕ piyasada yerini almaya baúlamÕútÕr. Türkiye’deki katÕlÕm
bankalarÕnÕn kira sertifikasÕna konu edebilecekleri gayrimenkul stoklarÕnÕn
sÕnÕrlÕ olmasÕ Ülkemizde bu piyasanÕn geliúmesinin önündeki en önemli
engellerden birisidir. 2015 yÕlsonu itibarÕyla Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn ve katÕlÕm
bankalarÕnÕn toplam sukuk ihracÕ 10 milyar ABD dolarÕna yaklaúmÕú
bulunmaktadÕr. Kamu ve özel sektör tahvillerinde oldu÷u gibi kamu ve özel
sektör kira sertifikalarÕ ihraçlarÕnda da stopaj muafiyetinin mevzuatÕmÕzda
yerini almaya baúlamasÕ buradaki potansiyeli arttÕracaktÕr.
3.2.6.

Selem

Herhangi bir satÕú iúleminde paranÕn peúin olmasÕna karúÕn malÕn
tesliminin ileri vadeli satÕú úeklinde gerçekleúmesi selem akdidir. Vadeli satÕú
ise mal peúin ancak para ileri tarihte teslim edilmektedir. Bu iki iúlem caiz
iken, bey’ul iyne (iyne satÕú) caiz de÷ildir. øyne satÕúÕnda alÕú-veriúteki faizi
gizlemek ve finansmana ulaúmak amacÕyla belli bir malÕn vadeli satÕlarak
aynÕ malÕn peúin alÕnmasÕ suretiyle karúÕ taraf ile bey’ul iyne satÕúÕ
gerçekleútirilir. Gerçekte alÕú-veriúe dayanmayan bu tür satÕú iúlemleri
alimlerin ço÷unlu÷una göre caiz de÷ildir. ùafii ve Zahiri’lerde bu iúlem
mekruh, Maliki ve Hambelilerde ise batÕldÕr. Ebu Hanife ise iyne satÕúÕnda
238
üçüncü kiúi araya girmemiúse bu iúlemin caiz olmayaca÷Õ görüúündedir.
Selem sözleúmelerinde ödemenin yapÕlaca÷Õ döviz türü ve miktarÕ kesin
olarak belirlenmelidir. Sözleúme imzalanÕrken ileride teslim alÕnacak mal ile
ilgili olarak baúka bir müúteri ile aynÕ malÕn aynÕ vadede teslimi için anlaúma
237
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, s.58.
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Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve øktisat ølmihali, Erkam YayÕnlarÕ, østanbul, 2005, ss
202, 203 ve 228.
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yapÕlmasÕna paralel selem denilmektedir. Selem yönteminin istisna
yönteminden farkÕ, selem sözleúmelerinin standart nitelikte olmasÕdÕr. AltÕn,
döviz ve kÕymetli taúlar seleme konu edilememektedir. Ancak, demir, çelik ve
alüminyum gibi standart nitelikli ve VOB’ta iúlem görebilen ürünleri üreten
239
firmalarÕn finansmanÕ için bu yöntem kullanÕlabilir .
3.2.7.

østisna

østisna (Üretim KontratÕ), bir malÕn üretilebilmesi için sipariú aúamasÕnda
ödemenin üreticiye peúin veya taksitle yapÕlmasÕnÕ, teslimatÕn ise daha
sonraki bir tarihte gerçekleúmesini içeren sözleúmelerdir. østisna
sözleúmelerinde ürünün fiyatÕ ilk etapta belirlenirken teslimat tarihi sözleúme
süresi boyunca de÷iúebilmektedir. østisna sözleúmesine konu olan malÕn
üretilebilecek bir mal olmasÕ gerekmektedir. øslami bankacÕlÕk sisteminde
banka öncelikli olarak eú zamanlÕ iki istisna kontratÕ yapmaktadÕr. Birinci
sözleúme banka ile sipariúi veren müúteri arasÕnda, ikinci sözleúme ise
banka ile üretici arasÕnda imzalanmaktadÕr. BankanÕn üreticiye veya
müúterinin bankaya gerçekleútirece÷i ödemeler peúin veya taksit úeklindedir.
Bu yöntem katÕlÕm bankalarÕ tarafÕndan Türkiye’de konut projelerinin
finansmanÕ amacÕyla kullanÕlmaktadÕr. østisna iúlemlerinde katÕlÕm
bankalarÕnÕn karúÕlaútÕklarÕ önemli sÕkÕntÕlardan birisi, sözleúme kapsamÕnda
fonlanan projelerin uzun vadeli olmasÕdÕr. Mevduat bankalarÕ, kullandÕrdÕklarÕ
konut kredilerini menkul kÕymetleútirmek suretiyle uzun vadeli fon teminine
çevirebilirken katÕlÕm bankalarÕnÕn da bu tür iúlemleri kira sertifikasÕna
dönüútürebilmesi uzun vadeli fona eriúimini arttÕracaktÕr.
3.2.8.

Tavarruk

Tavarruk, ticari müúterilerin nakit ihtiyaçlarÕnÕn finansmanÕ amacÕyla bir
malÕn öncelikle vadeli satÕn alÕnmasÕ ve sonrasÕnda ise peúin bedelle
satÕlmasÕ iúlemidir. Tavarruk iúlemlerinde genellikle fiziki teslim
yapÕlmamakla birlikte, fiziki teslim yapÕlmasÕnÕn önünde teorik olarak bir
engel bulunmamaktadÕr. Ülkemizde Vadeli øúlem ve Opsiyon PiyasasÕna
konu olan mallarÕn fiziki tesliminin gerçekleútirilmemesi nedeniyle, tavarruk
iúlemleri mümkün de÷ildir. Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕ
tavarruk iúlemlerini Londra ve Zürih gibi metal borsalarÕnda
gerçekleútirebilmektedir. Türkiye’de sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn (katÕlÕm
endeksi, borsa yatÕrÕm fonu ve hisse senedi gibi) tavarruk iúleminde
kullanÕlabilmesinin sa÷lanmasÕ için SPK tarafÕndan yayÕnlanan “Seri: V,
No:65 sayÕlÕ Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕnÕn Kredili AlÕm, AçÕ÷a SatÕú ve
Ödünç Alma ve Verme øúlemleri HakkÕnda Tebli÷”de bir takÕm de÷iúikliklerin
240
BøST bünyesinde yer alan piyasalarda kÕymetli
yapÕlmasÕ gerekmektedir.
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madenlerin fiziki olarak alÕnÕp-satÕlmasÕ ve saklanmasÕ amacÕyla baúlatÕlan
alt yapÕ çalÕúmalarÕnÕn bitirilmesinden sonra Londra piyasasÕ yerine yerli
piyasalarda tavarruk iúlemlerinin gerçekleútirilebilmesi mümkün olacaktÕr.
3.2.9.

Karz-Õ Hasen

Mali imkanÕ bulunan MüslümanlarÕn zekat, sadaka, fÕtÕr sadakasÕ ve bazÕ
durumlarda fidye ve kefaretler için ihtiyaç sahiplerine yardÕm etmeleri
gerekmektedir. Bunun yanÕnda zorunlu olmayan ancak tavsiye edilen
yardÕmlaúma enstrümanlarÕndan birisi de karz-Õ hasendir. Karz-Õ hasen,
herhangi bir gelir beklentisi veya fayda koúulu olmaksÕzÕn, ödünç olarak
verilen tutarÕn aynÕ de÷erde geri alÕnmasÕ iúlemidir. Mevduat bankalarÕ
müúterilerinin acil nakit ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için kredili mevduat hesabÕ
(KMH) veya rotatif kredi gibi enstrümanlarla nakit kredi imkânlarÕ
sunmaktadÕr. KatÕlÕm bankalarÕ müúterilerinin acil nakit ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamaya dönük olarak bir ürün geliútirmeleri oldukça zordur. Çünkü
herhangi bir ürün ve hizmete dayanmayan do÷rudan nakit finansmanÕ caiz
görülmemektedir.
Karz-Õ hasen yöntemi, Türkiye’de genellikle, kredibilitesi yüksek
müúterilerin kÕsa vadeli nakit ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ amacÕyla
kullanÕlabilmektedir. DanÕúma kurulu hocalarÕnÕn, genel olarak karz-Õ hasen
iúlemlerinden øslami bankalarÕn enflasyon farkÕnÕ alabileceklerine dair
görüúleri bulunmaktadÕr. Ancak çekirdek enflasyon, üretici veya tüketici fiyat
endeksi oranlarÕndan hangisinin dikkate alÕnaca÷Õ hususu netlik
241
AyrÕca, anÕlan enflasyon oranlarÕ belirlenirken tüm mal ve
kazanmamÕútÕr.
hizmet sepetlerini kapsamadÕ÷Õ, sadece belirli mal ve hizmetleri içermesi
nedeniyle gerçek durumu yansÕtmadÕ÷Õ úeklinde eleútiriler de bulunmaktadÕr.
KÕsaca karz-Õ hasen, maddi sÕkÕntÕya düúen bir kimseye maddi menfaat
beklemeden sÕrf Allah rÕzasÕ için belli bir miktar paranÕn borç olarak verilmesi
ve vade sonunda ödenen paranÕn misliyle tahsil edilmesidir. Araba veya ev
almak isteyen bir kimseye 10 bin TL gibi bir borç tutarÕnÕn verilmesi ve
ödeme imkânÕ bulunan kiúinin de borcunu 10 bin TL olarak geri ödemesi
karz-Õ hasen uygulamasÕna güzel bir örnektir. Mezkûr uygulama ülkemizde
de 1990’lÕ yÕllara kadar yaygÕn bir úekilde kullanÕlmaktaydÕ. Enflasyon
oranlarÕnÕn yüksek olmasÕ nedeniyle borç verenlerin ma÷dur duruma
düúmesi, finansal kuruluúlarÕn yaygÕnlaúarak halka kredi kullandÕrmak
istemesi ve borç alanlarÕn bir kÕsmÕnÕn borcuna sadÕk kalmamasÕ gibi
nedenler bu uygulamanÕn son yÕllarda azalmasÕna yol açmÕútÕr. Sosyal
sorumluluk projeleri kapsamÕnda katÕlÕm bankalarÕnÕn ihtiyaç sahibi kiúilere
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karz-Õ hasen yoluyla finansman sa÷lamalarÕ ve mikro kredi gibi uygulamalara
yer vermesi katÕlÕm bankalarÕnÕn itibarÕnÕ yükseltecektir.
3.2.10. Menâfaa
Menâfaa, bir bankanÕn ulaúÕm, telekomünikasyon, do÷algaz ve elektrik
gibi alanlarda faaliyet gösteren úirketlere ait haklarÕn mülkiyetini firmalardan
peúin olarak satÕn almasÕ ve bu ürünlerin mülkiyetini kira sertifikasÕ gibi bir
yöntemle halka arz etmesine dayanan bir yöntemdir. Bu iúlemlere aracÕlÕk
yapan VKù’lerin ürün satÕúÕndan elde ettikleri bankaya ve müúterilere
242
öderler.
3.2.11. Müsaveme
Herhangi bir malÕn alÕú maliyeti ve kâr oranÕ açÕklanmadan
kÕymetlendirilerek pazarlÕk usulüyle satÕlmasÕ yöntemidir. Bu yöntemin
murabahadan en önemli farkÕ malÕn maliyetinin alÕcÕ tarafÕndan
bilinmemesidir.
3.2.12. Musakat
Musakaat, “meyve a÷açlarÕ üzerine yapÕlan bir tür kâr/zarar yatÕrÕm
ortaklÕ÷Õ yöntemidir. KatÕlÕm bankalarÕ bu sayede sermayeye ortak olarak;
sulama, mazot, makine bakÕm vb. unsurlara iliúkin masraflarÕ
karúÕlamaktadÕr. Ba÷-bahçe sahipleri ise hem sermayeye ortak olabilmekte
hem de emeklerini ortaya koymaktadÕrlar.” Ortaklar tarafÕndan imzalanan
sözleúmelerde taraflarÕn koyaca÷Õ sermaye tutarlarÕ ve hasÕlat sonunda elde
243
edilecek kârÕn paylaúÕm oranlarÕ açÕkça yer almalÕdÕr.
Hz. Peygamber (sav) bir kimsenin kendisinde hazÕr olmayan bir úeyi
satmasÕnÕ yasaklamÕútÕr. Alimlerin ço÷unlu÷u, olgunlaúmamÕú ekin ve
meyvelerin satÕúÕnÕn caiz olmayaca÷Õ görüúündedir. Ancak, Hanefi mezhebi
alimleri bir kÕsÕm meyvelerin ortaya çÕkmasÕ ve olgunlaúmaya baúlamasÕ
sÕrasÕnda ürünlerin satÕlabilece÷ine onay vermiúlerdir. Bunun sebebi,
244
insanlarÕn ihtiyacÕ sebebiyle maslahat ilkesinden yararlanmasÕdÕr.
3.2.13. østicrar
østicrar, “belirli bir malÕn alÕcÕ tarafÕndan belirli zamanlarda alÕnaca÷ÕnÕn
satÕcÕya vaat edilmesini konu alan sözleúmedir. SatÕú fiyatÕnÕn belirlendi÷i
242
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zamana göre isticrar iki úekilde uygulanabilmektedir. Buna göre isticrarda
satÕú fiyatÕ, bütün iúlemler gerçekleúip satÕn alma iúlemi bitti÷i anda
belirlenebilece÷i gibi, alÕcÕ malÕ satÕn almaya devam ederken de
belirlenebilir.” Türkiye’de pek fazla uygulama alanÕ bulmayan bu yöntemi
faizsiz finansman esasÕna dayalÕ çalÕúan bazÕ ülkelerde müúterilerin su,
do÷algaz
ve
elektrik
gibi
ödemelerinin
finansmanÕ
amacÕyla
245
kullanÕlmaktadÕr.
3.2.14. Tekaful
Sigorta, sigorta edenin belli bir prim karúÕlÕ÷Õnda birden çok kiúi ile
sözleúme imzalamasÕ ve sigortalÕnÕn ortaya çÕkma ihtimali bulunan zararÕnÕn
tazmin edilmesine dayalÕ olan bir akittir. SigortanÕn caiz olup olmadÕ÷Õ
konusu alimler arasÕnda tartÕúÕlmaktadÕr. øbn Abidin, islam memleketinde
sigortanÕn caiz olmadÕ÷ÕnÕ ancak küfür diyarÕnda caiz olaca÷Õ görüúündedir.
Öte yandan, Muhammed Abduh, Mustafa Ez-Zerka ve Muhammed el-Behiyy
gibi alimler ise sigorta iúlemlerinin bir tür yardÕmlaúmayÕ esas aldÕ÷ÕnÕ ve bu
sebeple caiz oldu÷unu ileri sürmektedir. Sigorta iúleminin helal olabilmesi
sigorta primlerinin øslami finans ilkelerine uygun yerlerde de÷erlendirilmesi,
taraflarÕn veya sigorta úirketinin aldÕ÷Õ fazlalÕklarÕn bir tür teberrü (hibe) veya
246
hediye niteli÷ine sahip olmasÕ gerekmektedir.
øslami sigorta anlamÕna gelen tekaful sistemi son yÕllarda hem dünya
genelinde ve hem de ülkemizde geliúmektedir. Ülkemizdeki katÕlÕm
bankalarÕnÕn ev ve araba finansmanÕ kullandÕrmasÕ durumunda söz konusu
varlÕklar sigortalanarak, varlÕ÷Õn kendisine gelebilecek zararlardan
kaynaklanan riskler elimine edilmektedir.
øslami sigortacÕlÕk sektörü 2008-2014 yÕllarÕ arasÕnda ortalama %15
oranÕnda artarak 22 milyar USD’ye ulaúmÕútÕr. Tekaful piyasasÕnÕn önemli bir
kÕsmÕ Güneydo÷u Asya, Ortado÷u ve Afrika ülkelerinde görülmektedir.
Malezya, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkeler tekaful ile ilgili yasal
247
mevzuatÕ tamamlayarak önemli birer oyuncu haline gelmiútir.
3.2.15. Kredi KartÕ
Kredi kartlarÕ, Amerika’da 1960’larda günlük hayatÕ kolaylaútÕrmak için
e÷lence merkezlerinde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarÕnÕ gidermek için büyük
tutarlÕ olmamak kaydÕyla ödeme aracÕ olarak kullanÕlmak üzere basÕlan
245
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kartlardÕr. Bu kartlar ilk ortaya çÕktÕ÷Õnda günümüzde kullanÕldÕklarÕ gibi bir
taksitlendirme ve kredilendirme aracÕ bulunmamaktaydÕ. Bir süre sonra kredi
kartlarÕ nakit kullanmadan insanlarÕn beyaz eúyalarÕnÕ alabilecekleri ve
market alÕúveriúi gibi di÷er ihtiyaçlarÕnÕ bir taksitli kredi kartÕ hüviyetine
248
“5464 sayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu 01.03.2006
büründü.
tarih ve 26095 sayÕlÕ Resmi Gazete (RG)”de yayÕmlanarak yürürlü÷e
girmiútir. Bu Kanunun amacÕ; “banka kartlarÕ ve kredi kartlarÕnÕn
çÕkarÕlmasÕna, kullanÕmÕna, takas ve mahsup iúlemlerine iliúkin usûl ve
esaslarÕ düzenlemek suretiyle kartlÕ ödemeler sisteminin etkin çalÕúmasÕnÕ
sa÷lamaktÕr.”
Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu’nun tanÕmlar baúlÕklÕ 3 üncü
maddesinde banka kartÕ, kredi kartÕ, kartlÕ sistem kuruluúu, kart çÕkaran
kuruluú, üye iúyeri anlaúmasÕ yapan kuruluú, üye iúyeri, kart hamili ve dönem
249
borcu gibi pek çok tanÕm getirilmiútir.
Banka kartÕ, mevduat hesabÕ veya özel carî hesaplarÕn kullanÕmÕ dâhil
bankacÕlÕk hizmetlerinden yararlanmayÕ sa÷layan kartÕ ifade eder. Kredi kartÕ
ise, nakit kullanÕm gerekmeksizin mal ve hizmet alÕmÕ veya nakit çekme
olana÷Õ sa÷layan basÕlÕ kartÕ veya fizikî varlÕ÷Õ bulunmayan kart numarasÕnÕ
ifade eder. Banka kartÕnÕn kredi kartÕndan en önemli farkÕ genellikle “debit
kart” úeklinde, yani kartÕn ba÷lÕ oldu÷u hesapta bulunan paraya ba÷lÕ olarak
çalÕúmasÕdÕr. DolayÕsÕyla mevduat ve özel cari hesabÕnda para
bulunmuyorsa banka kartÕnÕ kullanmak mümkün de÷ildir.
Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu’nun ikinci bölümünde, izne tabi
iúlemler, üçüncü bölümde, kart çÕkaran kuruluúlarÕn yükümlülükleri, dördüncü
bölümde, kart hamillerinin yükümlülükleri, beúinci bölümde, üye iúyeri ve üye
iúyeri anlaúmasÕ yapan kuruluúlara iliúkin yükümlülükler, altÕncÕ bölümde,
sözleúme úekli ve genel iúlem úartlarÕ, yedinci bölümde, denetim ve alÕnacak
önlemler, sekizinci bölümde, kuruluúlar ve kurumlar arasÕ iúbirli÷i, dokuzuncu
bölümde, kanuni yükümlülükler ve onuncu bölümde, idari ve adli cezalar ve
son bölümde ise, di÷er hükümlere yer verilmiútir.
Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu’nun 26 ncÕ maddesinde faiz
hesaplamasÕ açÕklanÕrken, TCMB’nin azami akdi ve gecikme faiz oranlarÕnÕ
tespit etmeye ve 3 ayda bir açÕklamaya yetkili oldu÷u ifade edilmektedir.
AyrÕca, katÕlÕm bankalarÕ açÕsÕndan bu Kanun uygulamasÕnda yer alan faiz
kar payÕ, gecikme faizi ise gecikme cezasÕ olarak uygulanaca÷Õ
belirtilmektedir. KatÕlÕm bankalarÕ müúterinin yaptÕ÷Õ harcamalarÕn kredi kartÕ
ile yapÕlabilmesi, müúteri ile bir tür vekalet sözleúmesi imzalanmasÕ ile
248
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mümkündür. Kart hamili, satÕn alaca÷Õ mal ve hizmet bedeli ödenirken
bankayÕ ödeme yapma konusunda vekil saymaktadÕr. Bu sebeple, katÕlÕm
bankasÕnÕn da müúteriden vekalet ücreti talep etme hakkÕ bulunmaktadÕr.
“5915 sayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanununda De÷iúiklik
YapÕlmasÕ HakkÕnda Kanun” ile birlikte “Banka kartlarÕ ve Kredi KartlarÕ
Kanunu”nun 24 üncü maddesinde de÷iúiklik yapÕlmÕútÕr. Buna göre,
sözleúmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aúa÷Õ
olamaz. Kurul, Hazine MüsteúarlÕ÷Õ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
BankasÕnÕn olumlu görüúünü alarak bu oranÕ yüzde kÕrka kadar arttÕrmaya,
arttÕrdÕ÷Õ oranÕ yüzde yirmiye kadar düúürmeye veya belirtilen sÕnÕrlar
dâhilinde söz konusu oranÕ kart hamili gruplarÕ itibarÕyla farklÕlaútÕrmaya
yetkilidir. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarÕ son ödeme tarihinde
ödenmedi÷i takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleúmede öngörülen
gecikme faizi dÕúÕnda bir yükümlülük altÕna sokulamaz.
Geliúmiú ülkelerde kredi kartÕ kullanÕmÕ az geliúmiú ülkelere göre daha
yaygÕndÕr. Kredi kartÕyla yapÕlan alÕm satÕmlarda kayÕt dÕúÕlÕk azaldÕ÷Õ gibi
devletin daha fazla vergi geliri tahsil etmesine yol açmaktadÕr. Öte yandan
kredi kartlarÕ ticaret hacmini artÕrdÕ÷Õ için iúyerlerine, taksitsiz alÕú-veriúlerde
bir aylÕk faizsiz kredi sa÷ladÕ÷Õ ve para taúÕma sorununu çözdü÷ü için kart
hâmillerine, kayÕt dÕúÕ iúlemleri azalttÕ÷Õ için devlete ve hizmet karúÕlÕ÷Õnda
komisyon tahsil etti÷i için bankalara faydalar sa÷lamaktadÕr. Kredi kartlarÕyla
ilgili olarak taraflar arsÕnda bir takÕm sözleúmeler ve hukuki iliúkiler ortaya
çÕkmaktadÕr. øslâm hukukçularÕ faiz temelli çalÕúan kredi kartlarÕnÕn caiz
olmadÕ÷Õna hükmetmesine karúÕn murabaha kart gibi çalÕúan kredi kartlarÕn
caiz olabilece÷i düúüncesindedirler. BankanÕn kart hâmiliyle yapaca÷Õ akit
“kefâlet” veya “hizmet” akdi, banka kart hâmiline kefil sÕfatÕyla sorumlu veya
kendisi adÕna yapÕlan alÕm satÕmÕ onaylayan kurum sÕfatÕyla da yer alabilir.
Murâbaha kart ile yapÕlacak alÕm satÕmlarda vâde farkÕnÕn fâhiú olmamasÕ ve
250
uygulanacak taksit sayÕsÕnÕn baútan belirlenmesi gerekmektedir.
Banka ve kredi kartlarÕ ticari iúlemleri kolaylaútÕrma amaçlÕ olmalÕ borç
aracÕ haline getirilmemelidir. BankacÕlara, finansal kuruluúlara ve hatta
çocuklarÕmÕza nasÕl para kazanacaklarÕnÕ ve paralarÕnÕ nasÕl harcayacaklarÕnÕ
ö÷retmeliyiz. Öncelikli olarak insanlarÕn kanaatkâr olmalarÕ, aúÕrÕ lükse ve
israfa meyilli olmamalarÕ ve ayaklarÕnÕ yorganlarÕna göre uzatmalarÕ
gerekmektedir. Abdul-Rahman, kredi kartlarÕnÕ taksitlendirme aracÕ haline
getirmek ve bu kartlarla uzun vadeli finansman yapmaya çalÕúmak “içinden
251
çÕkÕlmaz dipsiz kuyuya” düúmek demektir.

250
øshak Emin Aktepe, “Kredi KartÕ Sistemi ve øslâm Hukuku AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi”, Din
Bilimleri Akademik AraútÕrma Dergisi, Cilt 10 SayÕ 1, 2010, ss.133-157.
251
Yahya Abdul-Rahman, øslam Ticaret Hukuku Kongresi, Konya, 2015.
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3.2.16. Gayrinakdi Krediler
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun “krediler” baúlÕklÕ 48 inci
maddesinde; “Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektuplarÕ,
kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu
niteli÷i haiz taahhütler, satÕn alÕnan tahvil ve benzeri sermaye piyasasÕ
araçlarÕ, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir úekil ve surette
verilen ödünçler, varlÕklarÕn vadeli satÕúÕndan do÷an alacaklar, vadesi
geçmiú nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiú faizler,
gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo iúlemlerinden
alacaklar, vadeli iúlem ve opsiyon sözleúmeleri ile benzeri di÷er sözleúmeler
nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklÕk paylarÕ ve Kurulca kredi olarak kabul
edilen iúlemler izlendikleri hesaba bakÕlmaksÕzÕn bu Kanun uygulamasÕnda
kredi sayÕlÕr.”
Teminat Mektubu “yurt içinde veya yurt dÕúÕnda yerleúik gerçek ya da
tüzel kiúiler lehine bir malÕn teslimi, bir iúin yapÕlabilmesi ya da bir borcun
vadesinde ödenmesi amacÕyla lehtarÕn muhataba karúÕ yüklendi÷i bir edimin
yerine getirilmesini garanti etmek için banka tarafÕndan muhataba hitaben
verilen ve gerekli úartlara riayet edilmedi÷inde kayÕtsÕz úartsÕz ödenmesi
gereken mektuplardÕr.” BankanÕn lehine garanti verdi÷i, gerçek veya tüzel
kiúiye “lehtar”, edimin yerine getirilmesini aksi takdirde tazminat ödemeyi
252
taahhüt etti÷i gerçek veya tüzel kiúiye ise “muhatap” denilmektedir.
3.2.17. øslami BankacÕlÕkta Türev øúlemler
øslam hukukunda döviz ticaretinin geçerli olabilmesi için, bedellerin
karúÕlÕklÕ olarak ve hakiki teslimin oluúmasÕ, bedellerden birisinin vadeye
ba÷lanmamasÕ, karaborsa (ihtikar) amaçlÕ olmamasÕ ve vadeli piyasalarda
iúlem görmemesi gerekmektedir. Vadeli piyasalarda bedellerin karúÕlÕklÕ
olarak havale edildi÷i iúlemlerin ve teslimin gerçekleúmedi÷i vadeli
para/döviz alÕm-satÕm iúlemlerinin haram oldu÷u ifade edilmiútir. Para/döviz
satÕm iúlemlerinin geçerli olabilmesi için hakiki teslim veya hükmi teslim
gerçekleúmelidir. Hakiki teslim kÕsaca fiziki teslimi ifade etmektedir. Hükmi
teslim fiziki teslim bulunmasa bile taraflarÕn karúÕlÕklÕ olarak alÕm-satÕm
konusu olan úeyler üzerinde tasarrufta bulunabilmesiyle gerçekleúir. øslami
finans kuruluúlarÕ kurlarda meydana gelecek kayÕplardan korunmak amacÕyla
253
faizsiz olmasÕ kaydÕyla farklÕ cins paralarÕ birbirlerine borç verebilir .
Geleneksel bankacÕlÕkta herhangi bir malÕn veya ürünün sahibi
olmasanÕz bile bu emtiayÕ hem spot piyasada hem de ileri tarihli (futures)
252
Abdurrahman Çetin ve Yusuf Dinç, “Türkiye’de Teminat MektuplarÕ: Uygulamalar ve Hukuki
Sorunlar”, Finansal AraútÕrmalar ve ÇalÕúmalar Dergisi, Cilt 5, SayÕ: 9, 2013, ss.67-90.
253
Faizsiz BankacÕlÕk StandartlarÕ ss. 50-53.
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piyasalarda satabilirsiniz. øslam FÕkÕh Akademisi (IFAK) KasÕm 1998’de
toplanarak, ileri tarihli döviz satÕúÕna onay ve ileri vadeli döviz fiyatÕnÕn
úimdiden sabitlenmesine izin vermemiútir. BazÕ øslam âlimlerince futures
iúlemine onay verilirken bazÕlarÕ futures iúlemlerini onaylamamaktadÕr. Çünkü
teslimatÕn birisi spot piyasada di÷eri ise ileri vadede olmaktadÕr. Futures
iúlemlerinde de÷iú tokuú tarihinin eú anlÕ olmasÕ, ticaretin gerektirdi÷i koruma
254
amacÕyla yapÕlmasÕ ve spekülatif maksatla yapÕlmamasÕ gerekmektedir.
YukarÕdaki açÕklamalardan anlaúÕlaca÷Õ üzere, øslami finansta spot
piyasada döviz alÕm-satÕmÕ caizdir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn imzaladÕ÷Õ forward
iúlemlerinin helal olabilmesi için de÷iú tokuúa konu olan dövizlerin fiziki
tesliminin gerçekleúmesi veya hükmi teslim statüsünde olmasÕ durumunda
mezkur kuruluúlarÕn döviz üzerinde tasarruf yetkilerinin bulunmasÕ
gerekmektedir. øslami kuruluúlarÕn opsiyon ve faiz swapÕ yapmalarÕ kesinlikle
haram iken riskten korunma amaçlÕ para swapÕ yapmalarÕ caizdir.
3.3.

Dünya UygulamalarÕnda øslami BankacÕlÕk

øslami bankacÕlÕk son 20 yÕlda yüksek bir performans göstermiútir. Bu
artÕúÕn temel nedeni; finansal düzenlemelerde liberalizasyon, finansal
piyasalarda küreselleúme, teknolojik geliúmeler, ürün yenili÷i ve øslami
farkÕndalÕ÷Õn artmasÕdÕr.
øslami finansla ilgili uygulamalara bakÕldÕ÷Õnda, Sudan ve øran’Õn
bankacÕlÕk sisteminin tamamen faizsiz ilkelere dayandÕ÷Õ; Bahreyn, Malezya
ve Türkiye gibi ülkelerde ise ikili bankacÕlÕk sisteminin uygulandÕ÷Õ
255
görülmektedir.
Finansal liberalizasyon ile birlikte 1980’lerden sonra ve faizsiz finansÕn
küresel anlamda yüksek potansiyele sahip olmasÕ beklentisinden hareketle
Malezya, Suudi Arabistan, øran, Pakistan, Dubai, Katar, BAE ve Türkiye gibi
Müslüman ülkelerin yanÕ sÕra øngiltere, Singapur, ABD, Hong Kong ve
Lüksemburg gibi ülkelerin de faizsiz finansa yönelik stratejiler geliútirdi÷i
görülmektedir. Bu kapsamda, dünya genelinde 75 ülkede 700’den fazla
faizsiz finans kuruluúunun ve øngiltere’de ise 21 bankanÕn faizsiz finans
alanÕnda hizmet sundu÷u ve yaklaúÕk 34 milyar dolarlÕk sukukun Londra
256
Borsa’sÕnda iúlem gördü÷ü ifade edilmektedir. Mezkur ülkelerin büyük bir
kÕsmÕnÕn faizsiz finansla ilgili bölgesel veya küresel bir güç olma gayreti
bulunmaktadÕr. IFSB tarafÕndan hazÕrlanan 2014 yÕllÕk faaliyet raporunda,
254

Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Hoboken, NJ: John Wiley & Sons,
2007, ss. 88-89.
255
Khiyar Abdalla Khiyar, “Malaysia: 30 Years of Islamic Experience (1983-2012)”,
International Business & Economic Researh Journal, 2012, s.1135.
256
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, ss. 10-14.
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Türkiye, Pakistan, Endonezya ve Bangladeú’in faizsiz bankacÕlÕk sektörünün
257
büyümesinde sistematik öneme sahip ülkeler olarak kabul edilmektedir.
1990’lÕ yÕllara gelindi÷inde øslami duyarlÕlÕ÷Õ olan kesimlerin tasarruflarÕnÕ
çekebilmek için uluslararasÕ bankalar øslami prensiplere uygun olarak
faaliyetlerini geniúletmiúlerdir. Faizli finansla birlikte faizsiz finans alanÕnda
da faaliyet gösteren en önemli uluslararasÕ bankalar HSBC, Citigroup,
Barclays, Deutsche Bank, Standard Chartered ve BNP Paribas úeklinde
sÕralanmaktadÕr. Son 5 yÕllÕk dönemde faizsiz bankacÕlÕ÷Õn yasal
düzenlemeleri güçlendirilerek uluslararasÕ otoriteler kurulmuútur. Faizsiz
bankacÕlÕk sektörü Londra, Dubai, Lüksemburg ve Hong Kong gibi önemli
258
øslami finans kuruluúlarÕ olarak;
finans merkezlerinin ilgisini çekmiútir.
bankalar, finansal kuruluúlar, fon yönetimleri, proje finansÕ gibi reel varlÕ÷a
dayalÕ kuruluúlardan oluúmakta olup toplam aktifleri 2012 yÕlÕ itibarÕyla 2
259
trilyon dolara yaklaúmÕútÕr. IFSB’nin 2016 yÕlÕnda yayÕmladÕ÷Õ raporda ise
øslami finansal hizmetler 1,88 trilyon USD, Islami bankacÕlÕk aktifleri 1,5
trilyon USD, sukuk piyasasÕnÕn 290 milyar USD, øslami fonlarÕn 71 milyar
260
USD ve tekaful (øslami sigorta) aktifleri ise 23 milyar USD seviyesindedir.
Grafik 1: 2015 YÕlÕnda Küresel Faizsiz Finans VarlÕklarÕndan AlÕnan
Paylar

Kaynak: Ernst &Young, World Islamic Banking Competitiveness Report, 2015

Dünya genelinde øslami finansal aktifler 1.658 Milyon USD bakiye arz
etmektedir (Bkz: Ek 5). Faizsiz bankacÕlÕk aktif büyüklü÷ü sÕralamasÕnda
sÕrayla øran, Suudi Arabistan ve Malezya ilk üç sÕrada ve Türkiye ise 8 inci
257

IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2014, Malaysia., ss.8-10.
Türkiye KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i,
YayÕn No:5, østanbul, 2015, ss. 11-13.
259
Mehmet Asutay, Ahmet Faruk Aysan and Cenk C. Karahan, “Reflecting on the Traejctory of
Islamic Finance: From Mit Ghamr to the Globalisation of Islamic Finance”, Afro Eurasian
Studies, Vol. 2, Issues 1&2, 2013, ss. 5-14.
260
IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016, Malaysia, MayÕs 2016,
s.7.
258
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sÕrada yer almaktadÕr. Söz konusu tabloda ülkelerin tekaful, øslami e÷itim
kuruluúlarÕ, yayÕmlanan makale sayÕsÕ ve úeria board (danÕúma kurulu)
kararlarÕ ve faizsiz finansla ilgili haber ve konferanslara dair bilgiler yer
261
Di÷er ülkeler ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda söz konusu kalemlerin
almaktadÕr.
ço÷unda, ülke olarak aúa÷Õ sÕralarda yer aldÕ÷ÕmÕz gözükmektedir. Türkiye
ve øran’da teúekkül etmiú merkezi danÕúma kurulu bulunmadÕ÷Õndan tabloda
bu gösterge sÕfÕr gözükmektedir. Hâlbuki ülkemizde faaliyet gösteren her bir
katÕlÕm bankasÕnÕn kendisine has danÕúma kurulu bulunmasÕna ve zaman
zaman çeúitli kararlar alÕnmasÕna ra÷men tabloda sÕfÕr gözükmesi alÕnan
kararlarÕn kamuoyu ile paylaúÕlmamasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Dünya
uygulamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda úeffaflÕk ilkesi gere÷ince alÕnan danÕúma kurulu
kararlarÕ kamuoyu ile paylaúÕlmaktadÕr. Bu sebeple, ileride daha detaylÕ
açÕklandÕ÷Õ üzere ülkemizde de acilen danÕúma kurulunun tesis edilmesi ve
alÕnan kararlarÕn kamuoyu ile paylaúÕlmasÕnÕn yerinde olaca÷Õ
düúünülmektedir.
øslami bankacÕlÕ÷Õn küresel anlamda yaygÕnlaúmasÕ ve úeriat kurallarÕna
uyarlanmasÕ amacÕyla 1991 yÕlÕnda AAOIFI ve 2002 yÕlÕnda ise IFSB
kurulmuú olup bu kuruluúlara iliúkin açÕklamalar ilgili konu baúlÕklarÕ altÕna
incelendi÷inden burada detaylÕ açÕklamalara yer verilmeyecektir. østanbul’un
finans merkezi haline getirilebilmesi ve yabancÕ yatÕrÕmlarÕn Türkiye’ye
çekilebilmesi uluslararasÕ standartlarÕn ülkemizde benimsenmesine, øslami
finans alanÕndaki geliúmelerin ve piyasa derinli÷inin artmasÕna ba÷lÕdÕr.
Türkiye’nin øslam ülkeleri arasÕndaki itibarÕnÕn yüksek olmasÕ, nüfusunun
büyük bir kÕsmÕnÕn Müslüman olmasÕ ve jeopolitik konumu göz önünde
bulunduruldu÷unda faizsiz bankacÕlÕk alanÕnda yüksek potansiyele sahip
oldu÷u düúünülmektedir.
IFSB øslami finans alanÕnda dünyada Basel standartlarÕ gibi standartlar
yayÕmlayan bir kuruluú olarak üye ülkelerden dönemsel veriler almaktadÕr.
Bu kuruluúa raporlama yapan ülkelerin øslami finans içindeki paylarÕ %90
üzerindedir. Bu tez kapsamÕnda inceledi÷imiz pek çok ülkeye ait veriler
aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.

261

ICD Thomson Reuters, øslamic Finance Development Report 2014, Harmony on the
Horizon, s. 21.
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Tablo 3: Dünya'da øslami FinansÕn Geliúti÷i Ülkeler
Mart 16

SYR

ROA

ROE

TDO

Malezya*
Suudi
Arabistan*

16,1

1,1

15,5

19,5

2,2

15

4

Pakistan*
Bahreyn

13,9
17,6

1
1,1

15,3
7,7

6,5
13,6

øran
BAE
Kuveyt
Bangladeú
Sudan

6,5
15,4
17,4
10,9
21

0,7
1,4
1,1
1,8
1,1

10
12,1
9,8
29,3
9,1

Turkey

14,9

1

13,5

KÕsa V.
Likidite

Bilanç
Toplam
odÕúÕ /
Aktif
Aktifler

øslami
Banka
lar

ùube
SayÕsÕ

Perso
nel

36,5

134.834

26

2.206

8.978**

10,3

220.434

12

798

20.369

84,2
-

41,9
-

15.522
55.319

23
21

2.082
-

21.603
-

10,2
7,5
2,5
4,3
5,1

16,8
46,5
84,9
90,9

17,8 477.890
25,9 131.469
17,1 89.503
19,4 25.614
20 19.485

34
8
6
8
37

21.379
307
172
988
808

230.84
1
9.054
27.704
-

4,3

52,2

5

980

14.990

1,4

92,5
-

-

42.970

Kaynak: Veriler IFSB sitesinden derlenerek tablo tarafÕmÕzdan oluúturulmuútur.
* Malezyada 10, Suudi Arabistanda 8 ve Pakistanda 17 Windows bulunmaktadÕr.
** Windows personeline ait data bulunamamÕútÕr.

YukarÕdaki tabloda yer alan ülkelerden sadece øran ve Sudan’Õn tüm
bankacÕlÕk sektörünün øslami esaslara uygun oldu÷u iddia edilmektedir.
YukarÕda yer alan ülkelerin sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) ortalamalarÕ
%15,32, aktif karlÕlÕklarÕ %1,25, özkaynak karlÕlÕklarÕ %13,73, takibe
dönüúüm oranÕ %5,94, toplam øslami banka sayÕsÕ 180, aktif toplamÕ 1.213
milyar TL, úube sayÕsÕ 29.720 adet ve personel sayÕsÕ da 333.539 kiúidir.
Öte yandan, Avrupa Birli÷i ülkeler ve özellikle 2008 yÕlÕndan sonra
FransalÕ yetkililer øslami finansÕn Fransa’da geliútirilmesi amacÕyla güçlü
politik deste÷in sa÷lanaca÷ÕnÕ vurgulamÕútÕr. Fransa’da ilk sukuk iúlemlerini
2011 yÕlÕnda fast food sektöründe ihraç eden sektör, bu úekilde 5 milyon
Euro ve 6 Milyon USD fon temin etmiútir. ùeri uyumlu mevduat ilk defa
murabaha sözleúmeleri kapsamÕnda, øslami pencere (window) bankacÕlÕ÷Õ
çerçevesinde gerçekleútirilmiútir. Fransa’da úeriat uyumlu bankacÕlÕk
hizmetini sadece French Moroccan bankÕn iútiraki olan Chaabi Bank
sunmaktadÕr. YapÕlan çalÕúmada Fransa’daki úeri uyumlu ürünlerin
konvansiyonel bankalara göre daha pahalÕ ve daha az korundu÷u
yönündedir. Fransa’da øslami finansÕn geliútirilmesi amacÕyla güçlü politik
deste÷in sa÷lanmasÕ, düzenlemelerin yapÕlmasÕ ve bu sektörde çalÕúan
262
insanlarÕn e÷itim kalitesinin yükseltilmesi önerilmektedir.
262
Rihab Grassa and M. Kabir Hassan, (2015), Islamic Finance in France: Current State,
Challenges and Opportunities, UluslararasÕ øslam Ekonomisi ve FinansÕ AraútÕrmalarÕ
Dergisi, Cilt 1, SayÕ 1, ss.65-80.

116

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

3.3.1.

Megabank

øslami bankacÕlÕk ile konvansiyonel bankalar karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda øslami
bankalarÕn likidite yönetiminin daha zor oldu÷u ve ankes olarak daha fazla
rezerv tutmalarÕ gerekti÷i likidite riski bölümünde açÕklanmÕútÕr.
Konvansiyonel bankalar likidite ihtiyaçlarÕnÕ do÷rudan merkez bankalarÕndan
veya interbank piyasasÕndan di÷er finansal kuruluúlardan borçlanarak
giderebilmektedir. Konvansiyonel bankalarÕn günlük, haftalÕk veya 15 günlük
repo-ters repo yapma imkânlarÕ bulunmasÕna ra÷men øslami bankalarÕn bu
tür imkânlarÕ bulunmamaktadÕr. Bu sebeple, son borç verme mercii (lender of
last resort) iúlevini görecek øslami merkez bankasÕnÕn veya uluslararasÕ
øslami bankanÕn kurulmasÕ oldukça önem arz etmektedir.
Bu sebeple, øslam KalkÕnma BankasÕ (øKB), Suudi Arabistan, Endonezya
ve Türkiye’nin taraf oldu÷u küresel faizsiz finans sistemine likidite sa÷lamak
ve faizsiz altyapÕ yatÕrÕmlarÕnÕ desteklemek amacÕyla Mega øslam BankasÕ’nÕn
(MøB) kurulmasÕ fikri ortaya atÕlmÕútÕr. MøB kurulmasÕna yönelik hazÕrlÕk
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda ilk çalÕúma grubu toplantÕsÕ 03.06.2015 tarihinde
Cidde’de gerçekleútirilmiú ve bu toplantÕda 3 teknik çalÕúma grubu
oluúturulmasÕna karar verilmiútir. Söz konusu teknik çalÕúma gruplarÕ, aktif
kalitesi ve sukuk ihracÕ, likidite yönetimi ve interbenak fonksiyonlarÕ ile úeriat
uygunlu÷u ve standart ürünler úeklinde sÕralanmaktadÕr. Fizibilite
çalÕúmalarÕnÕ nihai hale getirmek üzere 1-2 Mart 2016 tarihlerinde Ankara'da
BDDK, SPK, Hazine MüsteúarlÕ÷Õ, TCMB, øKB, Endonezya denetim otoritesi
temsilcileri ile Abu Dabi merkezli Deloitte ekibi tarafÕndan çeúitli toplantÕlar
gerçekleútirmiútir. Deloitte ekibinin yapaca÷Õ fizibilite çalÕúmasÕ ve
hazÕrlayaca÷Õ nihai rapora göre bu bankanÕn Endonezya’nÕn baúkenti
Jakarta’da veya østanbul’da kurulmasÕ beklenmektedir.
3.3.2.

Dünyadaki øslami FonlarÕn Büyüklü÷ü

Dünyada faizsiz bankacÕlÕkla ilgili olarak üç ana akÕmdan bahsetmek
mümkündür. Birinci ekol Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman,
Birleúik Arap Emirlikleri körfez ve Ortado÷u ülkeleri olarak adlandÕrÕlan
bölgedir. økinci ana akÕm ise, Malezya, Endenozya, Pakistan ve Brunei gibi
Müslüman nüfusunun yo÷un oldu÷u uzak do÷u bölgesinden oluúmaktadÕr.
BurasÕ faizsiz finans sisteminin klasik finans sistemine alternatiflerin
geliútirildi÷i ve sukuk piyasasÕnÕn yo÷un oldu÷u bir bölgedir.
Birinci akÕmÕ oluúturan körfez ülkelerinin toplam nüfusu 49 milyon iken
GSMH’si ise 1.642 milyar ABD dolarÕdÕr. Körfez ülkelerinin øslami finans
a÷ÕrlÕ÷Õ toplamÕ dünyada %65 oranÕndan fazladÕr. Kuveyt hariç sabit döviz
kurunu benimsemiú olan bu ülkelerin tamamÕnda enflasyon oranÕ %3 ve
büyüme oranÕ ise %4 civarÕnda gerçekleúmektedir. 1985’te BAE, 2003’te
Kuveyt, 2006’da Bahreyn, 2012’de Umman ve 2013’te ise Katar øslami finans
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kanununu yasalaútÕrÕlmÕútÕr. 2013 itibarÕyla øslami bankacÕlÕ÷Õn toplam
bankacÕlÕk içerisindeki payÕna bakÕldÕ÷Õnda Suudi Arabistan’da %49, Katar’da
%34, Kuveyt’te %45, Bahreyn’de %28 ve BAE’de %22 oranÕnda oldu÷u
görülmektedir. Katar’da bu oranÕn 2018 yÕlÕnda %34’e ve Suudi Arabistan’da
ise 2019 yÕlÕnda %70 oranÕna çÕkmasÕ beklenmektedir. Körfez ülkelerinde
konvansiyonel bankacÕlÕktan øslami bankacÕlÕ÷a dönüúen pek çok banka
bulunmaktadÕr. BunlarÕn en önemlileri National Bank of Sharjah (BAE-2002),
National Commercial Bank (Suudi Arabistan-2005), The Kuwait Real State
Bank (Kuveyt-2006), Al-Jazeera Bank (Suudi Arabistan-2007), Emirates
NBD (BAE-2007), Ahli United Bank (Kuveyt, Ortado÷u-2010) úeklinde
263
sÕralanabilir.
Malezya’da yer alan ürünlerin Türk katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn geliúmesine
katkÕ sa÷lamasÕ amacÕyla Malezya øslam BankalarÕ Birli÷i ile TKBB arasÕnda
15 MayÕs 2012 tarihinde iúbirli÷i anlaúmasÕ imzalanarak, söz konusu Ülkede
uygulanan 52 üründen Ülkemizde uygulanmayan ürünlerin katÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õna kazandÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Faizsiz bankacÕlÕkla ilgili üçüncü
ana akÕm ise, øngiltere, Hong Kong, Lüksemburg, New York ve Singapur gibi
264
Bu
ülkelerin faizsiz finans alanÕndaki faaliyetleri olarak zikredilmektedir.
piyasalarda øslami finansÕn ve ürünlerin geliúmesinin en önemli sebebi
Müslüman ve Körfez ülkelerindeki petrol gelirlerinden kaynaklanan ve faiz
hassasiyeti olan fonlara ulaúma çabasÕdÕr. Aúa÷Õdaki tabloda 2013-2016
dönemlerine iliúkin dünyadaki øslami finansal göstergeler yer almaktadÕr.
Tablo 4: Dünyadaki øslami Finansal Göstergeler
øúlem AdÕ
Toplam Aktifler*
ùeria Uyumlu Finansal VarlÕklar*
Toplam Finansman TutarÕ*
øslami BankalarÕn SayÕsÕ
øslami Windows SayÕsÕ

2013

2014

2015

Mart 2016

1.153

1.268

1.331

1.403

753

810

854

891

1.043

1.179

1.238

1.295

163

165

169

170

83

85

85

85

28.710

28.783

29.855

29.891

øslami BankalarÕn Personel SayÕsÕ 349.716

364.099

390.061

389.040

øslami BankalarÕn ùube SayÕsÕ

Kaynak: Veriler IFSB sitesinden alÕnarak tablo tarafÕmÕzdan oluúturulmuútur.
* Tutarlar Milyar USD’dir.
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Muhammad Qattan, “Islamic Banking in GCC Countries Facts and Figures”, Kuwait
University, 2015, ss.4-16.
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, s. 15.
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YukarÕdaki tabloda, IFSB’ye üye 17 ülkenin yapmÕú oldu÷u raporlama
tutarlarÕ yer almakta olup øslami finans sektörünün %90’ÕnÕ oluúturmaktadÕr.
Aktif büyüklü÷üne bakÕldÕ÷Õnda AralÕk 2013’ten Mart 2016 tarihine kadar
øslami finansÕn %22 oranÕnda arttÕ÷Õ görülmektedir. Tüm aktifin úeria uyumlu
olmamasÕnÕn temel sebebi üye ülkelerin bir kÕsmÕnda henüz úeria kurullarÕnÕn
tesis edilmemesi ve kurulsa bile aktifte yer alan tüm varlÕklarÕn uyumunun
incelenmemesidir. Öte yandan, Son yÕllarda øslami finansal kuruluú sayÕsÕnda
artÕú yaúanarak 170’e çÕkmasÕna karúÕn, øslami Windows (øslami Pencere)
sayÕsÕnÕn 85’te kaldÕ÷Õ görülmektedir. Mart 2016 tarihi itibarÕyla dünyadaki
øslami finansal kuruluúlarÕn úube sayÕsÕ 29.891 iken toplam personel sayÕsÕ
ise 389.040’tÕr.
øslami BankacÕlÕk ve finansal kuruluúlarÕn aktif büyüklü÷ü 1975’ten 2008
265
küresel krizine kadar yÕllÕk ortalama %15-20 oranÕnda , 2009-2014 yÕllarÕ
arasÕnda ise yÕllÕk olarak %17 civarÕnda artarak 1.870 milyar ABD dolarÕna
ulaúmÕútÕr. Söz konusu tutarÕn 1.477 milyar USD’si øslami bankacÕlÕk
aktiflerinden, 295 milyar USD’si sukuk ihracÕndan, 76 milyar USD’si øslami
Fon aktiflerinden ve 22 milyar USD’si ise tekaful (øslami sigorta)
iúlemlerinden oluúmaktadÕr. Suudi Arabistan’da øslami bankacÕlÕk toplam
sektörün %51’ini, Malezya’da %22’sini, Kuveyt’te %38’ini, Katar’da %25’ini,
Yemen’de %27’sini, Birleúik Arap Emirliklerinde %17’sini, Brunei’de %41’ini
266
ve Ürdün’de %13’ünü oluúturmaktadÕr.
Vatikan gazetesi L’Osservatore Romano, dünya ekonomik krzinin
çözümü için batÕ bankalarÕna øslami finansÕn ve øslami finansÕn etik
kurallarÕnÕn uygulanmasÕnÕ tavsiye etmektedir. 4 Mart 2009 tarihli gazete,
øslam temelli finansÕn etik kurallarÕnÕn uygulanmasÕ müúteriler ile bankalarÕ
birbirine yakÕnlaútÕracaktÕr. øslam temelli ve kira sertifikasÕ úeklinde
tanÕmlanan sukuk iúlemleri tahvil piyasasÕna alternatif olabilece÷i ifade
edilmektedir. Kar paylaúÕmÕna dayanan Sukuk iúlemleri sayesinde otomobil
sektörü pek çok sektör ve alt yapÕ çalÕúmalarÕ finansman sorununu çözebilir.
øslami finans sadece inançlÕ Müslümanlar için de÷il, Avrupa ve di÷er batÕ
267
ülkeleri için de iyi bir finansal çözüm getirebilir.
Beck, Demirgüç-Kunt ve Merrouche tarafÕndan yazÕlan makalede,
incelenen 22 müslüman ülkesindeki øslami bankacÕlÕk sektörünün 1995-2007
yÕllarÕ arasÕnda ÕlÕmlÕ bir artÕú kaydederek toplam bankacÕlÕk sektöründeki
268
Müslüman nüfusunun
payÕnÕn %10 civarÕnda oldu÷u tespit edilmiútir.
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Mehmet Asutay, a.g.m., 2012, 93-113.
øslamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report,
Kuala Lumpur, 2015, Malaysia, ISBN: 978-5687-42-6, ss. 7-9.
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Mehmet CAN, “Parameters of the Islamic Economic System”, International Symposium on
Sustainable Development, June 9-10, Sarajevo.
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Thorsen Beck, AslÕ Demirgüç-Kunt & Ouarda Merrouche, Islamic vs. Conventional
Banking Business Model, Efficiency and Stability, The World Bank Development Research
Group, Policy Research Working Paper: 5446, 2010, ss.1-42.
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a÷ÕrlÕklÕ oldu÷u Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Endonezya, Bahreyn,
Pakistan ve Türkiye’nin faizsiz bankacÕlÕk alanÕnda önemli oranda
büyüyebilece÷i öngörülmektedir. Faizsiz bankacÕlÕk varlÕklarÕnÕn finans
pazarÕndan daha büyük oranda pay alabilmesi için ekonomik ve politik
istikrarÕn sa÷lanmasÕ, mevzuat eksikliklerinin giderilmesi, teknolojik
yatÕrÕmlarÕn arttÕrÕlmasÕ, inovasyona yer verilmesi, ölçek ekonomisinden
yararlanÕlmasÕ, kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve müúteri odaklÕ
269
çalÕúma prensiplerinin tercih edilmesi ile mümkündür .
Dünyadaki øslami Sektörlerin Geliúme Endeksine bakÕldÕ÷Õnda birinci
sÕrada Malezya’nÕn 176 puanla birinci, Bahreyn’in 84 puanla ikinci ve Birleúik
Arap Emirliklerinin ise 78 puanla üçüncü sÕrada yer aldÕ÷Õ görülmektedir. ølk
üç sÕranÕn ardÕndan sÕralama Suudi Arabistan, Umman, Pakistan, Kuveyt,
Katar, Endonezya ve Sudan úeklindedir. Dünyadaki Müslüman ülkelerin
øslami Sektörlerin Geliúim Endeksi sÕralamasÕnda Türkiye’nin ancak 13 üncü
sÕrada 18 puanla yer aldÕ÷Õ görülmektedir. øslami finansÕn en fazla geliúti÷i
Malezya ile Türkiye karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda aradaki makasÕn çok fazla oldu÷u
270
görülmektedir.
Grafik 2: Dünyadaki øslami Sektörlerin Geliúme Endeksi
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Kaynak: Thomson Reuters, State of the Global Islamic Economy Report 2015/16

YukarÕda yer alan grafikte øslami sektörlerin geliúim endeksinde birkaç
kriter dikkate alÕnmaktadÕr. Bu sÕnÕflandÕrma yapÕlÕrken ülkelerde faaliyette
bulunan øslami finansal kuruluúlarÕn aktif tutarÕ, banka ve úube sayÕsÕ en
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Türkiye KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i
YayÕn No:5, 2015 østanbul, s. 27.
Zamir Iqbal, Financial Sector Assessment Program Republic of Turkey, Technical Note,
June 2016, s.3.
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önemli kriterdir. Di÷er kriterler ise kurumsallÕk, úeffaflÕk, sosyal sorumluluk ve
yayÕmlanan akademik üründür.
Müslüman ülkeleri arasÕnda øslami bankacÕlÕ÷Õn aktif büyüklü÷ü
bakÕmÕndan Malezya ilk sÕrada yer almaktadÕr. Bu ülkede øslami finans
alanÕnda, øslami ürün penceresi açan bankalar dahil olmak üzere, 38 kuruluú
faaliyet göstermekte olup aktif büyüklü÷ü 174 milyar dolardÕr. Dünya
sÕralamasÕna bakÕldÕ÷Õnda 5 katÕlÕm bankasÕ ile faaliyetlerini sürdüren
Türkiye’nin ilk 10 ülke içerisinde yer almadÕ÷Õ ancak aktif büyüklü÷üne göre
271
ise 45 milyar dolar bakiye ile 8 inci sÕrada yer aldÕ÷Õ görülmektedir.
Faizsiz finans alanÕnda faaliyet gösteren di÷er bir en önemli bölge
körfezdir. Dünyada faizsiz finans alanÕnda faaliyet gösteren en büyük altÕ
banka bu bölgede de konuúlanmÕútÕr. A÷ustos 2015 itibarÕyla söz konusu en
272
büyük altÕ bankanÕn aktif büyüklü÷ü 250 milyar USD’dir . Söz konusu
bankalarÕn aktif sÕralamasÕ aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr.
Grafik 3: Dünyadaki En Büyük øslami Bankalar

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles

YukarÕdaki grafikte, en büyük üç øslami banka Al Rajhi Bank, Kuwait
Finance House ve Dubai Islamic Bank úeklinde sÕralanmaktadÕr. Söz konusu
bankalarÕn aktif büyüklükleri sÕrasÕyla 80, 60 ve 35 milyar dolar civarÕndadÕr.
Bu tutarlar, dünyadaki büyük konvansiyonel bankalarla karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
nispeten küçük, ancak Türkiye’deki katÕlÕm bankalarÕna göre büyüktür.
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Zamir Iqbal, a.g.e., 2016, s.4.
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ÇalÕúmanÕn ilerleyen sayfalarÕnda dünyada øslami bankacÕlÕk alanÕnda
en büyük aktiflere sahip olan ülkelerden Malezya, Suudi Arabistan, Birleúik
Arap Emirlikleri (UAE), Kuveyt, Katar, Bahreyn, Pakistan ve Türkiye detaylÕ
incelenecektir. Türkiye haricinde bu ülkelerin incelenmesinin en önemli
nedenleri faizsiz finans alanÕnda mevzuatlarÕnÕ farklÕlaútÕrmalarÕ, úeri
danÕúma kurullarÕnÕn tesis edilmiú olmasÕ, yayÕmlanan akademik makale
sayÕsÕnÕn ve faizsiz finans alanÕnda faaliyet gösteren e÷itim kuruluúlarÕn
sayÕsÕnÕn yüksek olmasÕdÕr. øslami bankacÕlÕk alanÕnda dünya sÕralamasÕnda
ilk 10’da yer almayan øngiltere örne÷i de detaylÕ incelenmiútir. øngiltere
örne÷ine yer verilmesinin en önemli nedeni ise, Londra’nÕn küresel finans
merkezi olmasÕ ve bu merkezin faizsiz finans alanÕna da taúÕnma çabasÕdÕr.
øran devleti, øran AnayasasÕnÕn øslami esaslara uygun oldu÷unu ve tüm
bankacÕlÕk faaliyetlerinin øslami esaslara uygun oldu÷unu ileri sürmektedir.
Ancak bu ülkede bildi÷imiz anlamda øslami finansal ürünlerin uygulandÕ÷Õna
dair bir bilgi bulunmamaktadÕr. Bu çerçevede, øran’da øslami finansal aktiflerin
büyüklü÷ü 323 milyar USD seviyesinde olmasÕna ra÷men yukarÕda zikredilen
sebepten ve bu ülkenin farklÕlaútÕrÕlmÕú bankacÕlÕk uygulamalarÕ
bulunmadÕ÷Õndan øran örne÷i incelenmemiútir.
3.3.3.

Malezya’da Faizsiz BankacÕlÕk Sistemi

Nüfusunun yaklaúÕk olarak %68’ini Malay (ço÷unlu÷u Müslüman), %25
Çinli ve %7 Hintli olan Malezya øslami finansÕn geliúti÷i en önemli
merkezlerden birisidir. Malezya’nÕn nüfusu 30 milyondan fazla iken kiúi baúÕ
gelir 11 bin dolar seviyesindedir. Finansal ve ekonomik istikrarÕ büyük ölçüde
sa÷layan bu ülkede enflasyon oranÕ %2-3 arasÕnda ve iúsizlik oranÕ da
273
%4’ün altÕndadÕr.
Malezya’da øslami finansal hizmetlerin baúlangÕcÕ 1963 yÕlÕnda faaliyete
baúlayan HacÕlar Fonu Kuruluúu’na (Pilgrims Fund Corporation)
dayandÕrÕlmaktadÕr. Bu kuruluúun tasarruflarÕ arttÕrmak, katÕlÕm fonu
sahiplerinin paralarÕnÕ korumak ve bu paralarÕ faizsiz enstrümanlarda
de÷erlendirmek gibi iúlevi bulunmaktadÕr. Tabung Haji adÕ altÕnda
faaliyetlerini devam ettiren kuruluúun 2003 itibarÕyla 11.635 milyon Ringgit
net aktif de÷eri, 404 milyon Ringgit net kar, 411 milyon Ringgit katÕlÕmcÕ karÕ
274
ve 15 milyon Ringgit zekat bakiyesi bulunmaktadÕr.
Mahathir Muhammed’in 1981’de Malezya BaúbakanÕ olmasÕndan sonra
ülkeyi geliútirmek ve kalkÕndÕrmak amacÕyla pek çok uygulamayÕ hayata
geçirmiútir. Bu dönüúümün en önemli saç ayaklarÕndan birisi ise
konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn yanÕ sÕra øslami bankacÕlÕ÷a da önem
verilmesidir. Bu kapsamda, parlamento 1983 yÕlÕnda dünyada ilk defa øslami
273
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BankacÕlÕk Kanunu’nu kabul etti. Merkez bankasÕnÕn temel görevleri arasÕnda
øslami bankacÕlÕ÷Õn da düzenlenmesi, denetlenmesi ve geliútirilmesi de
275
sayÕlabilir.
Konvansiyonel bankacÕlÕkta likidite açÕ÷ÕnÕ veya fazlasÕnÕ yönetmek için
interbank piyasasÕndan günlük, haftalÕk, aylÕk olmak üzere finansman temini
yapÕlabilmektedir. Malezya Merkez BankasÕ øslami finansÕ geliútirmek, para
fazlasÕnÕ ve likidite açÕklarÕnÕ yönetmek amacÕyla 1994 yÕlÕnda øslami Para
PiyasasÕnÕ kurdu. ølk finansal ürün olarak, bankalararasÕ mudaraba yatÕrÕmÕnÕ
hayata geçirdi. Zamanla kar/zarar ortaklÕ÷Õ (mudaraba), sermaye ortaklÕ÷Õ
276
(muúaraka), murabaha ve di÷er finansal ürünler geliútirilmiútir.
øslami finansÕn, bankacÕlÕk sektörü içerisindeki payÕ %25 civarÕnda olan
ülkenin ayrÕ bir ekolü bulunmaktadÕr. Pek çok kuruluú tarafÕndan yayÕmlanan
øslami finansal endekslerde Malezya ilk sÕralarda yer almaktadÕr. Malezya’da
øslami finansÕn geliútirilmesi amacÕyla, øslami bankacÕlÕ÷a has yasal
mevzuatÕn farklÕlaútÕrÕlmasÕ, danÕúma kurullarÕnÕn tesis edilmesi ve
üniversiteler nezdinde araútÕrma merkezlerinin kurulmasÕ gibi pek çok atÕlÕm
gerçekleútirilmiútir.
Malezya BaúbakanÕ 30 Temmuz 1981 tarihinde “øslam BankasÕ Milli
Komisyonu”nu kurarak alÕnmasÕ gereken yol haritasÕnÕ açÕkladÕ. øslam dini
esaslarÕna göre limited úirket úeklinde kurulmasÕ, kanun alt yapÕsÕnÕn
hazÕrlanmasÕ, merkez bankasÕ denetimine tabi olmasÕ ve øslam Dini’ne
uygunlu÷unu denetlemek üzere “úer’i denetleme meclisi” kurulmasÕ
277
kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
3.3.3.1. Malezya’da øslami BankacÕlÕ÷a øliúkin Yasal Çerçeve
Malezya’da BankacÕlÕk sistemi genel olarak 3 aúamaya ayÕrÕlmaktadÕr.
Birinci aúama, 1963-1982 yÕllarÕ arasÕnda olup Tabung Haji gibi banka
olmayan øslami finansal kuruluúlarÕn kurulmasÕdÕr. Tabung Haji sayesinde,
Hac farizasÕnÕ yerine getirmek isteyen ve yeterince finansman bulamayan
kiúilerin belli bir dönem boyunca tasarruf etti÷i ve tasarruf dönemi sonunda
bu ibadeti gerçekleútirdi÷i bir sistemdir. øslami finansÕn ikinci aúamasÕ ise
1983-1993 yÕllarÕnÕ kapsayan dönemdir. Geliúme dönemi olarak da
adlandÕrÕlan bu evre øslami bankalarÕn, tekaful úirketlerinin kurulmasÕ ve
hükümet tarafÕndan faizsiz sertifikalarÕn ihraç edilmesi aúamasÕdÕr.
Malezya’da øslami bankacÕlÕ÷Õn uçuúa geçti÷i aúama ise 1994 yÕlÕ sonrasÕdÕr.
Uçuú aúamasÕ, øslami BankacÕlÕk Kanunu’nun kabul edildi÷i, øslami interbank
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piyasasÕnÕn ve úeria danÕúma kurulunun tesis edildi÷i ve yeni øslami ürünlerin
278
hayata geçirildi÷i dönemdir.
Malezya’da øslami BankacÕlÕlÕk ilk defa 1983 yÕlÕnda Malezya Berhad
279
øslam BankasÕ’nÕn 80 milyon Ringgit sermaye ile kurulmasÕyla baúlamÕútÕr.
Pencere úeklinde nitelendirilen øslami Window bankacÕlÕk faaliyetleri ise 1993
yÕlÕnda görülmektedir. Malezya’da bankacÕlÕk denetim otoritesi Bank Negara
Malaysia (BNM)’dÕr. øslami bankacÕlÕk sektörü Malezya’da son 30 yÕlda çok
büyük bir performans göstermiútir. Malezya’da ikili bir bankacÕlÕk sistemi
mevcut olup BNM’nin denetiminde hem konvansiyonel ve hem de øslami
280
bankacÕlÕk bulunmaktadÕr.
øslami finansal sistemin kÕsa sürede büyütülebilmesi için Malezya
Hükümeti 4 Mart 1993 øslami Windows bankacÕlÕk diye bilinen faizsiz
bankacÕlÕk tasarÕmÕnÕ hayata geçirmiútir. Bu sistemde ticari bankalarÕn
altyapÕ, personel ve úube kullanÕmlarÕna izin vererek ayrÕ bir pencerede
øslami bankacÕlÕk yapÕlmaktadÕr. BNM, 15 yerli ve yabancÕ mevduat
bankasÕna øslami esasa göre bankacÕlÕk ürünlerinin pazarlanmasÕna onay
281
vermektedir.
Malezya Merkez BankasÕ 2009 yÕlÕnda kabul etti÷i yasa ile Bank Negara
Malaysia’nÕn ùeriat DanÕúma Konsülü’nü (Malezya ùeriat DanÕúma KuruluMùDK) øslami Finans meselelerinde en yüksek otorite olarak kabul
282
etmiútir.
Finansal istikrarÕn sa÷lanmasÕ ve finansal reformlarÕn tamamlanmasÕ
amacÕyla Malezya Merkez BankasÕ Kanun’u da 2009 yÕlÕnda de÷iútirilmiútir.
Malezya’daki bankacÕlÕk sistemi 2013 yÕlÕna kadar tek bir mevzuat
çerçevesinde düzenlenmiúti. Malezya’da 2013 yÕlÕnda yeni Finansal
Hizmetler Kanunu ile birlikte øslami Finansal Hizmetler Kanunu’nun (øFHK)
kabul edilmesinden sonra finansal sektörün modernizasyonu anlamÕnda
önemli bir dönüm noktasÕ olmuútur. Malezya’da øslami bankalarÕn yaptÕklarÕ
iúlemlerde ve sözleúmelerde ùeriat kurallarÕna uygunluk ve úeriat denetimi
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yapÕlmaktadÕr. Malezya Merkez BankasÕ’nÕn úeriat uygunlu÷una iliúkin
283
açÕkladÕ÷Õ kararlar kamuoyu ile paylaúÕlmaktadÕr.
3.3.3.2. Malezya’da øslami BankacÕlÕ÷Õn Geliúimi
Malezya’da faaliyet gösteren 26 bankadan 13 tanesi yabancÕlara ait iken
en büyük iki banka ise Maybank ve CIMB’dir. Malezya’nÕn en önemli ihracat
geliri petrol, palm ya÷Õ, kauçuk, kakao, karabiber ve Hindistan cevizi ya÷ÕdÕr.
ømalat sanayinin GSMH’ye katkÕsÕ %30 civarÕnda olan ülkenin Proton ve
284
Perodua adlÕ iki yerli otomobil firmasÕ bulunmaktadÕr.
2014 yÕlÕ itibarÕyla Malezya’da toplam bankacÕlÕk sektörü 644 milyar USD
olup øslami bankacÕlÕ÷Õn sektör içerisindeki payÕ %21,3’e tekabül etmektedir.
øslami bankalarÕn kaldÕraç oranÕ (%12,5) konvansiyonel bankalarÕn (%11,5)
üzerindedir. øslami bankalarÕn aktif karlÕlÕ÷Õ (%0,9) ve özkaynak karlÕlÕ÷Õ
285
(%12) konvansiynel bankalarÕn oranlarÕnÕn biraz altÕnda gerçekleúmiútir.
Mart 2016 tarihi itibarÕyla Malezya’da 10 tanesi Windows olmak üzere
toplam 26 øslami banka ve 2.206 úube bulunmaktadÕr. Malezya’da faaliyet
gösteren øslami bankalarÕn SYR oranÕ %16,1, TDO oranÕ %1,4 ve özkaynak
karlÕlÕklarÕ ise %15,5 seviyesinde iken aktif toplamÕ ise 135 milyar USD
286
tutarÕndadÕr.
øslami sözleúmelere esas teúkil eden 12 adet temel sözleúmeler için
standartlar belirlenmiútir. Murabaha kontratÕna iliúkin olan standart 2013
yÕlÕnda yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir. Mudaraba, muúaraka, icara, istisna,
vedia, tavarruk, vekalet, kefalet, ba-i i÷ne, vaad ve hibeye iliúkin standart
taslaklarÕ kamuoyu ile paylaúÕlmÕú ve 2015 yÕlsonu itibarÕyla nihai standart
haline getirilmesi planlanmaktadÕr. øFHK’de úeriat standartlarÕ ile birlikte
operasyonel standartlar, gözetim fonksiyonu ve kararlar yer almaktadÕr.
Operasyonel standartlarda güçlü risk yönetimi, kurumsal yönetim, açÕklÕk,
úeffaflÕk ve di÷er operasyonel iúlemlere yer verilmektedir. Gözetim
fonksiyonlarÕnda ise, øslami finansal kuruluúlarÕn genel kurullarÕnÕn ve úeria
komitelerinin iúlemlerinin úeriat kurallarÕna uygunlu÷u ve rolleri ele
alÕnmaktadÕr. øslami finansal iúlemlerde úeriata uygunluk sözleúmeleri
bilançolarÕn ya aktif yada pasif tarafÕyla ilgilidir. Murabaha, istisna, icara ve
tevarruk iúlemleri satÕú esaslÕ, mudaraba ve muúaraka sözleúmeleri

283

øslamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report,
Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-5687-42-6, 2015, ss. 10-11.
284
Ali Koç, a.g.e., 2014.
285
Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report, 2016, s. 50-51.
286
IFSB, http://www.ifsb.org/psifi_03.php, 26.03.2017.

125

Türkiye Bankalar Birli÷i

özkaynak ve yatÕrÕm odaklÕ; vekalet, kefalet ve rehin sözleúmeleri ise ücreti
287
esas alan sözleúmelerdir.
3.3.4.

Pakistan’da Faizsiz BankacÕlÕk Sistemi

øngilizlerin sömürgesi altÕnda bulunan Hintli Müslümanlar ayrÕlarak øslami
de÷erler üzerine Pakistan’Õ kurmuúlardÕr. øngilizce bildikleri için batÕlÕ ilimleri,
Arapça bildikleri için øslami ilimleri, ekonomiye vakÕf olduklarÕ için øslami
288
finans ve kalkÕnma alanÕnda önemli modeller gerçekleútirebilmiúlerdir.
Pakistan 1947 yÕlÕnda ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmÕú ve bu ülkede 1973
yÕlÕnda kabul edilen anayasa ile birlikte bütün kanunlarÕnÕ øslami esaslara
uygun hale getirilmesi amacÕyla çalÕúmalar baúlatÕlmÕútÕr. øslam Düúüncesi
Konseyi’nden oluúan 15 kiúilik uzman ve âlimlerin ülke ekonomisinin faizden
arÕndÕrÕlmasÕ amacÕyla hazÕrladÕ÷Õ rapor 1980 yÕlÕnda meclise sunulmuútur.
Giriú ve beú fasÕldan oluúan raporun giriú kÕsmÕnda faiz yasa÷Õ ve hikmeti,
birinci bölümde hükümler, strateji ve alÕnmasÕ gereken tedbirler incelenmiútir.
økinci bölümde faiz yerine kar/zarar ortaklÕ÷Õ esaslarÕ, üçüncü bölümde mali
kuruluúlardan faizin kaldÕrÕlmasÕ, dördüncü bölümde merkez bankasÕnÕn
faaliyetleri ve faizsiz sistemde para politikasÕ ile son bölümde ise hükümetin
289
bütün iúlemlerinde faizin kaldÕrÕlma yollarÕ ele alÕnmÕútÕr.
Raporun sonuç kÕsmÕnda kurulmasÕ gereken alt komisyonlara, e÷itim
seferberli÷inin baúlatÕlarak toplumsal farkÕndalÕk oluúturulmasÕ amacÕyla
atÕlmasÕ gereken adÕmlara, vergi ve muhasebe gibi sistemlerin de Õslah
edilmesine, faizin kademeli olarak ilk önce banka ve mali kuruluúlardan
sonra hükümet iúlemlerinden ve nihayetinde ise milletlerarasÕ iliúkilerden
kaldÕrÕlmasÕ için öneriler getirilmektedir.
3.3.4.1. Pakistan’da øslami BankacÕlÕ÷a øliúkin Yasal Çerçeve
Pakistan’da çalÕúanlarÕn %44,8’i tarÕm alanÕnda istihdam edilmekte olup
GSYH’nin %23’ünü oluúturmaktadÕr. Pakistan Hükümeti ilk defa 1979
yÕlÕnda TarÕm Geliútirme BankasÕ (Agriculture Development Bank) vasÕtasÕyla
5 dönüm altÕnda arazisi olan çiftçilere faizsiz tarÕm kredisi kullandÕrmÕútÕr.
Kredinin bir kÕsmÕnÕn amacÕ dÕúÕnda kullanÕlmasÕ nedeniyle Hükümet 1988
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yÕlÕnda faizsiz tarÕm kredisini kaldÕrdÕ. Pakistan’da øslami finansal ürünler
290
olarak muúaraka, murabaha, mudaraba, selem ve icara uygulanmaktadÕr.
Pakistan’da øslami faaliyetler 1970’lerin son döneminde önem
kazanmaya baúlamÕútÕr. Pakistan’da kamu deste÷i ile Ocak 2002’de kurulan
ilk øslam BankasÕ Meezan Bank Limited’tir. økinci øslami banka ise Societe
Generale ùubesi adÕ altÕnda Mart 2002 döneminde faaliyete baúlamÕútÕr.
2003 yÕlÕnda øslami bankalarÕn ayrÕ bir tüzel kiúilik veya iútirak úeklinde
291
kurulabilece÷ine iliúkin düzenleme yapÕlmÕútÕr.
2013 yÕlÕnda, 6 banka tam øslami bankacÕlÕk (full-fledged) ilkelerine göre
iúlem yaparken 13 konvansiyonel banka ise bazÕ hizmetlerde øslami finansal
ürünler sunarak Windows faaliyetlerini yürütmektedir. HalkÕnÕn %98’i
Müslüman olmasÕna ra÷men Pakistan’daki øslami bankalarÕn finans
sisteminden aldÕ÷Õ pay %6,4’tür. Bu durumun en önemli sebepleri; øslami
bankacÕlÕk hizmetlerinin yeterince tanÕnmamasÕ, yeterli iletiúim kanallarÕnÕn
kurulmamasÕ, çalÕúanlarÕn e÷itim kalitesinin düúük olmasÕ, øslami bankacÕlÕk
ilke ve ürünlerinin konvansiynel bankacÕlÕktan tamamen farklÕ oldu÷u
konusunda kamuoyunun ikna edilememesi ve bankalarÕn kuruldu÷u
bölgelerin efektif olmamasÕ úeklinde sÕralanmaktadÕr. ønsan kayna÷Õ
kalitesinin arttÕrÕlmasÕ amacÕyla e÷itimlere önem verilmesi, çalÕútay,
konferans ve seminerlerin düzenlenmesi ve danÕúma kurullarÕnÕn tesis
edilmesi øslami finansÕn Pakistan’da potansiyelinin artmasÕna katkÕ
292
sa÷layacaktÕr.
Son yÕllarda kamu sektörünün özelleútirmeye a÷ÕrlÕk vermesi do÷rudan
yabancÕ yatÕrÕmÕn artmasÕna ve ABD, Birleúik KrallÕk, Suudi Arabistan ve
BAE’de çalÕúan iúçilerin paralarÕnÕ Pakistan’a göndermeleri nedeniyle önemli
293
Dünyada faizsiz finans
ölçüde sermaye giriúi yaúanmaktadÕr.
sÕralamasÕnda Bangladeú’in altÕnda 11 inci sÕrada yer alan Pakistan’Õn øslami
bankacÕlÕk aktifleri 10 milyar USD ve øslami Finansal aktifleri ise 15 milyar
USD seviyesindedir.
Shaikh’in yaptÕ÷Õ çalÕúmada, Pakistan’daki katÕlÕm bankalarÕnÕn daha
riskli firmalarÕ finanse etti÷i, daha yüksek operasyonel harcamaya maruz
kaldÕ÷Õ, likit varlÕklarÕn kullanÕlma imkanÕnÕn konvansiyonel bankalara
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nazaran daha düúük oldu÷u ve net kar payÕ marjÕnÕn net faiz marjÕndan daha
294
fazla oldu÷unu ileri sürmektedir.
2004 yÕlÕ itibarÕyla Pakistan’daki øslami BankalarÕn ürünlerinin yaklaúÕk
olarak %80’i murabaha ve finansal kiralama iken AralÕk 2009 yÕlÕnda bu oran
295
Söz konusu kalemlerin øslami bankacÕlÕk
%60’lara gerilemiútir.
sektöründeki payÕnÕn azalmasÕnÕn en temel nedeni Pakistan’Õn son yÕllarda
kira sertifikasÕ, müúaraka ve azalan müúaraka gibi enstrümanlarÕn
kullanÕmÕna baúlamasÕdÕr. Pakistan’da faaliyet gösteren bir bankanÕn aktif
büyüklü÷ü 2,5 milyar TL’den fazla ise büyük banka statüsünde
de÷erlendirilmekte olup bu kriterleri sa÷layan 6 banka bulunmaktadÕr.
Mezkur bankalarÕn bankacÕlÕk sektörü içerisindeki payÕ %60 oranÕnda ve
tamamÕ konvansiyonel bankalardan oluúmaktadÕr. øslami bankalar nispeten
küçük bankalardan oluúmaktadÕr.
3.3.4.2. Pakistan’da øslami BankacÕlÕ÷Õn Geliúimi
Pakistan’da øslami bankacÕlÕk özellikle 2002 yÕlÕndan sonra hükümetin
deste÷i ile para piyasasÕ, sermaye piyasasÕ, tekaful ve sukuk piyasalarÕnda
büyük baúarÕ yakalamÕútÕr. Merkez bankasÕ bünyesinde finansal sistemi
dönüútürme komisyonu kurulmuútur. Pakistan’daki øslami bankalarÕn son
dönemde yöneldikleri stratejik sektörler tarÕm, KOBø kredisi, mikrofinans ve
296
konut kredisi úeklinde sÕralanmaktadÕr.
Pakistan øslam bankalarÕnÕn riski ölçüm metodlarÕ bazÕ yönlerden
konvansiyonel bankalardan farklÕlÕk arz etmektedir. Risk yönetiminin úeriat
kurallarÕna uyumlu olmasÕ açÕsÕndan kurumsal úeria yönetiúimi (Sharia
Governance) ilkeleri benimsenmiútir. Bu konuda ilkeleri belirlemek, görüú
beyan etmek ve inceleme yapmak üzere, 24 Ekim 2003 yÕlÕnda Pakistan
Merkez BankasÕ bünyesinde DanÕúma Kurulu (sharia board) tesis edilmiútir.
Bu kurul 5 kiúiden oluúmakta olup, øslami finans alanÕnda yeterli deneyime
sahip hocalardan, bankacÕlardan, hukukçu ve muhasebecilerden
297
oluúmaktadÕr.
Pakistan’da 5 tane øslami banka ve 15 tane øslami window
298
Pakistan bankacÕlÕk sektörünün aktif büyüklü÷ü 2014
bulunmaktadÕr.
itibarÕyla 120 milyar USD’ye tekabül etmekte olup dünya bankacÕlÕk
sektöründeki payÕ %1,4 oranÕndadÕr. Söz konusu yÕlda øslami bankalarÕn
bankacÕlÕk sektörü içindeki payÕ Pakistan’da %10,4 oranÕndadÕr. øslami
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bankalarÕn kaldÕraç oranlarÕnÕn (%15,7) konvansiyonel bankalara (%8.1)
nispetle daha yüksek olmasÕna karúÕn aktif karlÕlÕ÷Õ (%0,6) ve özkaynak
299
karlÕlÕ÷Õ (%9) daha düúüktür.
Haziran 2016 itibarÕyla Pakistan’Õn bankacÕlÕk sektöründe 6 tam øslami
banka ve 17 adet øslami window bulunmaktadÕr. Söz konusu bankalarÕn
toplam 2.146 úubesi vardÕr. Tüm bankacÕlÕk sektörü ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
øslami bankalarÕn aktif büyüklü÷ü %11,4’e ve katÕlÕm fonu (mevduat)
%13,2’ye yükselmiútir. Mezkur tarihte finansal aktiflerin %36’sÕ azalan
muúaraka, %20’si murabaha, %13 müúaraka, %7 istisna, %7 icara ve %17
di÷er ürünlerden oluúmaktadÕr. Pakistan bankacÕlÕk sektörünün sermaye
300
yeterlilik rasyosu %16,1 iken øslami bankalarÕn SYR’si ise %13,4’tür.
3.3.5.

Bahreyn’de Faizsiz BankacÕlÕk Sistemi

Bahreyn’deki øslami bankacÕlÕ÷Õn toplam bankacÕlÕk sektörü içindeki aktif,
kredi ve mevduat oranlarÕ 1991-2001 yÕllarÕ arasÕnda oldukça sÕnÕrlÕ seviyede
301
Ancak, yapÕlan güncel çalÕúmalarda Bahreyn’de
olup %5’in altÕndadÕr.
øslami bankacÕlÕ÷Õn aktif büyüklü÷ünü son yÕllarda %30 civarlarÕna yükseltti÷i
ifade edilmektedir. øslami bankalarÕn kaldÕraç oranlarÕ aktif karlÕlÕ÷Õ ve
özkaynak karlÕlÕ÷Õ konvansiyonel bankalara göre daha düúük iken son
dönemde birbirine oldukça yakÕnsamÕútÕr. AralÕk 2014 dönemi itibarÕyla her
iki sektörün aktif karlÕlÕ÷Õ %1,2 ve özkaynak karlÕlÕ÷Õ %9 oranlarÕnda
302
gerçekleúmiútir. Aúa÷Õdaki grafikte Bahreyn’de faaliyet gösteren en büyük
303
øslami bankalar yer almaktadÕr.
Grafik 4: Bahreyn øslami BankacÕlÕk SÕralamasÕ

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles
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Grafik 4’ten de anlaúÕlaca÷Õ üzere, Bahreyn’in en büyük bankasÕ 21
milyar dolar aktif büyüklü÷ü ile Albaraka BankacÕlÕk Grubuna aittir. økinci ve
üçüncü sÕrada yer alan bankalar ise Al Salam Bank Bahreyn ve Bank ABC
Islamic’tir. Mezkûr bankalarÕn aktif büyüklü÷ü nispeten küçük olmakla birlikte
5 milyar USD ve 3,5 milyar USD bakiye arz etmektedir.
3.3.6.

Suudi Arabistan’da Faizsiz BankacÕlÕk Sistemi

2014 yÕlÕ itibarÕyla Suudi Arabistan’Õn finansal aktif toplamÕ 568 milyar
USD ve øslami bankacÕlÕk aktifleri ise 291 milyar USD ile %51,2 oranÕna
tekabül etmektedir. Son yÕllarda katÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalar
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda genellikle kaldÕraç oranlarÕ (%7) ve özkaynak karlÕlÕklarÕ
(%14) birbirlerine yakÕn gerçekleúmiútir. 2010-2014 yÕllarÕ arasÕnda aktif
karlÕlÕ÷Õna bakÕldÕ÷Õnda ise %2,8 oranÕndan düúerek %1,9 oranÕ ile
304
Grafikte Suudi
konvansiyonel bankacÕlÕ÷a yakÕnsadÕ÷Õ görülmektedir.
Arabistan’da faaliyet gösteren en büyük øslami bankalar yer almaktadÕr.
Grafik 5: Suudi Arabistan'da Faaliyet Gösteren En Büyük øslami
Bankalar

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren en büyük banka Al Rajhi Bank olup
aktif büyüklü÷ü 82 milyar USD’dir. økinci, üçüncü ve dördüncü büyük
304

Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report, 2016, ss. 48-49.

130

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

bankalar ise Alinma Bank (22 milyar USD), Bank Aljazira (18 milyar USD) ve
305
Faisal Islamic Bank (16 milyar USD) úeklinde sÕralanmaktadÕr.
øslami finansÕn geliúti÷i di÷er bir önemli ülke ise Suudi Arabistan’dÕr.
Mart 2016 tarihi itibarÕyla Suudi Arabistan’da 8’i Windows olmak üzer toplam
12 adet øslami banka bulunmaktadÕr. BankalarÕn aktif toplamÕ 220 milyar
USD’ye ulaúÕrken úube sayÕsÕ 798 ve bu alanda çalÕúan personel sayÕsÕ da
20.369 kiúidir. Söz konusu alanda çalÕúan bankalarÕn SYR’si %19,5, TDO’su
306
%4 ve özkaynak karlÕlÕklarÕ ise %15 seviyesindedir.
3.3.7.

UAE’de Faizsiz BankacÕlÕk Sistemi

Birleúik Arap Emirlikleri (BAE) dünya ham petrol rezervlerinin %10’a ve
do÷algaz kaynaklarÕnÕn %3,2’sine sahiptir. Do÷al kaynaklarÕn büyük bir kÕsmÕ
Baúkent Abu Dabi’de iken Dubai ise finansal bir merkezdir. Bu ülkede alt
yapÕ yatÕrÕmlarÕ, inúaat, taúÕma, turizm, üretim, teknoloji ve liman yatÕrÕmlarÕ
dikkat çekmektedir. 2014 yÕlÕnda bütçe fazlasÕ olan ülkenin hükümet
borçlarÕnÕn GSMH’ye oranÕ %24 civarÕndadÕr. 2008 Küresel krizin ardÕndan
ekonomisi %2,7 daralan BAE sonraki dönemde toparlanma e÷ilimine girmiú
307
ve son üç yÕlda %5,5 ile %6 arasÕnda büyüme performansÕ göstermiútir.
BAE Merkez BankasÕ’nÕn temel görevi etkin finansal sistemin tesis
edilmesi, ekonomik ve finansal istikrarÕn sa÷lanmasÕdÕr. Para arzÕ
göstergeleri olarak ଵ , ଶ , ve ଷ kullanÕlmakla birlikte likidite açÕsÕndan
ଶ ’nin daha iyi gösterge oldu÷u ifade edilmektedir. AralÕk 2015 dönemi
itibarÕyla BAE’de 23 yerel, 6 körfez ve 20 yabancÕ banka olmak üzere toplam
49 banka bulunmaktadÕr. Bu tarih itibarÕyla toplam 960 úube ve 5.119
bankamatik (ATM) bulunan ülkede bankacÕlÕk sektörü SYR oranÕ %18,3’tür.
BankacÕlÕk sektörünün toplam aktif büyüklü÷ü 674 milyar, kredisi 404 milyar
308
ve mevduatÕ da 401 milyar dolardÕr.
BAE’de øslami bankacÕlÕk ile ilgili kanuni düzenlemeler ilk defa 1985
yÕlÕnda baúlamÕútÕr. Burada faaliyet gösteren øslami bankalarÕn konvansiyonel
bankalara göre bir takÕm istisnalara tabi olmasÕna karúÕn øslam Dini
hükümlerine aykÕrÕ olmayan her türlü bankacÕlÕk hizmetlerini do÷rudan tek
baúÕna veya baúka kurumlarla ortak yürütebilme imkanÕ bulunmaktadÕr.
YapÕlan iú ve hizmetlerin øslam Dinine uygunlu÷unu denetlemek üzere

305
https://www.islamicfinance.com/islamic-banksmalaysia/page/2/?p=true&search1=banks&country, 14.07.2016.
306
IFSB, http://www.ifsb.org/psifi_03.php., 24.03.2017.
307
Deloitte, “The Bank Industry in the UAE”, A Middle East Point of View, 2011, ss. 16-20.
308
Central Bank of The UAE, “Monetary, Banking & Financial Markets Developments”, 2016,
https://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=32
0 (12.06.2017), , ss.1-8.
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309

kurulan úeria boardun kararlarÕ ba÷layÕcÕ niteliktedir.
BankacÕlÕk alanÕnda
dünya sÕralamasÕnda 4 üncü sÕrada yer alan BAE øslami bankacÕlÕ÷Õn aktif
büyüklü÷ü 113 milyar USD ve øslami finansal aktiflerin büyüklü÷ü ise 140
milyar USD seviyesindedir. BAE’de faaliyet gösteren en büyük banka
sÕralamasÕ aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr.
Grafik 6: BAE’de Faaliyet Gösteren En Büyük øslami Bankalar

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles

BEA’da øslami bankacÕlÕk alanÕnda faaliyet gösteren en büyük üç banka
Dubai øslamic Bank (34 milyar USD), Abu Dhabi øslamic Bank (30,5 milyar
USD) ve Emirates øslamic Bank (11,6 milyar USD) úeklinde
310
sÕralanmaktadÕr.
3.3.8.

øngiltere’de Faizsiz BankacÕlÕk Sistemi

Londra 1980’lerden beri øslami finansal iúlemlerin yer aldÕ÷Õ bir piyasa
olmasÕna karúÕn øslami bankacÕlÕ÷Õn bu ülkede geliútirilmesi amacÕyla ilk defa
1994 yÕlÕnda Bank of England øslami bankalarla iletiúim hattÕ kurmuútur. 2012
yÕlÕ itibarÕyla Birleúik KrallÕk’ta ùeriat uyumlu (shari’ah-compliant) aktiflerin
311
toplam tutarÕ 18.605 Milyon USD’ye yükselmiútir.

309
The Natioanal Opinion, “Defining Sharia's role in the UAE's legal foundation”,
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/defining-sharias-role-in-the-uaeslegal-foundatio. (12.04.2017)
310
https://www.islamicfinance.com/islamic-banksmalaysia/page/2/?p=true&search1=banks&country, 14.07.2016.
311
Mehmet Asutay Ahmet Faruk Aysan and Cenk C. Karahan, Reflecting on the Traejctory of
Islamic Finance: From Mit Ghamr to the Globalisation of Islamic Finance, Afro Eurasian
Studies, Vol. 2, Issues &2, ss. 5-14.
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øslam ülkelerinin sermaye ihtiyacÕnÕn bulunmasÕna ra÷men bankacÕlÕk ve
finans sisteminin yeterince geliúmemiú olmasÕ, Müslüman ülkelerinde
mevzuat alt yapÕsÕnÕn bir takÕm eksiklikler barÕndÕrmasÕ, yatÕrÕm imkan ve
ortamlarÕnÕn bulunmamasÕ nedeniyle Müslüman ve Arap sermayesinin
önemli bir kÕsmÕ ABD ve Avrupa ülkelerine yönelmiútir. Nitekim øngiltere
hükümeti gerekli deste÷i vererek mevzuat alt yapÕsÕnÕ süratle pek çok
Müslüman ülkesinden önce bitirmiútir. AyrÕca, øngiltere’nin bir úehri olan
Durham Üniversitesinde øslami finans ile ilgili oluúturulan master programÕ
dünyadaki en eski programlardan birisidir. YaratÕlan akademik farkÕndalÕkla
birlikte øngiltere’de øslami finansla ilgili olarak yayÕmlanan makale sayÕsÕ pek
çok Müslüman ülkesinden fazladÕr. øngiltere’de (Birleúik KrallÕk) faizsiz
bankacÕlÕ÷Õn aktif büyüklü÷ü yaklaúÕk olarak 5 milyar USD seviyesindedir.
Birleúik KrallÕk’ta faaliyet gösteren en büyük øslami bankalar aúa÷Õdaki
grafikte sÕralanmÕútÕr.
Grafik 7: øngiltere’de Faaliyet Gösteren En Büyük øslami Bankalar

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles

øngiltere’de faaliyet gösteren en büyük øslami banka 2.2 milyar USD aktif
büyüklü÷ü ile Bank of London and Middle East bankasÕdÕr. Di÷er büyük
øslami bankalar Al Rayan Bank (1 milyar USD), Gatehouse Bank (400 milyon
USD) úeklinde sÕralanmaktadÕr. Avrupa øslami KalkÕnma BankasÕ’da
(European Islamic Investment Bank) 214 milyon USD aktif büyüklü÷ü ile 5
inci sÕrada yer almaktadÕr.
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4. Bölüm
Türk KatÕlÕm BankalarÕnÕn Ve BankacÕlÕk Sektörünün Mukayeseli
Analizi
Denetim otoritelerinin almÕú oldu÷u kararlar nedeniyle katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ
da tÕpkÕ mevduat bankalarÕ gibi etkilenmektedir. BDDK ve TCMB’nin almÕú
oldu÷u kararlar genellikle kredi tahsisi ve kullandÕrma, mevduat toplama,
likidite ve sermaye yeterlili÷i gibi hususlarda önemli etkiler hissedilmektedir.
TCMB Para PolitikasÕ Kurulu’nun (PPK) yapmÕú oldu÷u toplantÕlarda
gösterge faiz oranlarÕnÕ bazen aúa÷Õya indirdi÷i gibi bazen de yukarÕya
çÕkarabilmektedir. Söz konusu artÕúlar zaman zaman ÕlÕmlÕ bir seyir izlerken
bazen de piyasa beklentisinin ötesinde daha yüksek oranlarda de÷iúti÷i de
görülmektedir.
Türk bankacÕlÕk sektörünün sa÷lamlÕk göstergelerinden sermaye
yeterlilik rasyosunun yüksek olmasÕ, kredi takip oranlarÕnÕn düúük olmasÕ ve
mevduatÕn krediyi karúÕlama oranlarÕnÕn yükselmesi aktif kalitesinin
artmasÕna yol açmÕútÕr. YapÕlan çalÕúmada Türk bankacÕlÕk sektörünün 2008
küresel krizinden çok fazla etkilenmedi÷i görülmektedir. Bu durumun en
önemli sebebi, aktif kalitesinin yüksek olmasÕ, kaldÕraç oranlarÕnÕn düúük
olmasÕ, yurtdÕúÕ fonlarÕn geliúmekte olan piyasalara yönelmesi, Ülkemizde
geniúletici para ve maliye politikalarÕnÕn uygulanmasÕ úeklinde
312
sÕralanmaktadÕr.
4.1.

OsmanlÕdan Günümüze BankacÕlÕk Tarihçesi, Denetim Ve
øslami Finans Ekosistemi

OsmanlÕ tebaasÕndaki müslüman halkÕn, faizin haram oldu÷u
konusundaki inançlarÕ dolayÕsÕyla Türkler bankacÕlÕk ve bankerlik iúlemleri ile
u÷raúmamÕúlardÕr. OsmanlÕ döneminde bankacÕlÕk faaliyetleri ile u÷raúanlar
genellikle Galata sarraflarÕ ve bankerleri olan gayrimüslimlerdi. OsmanlÕ
döneminde 1865 yÕlÕnda Murabaha Nizamnamesi adÕ ile yayÕmlanmÕú tebli÷
faize iliúkin düzenlemeler getirmektedir. Bu Nizamnamede faiz oranÕnÕn aylÕk
%1’i geçmemesi, bileúik faize izin verilmemesi, borcun yenilenmesi
durumunda anaparaya eklenen fahiú (yüksek) faizin indirilmesi, subaúÕlÕk
aidatÕ veya di÷er adlar altÕnda para almanÕn kesinlikle yasak oldu÷u
hükümetçe kararlaútÕrÕlmÕútÕr. 1888 yÕlÕnda bu Nizamnamede yapÕlan
313
de÷iúiklik ile faiz oranÕ yÕllÕk %9 oranÕna indirilmiútir.
312

Eriúah ArÕcan ve Baúak TanÕnmÕú Yücememiú, “Ekonomik Geliúmeler ve Seçilmiú
Göstergelerle Türkiye’de BankacÕlÕk Sektörü”, øktisadi AraútÕrmalar VakfÕ, østanbul , 2015,
ss.44-51.
313
Haydar Kazgan, OsmanlÕdan Cumhuriyete Türk BankacÕlÕk Tarihi, Türkiye Bankalar
Birli÷i, østanbul. ISBN 975-7104-10-8, 1997, ss. 194-196.
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OsmanlÕ liman kentlerinde tüccar, toptancÕ ve perakendeci esnafÕn
Galata bankerlerine ödedi÷i faiz yÕllÕk %18-20 civarÕnda iken aynÕ nitelikteki
FransÕz ve øngiliz vatandaúlarÕnÕn kredi faiz maliyeti %4-5’lere tekabül
etmektedir. Kambiyo iúlemlerine aracÕlÕk ve finansman ihtiyacÕnÕ gidermek
amacÕyla OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nda hükümetin öncülü÷ü ile “Banque de
Constantinople” bankasÕ 1845’te kurulmuútur. OsmanlÕ’daki altÕn ve gümüú
stokunun tükenmesi nedeniyle østanbul BankasÕ kaime adÕ verilen bir tahvili
314
ihraç etmeye baúlamÕútÕr . OsmanlÕda kurulan ilk bankalardan bir di÷eri ise
Bank-Õ Dersaadet’tir. Söz konusu banka, OsmanlÕ maliyesinin aldÕ÷Õ 130
milyon kuruúluk borcu ödeyememesi ve 1848’de Fransa’da baú gösteren
315
FransÕz øhtilali’nin olumsuz etkisi nedeniyle 1852’de iflas etmiútir.
Hükümet bütçe açÕklarÕnÕ kapatmak amacÕyla Amerika’dan getirdi÷i
baskÕ makinasÕyla ikinci tertip kaimeler basmÕútÕr. KÕsa sürede kaimelerin
altÕn ve gümüú karúÕlÕklarÕ düúmüútür. østanbul BankasÕ 1 sterlini 110 kuruúa
ve 24 frankÕ 100 kuruúa eúitleyebilmek için spekülasyona giriúmiútir. Bir süre
sonra özkaynak problemine düúen østanbul BankasÕ hükümet kararÕyla 1850
316
yÕlÕnda tasfiye edilmiútir.
øngiltere KrallÕ÷Õ 24 MayÕs 1856 yÕlÕnda faaliyet merkezi østanbul’da,
yönetim merkezi Londra’da olmak üzere 500 bin sterlin sermaye ile Ottoman
Bank’Õ (OsmanlÕ BankasÕ) kurmuútur. 15 Ekim 1857 tarihli gazete sayÕsÕnda
OsmanlÕ BankasÕ’nÕn Galata, Beyrut ve øzmir úubeleriyle faaliyetlerini
sürdürdü÷ü, tüccarlara cari hesap açmak suretiyle ticari sandÕk görevini ifa
ettikleri, mevduat kabulüne baúlayarak mevduat müúterisine faiz
ödeyecekleri ve iskonto iúlemlerinde makul faiz haddi uygulayacaklarÕ ifade
edilmiútir. Ottoman Bank’Õn yurtdÕúÕndan %4 oranÕnda fon bularak ülkemizde
%10’larla plase etmesi baúkalarÕnÕn da iútahÕnÕ kabartmÕútÕr. 1858 yÕlÕnda
Banque de Turquie (Türkiye Ticaret ve SÕnai BankasÕ) her biri 20 sterlin
de÷erinde 50 bin adet hisse senedinden oluúan 1 milyon sterlin sermaye ile
kurulmuútur. AyrÕca, 8 KasÕm 1858 tarihli OsmanlÕ Hükümeti’nin sözleúmesi
ile 300 bin sterlin sermayeli Union Financiere (Finans Birli÷i) adÕ altÕnda yeni
bir banka kurulmuútur. Bu finans úirketinin hükümetle imzaladÕ÷Õ anlaúma
gere÷ince en önemli görevi kambiyo kurunu 1 sterlin 110 kuruú olmak üzere
317
sabit tutmak olarak belirlenmiútir.
OsmanlÕ döneminde pek çok yerli ve yabancÕ banka kurulmasÕna
ra÷men merkez bankasÕ fonksiyonlarÕnÕ icra eden ilk banka OsmanlÕ
BankasÕ’dÕr. FransÕz sermayesinin de katÕlÕmÕyla büyüyen ve Bank-Õ Osmanii ùahane adÕ altÕnda faaliyetini sürdüren bankanÕn OsmanlÕ ømparatorlu÷u
için banknot çÕkarma ve Devlet’in hazine iúlemlerini yürütme yetkisi
314

Kazgan, a.g.e., ss. 25-27.
BayÕndÕr, a.g.e., 2005, s. 29.
Kazgan, a.g.e., s. 28.
317
Kazgan, a.g.e., ss. 52-62.
315
316
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bulunmaktaydÕ. Söz konusu banka kaime adÕyla tedavülde bulunan ve
saygÕnlÕ÷ÕnÕ yitiren paralarÕn yerine sa÷lam para çÕkarma görevini
318
üstlenmiútir.
OsmanlÕ BankasÕ’nÕn banknot ihracÕnda, para yaratma gücünü
kullanmakta aciz kalÕnca bu boúlu÷u doldurmak üzere Galata bankerleri
önderli÷inde “Societe Generale de e’Empire Ottoman” (OsmanlÕ Umum
BankasÕ) adÕnda yeni bir banka kurulmuútur. OsmanlÕ’da donanma, askeri
donatÕm, yol, liman, altyapÕ faaliyetleri ile birlikte ihtiúamlÕ saraylarÕn
yapÕlmasÕ bütçe açÕklarÕnÕn inanÕlmaz derecede yükselmesine yol açmÕútÕr.
Bütçe açÕklarÕnÕn finanse edilebilmesi için OsmanlÕ Hükümeti adÕna
bankalarÕn iç ve dÕú borç bulmalarÕ veya borca aracÕlÕk etmeleri
gerekmekteydi. Bu sebeple, “Societe Generale de France” OsmanlÕ
hükümeti namÕna 50 milyon frank de÷erinde hazine bonosu ihraç etmek
319
üzere anlaúma imzalanmÕútÕr.
Söz konusu dönemde ulusal bankacÕlÕk sisteminin kurulmasÕ için yeterli
sermaye birikiminin bulunmamasÕ ve
tarÕmla u÷raúan çiftçilerin
baúvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapÕnÕn olmamasÕ nedeniyle çiftçiler
ancak yüksek faizle borçlanabiliyorlardÕ. Ezilen çiftçileri tefecilerin elinden
kurtarmak amacÕyla OsmanlÕ SadrazamÕ Mithat Paúa, 1863 yÕlÕnda Pirot
KasabasÕ'nda, çiftçilerin oluúturdu÷u kaynakla ve devlet öncülü÷ünde
"Memleket SandÕklarÕ" denilen bir organizasyonu kurmuútur. Söz konusu
sandÕklar milli bankacÕlÕ÷Õn ilk örne÷i olarak tarihe geçmiútir. 1867 yÕlÕnda
"Memleket SandÕklarÕ Nizamnamesi"nin yürürlü÷e girmesiyle OsmanlÕ
Devleti'nin her yanÕnda sandÕklar faaliyete baúlamÕútÕr. Zamanla sandÕklarÕn
etkinliklerinin azaldÕ÷ÕnÕ gören hükümet, 1883'te aynÕ amaçlar do÷rultusunda
"Menafi SandÕklarÕ"nÕ kurmuútur. A÷ustos 1888'de mezkur sandÕklarÕn
görevini üstlenmek üzere modern finans kuruluúu olarak Ziraat BankasÕ
kurulmuú ve Menafi SandÕklarÕ da banka úubelerine dönüútürülerek
faaliyetini devam ettirmiútir. Ziraat BankasÕ'nÕn ilk kuruluúundaki görevleri,
satÕlmasÕ mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karúÕlÕ÷Õnda
çiftçiye kredi kullandÕrmak, faiz karúÕlÕ÷Õnda tevdiat kabul etmek ve son
olarak ziraat faaliyetine iliúkin sarraflÕk ve aracÕlÕk iúleri yapmak úeklinde
320
sayÕlmÕútÕr.
Ziraat BankasÕ Hicaz DemiryollarÕ için halktan topladÕ÷Õ ianenin
düzenlenmesine ve Birinci Dünya SavaúÕnÕn finansmanÕnda bazÕ vergi
tahsilat görevini üstlenerek OsmanlÕ imparatorlu÷una faizsiz kaynak temin
etmiú ve bir anlamda merkez bankasÕ görevini üstlenmiútir. Ziraat
BankasÕ’nÕn úubelerinin bulunmadÕ÷Õ yerlerde bu görevi Mal SandÕklarÕ
318

ølker ParasÕz, Para Banka ve Finansal Piyasalar, østanbul, Ezgi YayÕnevi, 2009, s. 290.
Kazgan, a.g.e., ss. 109-110.
http://www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/Hakkimizda/Pages/BankamizTarihcesi.aspx.
25.11.2015.
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320
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üstlenmiútir. 1916 yÕlÕnda Ziraat BankasÕ Kanunu yürürlü÷e konularak
bankacÕlÕk faaliyetlerini ziraat iúlemleri dÕúÕnda geniúletme ve çeúitlendirme
321
görevi verilmiútir .
Cumhuriyetten önceki dönemde kurulan OsmanlÕ BankasÕ, Ziraat
BankasÕ, ønterbank, Unicredit Banka di Roma, Milli AydÕn BankasÕ ve Türk
Ticaret BankasÕ, hariç tutuldu÷unda 86 bankanÕn ülkemizde kuruldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. (Bkz: Ek 6) AyrÕca The Royal Bank Of Scotland Plc.’de
Türkiye’de 1921 yÕlÕnda faaliyetlerine baúladÕ÷Õ hesaba katÕldÕ÷Õnda
Türkiye’deki ilk özel banka 1924 yÕlÕnda kurulan Türkiye øú BankasÕ A.ù.’dir.
Milli AydÕn BankasÕ (1913), Türk Ticaret BankasÕ (1913), Tütüncüler BankasÕ
Yaúarbank A.ù. (1924), Eskiúehir BankasÕ T.A.ù. (1927), øktisat BankasÕ
A.ù. (1927), Egebank A.ù. (1928), Etibank A.ù. (1935), Demirbank A.ù.
(1953), SÕnai YatÕrÕm Bank (1963), Ulusal Bank T.A.ù. (1985), Bank Kapital
Türk A.ù. (1986), T. Emlak BankasÕ A.ù. (1986), Yurt Ticaret ve Kredi
BankasÕ A.ù. (1986), Birleúik Türk Körfez BankasÕ A.ù. (1987), KÕbrÕs Kredi
BankasÕ LTD. (1989), Tekfen YatÕrÕm ve Finansman BankasÕ A.ù. (1989),
Kentbank A.ù. (1992), Toprakbank (1992) Park YatÕrÕm BankasÕ A.ù. (1992),
Sümerbank (1995), Ege Giyim Sanayi Bank (1997), Okan YatÕrÕm BankasÕ
A.ù. (1998), Atlas YatÕrÕm BankasÕ A.ù. (1999), Morgan Garanty Trust
Company of N.Y.(1999) Türkiye’de yaúanan 2001 krizi nedeniyle toplamda
mezkûr 24 bankanÕn faaliyet iznine son verilmiútir. Söz konusu bankalarÕn
Türk ekonomisine getirdi÷i mali yükün 60 milyar dolarÕ aútÕ÷Õ ifade
edilmektedir.
1928 yÕlÕnda kurulan ve Uzan ailesine ait olan Türkiye ømar BankasÕ
A.ù.’nin devlet tahvili ve hazine bonosunda açÕ÷a satÕú, çift kayÕt, muhasebe
hilesi, denetim elemanlarÕndan bilgi ve belge gizleme, bankanÕn grup
faaliyetleri do÷rultusunda istismar edilmesi sebebiyle banka faaliyetlerine
4389 sayÕlÕ Bankalar Kanunu’nun 14. maddesinin 3. fÕkrasÕ gere÷ince,
istenen tedbirlerin kÕsmen ya da tamamen alÕnmadÕ÷Õ ve yükümlülüklerin
vadesinde yerine getirilmemesi nedeniyle 3 Temmuz 2003 tarihinde BDDK
322
tarafÕndan TMSF’ye devredilerek faaliyetine son verilmiútir.
1996 yÕlÕnda kurulan Asya KatÕlÕm BankasÕ’nÕn, BDDK’nÕn 22.07.2016
gün ve 6947 sayÕlÕ KararÕ ile; Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonunun (Fon)
talebi üzerine 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 107’inci maddesinin son
fÕkrasÕ uyarÕnca, faaliyet izni kaldÕrÕlmÕútÕr.
OsmanlÕ dönemi dahil bankacÕlÕk lisansÕ bulunupta faaliyetleri sona eren
bankalarÕn tablosu aúa÷Õda yer almaktadÕr.

321
322

Kazgan, a.g.e., ss. 167-171.
http://www.tmsf.org.tr/2017.tr?bid=79, 21.03.2017.
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Tablo 5: Türkiye'de Faaliyeti Sona Eren Bankalar
SÕra Eft
No Kodu

Banka AdÕ

Sektöre
Giriú
Tarihi

Sektörden
ÇÕkÕú Tarihi

1

89 OSMANLI BANKASI A.ù.

01.01.1863

21.12.2001

2

90 INTERBANK A.ù.

07.05.1888

30.06.2001

3

87 UNICREDIT BANCA Dø ROMA

01.09.1911

30.11.2008

4

55 MøLLø AYDIN BANKASI

27.02.1913

27.12.2002

5

09.03.1913

14.08.2002

01.09.1921

30.03.2017

7

60 TÜRK TøCARET BANKASI A.ù.
THE ROYAL BANK OF
88 SCOTLAND PLC.
T.TÜTÜNCÜLER BANKASI
66 YAùARBANK

17.09.1924

31.01.2001

8

51 ESKøùEHøR BANKASI T.A.ù.

15.01.1927

30.06.2001

9

30 øKTøSAT BANKASI T.A.ù.

30.04.1927

07.12.2001

10

63 T.øMAR BANKASI

28.03.1928

03.07.2003

11

50 EGEBANK A.ù.

05.04.1928

31.01.2001

12

3 ETøBANK A.ù.

14.06.1935

28.12.2001

6

13

48 DEMøRBANK A.ù.

15.09.1953

19.12.2001

14

58 SINAø YATIRIM B.

13.03.1963

29.03.2002

15

71 FORTøS BANK A.ù.

14.04.1964

13.02.2011

07.11.1985

30.04.2001

03.12.1985

19.09.2005

23.12.1985

03.10.2006

16
17
18

102 ULUSAL BANK T.A.ù.
AK ULUSLARARASI BANKASI
107 A.ù.
93 KOÇBANK

19

105 BANK KAPøTAL TÜRK A.ù.

01.01.1986

31.01.2001

20

01.01.1986

30.06.2001

21

112 T.EMLAK BANKASI A.ù.
YURT TøCARET VE KREDø
130 BANKASI A.ù.

01.01.1986

31.01.2001

22

106 PORTIGON A.G.

02.01.1986

15.11.2013

23

25.08.1987

12.03.2004

24

110 CREDIT LYONNAIS
BøRLEùøK TÜRK KÖRFEZ
114 BANKASI A.ù.

01.09.1987

31.07.2001

25

118 KIBRIS KREDø BANKASI LTD

22.06.1989

28.09.2000

26

120 TEKFEN YATIRIM BANKASI A.ù.

07.08.1989

26.10.2001
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27

127 KENTBANK A.ù.

25.02.1992

28.12.2001

28

126 TOPRAKBANK

16.03.1992

01.10.2002

29

128 PARK YATIRIM BANKASI A.ù.

27.07.1992

30.11.2000

01.01.1995

11.01.2002

30

8 SÜMERBANK

31

131 EGE GøY.SAN.BANK

01.01.1997

18.02.2002

32

133 ING BANK

09.06.1997

01.05.2003

33

136 OKAN YATIRIM BANKASI A.ù.

25.06.1998

30.06.2001

34

140 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON

14.04.1999

11.09.2003

35

30.06.2001

36

144 ATLAS YATIRIM BANKASI A.ù.
30.06.1999
MORGAN GUARANTY COMPANY
145 OF N.Y.
16.08.1999

37

101 FøBA BANK

01.05.2000

03.04.2003

38

204 FAMILY FøNANS KURUMU

01.01.2002

29.12.2005

18.06.2002

16.11.2004

24.10.1996

22.07.2016

39
40

56 PAMUKBANK
208 ASYA KATILIM BANKASI A.ù.

09.11.2001

Kaynak: BDDK, TMSF

4.1.1.

Günümüz Türk BankacÕlÕk Sistemi

AralÕk 2016 dönemi itibarÕyla Türkiye’de faaliyet gösteren kamu (3), özel
(8), yabancÕ (21) kalkÕnma ve yatÕrÕm (13), katÕlÕm (5) ile TMSF (2)
bünyesinde toplam 52 banka bulunmaktadÕr.
Mülga 4389 SayÕlÕ Bankalar Kanunun 2. Maddedesinde banka;“Bu
Kanuna göre banka adÕ altÕnda Türkiye'de kurulan kuruluúlar ile yurtdÕúÕnda
323
ifade eder. 1 KasÕm 2005
kurulu bankalarÕn Türkiye'deki úubelerini”
tarihinde yürürlü÷e giren 19.10.2005 tarih ve 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 3 üncü maddesinde pek çok tanÕma yer verilmiútir. Bu maddede
banka türleri tek tek sayÕlarak tanÕmlanmÕútÕr. Buna göre;
“Banka: Mevduat bankalarÕ ve katÕlÕm bankalarÕ ile kalkÕnma
ve yatÕrÕm bankalarÕnÕ,
Mevduat bankasÕ: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabÕna
mevduat kabul etmek ve kredi kullandÕrmak esas olmak üzere
faaliyet gösteren kuruluúlar ile yurt dÕúÕnda kurulu bu nitelikteki
kuruluúlarÕn Türkiye'deki úubelerini,
323

4389 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu, md.2., 18.06.1999, Resmi Gazete, 23 Haziran 1999, 23734
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KatÕlÕm bankasÕ: Bu Kanuna göre özel cari ve katÕlma
hesaplarÕ yoluyla fon toplamak ve kredi kullandÕrmak esas olmak
üzere faaliyet gösteren kuruluúlar ile yurt dÕúÕnda kurulu bu
nitelikteki kuruluúlarÕn Türkiye'deki úubelerini,
KalkÕnma ve yatÕrÕm bankasÕ: Bu Kanuna göre mevduat veya
katÕlÕm fonu kabul etme dÕúÕnda; kredi kullandÕrmak esas olmak
üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen
görevleri yerine getiren kuruluúlar ile yurt dÕúÕnda kurulu bu
nitelikteki kuruluúlarÕn Türkiye'deki úubelerini
Özel cari hesap: KatÕlÕm bankalarÕnda açÕlabilen ve
istenildi÷inde kÕsmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelli÷i
taúÕyan ve karúÕlÕ÷Õnda hesap sahibine herhangi bir getiri
ödenmeyen fonlarÕn oluúturdu÷u hesaplarÕ,
KatÕlma hesabÕ: KatÕlÕm bankalarÕna yatÕrÕlan fonlarÕn bu
kurumlarca kullandÕrÕlmasÕndan do÷acak kâr veya zarara katÕlma
sonucunu veren, karúÕlÕ÷Õnda hesap sahibine önceden belirlenmiú
herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanÕn aynen geri ödenmesi
garanti edilmeyen fonlarÕn oluúturdu÷u hesaplarÕ,
KatÕlÕm fonu: KatÕlÕm bankalarÕ nezdinde açtÕrÕlan gerçek ve
tüzel kiúilere ait özel cari hesap ve katÕlma hesaplarÕnda yer alan
324
parayÕ,”
ifade eder. MevduatÕn faizsiz bankacÕlÕk literatüründeki karúÕlÕ÷Õ olarak
katÕlÕm fonu, vadeli mevduat için katÕlÕm hesabÕ ve vadesiz hesap için özel
cari hesap terimleri kullanÕlmaktadÕr.
Dünya uygulamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda faizsiz alanda faaliyet gösteren
bankalarÕn tamamÕ ya øslami bankacÕlÕk veya faizsiz bankacÕlÕk tabirini
kullanmaktadÕr. Ülkemizde faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet
gösteren bankalar ise katÕlÕm bankalarÕ olarak isimlendirilmektedir. Bu
çalÕúmada, øslami bankacÕlÕk veya katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ terimleri bazen bir
birlerinin yerine kullanÕlmÕútÕr.
KatÕlÕm bankalarÕ, BankacÕlÕk Kanununun 60 ÕncÕ maddesinin yedinci
fÕkrasÕ uyarÕnca Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕnca tespit edilen vade
ve türlerine ba÷lÕ kalmaksÕzÕn önceden belirlenmiú projelerin veya di÷er
yatÕrÕmlarÕn finansmanÕnda kullanÕlmak üzere müstakil hesaplarda fon

324

5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu, md.3., 19.10.2005, 25983 sayÕlÕ mükerrer Resmi Gazete,
Ankara.
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toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzlarÕ
325
oluúturabilmektedir.
BankacÕlÕk Kanununun 4. Maddesinde bankalarÕn yapabilecekleri
iúlemler hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Buna göre, bankalar mevduat kabulü/katÕlÕm
fonu kabulü, nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme iúlemleri.
Ödeme ve fon transferi iúlemleri, muhabir bankacÕlÕk veya çek hesaplarÕnÕn
kullanÕlmasÕ dâhil her türlü ödeme ve tahsilat iúlemleri, çek ve di÷er kambiyo
senetlerinin iútirasÕ iúlemleri. Saklama hizmetleri. Kredi kartlarÕ, banka
kartlarÕ ve seyahat çekleri gibi ödeme vasÕtalarÕnÕn ihracÕ ve bunlarla ilgili
faaliyetlerin yürütülmesi iúlemleri. Efektif dahil kambiyo iúlemleri; para
piyasasÕ araçlarÕnÕn alÕm ve satÕmÕ; kÕymetli maden ve taúlarÕn alÕmÕ, satÕmÕ
veya bunlarÕn emanete alÕnmasÕ iúlemleri, türev araçlarÕ iúlemleri, sermaye
piyasasÕ araçlarÕnÕn ihraç edilmesi, alÕm ve satÕmÕ, baúkalarÕ lehine teminat,
garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi iúlemleri gibi garanti iúleri, yatÕrÕm
danÕúmanlÕ÷Õ iúlemleri, portföy iúletmecili÷i ve yönetimi. Piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ,
sigorta acenteli÷i ve bireysel emeklilik aracÕlÕk hizmetleri ve kurulca
belirlenecek di÷er faaliyetleri gerçekleútirebilirler.
Mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn her ikisi yukarÕda sayÕlan iúlemleri
yapabilirler. Ancak mevduat bankalarÕnÕn katÕlÕm fonu kabul etmeleri
mümkün olmadÕ÷Õ gibi ayrÕ bir iútirak kurmadan do÷rudan finansal kiralama
iúlemleri yapamazlar. KatÕlÕm bankalarÕ ise ayrÕ bir iútirak kurmadan finansal
kiralama faaliyetlerinde bulunabilirler. KatÕlÕm bankalarÕnÕn yapamayaca÷Õ
iúlemlere
gelince
mevduat
kabulü
ve
faktöring
faaliyetlerini
gerçekleútiremezler. KalkÕnma ve yatÕrÕm bankalarÕ ise mevduat/katÕlÕm fonu
326
faaliyetlerini gerçekleútiremezler.”
Bankalar, mevcut düzenlemelerde de÷iúiklik yapÕlmadÕ÷Õ veya Kurulca
faaliyet geniúlemesine izin verilmedi÷i sürece yukarÕda sayÕlan faaliyet
konularÕnÕn dÕúÕna çÕkamazlar. Kurulun izin verdi÷i iúlemlere örnek olarak
destek hizmetleri kapsamÕnda bazÕ faaliyetlerin outsource yapÕlmasÕ
gösterilebilir.
4.1.2.

Türk BankacÕlÕk Sisteminde Etkinlik Denetimi

Türkiye’deki finansal piyasalarÕn etkinlik denetimini TCMB, bankacÕlÕk
sisteminin etkinlik denetimini BDDK, sermaye piyasalarÕnÕn etkinlik
denetimini SPK, borsanÕn etkinlik denetimini Borsa østanbul ve tasarruf
güvencesinin etkinlik denetimini ise TMSF icra etmektedir.
325

1.11.2012 tarih ve 28454 sayÕlÕ Mevduat ve KatÕlÕm Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve
ZamanaúÕmÕna U÷rayan Mevduat, KatÕlÕm Fonu, Emanet ve Alacaklara øliúkin Usul ve Esaslar
HakkÕnda Yönetmelikte De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Yönetmelik.
326
5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu, md.4., 19.10.2005, Resmi Gazete, 1 KasÕm 2005, 25983
mükerrer
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Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ’nÕn (TCMB) kuruluúu esnasÕnda
OsmanlÕ BankasÕ'nÕn millileútirilmesi düúünülse de ülkenin ekonomik
koúullarÕ nedeniyle bu gerçekleúmemiútir. SonrasÕnda kurulan Türkiye øú
BankasÕ'nÕn merkez bankasÕna dönüútürülmesi gündeme gelmiú olmasÕna
ra÷men merkez bankasÕnÕn ba÷ÕmsÕz olarak çalÕúmasÕ gerekti÷i görüúü
a÷ÕrlÕk kazanmÕútÕr. 20 Eylül 1931 tarihinde Resmi Gazete'de yayÕmlanan
1715 sayÕlÕ Merkez BankasÕ Kanunu ile TCMB kurulmuú ve 3 Ekim 1931
tarihinde faaliyete baúlamÕútÕr.327 Mezkûr Banka anonim úirket statüsünde
olup para ve kredi piyasasÕnÕ düzenlemek en önemli görevleri arasÕnda yer
328
almaktadÕr. Merkez BankasÕ mevzuatÕ zamanla bazÕ de÷iúikliklere u÷ramÕú
olmasÕna ra÷men en köklü de÷iúiklik 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayÕlÕ
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ Kanunu ile gerçekleúmiútir.
Banknot ihracÕnda tek yetkili olan kurum olan TCMB’nin temel amacÕ
“fiyat istikrarÕnÕn sa÷lanmasÕdÕr.” Banka, fiyat istikrarÕnÕ sa÷lamak için
uygulayaca÷Õ para politikasÕnÕ ve kullanaca÷Õ para politikasÕ araçlarÕnÕ
do÷rudan kendisi belirlemektedir. TCMB fiyat istikrarÕnÕ sa÷larken açÕk
piyasa iúlemlerine, reeskont ve avans iúlemlerine, bankalar için zorunlu
karúÕlÕk ve umumi disponibilite oranlarÕnÕn belirlenmesine, ülkenin altÕn ve
döviz rezervlerinin yönetilmesine, Türk LirasÕnÕn hacim ve tedavülünün
düzenlenmesine, ödeme ve menkul kÕymet transferi ve mutabakat
sistemlerinin kurulmasÕna, finansal sistemde istikrarÕ sa÷layÕcÕ ve para ve
döviz piyasalarÕ ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alÕnmasÕna ve mali piyasalarÕn
izlenmesine yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir. Öte yandan, TCMB
Hükümetle birlikte Türk LirasÕnÕn yurtiçi ve yurt dÕúÕ de÷erinin korunmasÕ için
gerekli tedbirlerin alÕnmasÕna ve yabancÕ paralara iliúkin kur rejiminin
belirlenmesine, Türk LirasÕnÕn yabancÕ paralar karúÕsÕndaki de÷erinin
oluúturulmasÕ için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alÕm ve satÕmÕ ile
dövizlerin Türk LirasÕ ile de÷iúimi ve di÷er türev iúlemlerin yapÕlmasÕna karar
vermektedir.
Türkiye’de BankacÕlÕk ile ilgili düzenleme ve denetleme yetkisi
BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) aittir. BDKK’nÕn
denetlemek ve düzenlemekle görevli oldu÷u en önemli kuruluúlar bankacÕlar
olup, ayrÕca denetim kapsamÕnda bulunan baúka finansal kuruluúlar da
bulunmaktadÕr. Türkiye’de finansal piyasalarÕn büyük bir kÕsmÕ (yaklaúÕk
olarak %80) bankalardan oluúmaktadÕr. Banka DÕúÕ Di÷er Kuruluúlar (BDMK)
olarak tabir edilen kuruluúlar ise finansal kiralama, faktoring, tüketici
finansman úirketleridir. 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu ile birlikte Finansal
Holding ve varlÕk yönetim úirketleri de ilk defa bankacÕlÕk otoritesinin denetim
kapsamÕna girmiútir. AyrÕca ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕnÕn, dereceleme
úirketlerinin, ödeme ve elektronik para kuruluúlarÕnÕn da kurulmasÕ, faaliyet
327
328

Banka HakkÕnda, www.tcmb.gov.tr, (09.12.2011)
Seza Reiso÷lu, BankacÕlÕk Kanunu ùerhi, Cilt 1, YaklaúÕm YayÕnlarÕ, Ankara 2007, s. 6.
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izninin verilmesi ve denetimi gibi konularda BDDK’nÕn yetkili oldu÷u hüküm
altÕna alÕnmÕútÕr.
BDDK’nÕn yaptÕ÷Õ yerinde denetim ve uzaktan gözetim iúlemlerinde,
bankalarÕn aktif kalitesini, kârlÕlÕk oranlarÕnÕ, likiditeyi, özkaynak yeterlili÷ini,
iç kontrol sistemlerinin uygunlu÷unu, menkul kÕymetlerin fiziki varlÕ÷ÕnÕ ve
de÷erlemesini, kredilerin sa÷lamlÕ÷ÕnÕ, iútirak ve ba÷lÕ ortaklÕk paylarÕnÕn,
kaldÕraç oranlarÕnÕn ve takibe dönüúüm oranlarÕnÕn makul olup olmadÕ÷ÕnÕ ve
yeterli karúÕlÕk ayrÕlÕp ayrÕlmadÕ÷ÕnÕ tespit etmektedir. Denetim otoritesi,
bankacÕlÕkta etkinli÷i sa÷lamak için hem yerinde denetime hem de uzaktan
gözetime eúanlÕ önem vermekte, hesap planÕnda tek düzeni sa÷lamak,
banka gruplarÕnÕ konsolide ve konsolide olmayan bazda denetlemek ile
görevli olup, ayrÕca bankacÕlÕk sisteminin sa÷lamlÕ÷ÕnÕ de÷erlendirmek üzere
erken uyarÕ sistemlerini ve stres testlerini kullanmaktadÕr. AyrÕca, yerinde
denetim yapan denetçiler bankalarda hata ve hile denetimi gerçekleútirerek
bankanÕn iç ve dÕú kaynaklÕ dolandÕrÕcÕlÕk ve zimmet vakalarÕnÕn olup
olmadÕ÷Õna, türev iúlemlerden kaynaklanan risklerin etkin bir úekilde yönetilip
yönetilmedi÷ine dair inceleme yapmaktadÕr.
Di÷er taraftan denetçiler
bankalar hakkÕndaki úikayet ve ihbarlarÕ de÷erlendirilerek rapora ba÷lanmasÕ
faaliyetlerine bakmakla yükümlüdür.
Türkiye’de yüksek rating notuna sahip olan bir bankanÕn denetlenme
sÕklÕ÷Õ daha seyrek ve TMSF’ye ödedi÷i prim kötü bankaya göre daha
düúüktür. 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 63 üncü maddesinde Tasarruf
Mevduat SigortasÕ Fonu’na (TMSF) verilen en önemli görev bankalar
tarafÕndan kabul edilen mevduat ve katÕlÕm fonunun sigortalanmasÕdÕr.
Mevzuat gere÷ince her bir gerçek kiúi için garanti kapsamÕnda bulunan
tasarruf mevduatÕ garanti tutarÕ uzun bir süre için 50.000 TL uygulanmÕútÕr.
15 ùubat 2013 tarih ve 28560 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan
yönetmelik ile tasarruf mevduatÕnÕn ve katÕlÕm fonlarÕnÕn garanti tutarÕ
100.000 TL’ye yükseltilmiútir.
4.1.3.

KatÕlÕm BankalarÕnÕn Denetimi

Türkiye’de faaliyette bulunan katÕlÕm bankalarÕ di÷er mevduat bankalarÕ
gibi BDDK, ba÷ÕmsÕz denetim ve kendi müfettiúleri tarafÕndan yapÕlan
denetimlere tabidir. BDDK’nÕn yaptÕ÷Õ denetimler, yerinde denetim, uzaktan
gözetim ve IT denetimidir. Yerinde denetim faaliyetleri bankalar yeminli
murakÕplarÕ ve yardÕmcÕlarÕ ile bankacÕlÕk uzmanlarÕ ve yardÕmcÕlarÕ
tarafÕndan oluúturulan banka yerinde denetim ekipleri tarafÕndan icra
edilmektedir. AynÕ ekibin uzun süre aynÕ kurum ve kuruluúta denetim
yapmasÕ denetim miyoplu÷una yol açabilmektedir. Bu sebeple söz konusu
ekipler belirli dönemlerde rotasyona tabi tutularak esnek denetim icra
edilmektedir. Bu rotasyonla birlikte BDDK tarafÕndan risk odaklÕ denetim
programlarÕ yerine getirilmektedir. Risk odaklÕ denetimde riski yüksek
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bankalar ile belli bir aktifin üzerinde olan bankalarÕn denetimi daha sÕk
yapÕlmaktadÕr. Nispeten riski düúük olan bankalar ise daha seyrek
denetlenmektedir.
Denetim sürecinin en önemli unsuru ve denetçilerin en fazla vaktini alan
konularÕn baúÕnda kredi riskinin büyüklü÷ü ve riskin yönetilme süreci
gelmektedir. Kredilerin incelenme süreçlerinde etkin ve uygun kredi
mekanizmasÕnÕn varlÕ÷Õ, kredilerin tahsis edilme sürecinin mevzuata uygun
olup olmadÕ÷Õ ve yeterli teminat yapÕsÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷Õ, kredi
limitlerine riayet edilip edilmedi÷i, kredilerin takibe dönüúüm süreci ve takibe
dönüúen kredilerin toplam kredilere oranÕ gibi önemli hususlara
bakÕlmaktadÕr.
Yerinde icra edilen denetimlerle eúanlÕ olarak BDDK tarafÕndan uzaktan
gözetim de yapÕlmaktadÕr. Bu kapsamÕnda BDDK’ya yapÕlan raporlamalarÕn
tutarlÕlÕ÷Õ incelenirken, erken uyarÕ sistemi ve stres testi gibi çeúitli analizlere
ve senaryolara yer verilmektedir. AyrÕca gerek görülmesi halinde BDDK
bünyesindeki uzman ve murakÕplardan görevlendirilen ekipler IT denilen
sistemsel denetimlerde yapmaktadÕr.
Ba÷ÕmsÕz Denetim Yönetmeli÷i’nde ba÷ÕmsÕz denetim, “finansal tablo ve
di÷er finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarÕna uygunlu÷u ve
do÷rulu÷u hususunda, makul güvence sa÷layacak yeterli ve uygun ba÷ÕmsÕz
denetim kanÕtlarÕnÕn elde edilmesi amacÕyla, denetim standartlarÕnda
öngörülen gerekli ba÷ÕmsÕz denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayÕt ve
belgeler üzerinden denetlenmesi ve de÷erlendirilerek rapora ba÷lanmasÕ”
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. Konvansiyonel bankalar gibi katÕlÕm bankalarÕnÕn da
her yÕl ba÷ÕmsÕz denetimden geçmeleri zorunludur. Türkiye’deki bankalarÕn
yÕlsonunda ve üçer aylÕk ara dönemler itibarÕyla bilanço, gelir tablosu, nakit
akÕm tablosu, özkaynak de÷iúim tablosu ve kar da÷ÕtÕm tablosu hazÕrlamalarÕ
gerekmektedir.
Bununla birlikte “Ba÷ÕmsÕz Denetim KuruluúlarÕnca
Gerçekleútirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve BankacÕlÕk Süreçlerinin Denetimi
HakkÕnda Yönetmelik”e göre bankalarda COBøT denetimleri de
gerçekleútirilmektedir.
Finansal ve muhasebesel açÕdan yapÕlan bu denetimlerin yanÕ sÕra
øslami kuruluúlarÕn kendi bünyelerinde ve standartlarÕn oluúturulmasÕ
açÕsÕndan da merkezi danÕúma kurullarÕ ihdas etmeleri son derece önemlidir.
Çünkü merkezi danÕúma kurullarÕnÕn kurulmasÕ bu kuruluúlar arasÕnda
uygulama farklÕlÕklarÕnÕn giderilmesine ve algÕ bozuklu÷unun azalmasÕna yol
açacaktÕr. Öte yandan, øslami finansal kuruluúlarÕn kendi bünyelerinde
kuracaklarÕ danÕúma kurulunun (danÕúma komitesi) øslam hukukuna göre
denetim yapmalarÕ ve úeri risk diye tabir edilen riski yönetmeleri
gerekmektedir. Faizsiz finans danÕúma kurullarÕ ve úeri risk ile ilgili detaylÕ
açÕklamalara ileride yer verildi÷inden burada ilave açÕklamalara gidilmemiútir.
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4.1.4.

KatÕlÕm BankalarÕnÕn Tekdüzen Hesap PlanÕ ve Muhasebe
UygulamalarÕ

5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanununun 37, 39, 42, 93 ve 95 inci maddelerine
dayanÕlarak hazÕrlanan “BankalarÕn Muhasebe UygulamalarÕna Ve Belgelerin
SaklanmasÕna øliúkin Usul Ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik” 01.11.2006
tarih ve 26333 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Bu Yönetmeli÷in amacÕ, “bankalarÕn; muhasebe ve raporlama
sisteminde úeffaflÕk ve tekdüzenin sa÷lanmasÕ, iúlemlerinin kayÕt
dÕúÕnda kalmasÕnÕn önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine
uygun olarak sa÷lÕklÕ ve güvenilir bir biçimde muhasebeleútirilmesi,
konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumlarÕ, mali
performanslarÕ ile yönetimin etkinli÷i hakkÕnda bilgileri içeren
finansal tablolarÕnÕn zamanÕnda ve do÷ru bir úekilde hazÕrlanmasÕ,
raporlanmasÕ ve yayÕmlanmasÕna ve belgelerin saklanmasÕna
iliúkin usul ve esaslarÕ düzenlemektir.”
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile
“01.11.2006 tarih ve 26333 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan BankalarÕn
Muhasebe UygulamalarÕna ve Belgelerin SaklanmasÕna øliúkin Usul ve
Esaslar HakkÕnda Yönetmeli÷e" dayanarak hazÕrlanan “KatÕlÕm BankalarÕnca
Uygulanacak Tekdüzen Hesap PlanÕ ve øzahnamesi HakkÕnda Tebli÷”
26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak
yürürlü÷e girmiútir. Tebli÷’in birinci maddesinde;
“Bu Tebli÷in amacÕ, katÕlÕm bankalarÕ için muhasebeleútirme
ve finansal raporlama açÕsÕndan tekdüzeni sa÷lama, tek tip bilanço
ve gelir tablosunun do÷rudan elde edilmesi, denetim ve gözetim
için gerekli olan bilgilerin do÷rulanabilir ve denetlenebilir bir úekilde
do÷rudan ve sa÷lÕklÕ olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve
yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duydu÷u bilgilerle, di÷er
istatistiki bilgilere do÷rudan ulaúÕlmasÕ, finansal analiz, risk analizi,
verimlilik analizi gibi çeúitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan
bilgilerin standart bir úekilde elde edilmesini sa÷lamaktÕr.”
ifadelerine yer verilmiútir. Tekdüzen hesap planÕ 0-9 nolu rakamlardan
oluúmaktadÕr. Dönen de÷erler 0, krediler 1, yatÕrÕm amaçlÕ de÷erler ve di÷er
aktifler 2, katÕlÕm fonu ve di÷er yabancÕ kaynaklar 3, özkaynaklar 4, kâr payÕ
gelirleri 5, kâr payÕ giderleri 6, kâr payÕ dÕúÕ gelirler 7, kâr payÕ dÕúÕ giderler 8
ve bilanço dÕúÕ hesaplar 9 rakamlarÕyla gösterilmektedir. 0,1 ve 2
rakamlarÕyla baúlayan kayÕtlar bilançonun aktifini, 3 ve 4 ise pasifini, 5, 6, 7
ve 8 ise kar/zarar tablosunu ve 9 ise nazÕm hesaplarÕ göstermektedir.
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4.1.5.

Türkiye’de øslami Finans Ekosistem TasarÕmÕ

Türkiye’nin Onuncu KalkÕnma PlanÕ Öncelikli Dönüúüm ProgramÕ
(ÖDOP) kapsamÕnda faizsiz finans sisteminin geliútirilebilmesi için atÕlmasÕ
gereken adÕmlar Yedinci KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz FinansÕn
Geliútirilmesi Bileúeni haline getirilmiútir. BDDK’nÕn bileúen sorumlusu oldu÷u
planda toplam 4 politika ve bu politikalar altÕnda yer alan toplam 31 adet
eylem bulunmaktadÕr. østanbul’un öncelikle bölgesel ve sonrasÕnda küresel
faizsiz finans merkezi olabilmesi için katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn finans sektörü
içindeki % 5’lik payÕn 2025 yÕlÕna kadar % 15’ler seviyesine çÕkartÕlmasÕ
TKBB tarafÕndan stratejik bir hedef olarak belirlemiútir.
BDDK olarak faizsiz finans sisteminin geliútirilmesi amacÕyla çok önemli
inisiyatifler alÕnmÕútÕr. Eylemlerin organize bir ekip tarafÕndan hayata
geçirilmesi ve øslami finansa yönelik ar-ge çalÕúmalarÕnÕn yürütülmesi
amacÕyla BDDK bünyesinde Uygulama V Daire BaúkanlÕ÷Õ kurularak daire
bünyesinde Eylül 2015 tarihinden itibaren tam zamanlÕ uzman personel
istihdamÕna baúlanmÕútÕr. Faizsiz finansman modellerinin oluúturulmasÕ
amacÕyla dünya uygulamalarÕnÕn incelenmesine, faizsiz finans danÕúma
kurulunun tesis edilmesine, mevzuat altyapÕsÕnÕn hazÕrlanmasÕna ve faizsiz
finans alanÕndaki uluslararasÕ standartlarÕn incelenerek alt düzenlemelerin
ülkemize kazandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yeni kurulan daire bünyesinde
devam etmektedir.
geliútirilmesi amacÕyla
AralÕk
2013’te
KatÕlÕm
bankacÕlÕ÷ÕnÕn
KÕzÕlcahamam’da, 13-14 MayÕs 2016’da BDDK, Borsa østanbul ve øTÜ ArÕ
Teknokent iúbirli÷i ile “KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Giriúimcilik Ekosistemi”
konferansÕ ve 20–22 MayÕs 2016 tarihinde BDDK-Sakarya Üniversitesi
iúbirli÷i çerçevesinde “Tasarrufa DayalÕ Faizsiz Finansman Sistemi”, “KatÕlÕm
FonlarÕnÕn FÕkhi Niteli÷i” ve “KatÕlÕm BankalarÕnÕn Kar Da÷ÕtÕm Metodolojileri”
çalÕútaylarÕ düzenlenmiútir. Türkiye’de øslami finansa iliúkin ekosistem
tasarÕmÕ aúa÷Õda yer almaktadÕr.
ùekil 1’den de görülece÷i üzere Türkiye’deki finans piyasasÕ para ve
sermaye piyasasÕndan oluúmaktadÕr. Finansal sistemin en büyük oyuncusu
ise bankalardÕr. Türkiye’deki bankalar mevduat, katÕlÕm, kalkÕnma ve yatÕrÕm
bankalarÕ úeklinde sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Türkiye’de øslami finansÕn
geliúebilmesi ve %15 pazar payÕna ulaúabilmesi için “Faizsiz Finans
Ekosistemi”nin iyi tasarlanmasÕ gerekmektedir. Bu tasarÕmÕn içerisinde para
piyasasÕ, sermaye piyasasÕ, sigortacÕlÕk, metal ve emtia borsalarÕ altÕnda
faaliyette bulunan øslami bankalarÕn ve øslami bankadÕúÕ mali kuruluúlarÕn da
yer almasÕ gerekmektedir. BankadÕúÕ mali kuruluúlar kavramÕndan genellikle
finansal kiralama, faktöring, tüketici finansman úirketleri anlaúÕlmaktadÕr.
Faktöring iúlemlerinin mevcut úekliyle øslami finansta uygulanmasÕ caiz
de÷ildir. Ancak bu úirketlerin çek-senetler iskonto uygulamalarÕndan
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vazgeçerek sözleúmelerinde bir takÕm de÷iúiklikler yapmasÕ suretiyle farklÕ
bir isim adÕ altÕnda üretici finansman úirketleri úekline dönüútürülmeleri
mümkündür. Üstelik dünya uygulamalarÕnda farklÕ iú modelleri ile
faaliyetlerini yürüten tasarrufa dayalÕ finansman úirketleri de banka dÕúÕ mali
kuruluúlar kategorisinde sÕnÕflandÕrÕlabilir.
ùekil 1: Türkiye øslami Finans Ekosistemi

Kaynak: BDDK, Uygulama 3 Dairesi.

Faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde katÕlÕm bankalarÕnÕn, banka dÕúÕ
mali kuruluúlarÕn, sermaye piyasasÕ faaliyetlerinin, katÕlÕm sigortacÕlÕ÷Õ, sukuk
iúlemlerinin ve tasarrufa dayalÕ finansman sisteminin “Faizsiz Finans
Ekosistemi” baúlÕ÷Õ altÕnda bütüncül úekilde ele alÕnmasÕ gerekmektedir.
YatÕrÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn ve finansal kiralama modellerinin øslami bankalarÕn
finansman modellerine çok yakÕn oldu÷u bilinmektedir. Bu çerçevede faizsiz
esasa göre çalÕúan yatÕrÕm bankalarÕ, finansal kiralama, üretici ve tüketici
finansman úirketleri ile dünyada uygulamalarÕ bulunan tasarrufa dayalÕ finans
sistemin faizsiz esaslara göre uyarlanmasÕ gibi alternatif finansal yöntemlerin
geliútirilmesi gerekmektedir. AyrÕca mezkûr hedefe ulaúabilmek için faizsiz
finans sisteminin mevzuat yapÕsÕnÕn konvansiyonel bankacÕlÕktan
farklÕlaútÕrÕlmasÕ, kamu kurumlarÕnÕn ve sektör temsilcilerinin eúgüdüm
içerisinde çalÕúmasÕ, øslami finans ve ekonomisi ile ilgili yeni enstitü ve
merkezlerin açÕlmasÕ, yeni finansal ürünlerle ilgili akademik çalÕúmalarÕn
hÕzlandÕrÕlmasÕ, özkaynaklarÕn arttÕrÕlmasÕ ve nitelikli insan kayna÷ÕnÕn
yetiútirilmesi hayati önem arz etmektedir.
Öte yandan, start-up projeleri, melek yatÕrÕmcÕlÕk, risk sermayesi gibi
konvansiyonel finans kuruluúlarÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ finansman yöntemlerinin
katÕlÕm bankalarÕnca uygulanabilmesi amacÕyla katÕlÕm bankalarÕnÕn
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müdaraba ve müúaraka úeklinde özkaynak finansmanÕ faaliyetlerine etkin bir
úekilde yönelmeleri elzemdir.
4.1.6.

Türkiye’de Faizsiz Finans DanÕúma KurullarÕnÕn Tesisi

Türkiye’de katÕlÕm bankalarÕ danÕúma kurullarÕnÕ ya kendi bünyelerinde
tesis etmekte ya da danÕúma kurulu hizmeti veren ba÷ÕmsÕz bir danÕúmanlÕk
úirketinden satÕn almaktadÕrlar. Ülkemizde merkezi DanÕúma Kurulunun tesis
edilmesi, ideal øslami finans faaliyeti için elzem oldu÷u, sadece tek bir
danÕúman hocanÕn görüúüyle yetinilmemesi gerekti÷i, kurul içtihatlarÕnÕn
do÷ruyu bulma açÕsÕndan daha isabetli olaca÷Õ, katÕlÕm bankalarÕnda
yeknesaklÕ÷Õn sa÷lanmasÕ ve katÕlÕm bankalarÕ hakkÕndaki olumsuz algÕnÕn
329
ortadan kaldÕrÕlmasÕna yol açaca÷Õ ifade edilmektedir.
Merkezi danÕúma kurulu kararlarÕnÕn ba÷layÕcÕ olmasÕ amacÕyla bu
Kurul’un BDDK, DøB, TKBB bünyesinde tesis edilmesi veya mevcut
kurumlardan ayrÕ ba÷ÕmsÕz bir yapÕ úeklinde tesis edilmesi gerekti÷i ifade
330
Kurulun belirleyece÷i standartlara iliúkin denetimlerin ve
edilmektedir.
yaptÕrÕmlarÕn uygulanmasÕ faizsiz finans sisteminin iúleyiúini daha sa÷lÕklÕ
hale getirece÷i ve sisteme duyulan güveni arttÕraca÷Õ belirtilmektedir.
Merkezi danÕúma kurulunun ayrÕ bir müstakil kuruma ba÷lÕ kurulmasÕ
durumunda alÕnan kararlarÕn ba÷layÕcÕlÕ÷Õ, uygulamanÕn denetlenmesi ve
gerekli durumda yaptÕrÕm uygulanmasÕ için avantaj sa÷layacaktÕr.
BDDK’nÕn denetimi kapsamÕnda di÷er bankalarÕn yer almasÕ ve banka
dÕúÕ mali kuruluúlar olarak sÕnÕflandÕrÕlan finansal kiralama, faktöring ve
tüketici finansman úirketlerinin bulunmasÕ ve sigorta kuruluúlarÕnÕn Hazine
MüsteúarlÕ÷Õ denetiminde bulunmasÕ görev çatÕúmasÕna yol açabilecektir.
AyrÕca, BDDK bünyesinde istihdam edilen uzman ve murakÕplarÕn büyük bir
kÕsmÕnÕn finans konusunda uzmanlaúmasÕna karúÕn ilahiyat, øslam ekonomisi
ve øslami finans konusunda yeterli donanÕma sahip olmamasÕ bir baúka
eleútiri konusudur. Bu durum merkezi danÕúma kurulunun BDDK bünyesinde
olmasÕnÕ engellemektedir. Merkezi DanÕúma Kurulu’nun TKBB bünyesinde
olmasÕ gerekti÷ini ifade eden görüúler de bulunmakla birlikte bu uygulamanÕn
da eleútirilecek taraflarÕ bulunmaktadÕr. TKBB ile katÕlÕm bankalarÕ arasÕnda
yakÕn bir iliúki bulundu÷undan danÕúma kurulunun ba÷ÕmsÕz karar
alamayaca÷Õ; ayrÕca, hem faizsiz bankacÕlÕk ve hem de øslam hukuku
alanÕnda yeterli donanÕma sahip elemanlarÕnÕn da bulunmadÕ÷Õ eleútirileri
göz önünde bulundurulmalÕdÕr. DanÕúma Kurulu’nun DøB bünyesinde
olmasÕnÕn da bir takÕm zorluklarÕ bulunmaktadÕr. DøB bünyesinde yer alan
329

Mehmet OdabaúÕ, øslami Finansta DanÕúma KurullarÕnÕn Rolü-Türkiye Örne÷i, økinci
UluslararasÕ øslam FinansÕ ve øktisadÕ KonferansÕ, østanbul, 19 KasÕm 2015
330
Ömer Çekin ve Bilal Soysal, øslami Finans Sisteminin Geliútirilmesi Sürecinde Merkezi
DanÕúma Kurulu ve DanÕúma KurullarÕ Tespitler-Öneriler, Sakarya Üniversitesi øslam
Ekonomisi ve Finans ÇalÕútaylarÕ, Mart 2015.
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hocalarÕn büyük bir kÕsmÕ sadece ølahiyat ve øslam hukuku alanÕnda yeterli
donanÕma sahiptir. Burada görev alan hocalarÕn önemli bir kÕsmÕ finans ve
331
faizsiz finans alanÕnda yeterli donanÕma sahip de÷ildir.
Merkezi DanÕúma Kurulu’nun yukarÕda bahsedilen BDDK, TKBB ve
DøB’ten ayrÕ bir tüzel kiúili÷e haiz müstakil bir kurum úeklinde tesis
edilmesinin daha yararlÕ olaca÷Õ düúünülmektedir. En ideal çözüm olarak,
CumhurbaúkanlÕ÷Õna ba÷lÕ Faizsiz Finans StandartlarÕ Kurumu bünyesinde
Merkezi DanÕúma Kurulu’nun tesis edilmesi ve banka bünyelerinde de ayrÕ
bir danÕúma komitelerinin kurulmasÕnÕn yerinde olaca÷Õ düúünülmektedir.
Faizsiz Finans StandartlarÕ Kurumu’nun organizasyon yapÕsÕ ve DanÕúma
KurullarÕnÕn iúleyiúine iliúkin úekil aúa÷Õda yer almaktadÕr.
ùekil 2: Faizsiz Finans StandartlarÕ Kurumu ve Kurumsal Yönetim

Kaynak: BDDK, Uygulama 3 Dairesi.

YukarÕdaki úekilde Faizsiz Finans StandartlarÕ Kurumu bünyesinde
Faizsiz Finans DanÕúma Kurulu ve øslami finansal kuruluúlarÕn bünyelerinde
tesis edilecek DanÕúma Komiteleri yer almaktadÕr. Faizsiz Finans DanÕúma
Kurulu bünyesinde bir sekretaryanÕn ve 9 kiúilik üyelerden müteúekkil olmasÕ
ve üyelerin en azÕndan altÕsÕnÕn øslam FÕkhÕ alanÕnda yeterli tecrübeye sahip
olmasÕ geri kalan 3 üyenin ise bankacÕ, finansçÕ, akademisyen, hukukçu ve
muhasebe nosyonuna sahip kiúilerden oluúmasÕnÕn yararlÕ olaca÷Õ
düúünülmektedir. Merkezi danÕúma kuruluna atanacak üyelerin 2’sinin
do÷rudan CumhurbaúkanÕ tarafÕndan birisinin BDDK, TKBB, DøB, TCMB,
SPK, BøST ve Hazine MüsteúarlÕ÷Õ tarafÕndan belirlenecek 3’er kiúilik
adaylardan
yine
CumhurbaúkanÕ
atanmasÕyla
gerçekleútirilmelidir.
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KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, BDDK-Strateji Geliútirme Daire
BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, 21-23 AralÕk 2013.
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Ülkemizde sivil anayasanÕn kabul edilmesinden sonra Faizsiz Finans
StandartlarÕ Kurumunun do÷rudan devlet baúkanÕna ba÷lanmasÕ ve
üyelerinin de devlet baúkanÕ tarafÕndan atanmasÕnÕn daha isabetli olaca÷Õ
kanaatine ulaúÕlmÕútÕr. Atanacak akademisyen üyelerin øslam hukuku
alanÕnda doktora yapmÕú olmasÕ; di÷er üyelerin ise faizsiz finans ve øslam
hukuku alanÕnda yeterli deneyime sahip olmalarÕ ve hatta gerekli görülmesi
durumunda bu alanda faaliyet gösteren kuruluúlardan sertifika almalarÕ úartÕ
getirilmelidir. Faizsiz Finans DanÕúma Kurulu’nun etik ilkeleri, çalÕúma usul ve
esaslarÕnÕ ve katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ için belirli standartlarÕ geliútirmesi
beklenmektedir.
Kurul baúkanÕ üyeler tarafÕndan seçilmelidir. Kurul 2 haftada bir veya
ayda bir ola÷an toplantÕlar gerçekleútirmelidir. BaúkanÕn veya dört üyenin
talebi do÷rultusunda ola÷anüstü toplantÕlar da gerçekleútirilebilmeli ve oy
çoklu÷u ile karar alÕnmalÕdÕr. Kurulun daha verimli çalÕúabilmesi için Kurul’a
ba÷lÕ olmak suretiyle Genel Sekreter atanmalÕdÕr. FFDK’nÕn standart
geliútirme, mevzuat hazÕrlama, inceleme, araútÕrma ve rapor hazÕrlamak
amacÕyla hukukçu, bankacÕ, finansçÕ ve muhasebecilerden oluúan 25-30
kiúilik personel kadrosunun istihdam edilmesinin uygun olaca÷Õ
düúünülmektedir. Faizsiz Finans DanÕúma Kurulunun tesis edilmesi
aúamasÕnda BDDK, TCMB, Hazine MüsteúarlÕ÷Õ, SPK gibi kamu
kurumlarÕnda istihdam edilen personelin bir kÕsmÕnÕn buraya transfer
edilmesi veya geçici olarak görevlendirilmesi, ayrÕca katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ
tecrübesi olan sektör personelinden ve akademisyenlerden müteúekkil
ekiplerin kurulmasÕnÕn uygun olaca÷Õ düúünülmektedir.
BDDK øç Sistemler Yönetmeli÷inde, banka bünyesinde kurulan iç
kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum birimleri do÷rudan yönetim
kuruluna ba÷lÕ olacak úekilde oluúturulmaktadÕr. Benzer úekilde, banka
danÕúma kurullarÕnÕn da do÷rudan yönetim kuruluna ba÷lÕ tesis edilmesi,
merkezi danÕúma kurulu üyelerinin faizsiz finans kuruluúlarÕnda görev
almamasÕ ve faizsiz finans kuruluúlarÕnda görev alan danÕúma kurulu
hocalarÕnÕn da en fazla 3 finansal kuruluúta görev almasÕ ve belli periyotlarda
yönetim kuruluna raporlama yapmasÕ önerilmektedir.
Öte yandan, MayÕs 2018 döneminde TKBB bünyesinde Merkezi
DanÕúma Kurulu’nun tesis edilmiú olmasÕ çok önemli bir geliúme olmakla
birlikte sadece katÕlÕm bankalarÕna hizmet verecek olmasÕ sigortacÕlÕk ve
sermaye piyasalarÕndaki øslami ürünlere iliúkin ekosistem tasarÕmÕnda zafiyet
oluúturabilece÷i ifade edilmektedir.
4.2.

Türkiye’de KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ

BDDK ve TKBB ev sahipli÷inde 21-23 AralÕk 2013 tarihinde KatÕlÕm
BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútayÕ yapÕlarak rapor yayÕmlanmÕútÕr. Söz
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konusu ÇalÕútay’Õn amacÕ; “Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasi ve yasal
koúullarÕ, toplumun katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ ve faizsiz finansa iliúkin algÕlarÕ ve bu
alandaki yurt içi ve yurtdÕúÕ mevcut uygulamalar göz önünde bulundurularak,
ülkemizde faizsiz finans piyasasÕnÕn sa÷lÕklÕ ve sürdürülebilir úekilde
geliúiminin temin edilmesi için temel dinamiklerin belirlenmesi ve gerekli
altyapÕlarÕn oluúturulmasÕna yönelik strateji ve eylem planlarÕna katkÕ
332
sa÷layacak somut önerilerin ortaya konulmasÕ úeklinde açÕklanmÕútÕr.” Bu
amaçlara ulaúabilmek için BDDK koordinasyonunda ve gözetiminde e÷itim,
insan kayna÷Õ ve sertifikasyon masasÕ, ürün çeúitlili÷i masalarÕ, standartlar
ve düzenleme, sigortacÕlÕk, piyasalar, danÕúma kurullarÕ, strateji, kurumsal
iletiúim, algÕ ve itibar ile koordinasyon ve inovasyon masalarÕ tesis edilmiútir.
Bu çalÕúmada Türkiye’de faaliyet izni iptal edilen katÕlÕm bankalarÕna da
yer verilmekle birlikte halihazÕrda faaliyet gösteren Albaraka Türk KatÕlÕm
BankasÕ A.ù., Kuveyt Türk katÕlÕm BankasÕ A.ù. Türkiye Finans KatÕlÕm
BankasÕ A.ù., Ziraat katÕlÕm BankasÕ A.ù. ve VakÕf KatÕlÕm BankasÕ A.ù.’nin
yayÕmlanmÕú ba÷ÕmsÕz denetim raporlarÕna iliúkin temel kalemler aúa÷Õda yer
almaktadÕr.
KatÕlÕm bankalarÕ genel rasyolarÕ hesaplanÕrken a÷ÕrlÕklÕ
ortalamaya göre hesaplama yapÕlmÕútÕr.
AralÕk 2016 dönemi itibarÕyla katÕlÕm bankalarÕnÕn bankacÕlÕk
sektöründeki paylarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda aktif büyüklü÷ünün %4,9, kredinin
%4,4, mevduatÕn %5,6, özkaynaklarÕn %3,8 ve türev iúlemlerin %1,8 oldu÷u
333
Ülkemizde katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ faaliyetlerinin 1980’li yÕllara
anlaúÕlmaktadÕr.
dayanmasÕna ra÷men bankacÕlÕk sektöründeki payÕnÕn sÕnÕrlÕ büyümesinin en
önemli nedenleri katÕlÕm bankalarÕnÕn özkaynaklarÕnÕn yetersiz, piyasa
oyuncularÕnÕn ve ürünlerinin sÕnÕrlÕ olmasÕ ve toplumun faize karúÕ
hassasiyetinin düúük olmasÕ úeklinde sÕralanabilir. YapÕlan kamuoyu
334
araútÕrmalarÕnda toplumun faize karúÕ duyarlÕlÕ÷Õ %15 civarÕnda
bulunmuútur.

332
KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ ve Faizsiz Finans ÇalÕútay Raporu, 21-23 AralÕk 2013, BDDK, Strateji
Geliútirme Daire BaúkanlÕ÷Õ, Ankara.
333
Türk BankacÕlÕk Sektörü Temel Göstergeler, AralÕk 2016 Dönemi BDDK Kurum içi Rapor,
s.12.
334
Abitter Özulucan ve Özdemir Serkan, KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ, Muhasebe Organizasyonu,
Uygulamalar, Finansal Tablolar & Ba÷ÕmsÕz Denetim, Türkmen Kitapevi, østanbul, 2010, s.
15.
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Tablo 6: KatÕlÕm BankalarÕ Temel Göstergeleri (Bin TL)

31.12.2016
(Milyon
TL) **
KatÕlÕm
Fonu
Krediler*
Toplam
Aktif
ROA

Albaraka
Türk
KatÕlÕm
BankasÕ
A.ù.

Kuveyt
Türk
KatÕlÕm
BankasÕ
A.ù.

Türkiye
Finans
KatÕlÕm
BankasÕ
A.ù.

Ziraat
KatÕlÕm
BankasÕ
A.ù.

VakÕf
KatÕlÕm
BankasÕ
A.ù.

Toplam /
KatÕlÕm
BankalarÕ
OrtalamasÕ

21.300

31.220

20.357

5.596

2.799

81.273

20.625

26.989

24.703

5.081

2.621

80.018

32.851

48.574

38.808

7.960

4.682

132.874

0,73

1,21

0,76

0,61

1

0,92

ROE

10,6

15,93

8,74

4,3

2,43

10,69

SYR

13,46

18,16

15,58

12,46

29,3

16,17

5,09

2,7

5,34

0,21

0,14

3,92

213

386

286

44

30

959

3.796

5.588

3.989

655

437

14.465

TDO
ùube
SayÕsÕ
Personel
SayÕsÕ

*Krediler hesaplanÕrken finansal kiralama alacaklarÕ da dahil edilmiútir.
** KatÕlÕm fonu, krediler ve aktif toplamÕ kalemleri milyon TL olarak gösterilmiútir.

KatÕlÕm BankalarÕ Strateji Belgesi’nde katÕlÕm bankalarÕnÕn son on yÕlda
bankacÕlÕk sektöründen aldÕklarÕ payÕn %2’den %5,2 düzeyine çÕktÕ÷Õ ifade
edilmektedir. Yeni oyuncularÕn faizsiz finans sistemine girmesiyle birlikte aktif
büyüklü÷ünün bankacÕlÕk sektöründeki payÕnÕn 2025 yÕlÕnda %15’lik paya
çÕkarÕlmasÕ hedeflenmektedir.
østanbul’un uluslararasÕ finans merkezi olmasÕ kapsamÕnda Dünya
BankasÕ, østanbul’da Küresel øslami Finans Geliútirme Merkezini kurmuútur.
Faizsiz finansÕn ülkemizde geliúmesiyle birlikte alternatif finansal eriúim
kanallarÕnÕn ve tasarruf oranlarÕnÕn artmasÕ, kÕrÕlganlÕklarÕn azaltÕlmasÕ ve
finansal derinleúmenin artmasÕ beklenmektedir.
4.2.1.

Türkiye’de KatÕlÕm BankacÕlÕ÷ÕnÕn Tarihçesi

KatÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕ kÕsaca ifade etmek gerekirse, dini inançlarÕ
dolayÕsÕyla geleneksel bankalara yatÕrÕlmayan, yastÕk altÕnda bulunan Türk
LirasÕ, döviz, altÕn ve kÕymetli madenlerin katÕlÕm fonu úeklinde katÕlÕm
bankalarÕna yatÕrÕlmasÕ ve söz konusu bakiyelerin bina, arsa, taúÕt, üretim
deste÷i gibi alanlarda kar/zarar ortaklÕ÷Õ prensibi do÷rultusunda finansman
olarak kullanÕlmasÕnÕ sa÷layan kuruluúlarÕ úeklinde tanÕmlanabilir.
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Türkiye 1975 yÕlÕnda kurulan øslam KalkÕnma BankasÕ’nÕn (øKB-Islamic
Development Bank) kurucu üyeleri arasÕnda yer almÕú ve 1984 yÕlÕnda ise
bankanÕn en büyük ortaklarÕndan biri olmuútur. Faizsiz finans sistemine
uygun olmak, küçük ve orta boy iúletmelere hizmet verebilmek maksadÕyla
1975 yÕlÕnda Devlet Sanayi ve øúçi YatÕrÕm BankasÕ A.ù. (DESøYAB)
335
kurulmuú ve 1978 yÕlÕna kadar faaliyetlerini devam ettirmiútir.
1980'li yÕllara kadar ithal ikameci büyüme politikalarÕ izleyen Türkiye 24
Ocak 1980 kararlarÕyla ihracata dayalÕ büyüme stratejisini izlemeye
baúlayarak dÕú dünyaya açÕlmasÕ süreci hÕzlandÕrÕlmÕú ve sermaye
hareketleri önündeki engellerin büyük bir kÕsmÕ kaldÕrÕlarak yabancÕ sermaye
teúvik edilmiútir. 1992’de Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun (SPK) ve 1983
yÕlÕnda da østanbul Menkul KÕymetler BorsasÕ’nÕn (øMKB) kurulmasÕyla birlikte
sermaye piyasasÕ araçlarÕ uygulama alanÕ bulmuútur. AyrÕca, TCMB
bünyesinde para piyasalarÕ kurulmuú, bankalar arasÕ para piyasasÕ
(ønterbank), döviz-efektif piyasasÕ, yetkili müesseseler (döviz büfeleri),
faktoring, leasing, tüketici finansman úirketleri ile sermaye piyasasÕ aracÕ
kurumlarÕ gibi birçok yeni kurum Türk mali sistemine girmiútir.
Faizsiz bankacÕlÕk uygulamasÕ Türkiye’de 16.12.1983 gün ve 83/7506
sayÕlÕ Kanun Hükmünde Kararname ile baúlamÕútÕr. Bu tarihten sonra katÕlÕm
fonlarÕnÕ kar/zarar ortaklÕ÷Õ esaslarÕna göre de÷erlendirmek isteyen
yatÕrÕmcÕlar paralarÕnÕ Özel Finans KurumlarÕ (ÖFK-katÕlÕm bankalarÕ)
aracÕlÕ÷Õyla finansal sisteme dâhil etmiúlerdir.
4389 sayÕlÕ Bankalar Kanunu’nun 20 nci maddesinin 6 ncÕ fÕkrasÕ
uyarÕnca katÕlÕm bankalarÕnÕn topladÕ÷Õ fonlarÕn, Güvence Fonu bünyesinde
garanti altÕna alÕnmasÕ, katÕlÕm bankalarÕnÕn Özel Finans KurumlarÕ Birli÷i’nin
kurulmasÕ ve faaliyet izni kaldÕrÕlan kuruluúlarÕn tasfiyesine iliúkin özel
336
hükümlerin tesis edilmesi katÕlÕm bankalarÕ için milat niteli÷indedir.
KatÕlÕm bankalarÕ ilk defa 4389 sayÕlÕ Bankalar Kanunu’nda
tanÕmlanmÕútÕr. 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nda “KatÕlÕm bankasÕ: Bu
Kanuna göre özel cari ve katÕlma hesaplarÕ yoluyla fon toplamak ve kredi
kullandÕrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluúlar ile yurt dÕúÕnda
kurulu bu nitelikteki kuruluúlarÕn Türkiye'deki úubelerini,” ifade etmektedir.
1998-2005 yÕllarÕ arasÕnda özel finans kuruluúlarÕ adÕ altÕnda faaliyet
gösteren kuruluúlarÕn sermaye gereksiniminin bulunmamasÕ, katÕlÕm fonu
(mevduat) garantisinin bulunmamasÕ ve konvansiyonel bankacÕlÕ÷a göre
daha az düzenlemelere tabi tutulmasÕ, topladÕklarÕ fonlarÕ kredi olarak
kullanabilmeleri bir tür finansal aracÕlÕk iúlemi oldu÷undan mezkur kuruluúlar
335

Özulucan Abitter, Özdemir Serkan, a.g.e., s. 15.
Özel Finans KurumlarÕ Birli÷i, Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz BankacÕlÕk “ÖFK’larÕn
Sistemdeki PaylarÕ ArtÕyor”, 2003, s. 30.
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gölge bankacÕlÕk özelli÷ine haizdi. AyrÕca bu makalede, 5411 sayÕlÕ
bankacÕlÕk Kanunu’na tabi olduktan sonra katÕlÕm bankasÕ adÕnÕ alan
kuruluúlarÕn mevzuat alt yapÕsÕnÕn tamamlanmasÕ, BDDK denetim ve
gözetimine tabi olmasÕ, TMSF tarafÕndan mevduat güvencesinin baúlatÕlmasÕ
gibi hayati düzenlemeler 2006 yÕlÕndan sonra bu kuruluúlarÕn artÕk gölge
337
bankacÕlÕk statüsünde de÷erlendirilemeyece÷ini ifade etmektedir.
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu ile birlikte çalÕúma prensiplerinden
kaynaklanan ufak-tefek de÷iúiklikler haricinde katÕlÕm bankalarÕ da artÕk
mevduat bankalarÕ gibi pek çok açÕdan aynÕ mevzuata tabi olmuútur. KatÕlÕm
BankalarÕnÕn geleneksel bankalarla aynÕ mevzuata tabi olmasÕnÕn bir takÕm
avantaj ve dezavantajlarÕ bulunmaktadÕr. KÕsaca ifade etmek gerekirse, en
önemli avantajlar katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn da standartlaúmasÕ, uluslararasÕ
iúlemlerde banka itibarÕnÕ kullanabilmeleri, bu kuruluúlarÕn da baúÕboú
olmadÕ÷Õ ve kamu otoritesi tarafÕndan denetlenmesi úeklinde sÕralanabilir.
MevzuatÕn yeknesaklaúmasÕnÕn en önemli dezavantajÕ ise bu kuruluúlarÕn
mevduat bankalarÕndan farklÕ olmadÕ÷Õ ve da÷ÕtÕlan kar paylarÕnÕn da faizle
iliúkilendirilerek algÕ sorunun ortaya çÕkmasÕna yol açmaktadÕr.
KatÕlÕm bankacÕlÕ÷Õna iliúkin pek çok tanÕm yapÕlabilmektedir. KatÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ, hukuki olarak anonim úirket statüsünde kurulan, kar/zarar
ortaklÕ÷Õna dayanan, alternatif finansman teknikleri ile mali sektörde
faaliyette bulunan, reel ekonomiyi finanse eden ve bankacÕlÕk hizmeti sunan
338
kuruluúlardÕr.
Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.ù. 1985'te, Faisal Finans Kurumu
A.ù. 1985'te, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ù. 1989'da, Anadolu
Finans Kurumu A.ù. 1991'de, øhlâs Finans Kurumu A.ù. 1995'de, Asya
Finans Kurumu A.ù. 1996'da, Ziraat KatÕlÕm BankasÕ A.ù. 2015’te
faaliyetlerine baúlamÕútÕr. VakÕf KatÕlÕm BankasÕ A.ù. 2016 yÕlÕnda BDDK
tarafÕndan faaliyet izni alarak çalÕúmalara baúlamÕútÕr.
“19 AralÕk 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayÕmlanan Bankalar
Kanunu’nda De÷iúiklik YapÕlmasÕna iliúkin 4491 sayÕlÕ Kanun ile 4389 sayÕlÕ
Bankalar Kanunu”nun bazÕ maddeleri de÷iútirilerek ÖFK’lar da Bankalar
Kanunu’na dâhil olmuúlardÕr. 2005 yÕlÕnda Anadolu Finans Kurumu Aù ile
Family Finans Kurumu Aù’nin genel kurulda aldÕklarÕ kararlar do÷rultusunda
339
birleúmelerine ve banka unvanÕnÕn Türkiye Finans KatÕlÕm BankasÕ Aù
olarak de÷iútirilmesine karar verilmiútir. Kamu sermayesini kullanarak 2015
yÕlÕnda Hazine MüsteúarlÕ÷Õ’nÕn Ziraat KatÕlÕm BankasÕ’nÕ ve 2016 yÕlÕnda da
337

Dinç, a.g.m., 2015, ss. 121-155.
Abitter Özulucan ve Serkan Özdemir, KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ, Muhasebe Organizasyonu,
Uygulamalar, Finansal Tablolar & Ba÷ÕmsÕz Denetim, Türkmen Kitapevi, østanbul, 2010, s. 6.
339
Türkiye Finans KatÕlÕm BankasÕ A.ù., 31 Mart 2015 konsolide olmayan ba÷ÕmsÕz denetim
raporu.
338
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VakÕflar Genel Müdürlü÷ü’nün VakÕf KatÕlÕm BankasÕ’nÕ kurmasÕyla birlikte
katÕlÕm bankalarÕ sayÕsÕ 6’ya yükselmiútir.
5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu ile birlikte ÖFK’lar KatÕlÕm BankalarÕ adÕnÕ
almÕútÕr. DünyanÕn pek çok yerinde øslami bankacÕlÕk veya faizsiz bankacÕlÕk
adÕyla faaliyetlerini yürüten bu tür bankalarÕn Türkiye’de katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ
adÕnÕ almasÕ 28 ùubat sürecinde hükümetin post-modern darbe ile devrilmesi
ve bu tür bankalarÕn yeúil sermaye gibi vasÕflandÕrÕlmasÕdÕr. OdabaúÕ, øslam
hukuku kurallarÕna uygun olarak kurulan ve faaliyetlerini yürüten katÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ tabirinin øslami bankacÕlÕk tabirinden daha uygun oldu÷unu ancak
øslami bankacÕlÕk tabirinin kullanÕlmasÕnda da bir sakÕnca olmadÕ÷ÕnÕ ileri
340
sürmektedir. EsasÕnda “øslami” sÕfatÕ kullanÕlarak yapÕlan bir iúteki hatanÕn
øslama mal edilme riskinden dolayÕ katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ ve katÕlÕm sigortacÕlÕ÷Õ
terimlerinin øslami bankacÕlÕk ve øslami sigortacÕlÕk terimlerinden daha uygun
oldu÷unu ifade etmektedir. 1994,1999 ve 2000 yÕllarÕnda ekonomik krizlerin
yaúanmasÕ, mevzuat alt yapÕsÕnÕn sa÷lam olmamasÕ, özkaynak yetersizli÷i ve
ürün çeúitlili÷inin sÕ÷ olmasÕ bu piyasanÕn istenen seviyeye gelmesini
geciktirmiútir.
5411 sayÕlÕ Kanun ile birlikte katÕlÕm bankalarÕ da artÕk mevduat
bankalarÕ gibi pek çok yükümlülük ile karúÕ karúÕyadÕr. KÕsaca ifade etmek
gerekirse bu tür bankalar da artÕk, sermaye yeterlilik rasyosu, likidite
rasyolarÕ, krediler ve karúÕlÕklara iliúkin yükümlülükleri yerine getirmek
zorundadÕr. Buna karúÕn, mevduat bankalarÕ do÷rudan finansal kiralama
faaliyeti yapamazken katÕlÕm bankalarÕ ile kalkÕnma ve yatÕrÕm bankalarÕ için
herhangi bir sÕnÕrlama yoluna gidilmemiútir. Finansal kiralama iúlemlerinde
mala ve emtiaya dayanan makine, teçhizat, arsa ve bina bulunmaktadÕr. Bu
sebeple, katÕlÕm bankalarÕnÕn do÷rudan finansal kiralama iúlemlerine
baúvurabilmeleri bu bankalarÕn çalÕúma prensipleriyle uyumlu olmasÕdÕr.
Türkiye KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Strateji Belgesi 2015 yÕlÕnda yayÕmlanarak
gelecek 10 yÕla iliúkin stratejik hedefler açÕklanmÕútÕr. KatÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn
son 10 yÕldaki seyri izlendi÷inde bankacÕlÕk sektörü içindeki payÕn %2’den
%5,2’ye çÕktÕ÷Õ görülmüútür. Söz konusu strateji belgesinde vizyon olarak,
2025 yÕlÕnda aktif büyüklü÷ünün %15’lik paya çÕkarÕlmasÕ hedeflenmiútir. Bu
kapsamda, sektörel strateji ve koordinasyonun sa÷lanmasÕ, kurumsal algÕ ve
itibarÕn yönetilerek ürün ve kaynak çeúitlili÷inin geliútirilmesi, danÕúma
kurullarÕnÕn tesis edilmesi, insan kaynaklarÕ niteli÷inin arttÕrÕlmasÕ amacÕyla
sürekli e÷itimin verilmesi ile sertifikasyon iúlemleri en önemli stratejik
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Mehmet OdabaúÕ, øslami Finansta DanÕúma KurullarÕnÕn Rolü-Türkiye Örne÷i, økinci
UluslararasÕ øslam FinansÕ ve øktisadÕ KonferansÕ, østanbul, 19 KasÕm 2015.
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hedefler olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de kurulan katÕlÕm bankalarÕna
iliúkin özet bilgiler aúa÷Õda sÕrasÕyla yer almaktadÕr.
4.2.2.

Albaraka Türk KatÕlÕm BankasÕ

21 Ocak 1985 gün 10912 sayÕlÕ Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ
yazÕsÕna istinaden “Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A. ù.” unvanÕyla
faaliyetine baúlamÕútÕr. Özel Finans KurumlarÕ, 17 AralÕk 1999 tarih 4491
sayÕlÕ Kanun ile yapÕlan de÷iúiklikle, 4389 sayÕlÕ Bankalar Kanunu
hükümlerine tabi kÕlÕnmÕúlardÕr. 1 KasÕm 2005 gün ve 25983 mükerrer sayÕlÕ
Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanununa göre faaliyetlerini sürdüren Banka’nÕn unvanÕ 21 AralÕk 2005 günü
yapÕlan Ola÷anüstü Genel Kurul kararÕyla “Albaraka Türk KatÕlÕm BankasÕ
342
Genel Müdürlü÷ü østanbul’da bulunan
A.ù.” olarak de÷iútirilmiútir.
BankanÕn, 31 AralÕk 2015 tarihi itibarÕyla biri yurt dÕúÕnda olmak üzere toplam
213 úubesi ve 3.756 personeli bulunmaktadÕr. Mezkur tarih itibarÕyla
Banka’nÕn kredi hacmi 17.335 milyon TL, toplanan fonlarÕ 19.756 milyon TL,
öz kaynaklarÕ 2.104 milyon ve aktif büyüklü÷ü ise 29.562 milyon TL’dir.
4.2.3.

Kuveyt Türk KatÕlÕm BankasÕ

TCMB’den alÕnan 28 ùubat 1989 tarihli izne istinaden banka “Kuveyt
Türk Evkaf Finans Kurumu A.ù.”adÕyla kurulmuú olup, faaliyetlerine 31 Mart
1989 tarihinde baúlamÕútÕr. 5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’na uyum
sa÷lanmasÕ amacÕyla, Banka’nÕn 26 Nisan 2006 tarihli ola÷an genel kurul
toplantÕsÕnda Banka’nÕn unvanÕ “Kuveyt Türk KatÕlÕm BankasÕ A.ù.” olarak
de÷iútirilmiútir. 31 Mart 2015 tarihi itibarÕyla Banka hisselerinin %62.32’si
Kuwait Finance House’a, %18.74’ü VakÕflar Genel Müdürlü÷ü Mazbut
VakÕflarÕ’na, %9.01’i Islamic Development Bank’a ve %9.01’i The Public
Institution For Social Security’e ait olup geriye kalan %0.92 oranÕndaki
343
hisseler di÷er gerçek ve tüzel kiúilere aittir. 31 AralÕk 2015 tarihi itibarÕyla
Banka’nÕn 359 úubesi ve 5.442 personeli bulunmaktadÕr. AnÕlan tarihte
Banka’nÕn kredi hacmi 23.542 milyon TL, toplanan fonlarÕ 27.637 milyon TL,
özkaynaklarÕ 3.402 milyon TL ve aktif büyüklü÷ü ise 42.176 milyon TL’dir.
4.2.4.

Türkiye Finans KatÕlÕm BankasÕ

“Türkiye Finans KatÕlÕm BankasÕ A.ù.”, Family Finans ve Anadolu Finans
kurumlarÕnÕn birleúmesi neticesinde 2005 yÕlÕnda kurulmuútur. Türkiye
Finans’Õn %60’lÕk hissesi 31 Mart 2008 yÕlÕnda Suudi Arabistan menúeli The
341
Türkiye KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i
YayÕn No:5, østanbul, 2015, ss. 5-7.
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National Commercial Bank (NCB) tarafÕndan satÕn alÕnmÕútÕr.
31 AralÕk
2015 tarihi itibarÕyla Türkiye Finans KatÕlÕm BankasÕ’nÕn ortaklÕk yapÕsÕ,
%67,03 NCB, %22,34 Boydak Grubu, %10.57 Ülker Grubu úeklindedir. Söz
konusu tarihte bankanÕn birisi yurtdÕúÕ olmak üzere toplam 286 úubesi ve
4.132 personeli bulunmaktadÕr. Bir önceki yÕl ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda banka
personeli %7,7 oranÕnda azalmÕútÕr. Mezkûr tarihte Banka’nÕn kredi bakiyesi
25.527 milyon TL, toplanan fonlarÕ 21.650 milyon TL, özkaynaklarÕ 3.357
milyon TL ve aktif büyüklü÷ü ise 38.576 milyon TL’dir.
4.2.5.

Asya KatÕlÕm BankasÕ

Bakanlar Kurulu’nun onayÕndan sonra Banka ana sözleúmesi 25 Eylül
1996 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayÕmlanmÕútÕr. BankacÕlÕk
Kanunu’nun yayÕmlanmasÕndan sonra 22 AralÕk 2005 tarihinde yapÕlan
ola÷anüstü genel kurul toplantÕsÕnda banka unvanÕ Asya KatÕlÕm BankasÕ
A.ù. olarak de÷iútirilmiútir.
Banka’nÕn 31 AralÕk 2014 tarihi itibarÕyla toplam halka açÕklÕk oranÕ
%54,05’tir. Banka’nÕn 123 pay sahibine iliúkin temettü dÕúÕndaki ortaklÕk
haklarÕ Kurul’un “3 ùubat 2015 tarih ve 6187 sayÕlÕ KararÕ” ile mezkûr tarihten
345
31 AralÕk 2015
itibaren TMSF tarafÕndan kullanÕlmasÕna baúlanÕlmÕútÕr.
tarihi itibarÕyla Banka’nÕn 200 adet úubesi (1 adet yurtdÕúÕ dahil) ve 2.937
çalÕúanÕ bulunmaktadÕr. AynÕ tarihte bankanÕn özkayna÷Õ 1.117 milyon TL,
krediler 4.310 milyon TL ve katÕlÕm fonlarÕ ise 3.912 milyon TL’dir. Banka
kredilerinin takibe dönüúüm oranÕ %33 seviyesi ile rekor düzeyde olup AralÕk
2015 tarihi itibarÕyla 588 milyon TL zarar açÕklanmÕútÕr.
Asya KatÕlÕm BankasÕ A.ù. (Banka)’nin temettü hariç ortaklÕk haklarÕ ile
yönetim ve denetimi 29.05.2015 tarihi itibarÕyla 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. nolu fÕkrasÕnÕn b bendi hükmü gere÷ince,
“bankanÕn faaliyetine devamÕnÕn mevduat ve katÕlÕm fonu sahiplerinin haklarÕ
ve mali sistemin güven ve istikrarÕ bakÕmÕndan tehlike arz etti÷i ortaya
çÕktÕ÷Õndan” BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (BDDK)
Banka’nÕn ve Fon’a devredilmesine karar verilmiútir.
BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22.07.2016 gün ve
6947 sayÕlÕ KararÕ ile; Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonunun (Fon) talebi
üzerine 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 107’inci maddesinin son fÕkrasÕ
uyarÕnca Asya KatÕlÕm BankasÕ A.ù.’nin faaliyet izni kaldÕrÕlmÕútÕr. 5411 sayÕlÕ
BankacÕlÕk Kanunu hükümleri gere÷ince TMSF tarafÕndan Asya KatÕlÕm
BankasÕ A.ù. nezdindeki sigortaya tabi katÕlÕm fonunun ödenmesi ve
344
Türkiye Finans KatÕlÕm BankasÕ A.ù. Konsolide Ba÷ÕmsÕz Denetim Raporu, Haziran 2015,
s.1-6.
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BankanÕn do÷rudan iflasÕnÕn istenmesi, mahkemece iflasÕna karar verilmesi
halinde iflas tasfiyesinin TMSF tarafÕndan yapÕlmasÕ, iflas kararÕ verilmemesi
halinde BankanÕn iradi tasfiyesinin 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayÕlÕ Türk
Ticaret Kanununun anonim úirketlerin infisah ve tasfiyesine iliúkin
hükümlerine
tabi
olmaksÕzÕn
TMSF
tarafÕndan
yürütülmesi
346
kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
4.2.6.

Ziraat KatÕlÕm BankasÕ

Kurulu’nun 15 Ekim 2014 tarih ve 29146 sayÕlÕ Resmi Gazete’de,
yayÕmlanan izniyle “Ziraat KatÕlÕm BankasÕ A.ù.”nin tamamÕ T.C. Hazinesi
tarafÕndan ödenmiú 675.000 TL sermayesi ile kurulmuútur. 29 MayÕs 2015
tarihinde açÕlÕú yapÕlarak faaliyete baúlayan Banka’nÕn merkezi østanbul’dur.
Banka, Faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ilk kamu katÕlÕm
347
bankasÕ hüviyetindedir. Banka sermayesini 24.05.2016 tarih ve 9081 sayÕlÕ
Resmi Gazetede yayÕmlanan karar do÷rultusunda ödenmiú sermayesini
348
AralÕk 2016
72.000.000-TL artrÕlarak 747.000.000-TL'ye yükseltmiútir.
tarihi itibarÕyla Banka’nÕn kredi bakiyesi 5.081 milyon TL, katÕlÕm fonlarÕ 5.596
milyon TL ve aktif büyüklü÷ü ise 7.960 milyon TL’dir.
4.2.7.

VakÕf KatÕlÕm BankasÕ

VakÕf KatÕlÕm BankasÕ A.ù. Kurul’un 11 ùubat 2016 tarih ve 6729 sayÕlÕ
kararÕ ile faaliyet izni almÕú olup 24 ùubat 2016 tarihi itibarÕyla KatÕlÕm
BankacÕlÕ÷Õ Faaliyetlerine baúlamÕútÕr. VakÕf KatÕlÕm BankasÕ A.ù. 797 milyon
TL’si T.C. BaúbakanlÕk VakÕflar Genel Müdürlü÷ü, 2 milyon TL’si Bayezid
Han-Õ Sani (II.Bayezid) VakfÕ, 2 milyon TL’si Mahmut Han-Õ Evvel Bin
Mustafa Han (I.Mahmut) VakfÕ, 2 milyon TL’si Mahmut Han-Õ Sani Bin
Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) VakfÕ ve 2 milyon TL’si Murat Paúa Bin
Abdusselam (Murat Paúa) VakfÕ tarafÕndan tamamÕ ödenmiú 805 milyon TL
349
sermaye ile kurulmuútur.
30 Nisan 2016 tarihi itibarÕyla merkez úube haricinde úubesi
bulunmayan Banka’nÕn toplam 163 personeli bulunmaktadÕr. AnÕlan tarihte
kredi tutarÕ 236 milyon TL, katÕlÕm fonu 227 milyon TL, özkaynaklar 860
milyon TL ve aktif toplamÕ ise 1.107 milyon TL bakiye arz etmektedir.
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http://www.ziraatkatilim.com.tr/bankamiz/Sayfalar/hakkimizda.aspx, 01.02.2017.
349
VakÕf KatÕlÕm BankasÕ A.ù., Solo Ba÷ÕmsÕz Denetim Raporu, Mart 2016, ss.1-9.
347
348

158

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

4.2.8.

Halk KatÕlÕm BankasÕ A.ù.

Halk KatÕlÕm BankasÕ A.ù. Kurul’un 15.01.2015 tarihli ve 6168 sayÕlÕ
KararÕ ile kuruluú izni almÕútÕr. 5411 sayÕlÕ bankacÕlÕk Kanunu’nun 6.
Maddesinin gerekçesinde øzne iliúkin kararÕn baúvurunun yapÕldÕ÷Õ ya da
baúvuruda eksik bulunmasÕ halinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandÕ÷Õ
tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilece÷i ve eksikliklerin altÕ ay
içerisinde giderilmemesi halinde baúvurunun geçersiz olaca÷Õ hüküm altÕna
alÕnmÕútÕr.
22.10.2015 tarih ve 6504 sayÕlÕ Kurul KararÕ do÷rultusunda, “T. Halk
BankasÕ A.ù.’nin farklÕ bir ortaklÕk yapÕsÕ ile ileride yeniden de÷erlendirilmek
üzere bu aúamada faaliyet izni baúvurusunun yapÕlmamasÕna karar verilmesi
nedeniyle kuruluú izninden vazgeçildi÷ine iliúkin beyanÕ do÷rultusunda, Halk
KatÕlÕm BankasÕ A.ù.'nin kuruluú izninin 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanununun
11 inci maddesinin (c) bendi uyarÕnca” kuruluú izni iptal edilmiútir.
4.2.9.

øhlas Finans Kurumu

1995 yÕlÕnda faaliyete baúlayan øhlas Finans Kurumu 5 yÕl gibi kÕsa bir
sürede aktif büyüklü÷ü yaklaúÕk yüz kat artarak 901 milyon TL’ye
yükselmiútir. 2000 yÕlÕnda 755 milyon TL katÕlÕm fonu ve kredi hacmine
ulaúan øhlas Finans KasÕm 2000 ve ùubat 2001 krizlerinde aktif kalitesi
bozulmaya ve likidite problemi yaúamaya baúlamÕútÕr. Grup firmalarÕna
kullandÕrÕlan kredilerin yüksek olmasÕ, kredi takip oranlarÕnÕn artmasÕ, katÕlÕm
fonu sahiplerinin parasÕnÕ geri almak için øhlas Finans Kurumuna hücum
etmesi, yükümlülüklerin varlÕklarÕ karúÕlamamasÕ gibi nedenler Kurumun
350
Mezkûr
faaliyet yetkisinin BDDK tarafÕndan iptal edilmesine yol açmÕútÕr.
Banka’nÕn o dönede TMSF Güvence Fonu’na tabi olmamasÕ nedeniyle
tasfiye iúlemleri Türk Ticaret Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde
yürütülmüútür.
øhlas Finans KatÕlÕm BankasÕnÕn iflas etmesinden sonra katÕlÕm
bankacÕlÕ÷ÕnÕn da risk taúÕyabilece÷i ve iflasla karúÕ karúÕya kalabilece÷i daha
açÕk görüldü÷ünden katÕlÕm bankalarÕ kendi aralarÕnda Güvence Fonu
oluúturmuúlardÕr. 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu ile birlikte KatÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ adÕnÕ alan ÖFK’larÕn oluúturdu÷u Güvence Fonu kapatÕlarak
TMSF bünyesine aktarÕlmÕútÕr. Bu düzenleme ile birlikte geleneksel
bankalarÕn hesaplayarak ödedikleri risk odaklÕ prim uygulamasÕ katÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ için de baúlatÕlmÕútÕr. Bu uygulama baúlatÕldÕ÷Õnda her bir gerçek
kiúiye ait katÕlÕm fonlarÕ tutarÕnÕn 50 bin TL’si ve hâlihazÕrda ise 100 bin TL’si
TMSF garantisi kapsamÕna alÕnmÕútÕr.
350
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4.3.

BankacÕlÕk Sektörünün Finansal RasyolarÕ

Finansal rasyo analizinde BDDK tarafÕndan belirlenen en önemli
rasyolar ile IMF ve IFSB tarafÕndan belirlenen rasyolardan ehemmiyeti
yüksek olan rasyolar tercih edilmiútir. AyrÕca, tez yazÕmÕnda kullanÕlan yurtiçi
verilerin büyük bir kÕsmÕ dört farklÕ kaynaktan; BDDK ønteraktif AylÕk
Bülten'den, TBB, TKBB veri tabanÕndan ve TCMB bünyesindeki Elektronik
Veri Da÷ÕtÕm Sisteminden (EVDS) temin edilmiútir. EK’lerde bankacÕlÕk
sektörünün ve katÕlÕm bankalarÕnÕn bilançolarÕ, kar/zarar tablolarÕ ve temel
finansal rasyolarÕn detaylÕ açÕklamasÕ yer almaktadÕr. Tablo ve grafiklerde
para birimine iliúkin detaylÕ açÕklama yapÕlmamÕúsa gösterimlerin 1000 TL
úeklinde raporlandÕ÷Õ anlaúÕlmalÕdÕr.
IMF tarafÕndan yayÕmlanan makalede sermaye yeterlili÷i, aktif kalitesi,
karlÕlÕk, likidite ve kaldÕraç oranlarÕ gibi temel finansal istikrar rasyolarÕ
kullanÕlmaktadÕr. Sermaye yeterlili÷i olarak sermaye yeterlilik rasyosu ve
çekirdek sermaye (Tier 1) rasyolarÕ, aktif kalitesi olarak takibe dönüúüm
oranÕ (TDO-NPL), karlÕlÕk olarak aktif karlÕlÕ÷Õ (ROA) ve özkaynak karlÕlÕ÷Õ
(ROE), likidite ölçüsü olarak likit aktiflerin likit pasiflere oranÕ ve kaldÕraç
rasyosu olarak da özkaynaklarÕn toplam aktife oranÕ gibi temel rasyolara yer
351
Söz konusu temel rasyolarÕn yanÕ sÕra literatürde kabul
verilmektedir.
edilen ve BDDK tarafÕndan yo÷un bir úekilde kullanÕlan rasyolardan da
yararlanÕlmÕútÕr. Literatürde yer alan ve IMF tarafÕndan kabul edilen
rasyolarÕn büyük bir kÕsmÕ bilançolardan, kar/zarar tablosundan ve mizandan
hazÕrlanmaktadÕr.
4.3.1.

BankacÕlÕk Sektörünün HazÕr De÷erler RasyolarÕ

4.3.1.1. Net øúletme Sermayesi
Net iúletme sermayesi (Net Working Capital), organizasyonel ve
operasyonel faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan sermayedir.
Bu sermaye nakit olabilece÷i gibi nakit olmayan varlÕklardan da oluúabilir.
Nakit olmayan varlÕklar de÷erlemeye tabi tutularak kaydedilmek zorundadÕr.
352
Net iúletme sermayesi kÕsa vadeli aktiflerden kÕsa vadeli pasiflerin
çÕkarÕlmasÕyla bulunur. Net iúletme sermayesinin pozitif olmasÕ kÕsa vadeli
353
aktiflerin kÕsa vadeli pasiflerden büyük olmasÕ anlamÕna gelir.
Net øúletme Sermayesi= KÕsa Vadeli Aktifler-KÕsa Vadeli Pasifler

351 Joseph Crowley and Others, Pilot Project on Concentration and Distribution Measures for a
Selected Set of Financial Soundness Indicators, IMF Working Paper, 2016.
352
Usmani, a.g.e., s. 43.
353
A. Stephen Rose, Randolph Westerfield, Jaffe Jeffrey, Corporate Finance, The McGraw-Hill,
Tenth Edition, ISBN 978-0-07-803477-0, 2013, ss. 28.
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Özet olarak gelecek 12 ay içerisinde iúletmenin sermaye giriúleri
sermaye çÕkÕúlarÕndan daha yüksek olaca÷Õ için iúletme önümüzdeki bir yÕl
içerisinde likidite problemi yaúamayacaktÕr. Tersi durumda ise bankanÕn kÕsa
vadeli yükümlülükleri kÕsa vadeli aktiflerden yüksek oldu÷u için her zaman
likidite riskiyle karúÕ karúÕyadÕr. TBS’nin aktiflerini oluúturan kredilerin
ortalama vadesi 12 aylÕk iken pasifte yer alan mevduatÕn ortalama vadesinin
bir aylÕk olmasÕ vade uyumsuzlu÷u problemini ortaya çÕkarmaktadÕr. KÕsa
vadeli aktiflerden kÕsa vadeli pasiflerin çÕkarÕlmasÕ suretiyle bulunan net
iúletme sermayesinin hem katÕlÕm bankalarÕ için ve hem de konvasnsiyonel
bankalar için hesaplanan tutarlar aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr.
Grafik 8: Net øúletme Sermayesi
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Grafik 8’den de görülece÷i üzere, hem konvansiyonel bankalarda ve
hem de katÕlÕm bankalarÕnda net iúletme sermayesi bazen pozitif ve bazen
de negatif de÷erler alabilmektedir. Konvansiyonel ile katÕlÕm bankalarÕ
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda konvansiyonel bankalarÕn net iúletme sermayesinin
genellikle daha yüksek oldu÷u görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi,
konvansiynel bankalarÕn TCMB’den, interbank piyasalarÕndan gecelik
borçlanabilmeleri ve gerek duyulmasÕ halinde repo-ters repo iúlemlerine
baúvurabilmeleridir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn karúÕlaútÕklarÕ likidite problemlerini
çözebilmek amacÕyla sukuk iúlemlerinin teminata verilebilmesi veya
Megabank projesinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
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4.3.1.2. KÕsa Vadeli Likidite RasyolarÕ
KÕsa vadeli likidite rasyolarÕ iúletmenin kÕsa vadeli likiditesini ölçmede
kullanÕlan
rasyolardÕr.
øúletmenin
kÕsa
vadede
faturalarÕnÕ
ve
yükümlülüklerini, ödeme güçlü÷üne düúmeden yerine getirebilmesi nedeniyle
bu rasyolar önem arz etmektedir. KÕsa vadeli aktif ve pasiflere odaklanmanÕn
en önemli avantajlarÕndan biri varlÕk ve kaynaklarÕn defter de÷eri ile piyasa
de÷eri birbirine yakÕn olmasÕdÕr. øúletmelerin kÕsa vadeli aktifleri ve pasifleri
para piyasalarÕ ve özellikle bankacÕlÕk sektörü ile yakÕndan iliúkilidir. Bu
sebeple, bu rasyolara likitide rasyolarÕ da denilmektedir.
Grafik 9: Vadesiz Mevduat/Toplam Mevdaut ve Özel Cari Hs./KatÕlÕm
Fonu
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KatÕlÕm bankalarÕnÕn özel cari hesaplarÕnÕn katÕlÕm fonuna oranÕ
genellikle mevduat bankalarÕnÕn vadesiz mevduatÕnÕn toplam mevduat
oranÕndan yüksek oldu÷u görülmektedir. Bu oran konvansiyonel bankalarda
%13 ile %20 arasÕnda de÷iúirken, katÕlÕm bankalarÕnda %15-27 arasÕnda
dalgalanmaktadÕr. Mevduat ve katÕlÕm bankalarÕ bu tutarlar için mevduat
sahiplerine herhangi bir faiz ödeme yükümlülü÷ü bulunmadÕ÷Õ gibi katÕlÕm
fonu sahiplerine de kar payÕ da÷Õtma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadÕr.
DolayÕsÕyla bu atÕl fonlarÕn bankalar tarafÕndan kullanÕlmasÕ neticesinde elde
edilen faiz ve getiriler bankalara kalmaktadÕr. Ancak vadesiz mevduat ve
özel cari hesap sahiplerinin istedikleri zaman bu bakiyeleri bankalardan
çekme esnekli÷inin bulunmasÕ bankalarÕn yeterli ankes bulundurmalarÕnÕ
zorunlu hale getirmektedir.
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4.3.1.3. Cari Oran (Current Ratio)
Bu oran dönen varlÕklarÕn kÕsa vadeli pasiflere bölünmesiyle bulunur.
Söz konusu oran iúletmenin kÕsa vadeli borçlarÕnÕ karúÕlayabilme gücünü
ölçmekte olup %1,5 ile %2 arasÕnda olmasÕ beklenmektedir. Faaliyette
bulunulan sektöre göre bu oran de÷iúmekle birlikte üretime dayalÕ
iúletmelerde stok nedeniyle daha yüksek iken, hizmet sektöründe daha
düúük olmasÕ beklenmektedir. Söz konusu rasyonun birden küçük olmasÕ net
iúletme sermayesinin negatif oldu÷unu göstermektedir. KatÕlÕm ve
konvansiyonel bankalarÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕndaki cari oran geliúimi
aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr.
Grafik 10: Türk BankalarÕnÕn KÕsa Vadeli Likidite Rasyosu
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KÕsa vadeli aktiflerin kÕsa vadeli pasiflere oranÕna bakÕldÕ÷Õnda katÕlÕm
bankalarÕnda bu oranÕn daha düúük oldu÷u görülmektedir. Söz konusu oran
katÕlÕm bankalarÕnda 80-100 bandÕnda iken konvansiyonel bankalarda
genellikle daha yüksek gerçekleúmektedir.
4.3.1.4. Likidite OranÕ (Liquidity Ratio- Asit-Test OranÕ)
Likidite OranÕ; HazÕr de÷erler, menkul kÕymetler, kÕsa vadeli alacaklar
toplamÕnÕn
kÕsa
vadeli
yabancÕ
kaynaklara
oranlanmasÕyla
hesaplanmaktadÕr. Genel kabul görmüú kurallara göre Likidite OranÕ’nÕn 1
olmasÕ yeterli görülmekle birlikte sektöre göre farklÕlÕk arz etmektedir.
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Bir aylÕk likidite rasyosu oranÕ 2007 öncesinde her iki banka türü için
%50 oranlarÕnda gerçekleúmiú, ancak BDDK’nÕn likiditeye iliúkin
düzenlemesinden sonra her zaman bu oranÕn %100’den daha fazla
gerçekleúmiútir.
Grafik 11: Bir AylÕk Likidite Rasyosu
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4.3.2.

BankacÕlÕk Sektörünün KarlÕlÕk Gösterge ve RasyolarÕ

Gerek Türk bankacÕlÕk sektörü ve gerekse katÕlÕm bankalarÕ son yÕllarda
oldukça yüksek karlÕlÕk oranlarÕ açÕklamaktadÕr. 2008 krizi nedeniyle dünyada
faaliyet gösteren pek dev banka zaman zaman zarar açÕklamasÕna karúÕn
sektörümüzün karÕ her yÕl katlanarak artmÕútÕr. Aúa÷Õdaki grafikte bankacÕlÕk
sektörünün 2005-2016 dönemlerine iliúkin dönem karÕ geliúimi yer
almaktadÕr.
Grafik 12: Türk BankacÕlÕk Sektörü Dönem Net KarÕ/ZararÕ Tablosu
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Türk BankacÕlÕk Sektörü’nün dönem net karÕ 2008 küresel krizinin
yaúandÕ÷Õ yÕl ile 2011 yÕlÕ haricinde sürekli artmaktadÕr. 2005 yÕlÕnda 5.715
milyon TL seviyesinde olan dönem net karÕ 2016 yÕlÕnda 37.532 milyon TL
seviyesine yükselmiútir. Son 12 yÕl göz önünde bulunduruldu÷unda TBS’nin
kar üretme potansiyelinin oldukça yüksek oldu÷u ve kümülatif bazda 242
milyar TL vergi sonrasÕ dönem net karÕ üretti÷i görülmektedir. Aúa÷Õdaki
grafikte ise Türkiye’deki katÕlÕm bankalarÕnÕn 2005-2016 yÕllarÕ arasÕndaki
dönem net karÕ geliúimi yer almaktadÕr
Grafik 13: Türkiye'deki KatÕlÕm BankalarÕnÕn Dönem Net KarÕ/ZararÕ
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YukarÕdaki grafikten de anlaúÕlaca÷Õ üzere, katÕlÕm bankalarÕnÕn dönem
net karÕ 2014 yÕlÕ haricinde sürekli artma trendi göstermektedir. KatÕlÕm
bankalarÕnÕn AralÕk 2013 yÕlÕnda eriúti÷i karlÕlÕk oranÕ ancak 2016 yÕlsonu
itibarÕyla aúÕlabilmiútir. Bu durumun en önemli sebepleri Asya KatÕlÕm
bankasÕnÕn zarar etmesi ve Türkiye Finans KatÕlÕm bankasÕnÕn son yÕllarda
yüksek kar üretememesidir. AyrÕca, yeni kurulan katÕlÕm bankalarÕnÕn
úubeleúme ve operasyonel maliyetinin yüksek olmasÕ nedeniyle kar üretme
potansiyelinin sÕnÕrlÕ oldu÷u düúünülmektedir. Tüm bunlara ra÷men 2005 yÕlÕ
itibarÕyla 250 milyon TL olan dönem net karÕnÕn AralÕk 2016 döneminde
1.106 milyon TL’ye yükselmiútir.
øslami bankalar ile konvansiyonel bankalar karlÕlÕk açÕsÕndan
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda øslami bankalarÕn karlarÕnÕn daha istikrarlÕ oldu÷u
354
Bu durumun en önemli sebebi kar dengeleme rezervinin
görülmektedir.
önemli bir iúlev görmesidir. Türkiye’deki meri mevzuata göre, katÕlÕm
hesaplarÕ kaynaklÕ plasmanlar nedeniyle katÕlÕm bankalarÕnÕn genel karúÕlÕk,
354

Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, Ouarda Merrouche, a.g.m., 2010.
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özel karúÕlÕk ve TMSF primi gibi maliyetlerle karúÕ karúÕyadÕr. Bu sebeple,
BDDK söz konusu maliyetler için ve kar dalgalanmalarÕnÕ stabil hale
getirebilmek için günlük karÕn %5’ine kadarlÕk kÕsmÕ tutarÕnda kar dengeleme
rezervine onay vermektedir.
4.3.2.1. Net Faiz MarjÕ ve Net Kar PayÕ MarjÕ
Türkiye’de katÕlÕm bankalarÕ, uzun yÕllar temerrüde düúen müúterileri için
ceza uygulamayÕp, temerrüte düúen kredi miktarÕnÕ dövize çevrilerek tahsil
etme yoluna gitmiúlerdir. Ancak döviz kurlarÕnÕn dalgalÕ olmasÕ ve özellikle
2002 yÕlÕndan 2010 yÕlÕna kadar kurlarÕn yükselmemesi, bankalarÕn zarar
etmesine yol açmÕútÕr. Günümüzde, katÕlÕm bankalarÕnÕn fetva kurullarÕndan
aldÕklarÕ kararlar do÷rultusunda, temerrüde düúen kredi borçlularÕna
konvansiyonel bankacÕlÕk sisteminin uyguladÕ÷Õ faiz oranlarÕna yakÕn bir kar
payÕ tahakkuk ettirmektedirler. Bu fetvalarÕn gerekçesi olarak, normal
úartlarda müúteriden tahsil edilmesi gereken ancak temerrüte düúüldü÷ü için
ödenmeyen paranÕn, baúka bir müúterinin finansmanÕnda kullanÕlmasÕ
halinde elde edilecek gelirden mahrum kalÕnmasÕnÕn bankanÕn haksÕzlÕ÷a
u÷ramasÕ sonucunu do÷urdu÷unu ileri sürmektedir. Bu sebeple, mahrum
kalÕnan kar payÕ tutarÕnda bir kar oranÕnÕn alÕnmasÕnÕn caiz olaca÷Õ fetvasÕ
alÕnmÕútÕr. AyrÕca, Aktepe gibi bir takÕm yazarlar, øslam hukukunda kâr
sÕnÕrlamasÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕ ve kârÕn faiz oranlarÕna endekslenerek
belirlenmesinin yasaklanmadÕ÷ÕnÕ; bir tüccarÕn piyasa fiyatÕnÕ aúmamak
kaydÕyla kâr için faiz oranlarÕnÕ kriter alabilece÷ini, katÕlÕm bankalarÕnÕn kâr
payÕ oranlarÕnÕ belirlerken merkez bankasÕnÕn faiz kararlarÕnÕ, enflasyon
oranlarÕnÕ ve rekabet ettikleri klasik bankalarÕn faiz oranlarÕnÕ dikkate almakta
355
herhangi bir beis bulunmadÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir.
Mevduat bankalarÕnda kullanÕlan net faiz marjÕ terimi katÕlÕm
bankalarÕnda net kar payÕ marjÕ úeklinde ifade edilmektedir. Bu marj
bankalarÕn karlÕlÕklarÕnÕ belirleyen en önemli kalemlerden birisidir. Net faiz
marjÕ (NIM), kredi ve menkul kÕymetlerden sa÷lanan faiz gelirlerinden
mevduata ve borçlulara ödenen faiz giderlerinin farkÕnÕn toplam aktiflere
356
oranÕ úeklinde hesaplanmaktadÕr. Baúka bir tanÕma göre net faiz marjÕ, faiz
gelirleri ile faiz giderleri arasÕndaki farkÕn gelir getiren aktiflere bölünmesiyle
357
Net faiz marjÕ hesaplanÕrken genellikle operasyonel maliyetler,
bulunur.
banka rezervlerinin alternatif fÕrsat maliyeti, para arzÕnÕn miktarÕ, kredi

355

øshak Emin Aktepe, øslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve BankacÕlÕk, Erkam
MatbaasÕ, østanbul, 2010.
356
Hubbard, R.Glenn, O’brien, A.Patrick, Money, Banking and the Financial System, Pearson
Education, 1th Edition, 2012, P. 290.
357
Tunay ve Silpar, a.g.m., 2006, ss.1-35.
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risklerinin batma olasÕlÕ÷Õ, kredi ve mevduat faiz oranlarÕ gibi önemli kalemler
358
kullanÕlÕr.
Net faiz marjÕnÕn bulunmasÕ için birinci aúama net faiz gelirinin
bulunmasÕ gerekmekte olup toplam faiz gelirlerinden toplam faiz giderleri
çÕkarÕlmaktadÕr. økinci aúamada ise bulunan net faiz geliri toplam varlÕklara
bölünerek net faiz marjÕ bulunmaktadÕr. KatÕlÕm bankalarÕnÕn net kar payÕ
gelirlerinin toplam aktiflere oranÕ da net kar payÕ marjÕ olarak bilinir.
i)

Net Faiz Geliri= Toplam faiz gelirleri - Toplam faiz giderleri

(Net Kar PayÕ Geliri= Toplam kar payÕ gelirleri - Toplam kar payÕ
giderleri)
ii)

Net Faiz MarjÕ = Net faiz geliri / Ortalama toplam varlÕklar

(Net Kar PayÕ MarjÕ = Net kar payÕ geliri / Ortalama toplam varlÕklar)
Net faiz marjÕ rasyosu, bir anlamda ortalama aktiflerle yaratÕlan net faiz
gelir marjÕnÕn ortalama toplam aktiflere oranÕdÕr. Net faiz marjÕ bankalarÕn
aracÕlÕk maliyetlerini (intermediation costs) gösteren temel kriter ve aynÕ
zamanda sistemdeki etkinli÷in ölçülmesinde öncü gösterge oldu÷undan
önem arz etmektedir.
Bu marjÕn açÕlmasÕ yatÕrÕmcÕlarÕn bankacÕlÕk
sisteminden uzaklaúmasÕna ve mali sektörün geliúiminin olumsuz
etkilenmesine yol açmaktadÕr. BankalarÕn faiz marjlarÕ dönem baúÕnda (ex
ante) ve dönem sonunda (ex post) olmak üzere iki úekilde
359
hesaplanmaktadÕr.
Dünyadaki øslami bankacÕlÕk sektörünün net kar marjÕ 2008 yÕlÕnda
%1,51 oranÕnda iken 2013 yÕlÕnda %0,96 oranÕnda gerçekleúmiútir. SÕkÕ
para politikasÕ, ekonominin durgunlu÷a girmesi, makro ihtiyati politikalarÕn
360
Türk
sÕkÕlaútÕrÕlmasÕ nedeniyle kar marjlarÕ son yÕllarda düúmüútür.
BankacÕlÕk Sektörünün Net Faiz MarjÕ/Net Kar PayÕ MarjÕ 2005-2015
dönemleri için aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.

358
Kaiguo Zhou and Micheal C.S. Wong, The Determinants of Net Interest Margins of
Commercial Banks in Mainland Chaina, Taylor & Francis Ltd, 2008.
359
Kaya, Yasemin Türker, Türk BankacÕlÕk Sisteminde Net Faiz MarjÕnÕn Modellenmesi,
ÇalÕúma RaporlarÕ, Haziran 2001.
360
øslamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report,
Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-5687-42-6, 2015, s. 30.
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Grafik 14: Türk BankacÕlÕk Sektörü Net Faiz MarjÕ ve Net Kar PayÕ Marj
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Grafik 14’den bakÕldÕ÷Õnda Türk bankacÕlÕk sektörünün net faiz marjÕ ile
katÕlÕm bankalarÕnÕn net kar payÕ marjÕnÕn bazÕ dönemler hariç genellikle bir
birine yakÕn seyretti÷i görülmektedir. 2005-2015 yÕllarÕnÕ kapsayan süreçte
katÕlÕm bankalarÕnÕn net kar payÕ marjÕ ortalamasÕ 4,44 iken konvansiyonel
bankalarÕn net faiz marjÕ ortalamasÕ ise 4,36 oranÕnda gerçekleúmiútir.
Ülkemizdeki bu oranlarÕn dünyadaki faiz/kar marjlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmasÕ
durumunda oldukça yüksek oldu÷u görülmektedir. Bu ayrÕúmada katÕlÕm
bankalarÕmÕzÕn kar paylaúÕm oranlarÕnÕn 80-20 seviyelerinde gerçekleúmesi
ve mevduat bankalarÕmÕzÕn ise ilgili periyotta azalan faiz ortamÕndan elde
etti÷i verim etkilidir.
4.3.2.2. Aktif KarlÕlÕ÷Õ
Aktif kârlÕlÕ÷Õ (Return on Assets-ROA) oranÕ bankanÕn vergi sonrasÕ
karÕnÕn toplam aktifler ortalamasÕna bölünmesiyle bulunur. Bu rasyo ile
dönem net karÕ ve ortalama toplam aktifler iliúkilendirilmektedir. Ortalama
toplam aktiflerle yaratÕlan net karÕn ortalama toplam aktiflere oranÕnÕn
artmasÕ, bankanÕn plasmanlarÕnÕ ne derece karlÕ yatÕrÕmlara yönlendirdi÷ini
göstermektedir.
ROA= Vergi SonrasÕ Kâr/Toplam Aktif OrtalamasÕ
Türkiye’de 2005-2015 dönemleri için katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ ve
konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn aktif kârlÕlÕ÷Õ karúÕlaútÕrmasÕ aúa÷Õdaki tabloda
gösterilmiútir.
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Grafik 15: Mevduat ve KatÕlÕm BankalarÕ Aktif KarlÕlÕ÷Õ
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Grafik 15’ten Türkiye’de katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn aktif karlÕlÕ÷Õ bazÕnda
2009 yÕlÕna kadar konvansiyonel bankalara nazaran daha iyi performans
gösterdi÷i ancak sonraki yÕllarda ise daha düúük performansla çalÕútÕ÷Õ
görülmektedir. Bank Asya’nÕn TMSF bünyesinde bulunmasÕ ve son yÕllarda
zarar açÕklamasÕ nedeniyle hesaplamada dikkate alÕnmazsa katÕlÕm
bankalarÕnÕn son 10 yÕldaki aktif karlÕlÕ÷Õ ortalamasÕ %2,02 oranÕ ile
konvansiyonel bankalarÕn %2,13 oranÕna yakÕn gerçekleúmiútir. Özkaynak
karlÕlÕ÷Õ için de durum benzerdir.
4.3.2.3. Özkaynak KârlÕlÕ÷Õ
Özkaynak kârlÕlÕ÷Õ (Return on Equity-ROE), bir bankanÕn vergi sonrasÕ
karÕnÕn toplam özkaynaklara bölünmesi ile bulunur. Bir anlamda banka
ortaklarÕnÕn koydu÷u sermayenin hangi oranda karlÕ oldu÷unu ifade
etmektedir. Bu sebeple, banka faaliyetlerinden elde edilen aktif karlÕlÕ÷Õ
yerine özkaynak karlÕlÕ÷Õna daha fazla önem verilmektedir. Özkaynak karlÕlÕ÷Õ
rasyosu, bankanÕn vergi sonrasÕ net karÕnÕn toplam özkayna÷a oranÕ ile
361
Söz konusu rasyo aúa÷Õda yer aldÕ÷Õ úekilde
bulunmaktadÕr.
hesaplanabilmektedir.
ROE= Vergi SonrasÕ Kâr / Toplam Özkaynak
361

Hubbard, R.Glenn, O’brien, A.Patrick, Money, Banking and the Financial System, Pearson
Education, 1th Edition, 2012, s. 291.
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Türk BankacÕlÕk Sektörünün 2005-2015 dönemleri için özkaynak karlÕlÕ÷Õ
aúa÷Õdaki Grafik 16’te yer almaktadÕr.
Grafik 16: Mevduat ve KatÕlÕm BankalarÕ Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ

2005-1
2005-7
2006-1
2006-7
2007-1
2007-7
2008-1
2008-7
2009-1
2009-7
2010-1
2010-7
2011-1
2011-7
2012-1
2012-7
2013-1
2013-7
2014-1
2014-7
2015-1
2015-7

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

KatŦlŦm

Konvansiyonel

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK

KatÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn özkaynak karlÕlÕ÷Õ 2005-2008 yÕllarÕ arasÕnda
konvansiyonel bankalarÕn üstündedir. Mezkûr rasyo küresel krizle birlikte
tersine dönmüú ve konvansiyonel bankalarda 2012 yÕlÕna kadar daha
yüksek, ancak sonraki dönemde birbirine yakÕnsamÕútÕr. Türkiye’de 20052015 yÕllarÕ arasÕnda katÕlÕm bankalarÕnÕn özkaynak karlÕlÕ÷Õ %18,70 oranÕnda
gerçekleúirken konvansiyonel bankalarda bu oran %19,17 oranÕndadÕr. Bank
Asya’nÕn hariç tutulmasÕ durumunda katÕlÕm bankalarÕnÕn özkaynak karlÕlÕk
oranÕ %19,25 oranÕna yükselmektedir. Aktif ve özkaynak karlÕlÕ÷Õ bakÕmÕndan
katÕlÕm bankalarÕnÕn görece düúük sermaye yeterlilik rasyolarÕna ra÷men
konvansiyonel bankalarla yakÕn de÷er almasÕ güçlü karlÕlÕklarÕ bulundu÷una
iúarettir. Dünyadaki finansal kuruluúlarla karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda Türk bankacÕlÕk
sektörünün özkaynak karlÕlÕklarÕ oldukça yüksektir.
4.3.2.4. Türk BankacÕlÕk Sektörü Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) mevcut öz kaynaklar ile bankanÕn
alabilece÷i potansiyel risk tutarlarÕnÕn ölçüldü÷ü en önemli rasyodur. Bu
rasyo özkaynaklarÕn düzeyi ile bankanÕn faaliyetleri arasÕndaki iliúkinin de
ölçülmesini sa÷lar. Basel düzenlemelerine göre %8 oranÕnda olan SYR’nin
tutturulmasÕ, raporlanmasÕ ve idame ettirilmesi gerekmektedir. Türk
bankacÕlÕk sisteminde de SYR’nin %8 oranÕnda hesaplanmasÕ, off shore
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úubesi bulunan bankalarÕn ve yeni úube açmak isteyen bankalarÕn da
BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafÕndan alÕnan karar
uyarÕnca, ”Hedef Rasyo” diye tabir edilen %12 oranÕnÕ tutturmasÕ
gerekmektedir. AyrÕca, küresel krizin dünya piyasalarÕnda derinleúmesi
nedeniyle Kurul’un 21.09.2011 tarih ve 4383 sayÕlÕ karar uyarÕnca belli bir
süreli÷ine bazÕ bankalar için 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, BankalarÕn hedef sermaye yeterlili÷i oranÕ farklÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Söz
konusu ihtiyati uygulamaya gerek kalmadÕ÷Õndan hali hazÕrda konvansiyonel
ve katÕlÕm bankalarÕnÕn %12 oranÕnÕ sa÷lamasÕ beklenmektedir.

%

Grafik 17: Mevduat ve KatÕlÕm BankalarÕnÕn Sermaye Yeterlilik Rasyosu
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4.3.2.5. Mevduat ve KatÕlÕm BankalarÕnÕn Takibe Dönüúüm OranÕ
Takibe dönüúüm OranÕ (TDO) kullandÕrÕlan kredilerden yüzde kaçÕnÕn
takibe intikal etti÷ini gösteren bir orandÕr. Rasyonun yüksek olmasÕ bankanÕn
kredi riski yönetimi bakÕmÕndan olumsuz de÷erlendirilir. Türk BankacÕlÕk
Sektörünün katÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalarÕn takibe dönüúüm
oranlarÕ 2005-2015 dönemleri için aúa÷Õdaki tabloda gösterilmiútir.
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Grafik 18: Mevduat ve KatÕlÕm BankalarÕnÕn Takibe Dönüúüm OranlarÕ
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YukarÕdaki tabloda TBS’nin takibe dönüúüm oranlarÕ yer almaktadÕr.
KatÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalar karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda takibe
dönüúüm oranlarÕnÕn birbirine çok yakÕn gerçekleúti÷i görülmektedir.
Ülkemizde yaúanan KasÕm 2000 ve ùubat 2001 krizlerinden sonra takibe
dönüúüm oranlarÕ %12-15 seviyelerine yükselmiú bulunmaktaydÕ. Ekonomik
ve siyasi istikrarÕn sa÷lanmasÕndan ve bankacÕlÕk sektöründe sÕkÕ
düzenlemelerden sonra takip oranlarÕ peyderpey düúmeye baúlamÕútÕr.
Sonraki dönemlerde en yüksek TDO 2008 küresel krizin yaúandÕ÷Õ dönemde
katÕlÕm bankalarÕnda görülmektedir. Bu oran katÕlÕm bankalarÕnda %5.73 iken
konvansiyonel bankalarda %5.56 oranÕnda gerçekleúmiútir. En düúük oran
ise katÕlÕm bankalarÕnda 2014 yÕlÕnda %2,22 oranÕnda gerçekleúmiútir. AralÕk
2015 dönemine bakÕldÕ÷Õnda ise TDO rakamlarÕnÕn birbirine çok yakÕnsadÕ÷Õ,
katÕlÕm bankalarÕnda bu oranÕn %2,94 iken konvansiyonel bankalarda ise
%3.09 oranÕnda oldu÷u görülmektedir.
4.3.2.6. ùube BaúÕna Aktif
ùube baúÕna aktif, ortalama toplama aktiflerin ortalama úube sayÕsÕna
oranlanmasÕyla hesaplanmaktadÕr. ùube baúÕna düúen aktifin büyük olmasÕ
úubelerin performansÕnÕn daha yüksek oldu÷una iúaret etmektedir. KatÕlÕm
bankalarÕ ve konvansiyonel bankalarÕn 2005-2015 dönemleri için úube
baúÕna düúen aktif oranlarÕ aúa÷Õdaki úekilde yer almaktadÕr.
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Grafik 19: Türk BankacÕlÕk Sektörü ùube BaúÕna Düúen Aktif (Bin TL)
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Türk bankacÕlÕk sektörünün úube baúÕna düúen aktifleri son on yÕllÕk
süreçte sürekli artmaktadÕr. KatÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalar
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda artÕú trendinin aynÕ do÷rultuda oldu÷u ancak son
dönemlerde makasÕn konvansiyonel bankalar lehine biraz açÕldÕ÷Õ
görülmektedir.
4.3.2.7. ùube BaúÕna Personel
Bu rasyo bankanÕn úube baúÕna düúen personel sayÕsÕnÕ
göstermektedir. Söz konusu rasyosunun düúük olmasÕ, bankanÕn teknoloji
yo÷un çalÕútÕ÷ÕnÕn göstergesi olabilir. Ancak daha sa÷lÕklÕ bir karúÕlaútÕrma
yapabilmek için personel baúÕna düúen kar rakamÕna da bakmak
gerekmektedir. Türk BankacÕlÕk Sektörünün 2005-2015 dönemleri için úube
baúÕna düúen personel sayÕsÕ aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr
Grafik 20’den görülece÷i üzere konvansiyonel bankalarda úube baúÕna
düúen personel sayÕsÕ 2008 yÕlÕndan itibaren sürekli düúmektedir. KatÕlÕm
bankalarÕnda úube baúÕna düúen personel sayÕsÕ 2008 yÕlÕna kadar artmÕú
ancak sonraki dönemlerde sürekli azalmÕútÕr. AralÕk 2015 dönemi itibarÕyla
konvansiyonel bankalarda úube baúÕna düúen personel sayÕsÕ 17,54 iken
katÕlÕm bankalarÕnda ise 15,33 olarak gerçekleúmiútir.
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Grafik 20: Türk BankacÕlÕk Sektörü ùube BaúÕna Personel

24.00

22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
2005-1
2005-7
2006-1
2006-7
2007-1
2007-7
2008-1
2008-7
2009-1
2009-7
2010-1
2010-7
2011-1
2011-7
2012-1
2012-7
2013-1
2013-7
2014-1
2014-7
2015-1
2015-7

10.00

KatŦlŦm

Konvansiyonel

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK

4.3.2.8. Personel BaúÕna Vergi Öncesi Kar
Personel baúÕna karÕ gösteren bu rasyo, bankanÕn karlÕlÕ÷ÕnÕn yanÕ sÕra
personel verimlili÷i hakkÕnda da bilgi vermektedir.
Grafik 21: BankacÕlÕk Sektörü Personel BaúÕna Vergi Öncesi Kar
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Grafik 21’dan de anlaúÕlaca÷Õ üzere konvansiyonel bankalarÕn personel
baúÕna vergi öncesi karÕ katÕlÕm bankalarÕna göre her zaman daha yüksektir.
KatÕlÕm bankalarÕnda yÕllar itibarÕyla personel baúÕna vergi öncesi karÕ 50-100
bin TL arasÕ iken mevduat bankalarÕnda bu tutar genellikle 100-150 bin TL
arasÕndadÕr. Bu durum konvansiyonel banka personelinin daha verimli
çalÕútÕ÷Õna iúaret etmektedir.
4.3.3.

BankacÕlÕk Sektörünün Yo÷unlaúma OranÕ

IMF tarafÕndan yayÕmlanan makalede, bankacÕlÕk alanÕndaki
yo÷unlaúma ve da÷ÕlÕm ölçüsü olarak Harfindahl endeksi kullanÕlmaktadÕr.
Bu endeks 0<HI<1 arasÕnda yer almaktadÕr. ùayet piyasada sadece tek bir
banka varsa bu endeks 1 bulunur ve piyasada tam yo÷unlaúma var
demektir. Piyasada aynÕ aktif büyüklü÷üne sahip 100 tane banka varsa bu
oran 0,01 úeklinde bulunur. KÕsaca ifade etmek gerekirse, bankacÕlÕk
sektöründe bu endeks de÷erinin 0,10’un altÕnda olmasÕ göreli olarak sÕnÕrlÕ;
oranÕn ise 0,18 üzerinde olmasÕ durumunda yo÷unlaúmanÕn yüksek oldu÷u
362
2005-2015 yÕllarÕ arasÕndaki bankacÕlÕk sektörü ile
ifade edilmektedir.
katÕlÕm bankalarÕnÕn yo÷unlaúma oranÕ aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Grafik 22: BankacÕlÕk Sektörü ve KatÕlÕm BankalarÕnÕn Yo÷unlaúma
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Türk bankacÕlÕk sektörünün 2005-2015 yÕllarÕ arasÕndaki yo÷unlaúma
oranÕnÕn oldukça düúük oldu÷u ancak katÕlÕm bankalarÕnÕn oyuncu sayÕsÕnÕn
düúük olmasÕ nedeniyle yüksek oldu÷u görülmektedir. BankacÕlÕk
362

Joseph Crowley and Others, Pilot Project on Concentration and Distribution Measures for a
Selected Set of Financial Soundness Indicators, IMF Working Paper, 2016.

175

Türkiye Bankalar Birli÷i

sektöründeki bu oran 0,079 ile 0,093 arasÕnda de÷iúmektedir. KatÕlÕm
bankalarÕnda ise bu oran 0,25 ile 0,29 arasÕnda de÷iúmektedir. Asya katÕlÕm
bankasÕnÕn sektörden çÕkmasÕ nedeniyle bu oran 2015’te azda olsa
yükselmiútir. øslami finans alanÕndaki oyuncu sayÕsÕnÕn artmasÕna ba÷lÕ
olarak
katÕlÕm
bankalarÕndaki
yo÷unlaúma
endeksinin
düúmesi
beklenmektedir. Nitekim Ziraat KatÕlÕm ve VakÕf KatÕlÕm bankalarÕnÕn sektöre
girmesinden sonra bu oran düúme e÷ilimine girmiútir.
4.3.4.

Di÷er Rasyolar

4.3.4.1. KaldÕraç OranÕ
KaldÕraç oranÕ (Leverage Ratio), banka yatÕrÕmlarÕnÕn kaçta kaçÕnÕn
yabancÕ kaynaklarla yapÕldÕ÷ÕnÕ ölçmeye yarayan bir rasyodur. Banka
kaldÕraç oranÕ, bankanÕn toplam aktiflerinin özkaynaklara oranÕnÕ ifade
etmektedir. Bu oranÕn yüksek olmasÕ durumunda aktiflerdeki bir zararÕn
363
özkaynaklardaki zararÕn daha yüksek olmasÕna yola açmaktadÕr.
KaldÕraç OranÕ = Toplam Aktifler / Toplam Özkaynaklar
Grafik 23: Konvansiyonel Bankalar ve KatÕlÕm BankalarÕnÕn KaldÕraç
OranÕ
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Örne÷in, banka aktifinin %1’ini kaybederse ve kaldÕraç oranÕ 10 ise
banka özkayna÷Õndan %10 oranÕnda sermaye erimesiyle karúÕ karúÕya
363

Hubbard, R.Glenn, O’brien, A.Patrick, a.g.e., s. 291.
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kalacaktÕr. 2008 Global finans krizinde kaldÕraç oranlarÕnÕn %100’lere
varmasÕ nedeniyle pek çok büyük banka baúta olmak üzere, yatÕrÕm
bankalarÕ ve sigorta úirketleri özkaynaklarÕnÕn tamamÕnÕ kaybederek iflas
etmiútir. Bu sebeple, Basel III ve ABD`de Dodd-Frank yasasÕ ile getirilen
yeniliklerden en önemlisi bankalarÕn kaldÕraç oranlarÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕdÕr.
4.3.4.2. Finansman OranÕ
Finansman OranÕ (Financial Ratio), bankanÕn yabancÕ kaynaklarÕnÕn
özkaynaklarÕnÕn kaç katÕ oldu÷unun gösteren borçlanma çarpanÕdÕr. Bu oran
bir birim özkayna÷a karúÕlÕk ne kadar yabancÕ kaynak oldu÷unu gösterir. Söz
konusu oranÕn yüksek olmasÕ maliyetli yabancÕ kaynak büyüklü÷ünün fazla
oldu÷una iúaret eder. Rasyonun yüksekli÷i banka mali bünyesi açÕsÕndan
olumsuz de÷erlendirilmektedir. Türk bankacÕlÕk sektörünün 2005-2015
dönemleri için borçlanma oranÕ aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Grafik 24: Türk BankacÕlÕk Sektörü Finansman OranÕ
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Grafik 24’de katÕlÕm bankalarÕnÕn finansman oranÕ bazÕ dönemlerde
konvansiyonel bankalarÕn üstünde, ancak bazÕ dönemlerde ise altÕnda
gerçekleúmiútir. Finansman oranÕ son 10 yÕl boyunca katÕlÕm bankalarÕnda
5,2 oranÕnda gerçekleúirken konvansiyonel bankalarda ise 7,7 kat
gerçekleúmiútir. Bu iki kalem dünyadaki finansal kuruluúlar ile
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda nispeten küçük kalmakla birlikte konvansiyonel bankalar
katÕlÕm bankalarÕna nazaran borçlanmaya daha fazla önem vermektedir.
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4.4.

KatÕlÕm BankalarÕnÕn 2025 Hedefi

2 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10.
KalkÕnma PlanÕ kapsamÕnda faizsiz finans sektörünün 2025 yÕlÕnda 100
milyar USD aktif büyüklü÷üne ulaúarak piyasa payÕnÕn %15’lere çÕkarÕlmasÕ
hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaúabilmek için, østanbul’un öncelikli olarak
yerel, bölgesel ve en sonunda küresel bir faizsiz finans merkezi haline
getirilebilmesi gerekmektedir. Aúa÷Õdaki grafikte katÕlÕm bankalarÕ ve
konvansiyonel bankalarÕn son 12 yÕl içerisindeki paylarÕ ve performanslarÕ
yer almaktadÕr.
Grafik 25: KatÕlÕm BankalarÕ ve Konvansiyonel BankalarÕn PayÕ
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Türk bankacÕlÕk sektörünün 2005-2015 yÕllarÕ arasÕndaki bilanço ve kar
zarar tablolarÕ ekte yer almakla birlikte (Ek:1, 2, 3, 4) yukarÕda yer alan
grafikten de anlaúÕlaca÷Õ üzere, katÕlÕm bankalarÕnÕn 2005 yÕlÕnda Türk
bankacÕlÕk sektöründen aldÕ÷Õ pay %2,4 iken 2013 yÕlÕnda %5,5’e yükselmiú
ve Asya KatÕlÕm BankasÕ A.ù.’nin TMSF’ye devredilmesinden sonra bu oran
%4,7’e gerilemiútir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn aktif toplamÕ 2005-2010 döneminde
yÕllÕk %34,2 oranÕnda artÕú kaydederken, 2011-2016 yÕllarÕ arasÕnda ise
ortalama %20,5 oranÕnda gerçekleúmiútir. Söz konusu artÕú oranlarÕ
konvansiyonel bankalar için sÕrayla %19,4 ve %17,9 oranÕnda
gerçekleúmiútir. Bu varsayÕmlar altÕnda, mezkur artÕú oranlarÕ önümüzdeki
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yÕllarda gerçekleúse bile katÕlÕm bankalarÕnÕn bankacÕlÕk sektöründen alaca÷Õ
payÕn %15’i bulmasÕ imkansÕz görünmektedir.
Geçmiú dönem katÕlÕm ve konvansiyonel bankalarÕn aktiflerinin yÕllÕk
artÕú hÕzÕ göz önünde bulundurularak 2 tane senaryo hazÕrlanmÕútÕr. Birinci
senaryoda katÕlÕm bankalarÕnÕn AralÕk 2005-2016 dönemlerindeki yÕllÕk artÕú
oranÕ göz önünde bulundurulmuútur. Söz konusu senaryoya iliúkin veriler
aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Tablo 7: KatÕlÕm BankalarÕnÕn 2025 Hedefine Ulaúma Senaryosu 1
Her øki Sektör Son 11 YÕllÕk ArtÕú OranÕ ile Büyürse
KatÕlÕm
YÕllar
KatÕlÕm*
Konvansiyonel*
Pay (%)
2016
132.873.497
2.731.173.044
5,11
2017
163.302.041
3.025.899.275
5,40
2018
200.698.840
3.524.040.266
5,70
2019
246.659.650
4.104.188.100
6,01
2020
303.145.663
4.779.843.216
6,34
2021
372.567.191
5.566.728.573
6,69
2022
457.886.518
6.483.155.537
7,06
2023
562.744.300
7.550.449.993
7,45
2024
691.614.919
8.793.448.619
7,87
2025
849.997.409
10.241.076.847
8,30
Kaynak: Bu tablo tarafÕmÕzdan hazÕrlanmÕútÕr.
* KatÕlÕm bankalarÕ son 11 yÕlda yÕllÕk %22,9, konvansiyonel bankalar ise %16,46 oranÕnda
artmÕútÕr.

YukarÕda yer alan Senaryo 1’de aktif büyüklü÷üne göre katÕlÕm
bankalarÕnÕn yÕllÕk %22,9 oranÕndaki artÕúa karúÕn konvansiyonel bankalarda
bu oran %16,46 olarak gerçekleúmiútir. Bu oranlarÕn önümüzdeki
dönemlerde hem konvansiyonel ve hem de katÕlÕm bankalarÕ için
gerçekleúece÷i varsayÕmÕ altÕnda 2025 yÕlÕnda konvansiyonel bankalarÕn aktif
büyüklü÷ü 10.241 milyar TL, katÕlÕm bankalarÕ için ise bu tutarÕn 850 milyar
TL gerçekleúmesi beklenmektedir. Türkiye’nin son 11 yÕlda yakaladÕ÷Õ
yüksek büyümenin yanÕ sÕra dünyadaki para bollu÷unun bir kÕsmÕnÕn
geliúmekte olan ülkelere hareket etmesi Ülkemizde gerek bankacÕlÕk
sektörünün ve gerekse katÕlÕm bankacÕlÕ÷ÕnÕn yüksek büyüme performansÕ
göstermesine yol açmÕútÕr. økinci senaryoda ise konvansiyonel bankalarÕn
son 5 yÕldaki büyüme performansÕ göz önünde bulundurulmuútur.
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Tablo 8: KatÕlÕm BankalarÕnÕn 2025 Hedefine Ulaúma Senaryosu 2

YÕllar
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Konvansiyonel Son 5 YÕllÕk Büyüme HÕzÕ øle Büyürse
KatÕlÕm
KatÕlÕm
Konvansiyonel*
Pay (%)
132.873.497
2.598.173.044
5,11
171.247.363
2.971.270.693
5,76
220.703.601
3.397.945.165
6,50
284.442.801
3.885.890.090
7,32
366.589.882
4.443.903.907
8,25
472.461.041
5.082.048.508
9,30
608.907.789
5.811.830.674
10,48
784.760.358
6.646.409.559
11,81
1.011.399.150
7.600.833.972
13,31
1.303.491.225
8.692.313.730
15,00

Kaynak: Bu tablo tarafÕmÕzdan hazÕrlanmÕútÕr.
* Konvansiyonel bankalar son 5 yÕlda ortalama %14,36 oranÕnda büyümüútür.

KatÕlÕm bankalarÕnÕn son 5 yÕldaki büyüme performansÕ %15,44 iken
konvansiyonel bankalarÕn artÕú hÕzÕ yÕllÕk %14,36’dÕr. Bu artÕú oranlarÕ aynÕ
úekilde gerçekleúecek olursa katÕlÕm bankalarÕnÕn sektör payÕnÕ %15’e
çÕkarmasÕ mümkün de÷ildir. Bu sebeple, bu senaryoda konvansiyonel
bankalarÕn yÕllÕk %14,36 oranlarÕnÕ önümüzdeki dönemlerde sürdürece÷i
varsayÕmÕ ile hareket edildi÷inde konvansiyonel bankalarÕn 2025 yÕlÕnda
8.692 milyar TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Bu tutarÕn %15’i
hesaplandÕ÷Õnda katÕlÕm bankalarÕmÕzÕn 2025 yÕlÕnda aktif büyüklü÷ünü
1.303 milyar TL’ye çÕkarmalÕdÕr. KatÕlÕm bankalarÕnÕn aktiflerini bu tutara
getirebilmesi yaklaúÕk olarak aktiflerinin 10 kat arttÕrÕlmasÕ anlamÕna
gelmektedir. YapÕlan hesaplamada katÕlÕm bankalarÕnÕn bu hedefleri
gerçekleútirebilmesi için önümüzdeki yÕllarda her yÕl ortalama %28,88
oranÕnda büyümesi gerekir. KÕsaca ifade etmek gerekirse, katÕlÕm
bankalarÕnÕn %15 hedefini gerçekleútirebilmesi için 2025 yÕlÕna kadar katÕlÕm
bankalarÕnÕn her yÕl konvansiyonel bankalarÕn iki katÕ oranÕnda büyümesi
gerekmektedir. AyrÕca, ikinci senaryodaki artÕú oranÕnÕn özkaynaklara
uyarlanmasÕ neticesinde hazÕrlanan 3. senaryo aúa÷Õda yer almaktadÕr.
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Tablo 9: KatÕlÕm BankalarÕnÕn 2025 Hedefine Ulaúma Senaryosu 3
KatÕlÕm BankalarÕ Özkaynak Senaryosu
YÕllar

Özkaynak

Toplam Aktifler

2016

11.493.434

132.873.497

2017

13.143.891

171.247.363

2018

15.031.354

220.703.601

2019

17.189.856

284.442.801

2020

19.658.320

366.589.882

2021

22.481.254

472.461.041

2022

25.709.563

608.907.789

2023

29.401.456

784.760.358

2024

33.623.505

1.011.399.150

2025

38.451.840

1.303.491.225

Kaynak: Bu tablo tarafÕmÕzdan hazÕrlanmÕútÕr.

YukarÕdaki senaryoya göre aktiflerin yÕllÕk %14,36 oranÕnda artmasÕ
durumunda toplam aktiflerin 2025 yÕlÕna kadar 9,81 kat artmasÕ
gerekmektedir. Bu artÕú oranÕnÕn özkaynaklara uyarlanmasÕ durumunda
katÕlÕm bankalarÕnÕn özkaynaklarÕnÕn 11.493 milyon TL olan özkaynaklarÕnÕn
112.751 milyon TL’ye çÕkmasÕ gerekmektedir. Di÷er taraftan, katÕlÕm
bankalarÕnÕn yÕllÕk özkaynak artÕúÕnÕn aktif oranÕyla aynÕ oranda arttÕ÷Õ ve elde
edilen dönem karlarÕnÕn tamamÕnÕn özkaynaklara eklenmesi durumunda
katÕlÕm bankalarÕnÕn 2025 yÕlÕnda ulaúabilece÷i özkaynak tutarÕ 38.452
milyon
TL’ye
yükselmektedir.
KatÕlÕm
bankalarÕnÕn
bu
hedefi
gerçekleútirebilmesi için yaklaúÕk olarak ilave 75 milyar TL özkayna÷a ihtiyaç
bulunmaktadÕr. Bu hedeflere ulaúabilmek için yeni oyuncularÕn katÕlÕm
bankacÕlÕ÷Õ piyasasÕna girmesi veya var olan konvansiyonel bankalarÕn
dönüúmesi gerekmektedir.
øslami finans ve konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn uygulandÕ÷Õ ülkeler
açÕsÕndan karúÕlaútÕrÕlma yapÕldÕ÷Õnda øslami Sektörlerin Geliúim Endeksi
sÕralamasÕnda Türkiye’nin 18 puanla ancak 13 üncü sÕrada yer aldÕ÷Õ
görülmektedir. Pek çok farklÕ kategoride sÕralama yapÕlmakla birlikte
genellikle bu endekslerin içerisinde øslami finansa iliúkin ayrÕ bir mevzuatÕn
hazÕrlanmasÕ, úeria kurullarÕnÕn tesis edilmesi, øslami finans alanÕnda
faaliyette bulunan üniversite ve araútÕrma merkezlerinin tesis edilmesi,
øslami banka ve úube sayÕsÕ, yayÕmlanan makale sayÕsÕ, øslami yönetim
ilkelerine uyumluluk ilkelerinin belirlenmesi, araútÕrma raporlarÕ ile sosyal
sorumluluk ilkeleri kapsamÕnda karz-Õ hasen ve zekat fonlarÕnÕn kurulmasÕ
gibi etkenler dikkate alÕnmaktadÕr.
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øslami bankacÕlÕ÷Õn baúarÕlÕ olabilmesi için 3 aúamanÕn baúarÕyla
bitirilmesi gerekti÷i ifade edilmektedir. Birinci aúama, øslami bankacÕlÕk
düúüncesinin açÕk bir úekilde ortaya konmasÕ ve teorinin detaylÕ úekilde
açÕklanmasÕ gerekmektedir. økinci aúamada, teoriyi uygulamaya koyacak
nitelikli deneyime sahip insan kayna÷ÕnÕn bulunmasÕdÕr. Son aúamada ise,
364
toplumun e÷itilmesi ve farkÕndalÕ÷Õn oluúturulmasÕdÕr. Kanaatimizce øslami
bankalarÕn baúarÕlÕ olabilmesi için yukarÕda sayÕlan maddelere ilave olarak
öncelikle øslam ahlakÕnÕ merkeze alan bir anlayÕúÕ benimsemeleri, devletin,
katÕlÕm bankalarÕnÕn ve müúterilerin sisteme inanmasÕ ile piyasa
oyuncularÕnÕn etkinliklerini arttÕrarak konvansiyonel bankalarla rekabet
etmeleri önemli bir husustur. Zira faiz hassasiyeti bulunan insanlarÕn her
hâlükârda katÕlÕm bankalarÕnÕ tercih edece÷i varsayÕmÕndan hareket edilerek
etkinli÷in sa÷lanamadÕ÷Õ durumda katÕlÕm bankasÕnÕn baúarÕlÕ olma úansÕ
bulunmamaktadÕr. Bu sebeple, øslami finansal kuruluúlarÕn øslami yönetim
ilkelerine uyumluluk sa÷lamalarÕ, úeffaflaúmalarÕ, kamuoyunu açÕkça
bilgilendirmeleri ve etkinliklerini arttÕrarak konvansiyonel bankalarla yarÕúÕr
hale gelmeleri en önemli hususlardÕr.
Hükümetin faizsiz finans alanÕndaki destekleri neticesinde Baúbakan
yardÕmcÕsÕna ba÷lÕ üst kurul baúkanlarÕnÕn belirli periyodlarla iútirak etti÷i
faizsiz finans koordinasyon kurulu tesis edilmiútir. øslami finansa alanÕnda
regülasyonlarÕn hayata geçirilmesi ve uluslararasÕ standartlarÕn kabul
edilebilmesi için BDDK nezdinde ayrÕ bir daire tesis edilmekle birlikte di÷er
kamu kurumlarÕ nezdinde de çalÕúmalar baúlatÕlmÕútÕr.
Faizsiz finans alanÕndaki pastamÕzÕ büyütebilmek için kamunun gerekli
regülasyonlarÕ bir an önce hayata geçirmesi, katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õnda piyasa
yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin kurulmasÕ, likidite ihtiyacÕnÕ çözmek üzere Megabank
projesinin hayata geçirilmesi; piyasa oyuncularÕnÕn yeni finansal ürün
geliútirmesine odaklanmasÕ, insan kayna÷ÕnÕ daha nitelikli hale getirmesi,
fintech, melek yatÕrÕmcÕ, giriúim sermayesi ve dijital bankacÕlÕk gibi alanlara
yatÕrÕm yapmasÕ gerekmektedir. AyrÕca, müúteriler nezdindeki olumsuz
algÕnÕn giderilebilmesi amacÕyla, kongreler, konferanslar ve sempozyumlar
düzenleyerek
finansal
okur-yazarlÕlÕ÷Õn
oluúturulmasÕ,
araútÕrma
merkezlerinin ve üniversitelerin kurularak øslami finans ile ilgili makale, kitap
ve raporlarÕn yayÕmlanmasÕ son derece önem arz etmektedir.

364

M. Ahmet ez-Zerka ve A. Muhammed Abdülaziz en-Neccâr, Çeviren: Hayrettin Karaman,
øslama Göre Banka ve Sigorta, www.HayrettinKaraman.net, 10.06.2016.
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5. Bölüm
KatÕlÕm Ve Mevduat BankalarÕnÕn Monte Carlo Simulasyonu Ve
Regresyon Yöntemleri øle Mukayeseli Analizi
Bu bölümde katÕlÕm ve mevduat bankalarÕnÕn monte carlo simülasyonu
ve regresyon analizlerine yer verilmiútir. Veriler oluútururken AralÕk 2005 ile
AralÕk 2015 dönemlerini kapsayan 132 aylÕk data kullanÕlmÕútÕr. Ancak, bu
büyüklükte aylÕk datanÕn temin edilemedi÷i bazÕ kalemler için Haziran 2010AralÕk 2015 dönemlerini kapsayan 67 aylÕk veri kullanÕlmÕútÕr.
5.1.

Literatür øncelemesi

Bu çalÕúmanÕn birinci bölümünde øslami finans ve konvansiyonel finansÕn
karúÕlaútÕrÕlmasÕnÕ yapan detaylÕ literatür taramasÕ yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmada
Monte Carlo Simülasyonu ve Regresyon Analizi kullanÕlarak katÕlÕm ve
mevduat bankalarÕnÕn piyasa etkinli÷i ekonometrik modellerle test edilmiútir.
Her ne kadar øslami finansÕn kar/zarar paylaúÕmÕ esasÕna dayalÕ olarak
çalÕúmasÕ ve kendine özgü esntrümanlarÕn bulunmasÕna ra÷men aynÕ iúgücü,
enflasyon ve piyasa úartlarÕnda çalÕúmalarÕndan dolayÕ mevduat bankalarÕyla
çok ciddi anlamda farklÕlaúmamasÕ beklenmektedir.
Birinci ve økinci dönem faizsiz finans çalÕúanlar genellikle ekonometrik
model kullanmadan øslami finansÕn temel ilkeleri ve felsefesi ile birlikte øslami
finansal ürünler üzerinde odaklanmÕúlardÕr. Üçüncü nesil faizsiz finans
çalÕúanlar ise ekonometrik modeller kullanarak øslami bankacÕlÕkta etkinlik,
konvansiyonel bankacÕlÕk ile karúÕlaútÕrmalÕ analizlere yer vermiúlerdir.
Ço÷unlu÷u üçüncü nesil olmak üzere yapÕlan literatür taramasÕnÕn özeti
aúa÷Õda yer almaktadÕr.
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Tablo 10: Literatür Özet Tablosu
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enflasyon oranÕ
finansal sektör
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*Türk banka
sisteminde ileri
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bulunmaktadÕr.
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*Bankalar arasÕ
etkinlik farkÕ ölçek
etkinli÷indeki
farklardan
kaynaklanmaktadÕr.
* YabancÕ bankalar,
yerli bankalara göre
daha karlÕdÕr. *
Do÷rudan ve dolaylÕ
vergiler performansÕ
olumsuz
etkilemektedir.
* Yüksek kaldÕraç ve
kredi oranlarÕ
performansÕ olumlu
etkilemektedir.
*øslami bankalarÕn
karlÕlÕk oranlarÕ
sermaye ile pozitif,
kredi rasyosu ile
negatif iliúkilidir
*Tüketici yapÕsÕ, vade
yapÕsÕ ve kar payÕ
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úeria riski
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*Piyasa ve ölçek
de÷erleri karlÕlÕkta
etkendir.
*Cari hesaplar,
sermaye ve kar
paylaúÕm oranlarÕ
karlÕlÕkta temel
belirleyicilerdir.
*ROA ve ROE
etkinlik ölçmede çok
yüksek iliúkilidir.
*øslami bankalar
konvansiyonel
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Turkey
2002-2006

Türkiye

bankalara göre daha
az etkindir.
*BankacÕlÕk
Sektöründe yüksek
teknolojinin
kullanÕlmasÕ uzun
vadede bankalara
rekabet avantajÕ
sa÷lamaktadÕr.

2006

* Malezya’daki øslami
bankalardan etkinli÷i
konvansiyonel
bankalara göre daha
düúüktür.
* Banka karlÕlÕklarÕ,
banka içi, sektörel ve
makro dinamiklerden
etkilenmektedir.
*Enflasyon oranÕ ve
milli gelirde meydana
gelen
makroekonomik
göstergeler modelde
önemli açÕklayÕcÕ
de÷iúkendir.

Portföy riskinin,
ekonomik
büyümenin, sektörün
ortalama
sermayesinin, ve
sermaye getirisinin
tutulan sermaye ile
pozitif iliúkisi vardÕr.
Aktif büyüklü÷ü ve
mevduat payÕ tutulan
sermaye ile negatif
iliúlkilidir.
* Düúük faiz oranlarÕ
bankalarÕn aracÕlÕk
islevini daha etkili bir
úekilde yerine
getirmelerini
sa÷lanmaktadÕr.
* KatÕlÕm bankalarÕ
finansal yönden faizli
islem yapan
bankalara göre etkin
birimlerdir.
*øú uyumu, etkinlik,
aktif kalitesi ve
istikrar bakÕmÕndan
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Turkey
2002-2013

øslami bankalar ile
konvansiyonel
bankalar arasÕnda
çok az farklÕlÕk
mevcuttur.
*Pek çok ülkede
øslami bankalar
konvansiyonel
bankalara göre
maliyet etkindir.
*øslami bankalarÕn
daha yüksek
sermaye tutma
ihtiyacÕ son küresel
krizde daha yüksek
performans
göstermelerine
yardÕmcÕ olmuútur.
*CCR modeline göre
2'si katÕlÕm bankasÕ
olmak üzere11
banka etkindir.
*BBC modeline göre
ise 3'ü katÕlÕm
bankasÕ olmak üzere
toplam 16 banka
etkindir.
*KÕsa dönemde
Ürdün’de Finansal
øslami BankalarÕn
geliúmesi ile
ekonomik büyüme ile
arasÕnda iliúki yoktur.
*Uzun dönemde
Ürdün’de Finansal
øslami BankalarÕn
geliúmesi ekonomik
ve sosyal kalkÕnmaya
olumlu etki eder.
*Johansen testine
göre Türkiye’deki
katÕlÕm
bankalarÕnÕn
tamamÕ önemli
ölçüde TCMB faiz
oranlarÕ ile
uyumludur.
*Maki Testine
göre, Bank Asya
faiz oranlarÕ ile
önemli ölçüde
uyumlu çÕkarken,
Kuveyt Türk’te
entegrasyon
bulunamamÕútÕr.
*Granger
Nedensellik
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Index*
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Pakistan,
Malezya,
Türkiye,
Qatar ve
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2008-2012
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Dilip Kumar

Weigted
Bootstrap
Approach for the
Variance Ratio
Test: A Test of
Market
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Monte Carlo
Simulasyonu
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ùili ve
Ekvator

CIBAFI

Confidence,
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Business
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Global
Islamic
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Survey
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Turkey
2004-2012

29 Ülke

Testine göre
TCMB faiz oranlarÕ
katÕlÕm
bankalarÕnÕn
oranlarÕnÕ
belirlemektedir.
* TCMB politika faiz
oranlarÕ de÷iúiklikleri
nedeniyle, katÕlÕm
fonu sahipleri
konvansiyonel
bankalara göre daha
fazla duyarlÕlÕk
göstermektedir.
øslami bankalarÕn
Maqasiad al-Shari’ah
performansÕna göre
ülkelerin notu;
Endenozya %56,8,
Pakistan %34,6,
Malezya %33,5,
Türkiye %29,34,
Katar %23,8,
øngiltere %11,44 ve
genel ortalamada
%30,08 olarak
bulunmuútur.
Piyasa etkinli÷inde,
çoklu varyans ve
otomatik varyans
rasyolarÕnda a÷ÕrlÕklÕ
önyükleme
yaklaúÕmÕnÕn
kullanÕlmasÕ daha
üstündür.
*Dünya bankacÕlÕk
güven endeksi
%3,46 iken,
dünyadaki øslami
bankacÕlÕk güven
endeksi %3,64
oranÕnda
bulunmuútur.

2015

2016

2016
86 Banka

*Türkiye’de
konvansiyonel
bankacÕlÕk güven
endeksi %3,33 iken,
katÕlÕm bankacÕlÕk
güven endeksi
%3,50 oranÕnda
bulunmuútur.

* Genel tasnife göre Maqasiad Shari’ah; aklÕn, malÕn, canÕn, dinin ve
neslin korunmasÕdÕr. Ancak makalede Maqasiad Shari’ah Index’ine servet,
sosyal varlÕk ve çevre de eklenmiútir.
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5.2.

UygulamanÕn AmacÕ

Bu çalÕúma kapsamÕnda piyasada en yaygÕn kullanÕlan modellerden
birisi olan regresyon analizi ile birlikte Monte Carlo Simulasyonuna da yer
verilmiútir. Monte Carlo Simulasyonu kapsamÕnda katÕlÕm ve konvansiyonel
bankalarÕn en önemli kaynak kalemi olan mevduat ile aktifte yer alan
kredilerin maliyeti karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Söz konusu karúÕlaútÕrma 2005-2015
yÕllarÕ arasÕnda aylÕk TL cinsi mevduata ödenen faiz ile katÕlÕm bankalarÕnÕn
katÕlÕm fonu sahiplerine ödedi÷i aylÕk TL kar paylarÕ kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúma bildi÷imiz kadarÕyla Türkiye için bu alanda yapÕlan ilk
çalÕúma özelli÷i taúÕmaktadÕr. Elde edilen sonuçlara göre katÕlÕm ve
konvansiyonel bankalarÕn aracÕlÕk fonksiyonunu yerine getirirken
mevduat/katÕlÕm fonu sahiplerine ödedikleri mevduat faizi ve kar payÕ ile
birlikte kredi kullanan müúterileri hangi oranda finanse ettikleri
karúÕlaútÕrÕlmaktadÕr. AyrÕca her iki banka türünün davranÕú kalÕplarÕnÕn
birbirleri ile hangi oranda örtüútü÷ü tespit edilmiútir.
Regresyon analizi kapsamÕnda ise mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn net
faiz marjlarÕ ile aktif ve özkaynak karlÕlÕklarÕ ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak
seçilmiútir. Regresyon analizinde kullanÕlan 16 kalemin bazÕlarÕ
makroekonomik göstergeleri, bir kÕsmÕ bankacÕlÕk sektörünün aktif kalitesini
ve karlÕlÕ÷ÕnÕ, likiditesini, para arzÕnÕ, sermaye yapÕsÕnÕ ve operasyonel
maliyetleri temsil etmektedir.
5.3.
5.3.1.

Montecarlo Simulasyonu
Monte Carlo Simülasyonunun Uygulanma AmacÕ

Monte Carlo simülasyonunda kesin olarak bilinmeyen pek çok veri girdi
úeklinde kullanÕlarak standart sapma ve ortalama bulunmaktadÕr. Modelde
kontrol edilemeyen ve bilinmeyen yüzlerce girdiye iliúkin varsayÕmlar
kullanÕlarak modelin çÕktÕlarÕ elde edilmektedir. II. Dünya savaúÕnda nükleer
silahlarÕn tasarÕmÕnda çalÕúan PolonyalÕ bir matematikçi olan Stanislaw Ulam
ilk defa nükleer reaksiyon teorilerinde karúÕlaúÕlan karmaúÕk integrallerin
çözümü için Monte Carlo Metodu’nu önermiútir. Pennsylvania
Üniversitesinde görevli Metropolis, bilgisayar ortamÕnda ilk defa Monte Carlo
hesaplamasÕnÕ gerçekleútirdi. Risk Sim programÕ Microsoft Excel ile uyumlu
bir yama programÕ olup Monte Carlo Simulasyonunu çalÕútÕrmamÕza yardÕmcÕ
365
olmaktadÕr. Risk Sim programÕnda 14 farklÕ fonksiyon bulunmaktadÕr.

365

Kwon, H Dharma, Simulation and Risk Analysis, University of Illinois at UrbanaChampaign, USA, The McGraw Hill Companies, 2014, ss.147-167.
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x
RANDBINOMIAL(Deneme, OlasÕlÕk)
x
RANDBIVARNORMAL(ortalama1, standart sapma1, ortalama2,
standart sapma2, korelasyon12)
x
RANDCUMULATIVE (Kümülatif tablo de÷eri)
x
RANDDISCRETE (kesikli tablo de÷eri)
x
RANDEXPONENTIAL (lambda)
x
RANDINTEGER (alt, üst)
x
RANDLOGNORMAL (ortalama, standart sapma)
x
RANDNORMAL (ortalama, standart sapma)
x
RANDPOISSON (ortalama)
x
RANDSAMPLE (popülasyon)
x
RANDTRIANGULAR (minimum, en fazla tekrar, maximum)
x
RANDTRUNCBIVARNORMAL (ortalama1, standart sapma1,
ortalama2, standart sapma2, korelasyon12, min1, max1, min2, max2)
x
RANDTRUNCNORMAL (ortalama, standart sapma, min. de÷er,
max. de÷er)
x
RANDUNIFORM (minimum, maximum)
Konvansiyonel bankalarÕn ortalamasÕ ve 4 adet katÕlÕm bankasÕnÕn da
aritmetik ortalamasÕ alÕnmak suretiyle ayrÕ ayrÕ mevduat, konut kredisi ile
ticari krediler için Monte Carlo Simulasyonu randbivarnormal ile
randcumulative fonksiyonlarÕ çalÕútÕrÕlmÕútÕr. Birinci fonksiyonda katÕlÕm
bankalarÕnÕn hem kendi aralarÕnda ve hem de konvansiyonel bankalar ile
hangi oranda korelasyon iliúkisine sahip oldu÷u bulunmuútur. Korelasyon
KatsayÕsÕ -1 Korelasyon (C) 1 de÷erleri arasÕnda yer almaktadÕr. Söz
konusu de÷erin eksi olmasÕ veriler arasÕnda ters yönlü iliúkinin oldu÷una, sÕfÕr
olmasÕ ise herhangi bir iliúkinin olmadÕ÷Õna, artÕ olmasÕ durumunda ise pozitif
bir iliúkinin varlÕ÷Õna iúaret etmektedir. Korelasyonun -1 olmasÕ yüzde yüz
negatif iliúki, +1 olmasÕ ise yüzde yüz pozitif iliúkiye iúaret etmektedir.
Monte Carlo Simülasyonunda, mevcut bir veri kullanÕlarak çözülmesi
gereken bir fiziksel olayÕ tesadüfi sayÕlarÕ defalarca kullanarak istatistiksel bir
yöntemle çözmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajÕ çok sayÕlar kuramÕna
(law of large numbers) ve merkezi limit teorisine (central limit teorem)
dayanmasÕdÕr. Mezkûr yöntem günümüzde fizik, matematik ve faiz
oranlarÕnÕn modellenmesinde kullanÕlmaktadÕr. Di÷er non parametrik
olmayan modellerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda bu modelin daha üstün olmasÕ
nedeniyle bu çalÕúmada Monte Carlo Simülasyonu tercih edilmiútir.
Monte Carlo Simülasyonunda kullandÕ÷ÕmÕz ikinci fonksiyonda ise var
olan veriler en düúükten en yükse÷e kadar sÕralanÕr ve sÕnÕrlÕ datalar
arasÕndan 5000 defa denemek suretiyle veri ço÷altÕlarak veri kÕsÕtÕ sorunu
giderilmektedir. Bu fonksiyonda konvansiyonel bankalar ile birlikte katÕlÕm
bankalarÕnÕn mevduat/katÕlÕm fonu faizleri/kar payÕ ile birlikte konut ve ticari
kredi faizlerinin da÷ÕlÕmÕ, ortalamasÕ ve güven aralÕklarÕ tespit edilerek her iki
sektör için etkinlik karúÕlaútÕrÕlmasÕ yapÕlmÕútÕr.
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5.3.2.

Monte Carlo Simülasyon Analizi

YapÕlan bu çalÕúmada Monte Carlo Simulasyonu kullanÕlmÕú olup
Türkiye’de faaliyette bulunan konvansiyonel bankalar ile 4 adet katÕlÕm
bankasÕ karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Monte Carlo Simulasyonu hazÕrlanÕrken mevduatkatÕlÕm fonu karúÕlaútÕrÕlmasÕ yapÕlmÕútÕr. Söz konusu karúÕlaútÕrma yapÕlÕrken
sadece mevduat bankalarÕnÕn aylÕk bazlÕ faiz oranlarÕ ile katÕlÕm bankalarÕnÕn
da÷ÕtmÕú oldu÷u aylÕk kar payÕ oranlarÕ karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Çünkü üç aylÕk, altÕ
aylÕk ve yÕllÕk mevduat/katÕlÕm fonunun bazÕ bankalarda aylÕk faiz/kâr payÕ
oranlarÕna yakÕn olmasÕna karúÕn bazÕ bankalarda çok yüksek olmasÕ verinin
güvenilirli÷ini ve ortalamanÕn aúÕrÕ de÷iúmesini etkiledi÷i görülmüútür. Üstelik
Türkiye’deki mevduat ile katÕlÕm fonlarÕnÕn ortalama vadesi yaklaúÕk olarak 40
gün civarÕndadÕr. AyrÕca, vadesiz mevduat/özel cari fonlar hariç tutuldu÷unda
mevduatÕn/katÕlÕm fonunun %80’inden fazlasÕnÕn aylÕk oldu÷u görülmüú ve
dolayÕsÕyla aylÕk data kullanÕlmasÕna karúÕn datanÕn güvenilirli÷inin
zedelenmesini önlemek amacÕyla 3, 6 aylÕk ve yÕllÕk mevduat/katÕlÕm fonu
hariç tutulmuútur. Öte yandan Bank Asya’nÕn olumsuz etkisini gidermek
amacÕyla Mart 2014 döneminden itibaren mezkur bankanÕn verileri
hesaplamaya dâhil edilmemiútir. 2005 yÕlÕndan 2015 yÕlÕna kadar Türkiye’de
faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn kar paylarÕ ve mevduat bankalarÕn
müúterilere ödedi÷i faiz oranlarÕ aúa÷Õdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 26: Türk BankacÕlÕk Sektörü Mevduat Faizi ve Kar PayÕ OranlarÕ
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YukarÕdaki úekilden de görülece÷i üzere Türkiye’de faaliyet gösteren
konvansiyonel bankalarÕn müúterilere ödedi÷i faiz ile katÕlÕm bankalarÕnÕn
da÷ÕttÕ÷Õ kar paylarÕ birbirine yakÕn seyretmektedir. BazÕ dönemlerde
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konvansiyonel bankalar müúterilere daha yüksek faiz öderken, bazÕ
dönemlerde ise katÕlÕm bankalarÕ katÕlÕm hesabÕ sahiplerine daha yüksek kar
da÷Õtabilmektedir. 2006-2008 yÕllarÕ arasÕ ile A÷ustos 2013 sonrasÕnda
konvansiyonel bankalar daha yüksek mevduat faizi öderken, katÕlÕm
bankalarÕnÕn finansal kriz sonrasÕnda 2009-2013 yÕllarÕ boyunca daha yüksek
kar payÕ da÷ÕttÕklarÕ görülmektedir. Konvansiyonel bankalarÕn ödedi÷i
mevduat faizi ile katÕlÕm bankalarÕnÕn da÷ÕttÕ÷Õ kar payÕ oranlarÕnÕn %93
civarÕnda korelasyonlu oldu÷u bulunmuútur. 2005 yÕlÕndan 2015 yÕlÕna kadar
Türkiye’de faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn kar paylarÕ aúa÷Õdaki
grafikte gösterilmektedir.
Grafik 27: KatÕlÕm BankalarÕnÕn KatÕlÕm HesaplarÕna Da÷ÕttÕklarÕ Kar
PaylarÕ
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YukarÕdaki úekilde katÕlÕm bankalarÕnÕn katÕlÕm hesaplarÕna da÷ÕttÕklarÕ
kar payÕ oranlarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda korelasyon düzeyinin % 99 oranÕnda
oldu÷u görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi katÕlÕm bankalarÕn
sayÕsÕnÕn az olmasÕ, finansal ürünlerinin benzer olmasÕ ve aynÕ piyasada
çalÕúmalarÕdÕr.
Kredi tarafÕnda konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn kredi türleri
genellikle farklÕlaúmaktadÕr. Konvansiyonel bankalarÕn KMH ve ihtiyaç kredisi
kullandÕrmalarÕna karúÕn, katÕlÕm bankalarÕ türü itibarÕyla farklÕlÕk arz eden
murabaha sistemine dayalÕ veya sosyal amaçlÕ olan karz-Õ hasen úeklinde
kredi kullandÕrabilmektedir. Bu sebeple, bu tür kredi türlerini karúÕlaútÕrmak
imkânsÕzdÕr. Kredi kartÕ kullanÕmÕ her iki tür için geçerli olmakla birlikte katÕlÕm
bankalarÕnÕn varlÕ÷Õ yok denecek kadar az veya sistemde yeterli data
bulunmadÕ÷Õndan bu tür kredi türü de karúÕlaútÕrmaya imkan vermemektedir.
Kredi tarafÕnda konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn konut kredisi
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kullandÕrÕmÕ bazÕ nüans farklÕlÕklarÕ taúÕsa bile birbiriyle karúÕlaútÕrÕlabilir
durumdadÕr. Haziran 2010 tarihinden AralÕk 2015 tarihine kadar katÕlÕm ve
konvansiyonel bankalarÕn TL konut kredisi aúa÷Õdaki grafikte yer almaktadÕr.
Grafik 28: Konut Kredileri A÷ÕrlÕklÕ Ortalama Maliyet Geliúimi
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YukarÕdaki grafikten de görülece÷i üzere katÕlÕm bankalarÕnÕn konut
kredisi son 6 yÕlda konvansiyonel bankalarÕn üzerinde seyretmekte birlikte
bazÕ dönemler hariç yakÕn seviyededir. Konvansiyonel bankalarÕn konut
kredisi faiz oranlarÕ ile katÕlÕm bankalarÕnÕn konut finansman kar payÕ
oranlarÕnÕn %76 civarÕnda korelasyonlu oldu÷u bulunmuútur TP konut
kredileri konvansiyonel bankalar için 9-12 bandÕnda hareket ederken katÕlÕm
bankalarÕ için 10-13 bandÕnda kalmaktadÕr. Konut kredilerinde bazÕ
bankalarÕn faiz oranÕnÕ daha düúük tutmasÕna karúÕn zaman zaman daha
yüksek komisyon ücreti veya dosya masrafÕ tahsil edebilece÷i de göz
önünde bulundurulmalÕdÕr. DolayÕsÕyla bu farklÕlÕ÷Õn bir kÕsmÕnÕn katÕlÕm
bankalarÕnÕn daha düúük masraf ve komisyon almasÕndan kaynaklandÕ÷Õ
düúünülmektedir. AyrÕca, faizlerin düúme e÷ilimine girdi÷i dönemde
konvansiyonel bankalarÕn konut kredilerini daha düúük faizden
yapÕlandÕrmasÕ 2011-2103 yÕllarÕ arasÕndaki kredi faizi ile finansman oranÕ
makasÕnÕn açÕlmasÕna yol açmaktadÕr. Haziran 2005-AralÕk 2015 dönemleri
arasÕndaki konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn KMH hariç ticari krediler
a÷ÕrlÕklÕ ortalama maliyeti aúa÷Õda yer almaktadÕr.

193

Türkiye Bankalar Birli÷i

Grafik 29: Ticari Krediler A÷ÕrlÕklÕ Ortalama Maliyeti
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*Bank Asya verisi katÕlÕm bankalarÕ verisine dahil de÷ildir.

Grafik 29’da, konvansiyonel ile katÕlÕm bankalarÕnÕn ticari kredi a÷ÕrlÕklÕ
ortalama maliyeti yaklaúÕk olarak Mart 2013 dönemine kadar aynÕ trendi
izleyerek birbirine yakÕn gerçekleúmiútir. Ancak, sonraki dönemlerde
makasÕn giderek açÕldÕ÷Õ ve AralÕk 2015 döneminde katÕlÕm bankalarÕ
ortalamasÕ konvansiyonel bankalara göre 188 baz puan daha düúüktür. Bu
durumun en önemli sebepleri, faiz oranlarÕ artÕúÕna katÕlÕm bankalarÕnÕn daha
geç adapte olmasÕ ve kurumsal müúterilere çapraz satÕú imkanÕnÕ göz
önünde bulundurarak maliyet avantajÕ sa÷lamasÕdÕr. Faiz oranlarÕnÕn düúme
e÷ilimine girdi÷i dönemlerde konvansiyonel bankalarÕn hÕzlÕ hareket
kabiliyetine sahip olmalarÕ nedeniyle Nisan 2014 dönemine kadar oranlar
birbirine yaklaúÕrken, faiz oranlarÕnÕn artma e÷iliminde oldu÷u dönemlerde
ise konvansiyonel bankalarÕn daha hÕzlÕ hareket etmeleri ayrÕúmaya
sebebiyet vermektedir.
BankacÕlÕk sektörünün kredi da÷ÕlÕmlarÕ açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda konut
kredilerinin payÕnÕn ticari kredilerin payÕnÕn oldukça altÕnda oldu÷u
görülmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn konut kredilerinin getirisi konvansiyonel
bankalarÕn üzerinde olmasÕna karúÕn ticari krediler tarafÕnda tam tersi bir
görüntü izlenmektedir.
Konvansiyonel bankalarÕn ve katÕlÕm bankalarÕnÕn mevduat ve kar payÕ
verisini karúÕlaútÕrabilmek için Ocak 2005- AralÕk 2015 dönemlerini içerecek
úekilde 132 aylÕk veri 5000 deneme yapÕlarak Monte Carlo Simulasyonunda
kullanÕlmÕútÕr.
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Tablo 11: BankacÕlÕk Sektörü MevduatÕnÕn Monte Carlo Simulasyonu
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama Standart Hata
En Az
ølk Çeyrek
Medyan
Üçüncü Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

11,25
4,32
0,06
4,97
7,45
9,19
16,08
18,40
0,42

Üst SÕnÕr
Alt SÕnÕr

95%
11,37
11,13

YukarÕdaki tablodan görülece÷i üzere bu simülasyonda 5000 defa
deneme yapÕlarak sonuçlar getirilmeye çalÕúÕlmÕúÕtÕr. Konvansiyonel
bankalarÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda mevduata minimum %4,97 ve
maksimum ise %18,40 oranÕnda faiz verdi÷i görülmektedir. Söz konusu
sürede mevduata verilen faizin ortalamasÕ %11,25 iken %95 güven aralÕ÷Õ ile
ortalama [11,13;11,37] aralÕ÷Õnda gerçekleúmiútir. Aúa÷Õdaki tabloda katÕlÕm
bankalarÕnÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda müúterilere da÷ÕttÕklarÕ katÕlÕm
fonlarÕna ait monte carlo simulasyonu yer almaktadÕr.
Tablo 12: KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Kar PayÕ Monte Carlo Simulasyon Analizi
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama Standart Hata
En Az
ølk Çeyrek
Medyan
Üçüncü Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

10,11
3,86
0,05
6,03
7,24
8,89
14,87
19,01
0,40

Üst SÕnÕr
Alt SÕnÕr

95%
10,87
10,65

Montecarlo simülasyonunda sa÷lÕklÕ sonuca ulaúabilmek için 5000 defa
deneme yapÕlarak katÕlÕm bankalarÕnÕn verisi üretilmiútir. Türk KatÕlÕm
BankalarÕnÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda katÕlÕm hesabÕ sahiplerine minimum
%6,03 ve maksimum ise %19,01 oranÕnda kar payÕ da÷ÕttÕ÷Õ görülmektedir.
Söz konusu sürede katÕlÕm fonuna ödenen kar payÕ ortalamasÕ %10,76 iken
%95 güven aralÕ÷Õ ile ortalama [10,65;10,87] aralÕ÷Õnda gerçekleúmiútir.
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Konvansiyonel bankacÕlÕk ile katÕlÕm bankalarÕ verisi karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
%95 güven aralÕ÷Õnda herhangi bir kesiúmenin bulunmamasÕ ve
konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn mevduata ödedi÷i faiz oranlarÕnÕn katÕlÕm
bankalarÕnÕn müúterilerine ödedi÷i kar payÕna nazaran 49 baz puan daha
yüksek oldu÷u görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi, mevduat
bankalarÕnÕn ölçek ekonomisinden daha fazla yararlanmasÕ, operasyonel
maliyetlerin daha düúük olmasÕ ve kÕsa vadeli fonlarÕn repo gibi alanlarda
de÷erlendirilmesidir. Buna ra÷men katÕlÕm bankalarÕnÕn minimum-maksimum
kar payÕ oranlarÕnÕn minimum-maksimum faiz oranÕndan daha yüksek olmasÕ
katÕlÕm bankalarÕnda kar dengeleme rezervine baúvurulmasÕndan
kaynaklanmaktadÕr. AyrÕca, katÕlÕm bankalarÕnda aktif getirisinin vade
sonunda belirlenmesi nedeniyle konvansiyonel bankacÕlÕ÷a göre faiz
de÷iúikli÷ine daha geç intibak etmektedir.
Konut kredisinin hem konvansiyonel bankacÕlÕk sektörü hem de katÕlÕm
bankalarÕ için standart olmasÕ nedeniyle montecarlo similasyonu ile test
edilerek karúÕlaútÕrmalÕ analiz yapÕlmÕútÕr. Di÷er taraftan, katÕlÕm bankalarÕ
için kredi kartÕ piyasasÕnÕn yeni olmasÕ ve 2010 öncesi dönemde bankacÕlÕk
sektörü ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda yekünün küçük olmasÕ gibi nedenler yüzünden
sa÷lÕklÕ karúÕlaútÕrma yapma imkanÕ bulunmamaktadÕr. AyrÕca bazÕ katÕlÕm
bankalarÕnÕn do÷rudan ihtiyaç kredisi kullandÕrmamasÕna karúÕlÕk çalÕúmada
detaylÕ açÕklandÕ÷Õ üzere bazÕ katÕlÕm bankalarÕ tavarruk yöntemi ile ihtiyaç
kredisi kullandÕrmaktadÕr. Bu tür iúlemlerin bazÕ katÕlÕm bankalarÕnda bireysel
müúteriler için tercih edilen bir yol olmamasÕ ve sadece ticari müúteriler için
kullanÕlmasÕ nedeniyle sa÷lÕklÕ karúÕlaútÕrma yapmak için yeterince
standardÕn olmadÕ÷Õ görülmüútür.
Bu çalÕúmada genel olarak, 2005-2015 dönemleri kullanÕlmaya
çalÕúÕlmakla birlikte yukarÕda bahsedildi÷i üzere zaman zaman veri temininde
bazÕ problemler yaúanmaktadÕr. 2005 dönemimden itibaren konvansiyonel
bankacÕlÕ÷Õn kredi faiz tutarlarÕ verisi bulunmasÕna karúÕn, katÕlÕm
bankalarÕnÕn en eski verisi Haziran 2010 döneminde baúlamaktadÕr. Bu
durumun en önemli sebebi, KatÕlÕm bankalarÕnÕn bu unvanÕ kullanmadan
önce özel finans kuruluúu adÕ altÕnda faaliyette bulunmalarÕ, yapÕsÕnÕn bazÕ
açÕlardan
konvansiyonel
bankalardan
farklÕ
olmasÕ,
bir
takÕm
raporlamalardan muaf tutulmalarÕ ve sa÷lÕklÕ verinin bulunmamasÕdÕr. Bu
sebeple, her iki sektörü karúÕlaútÕrabilmek adÕna veriler Haziran 2010-AralÕk
2015 dönemini kapsayacak úekilde 67 ay ile sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr.
Konvansiyonel bankacÕlÕk sektörü için mezkûr dönemde elde edilen Monte
Carlo Simulasyonu sonuçlarÕ aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
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Tablo 13: BankacÕlÕk Sektörü Konut Kredilerinin MCS Analizi
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama Standart Hata
En Az
ølk Çeyrek
Medyan
Üçüncü Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

10,76
0,69
0,01
8,79
9,84
10,02
10,44
11,98
0,58

Üst SÕnÕr
Alt SÕnÕr

95%
10,13
10,09

YukarÕda bahsedilen kÕsÕtlardan dolayÕ datanÕn yeterli büyüklü÷e sahip
olmamasÕ sorununu Montecarlo simülasyonunu 5000 defa deneme yapÕlarak
çözülmüútür. Buna göre, Konvansiyonel bankalarÕn Haziran 2010-AralÕk
2015 dönemleri arasÕnda konut kredisi için minimum %8,79 ve maksimum
ise %11,98 oranÕnda konut kredisi faizi uyguladÕ÷Õ görülmektedir. Söz
konusu sürede konvansiyonel bankalarÕn konut kredisinden tahsil etti÷i faiz
oranÕ ortalamasÕ %10,11 iken %95 güven aralÕ÷Õ ile ortalama [10,09;10,13]
bandÕnda gerçekleúmiútir. KatÕlÕm bankalarÕ için Haziran 2005-AralÕk 2015
dönemleri için elde edilen Monte Carlo Simulasyonu sonuçlarÕ aúa÷Õdaki
tabloda yer almaktadÕr.
Tablo 14: KatÕlÕm BankacÕlÕ÷Õ Konut Finansman OranlarÕnÕn MCS Analizi
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama Standart Hata
En Az
ølk Çeyrek
Medyan
Üçüncü Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

11,03
0,66
0,01
10,18
10,53
10,87
11,56
12,87
0,73

95%
Üst
SÕnÕr
Alt SÕnÕr

11,05
11,01

Tablo 14’ten görülece÷i üzere, katÕlÕm bankalarÕnÕn Haziran 2010-AralÕk
2015 dönemleri arasÕnda konut kredisi için minimum %10,18 ve maksimum
ise %12,87 oranÕnda finansman oranÕ uygulamÕútÕr. Söz konusu sürede
katÕlÕm bankalarÕnÕn konut kredisinden tahsil etti÷i finansal maliyet ortalamasÕ
%11,03 iken %95 güven aralÕ÷Õ ile ortalama [11,01;11,05] bandÕnda
gerçekleúmiútir. Mezkur dönemde konvansiyonel ile katÕlÕm bankalarÕnÕn
ortalama konut kredisi karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda katÕlÕm bankalarÕnÕn 92 baz puan
197

Türkiye Bankalar Birli÷i

daha yüksek finansman oranÕ uyguladÕ÷Õ görülmektedir. Söz konusu
durumun sebebi Grafik 28’in altÕnda detaylÕ bir úekilde açÕklanmÕútÕr. Ticari
bankacÕlÕk sisteminin ticari kredilerinin monte carlo simülasyon analizi
sonuçlarÕ aúa÷Õda yer almaktadÕr.
Tablo 15: BankacÕlÕk Sektörü Ticari Kredilerinin MCS Analizi
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama Standart Hata
En Az
ølk Çeyrek
Medyan
Üçüncü Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

11,92
0,65
0,01
10,94
11,32
11,87
12,39
13,69
0,33

Üst SÕnÕr
Alt SÕnÕr

95%
11,93
11,90

YukarÕdaki tablodan görülece÷i üzere, ticari bankalarÕn ticari kredilerinin
aylÕk faiz oranÕ yüzde 11,92 oranÕnda ve standart sapmasÕ da binde 6,5
oranÕnda gerçekleúmiútir. Bu tür kredi faiz oranÕ minimum 10,94 ve
maksimum ise 13,69 oranÕnda oldu÷u görülmektedir. Simülasyon analizinde
da÷ÕlÕm sa÷a çarpÕk bir da÷ÕlÕm özelli÷i göstermektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn
ticari kredilerinin monte carlo simülasyon analiz sonuçlarÕ aúa÷Õda yer
almaktadÕr.
Tablo 16: KatÕlÕm BankalarÕ Ticari Kredilerinin MCS Analizi
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama Standart
Hata

11,20
0,66
0,01

En Az

10,41

ølk Çeyrek

10,72

Medyan

10,86

Üçüncü Çeyrek

11,66

En Çok

13,16

ÇarpÕklÕk

95%
Üst
SÕnÕr
Alt
SÕnÕr

11,22
11,18

0,87

YukarÕdaki tablodan görülece÷i üzere Haziran 2010-AralÕk 2015
dönemlerini kapsayan 67 aylÕk monte carlo simülasyonuna göre katÕlÕm
bankalarÕnÕn ticari kredilerdeki ortalamasÕ %11,20 ve standart sapmasÕ ise
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binde 6,6 oranÕnda gerçekleúmiútir. Bu oran konvansiyonel bankalarla
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda katÕlÕm bankalarÕnÕn 72 baz puan daha düúük maliyetle
finansman sa÷ladÕ÷Õ görülmektedir. Beklenen bu sonuca iliúkin gerekli
açÕklamalara ùekil 23’ün altÕnda detaylÕ bir úekilde de÷inilmiútir. AyrÕca,
minimum ve maksimum oranlarÕnÕn konvansiyonel bankalara göre nispeten
daha düúük olmasÕ konvansiyonel bankalarÕn faiz yükseliú ve düúüúlerine
karúÕ daha hÕzlÕ hareket edebilmesinden kaynaklanmaktadÕr. Sonuç olarak,
piyasadaki faiz/kar payÕ oynaklÕ÷ÕnÕn yüksek oldu÷u ülkemizde KOBø’lerin
konvansiyonel bankalar yerine katÕlÕm bankalarÕnÕ tercih etmelerinin maliyet
açÕsÕndan kendi lehlerine olaca÷Õ ortaya çÕkmaktadÕr.
Ocak 2005-AralÕk 2015 dönemlerini kapsayan 132 aylÕk verinin 5000
deneme yapÕlarak kullanÕlmasÕ suretiyle katÕlÕm ve konvansiyonel bankalarÕn
özkaynak karlÕlÕ÷Õna iliúkin Monte Carlo Simülasyonu sonuçlarÕ aúa÷Õda yer
almaktadÕr.
Tablo 17: Türk BankacÕlÕk Sektörü ROE Monte Carlo Simülasyonu
Analizi
Ortalama
Standart
Sapma
Ortalama
Standart
Hata
En Az
ølk
Çeyrek
Medyan
Üçüncü
Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

Konvansiyonel ROE
19
Üst
0,054
SÕnÕr
0,001

Alt
SÕnÕr

KatÕlÕm ROE
95%

18,63

95%

19,15

0,073

Üst
SÕnÕr

18,85

0,001

Alt
SÕnÕr

8,7

8,5

15,2

12,5

18,4

16,9

23,7

25

29,4
0,104

36,8
0,503

18,83
18,43

%95 güven aralÕ÷Õnda konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕ grubu için
Monte Carlo Simülasyonu çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda özkaynak karlÕlÕ÷Õ bakÕmÕndan
konvansiyonel bankalarÕn katÕlÕm bankalarÕna nispetle daha yüksek bir kara
sahip olmadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. 2005-2015 dönemleri itibarÕyla özkaynak
karlÕlÕklarÕnÕn ortalamasÕ konvansiyonel bankalarda %19 ve alt-üst bantlar
olarak [18,85;19,15] arasÕnda gerçekleúmesine ra÷men katÕlÕm bankalarÕnda
bu oran %18,63 iken alt-üst bantlarda [18,43;18,83] arasÕnda
gerçekleúmektedir. Tablo 18’de yer alan formüller kullanÕlmak suretiyle
yapÕlan hesaplamalar her iki banka grubu için ortak kesiúim alanlarÕ
bulunmadÕ÷Õndan konvansiyonel bankalarÕn katÕlÕm bankalarÕna göre mezkûr
dönemler için daha yüksek özkyanak karlÕlÕ÷Õna sahip oldu÷u
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anlaúÕlmaktadÕr. %95 güven aralÕ÷Õnda alt ve üst bantlarÕn belirlenmesinde
aúa÷Õdaki formül kullanÕlmaktadÕr.
Tablo 18: Alt-Üst Band Hesaplama Formülü
Üst SÕnÕr (Upper
Bound)=
Alt SÕnÕr (Lower
Bound)=

Ortalama (Mean) + 1.96 * Standart Hata
(Mean St. Error)
Ortalama (Mean) - 1.96 * Standart Hata
(Mean St. Error)

Ocak 2005-AralÕk 2015 dönemlerini içeren 132 aylÕk verinin
kullanÕlmasÕyla bulunan konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn aktif
karlÕlÕ÷Õna iliúkin Monte Carlo Simülasyonu sonuçlarÕ aúa÷Õda yer almaktadÕr.
Tablo 19: Türk BankacÕlÕk Sektörü ROA Monte Carlo Simülasyonu
Analizi
Konvansiyonel ROE
Ortalama
Standart Sapma

2,11

KatÕlÕm ROE
95%

1,99

95%

0,6 Üst SÕnÕr

2,13

0,77

Üst SÕnÕr

2,01

Ortalama Standart Hata

0,01 Alt SÕnÕr

2,1

0,01

Alt SÕnÕr

1,96

En Az

0,89

0,76

ølk Çeyrek

1,72

1,27

Medyan

2,11

2,04

2,6

2,65

3,77

3,52

-0,1173

1,52

Üçüncü Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

%95 güven aralÕ÷Õnda katÕlÕm ve konvansiyonel bankalar grubu için
Monte Carlo Simülasyonu çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda aktif karlÕlÕ÷Õ bakÕmÕndan gruplar
arasÕnda istatiksel olarak konvansiyonel bankalarÕn aktif karlÕlÕ÷Õ bakÕmÕndan
daha yüksek bir karlÕlÕ÷a sahip oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Nitekim, 2005-2015
dönemleri itibarÕyla konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn aktif karlÕlÕklarÕnÕn
ortalamasÕ sÕrasÕyla %2,11 ve %1,99 olarak gerçekleúmektedir. Alt ve üst
sÕnÕrlarÕn yer aldÕ÷Õ hesaplama yapÕldÕ÷Õnda her iki banka türünün ortak
kesiúim alanlarÕnda yer almamasÕ nedeniyle aktif karlÕlÕklarÕ bakÕmÕndan
mevduat bankalarÕnÕn katÕlÕm bankalarÕna göre istatiksel olarak daha yüksek
karlÕlÕ÷a sahip oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Di÷er taraftan, incelenen dönemler
açÕsÕndan her iki grup için standart sapmanÕn binde 6 ve binde 8 oldu÷u göz
önüne alÕndÕ÷Õnda Türk bankacÕlÕk sektörünün aktif karlÕlÕ÷ÕnÕn dönemler
itibarÕyla istikrarlÕ bir seyir izledi÷i anlaúÕlmaktadÕr.
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Tablo 20: Mevduat BankalarÕ Net Faiz MarjÕ ve Net Kar PayÕ MarjÕ MCS
Analizi
Ortalama
Standart
Sapma
Ortalama
Standart
Hata
En Az
ølk Çeyrek
Medyan
Üçüncü
Çeyrek
En Çok
ÇarpÕklÕk

Konvansiyonel NIM
4,36

KatÕlÕm NIM
95%

4,43

95%

0,78 Üst SÕnÕr

4,39

0,99 Üst SÕnÕr

4,45

0,01 Alt SÕnÕr

4,34

0,01 Alt SÕnÕr

4,40

3,02
3,5
4,45

3,02
3,53
4,13

4,85

5,37

6,02
0,133

7,17
0,1983

2005-2015 dönemleri itibarÕyla %95 güven aralÕ÷Õnda konvansiyonel ve
katÕlÕm bankalarÕ grubu için Monte Carlo Simülasyonu çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda net
faiz/kar payÕ marjÕ bakÕmÕndan katÕlÕm bankalarÕnÕn konvansiyonel bankalara
göre daha yüksek bir marja sahip oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Net faiz/kar payÕ
marjÕ katÕlÕm bankalarÕnda %4,43 ve alt-üst bantlar ise [4,40;4,45] arasÕnda
gerçekleúmesine ra÷men konvansiyonel bankalarda ortalama 4,36 iken altüst bantlar [4,34;4,39] arasÕnda gerçekleúmektedir. Alt-üst bantlar arasÕndaki
tutarlarda her iki banka grubu için ortak kesiúim alanlarÕ bulunmadÕ÷Õ ve
katÕlÕm bankasÕndaki en alt bandÕn bile konvansiyonel bankalara nispetle
daha yüksek olmasÕ katÕlÕm bankalarÕnÕn istatiksel olarak daha yüksek net
faiz/kar payÕ marjÕna sahip oldu÷unu ifade etmektedir.
5.4.

Regresyon Analizi Ve Hipotez Testleri

Regresyon analizi yapÕlÕrken katÕlÕm ve konvansiyonel bankalar 20052015 dönemlerine iliúkin aylÕk data kullanÕlmak suretiyle panel data yöntemi
kullanÕlarak her iki banka türünün etkinli÷i ölçülmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Regresyon
modelinde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenler grubu olarak karlÕlÕk; ba÷ÕmsÕz de÷iúken
gruplarÕ ise likidite, kaldÕraç, aktif kalitesi, operasyonel maliyet, sermaye
yeterlili÷i ve makroekonomik geliúmelerin etkileri dikkate alÕnmÕútÕr. Bu
çalÕúmada mevduat bankalarÕ için özkaynak karlÕlÕ÷Õ, aktif karlÕlÕ÷Õ net faiz
marjÕ; katÕlÕm bankalarÕ için ise özkaynak karlÕlÕ÷Õ, aktif karlÕlÕ÷Õ ve net kar
payÕ marjÕ úeklinde 3’er tane ba÷ÕmsÕz de÷iúken verisinden yararlanÕlarak
modeller kurulmuútur. BankalarÕn karlÕlÕklarÕnda en önemli etken olan net faiz
marjÕ terimi katÕlÕm bankalarÕnda net kar payÕ marjÕ úeklinde ifade
edilmektedir. ÇalÕúmada kullanÕlan bazÕ verileri anlamlÕ hale getirmek için
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standardizasyon, aylÕklandÕrma, yeniden hesaplama ve oranlama iúlemlerine
baúvurulmuútur. Kurulan regresyon modelinde kullanÕlan de÷iúkenler ve
tanÕmlar aúa÷Õda yer almaktadÕr.
Tablo 21: Analizde KullanÕlan Veri Seti ve Özellikleri (2005-2015
Dönemi)
SÕra No
1
2
3
4
5
6
7
8

De÷iúkenler

9
10
11
12
13
14
15

NIM
NIMK
ROA
ROE
SYR
TK/TM
ÖZ/TA
GSYH ((Pt-Pt1)/Pt)*100
K/TA
M/TA
M2/M
TDO
CR (Cost of Risk)
PSK
PSM

16

PSTA

17
18

MF
VS/M

TanÕmlar
Net Faiz MarjÕ
KatÕlÕm BankalarÕ Net Kar PayÕ MarjÕ
Aktif KarlÕlÕ÷Õ (Net Kar/Toplam Aktifler)
Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ (Net Kar/Özkaynaklar)
Sermaye Yeterlilik Raysosu
Toplam Krediler / Toplam Mevduat
Özkaynaklar/Toplam Aktifler
Gayri Safi Milli HasÕla
Krediler /Toplam Aktifler
Mevduat / Toplam Aktifler
Parasal Taban / Mevduat
Kredilerin Takibe Dönüúüm OranÕ
Risk Maliyeti (KarúÕlÕklar/Toplam Krediler
Personel ve ùube çarpÕmÕnÕn krediye oranÕ
Personel ve ùube çarpÕmÕnÕn mevduata
oranÕ
Personel ve úube çarpÕmÕnÕn toplam aktife
oranÕ
Mevduat Faizi
Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat

Regresyon analizinde ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak net faiz/kar payÕ marjÕ,
aktif karlÕlÕ÷Õ ve özkaynak karlÕ÷Õ kullanÕlmÕútÕr. Ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak
gayrisafi yurtiçi hasÕla (GSYH-GDP), mevduat faizi (MF) ve tüketici fiyat
endeksi (TÜFE) gibi makroekonomik göstergeler, bankalarÕn aktif kalitesini
ölçmek için ise, kredilerin toplam aktife oranÕ (KTA), takibe dönüúüm oranlarÕ
(TDO-NPL), risk maliyeti (Cost of Risk-CR) ve toplam mevduatÕn toplam
krediye dönüúüm oranlarÕ (TKTM); para arzÕnÕ ölçmek için M2’nin mevduata
oranÕ (M2M), likiditeyi ölçmek için mevduatÕn toplam aktife oranÕ (MTA),
vadesiz mevduatÕn toplam mevduata oranÕ (VSM) ve özkaynaklarÕn toplam
aktife oranÕ (OZTA) kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca, operasyonel harcamalarÕn etkinlik
ve verimliklerini ölçmek için ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak personel ile úube
çarpÕmlarÕnÕn aktife oranÕ (PSTA) ile personel ve úube çarpÕmlarÕnÕn kredilere
(PSK) ve mevduata (PSM) oranlarÕ ekonometrik analizde kullanÕlmÕútÕr.
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Bu çalÕúmada ba÷ÕmlÕ de÷iúkenler olarak;
9 Net faiz/kar payÕ marjÕ,
9 Özkaynak karlÕlÕ÷Õ,
9 Aktif karlÕlÕ÷Õ kalemleri seçilmiútir.
Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler grubu olarak makroekonomik göstergeler, aktif
kalitesi, likidite, operasyonel giderler ve parasal taban seçilmiú olup söz
konusu de÷iúkenlere iliúkin vektörler aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Tablo 22: Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler
Makroekonomik
Göstergeler
TUFE

GSYH

Mevduat Faizi

-

Aktif
Kalitesi

Likidite

Operasyonel
Giderler

Kredilerin
aktife oranÕ
-SYR

MevduatÕn
aktife oranÕ

Personel ve
úube gider.
aktife oranÕ

TDO

Vadesiz
mevduatÕn
mevduata oranÕ

AyrÕlan
karúÕlÕk
oranÕ
MevduatÕn
krediye
dönüúüm
oranÕ

ÖzkaynaklarÕn
aktife oranÕ
-

Personel ve
úube gider.
mevduata
oranÕ
Personel ve
úube gider.
krediye oranÕ
-

Parasal
taban
Para
arzÕnÕn
mevduat
a oranÕ
-

-

-

Regresyon Modeli sonucunda ba÷ÕmlÕ ile ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕnda
güçlü ve anlamlÕ iliúki olmasÕ beklenmektedir. Resresyon Analizine iliúkin
detaylÕ açÕklamalar ilerleyen sayfalarda yer almaktadÕr.
5.4.1.

Regresyon Modelindeki Ba÷ÕmlÕ ve Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler

KatÕlÕm BankalarÕ ve konvansiyonel bankacÕlÕk sektörünün piyasa
etkinli÷ini ölmek amacÕyla 2005-2015 dönemine iliúkin 132 aylÕk veri
kullanÕlmak suretiyle NIM, ROA ve ROE ba÷ÕmlÕ de÷iúkenleri için aúa÷Õda
yer alan 3 ayrÕ regresyon modeli oluúturulmuútur.
a) ܴܱܣ௧ ൌ ȾͲ  Ⱦͳͳ  Ⱦʹʹ  Ⱦ͵͵  ȾͶͶ  Ⱦͷͷ 
Ⱦ  Ⱦ  Ⱦͺͺ  Ⱦͺͺ  Ⱦͻͻ  ȾͳͲͳͲ  Ⱦͳͳͳͳ 
Ⱦͳʹͳʹ  Ⱦͳ͵ͳ͵  ȾͳͶͳͶ  ߪܴܱܣ௧ିଵ  ߛ ܦ ߤ௧
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b) ܴܱܧ௧ ൌ ȾͲ  Ⱦͳͳ  Ⱦʹʹ  Ⱦ͵͵  ȾͶͶ  Ⱦͷͷ 
Ⱦ  Ⱦ  Ⱦͺͺ  Ⱦͺͺ  Ⱦͻͻ  ȾͳͲͳͲ  Ⱦͳͳͳͳ 
Ⱦͳʹͳʹ  Ⱦͳ͵ͳ͵  ȾͳͶͳͶ  ߪܴܱܧ௧ିଵ  ߛ ܦ ߤ௧
c) ܰܯܫ௧ ൌ ȾͲ  Ⱦͳͳ  Ⱦʹʹ  Ⱦ͵͵  ȾͶͶ  Ⱦͷͷ 
Ⱦ  Ⱦ  Ⱦͺͺ  Ⱦͺͺ  Ⱦͻͻ  ȾͳͲͳͲ  Ⱦͳͳͳͳ 
Ⱦͳʹͳʹ  Ⱦͳ͵ͳ͵  ȾͳͶͳͶ  ߪܰܯܫ௧ିଵ  ߛ ܦ ߤ௧
Gölge de÷iúken, (D) dummy de÷iúkendir. Mevduat bankalarÕ için dummy
de÷eri olarak “0” katÕlÕm bankalarÕ için ise “1” olarak kabul edilmiútir. Böylece
her iki tür arasÕnda performans farklÕlÕ÷Õ olup olmadÕ÷Õ anlaúÕlmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. Model dinamik kuruldu÷undan ܴܱܣ௧ିଵ de÷eri ߪ katsayÕsÕ ile
birlikte modele dâhil edilmiútir. Buna göre;
ȕ0= Sabit Terim,
X1-X14: Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenlerin aldÕ÷Õ de÷erleri,
ȕ1- ȕ14: Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin kat sayÕlarÕnÕ,
ı dinamik de÷iúkenin katsayÕsÕnÕ
Ȗ gölge de÷iúkenin katsayÕsÕnÕ
 hata terimini ifade etmektedir. Regresyon modelimizde kullanÕlan
ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin aldÕ÷Õ de÷erler ve ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin katsayÕlarÕ
aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Tablo 23: Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenlerin De÷erleri ve KatsayÕlarÕ
SÕra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ba÷ÕmsÕz
De÷iúkenler
SYR
TK/TM
ÖZ/TA
GSYH ((Pt-Pt1)/Pt)*100
K/TA
M/TA
M2/M
TDO
CR (Cost of Risk)
PSK
PSM
PSTA
MF
VS/M

Ba÷ÕmsÕz
De÷iúkenin
AldÕ÷Õ De÷er
X1
X2
X
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
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Ba÷ÕmsÕz
De÷iúkenin
KatsayÕsÕ
ȕ1
ȕ2
ȕ3
ȕ4
ȕ5
ȕ6
ȕ7
ȕ8
ȕ9
ȕ10
ȕ11
ȕ12
ȕ13
ȕ14
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5.4.1.1. Aktif KarlÕlÕ÷Õ (Return on Assets-ROA)
Bu rasyo vergi sonrasÕ dönem net karÕnÕn aktif ortalamasÕna
bölünmesiyle bulunur. øúletmelerin karlÕlÕk ve etkinli÷ini ölçmede kullanÕlan
ROA’ya iliúkin detaylÕ açÕklamalara dördüncü bölümde “Aktif KarlÕlÕ÷Õ (Return
on Assets-ROA)” baúlÕ÷Õ altÕnda yer verilmiútir.
Grafik 30: Konvansiyonel-KatÕlÕm BankalarÕ Aktif KarlÕlÕ÷Õ

YukarÕdaki birinci grafik konvansiyonel bankalarÕn ROA oranÕnÕ
gösterirken ikinci grafik ise katÕlÕm bankalarÕnÕn ROA oranÕnÕ göstermektedir.
Bu oran toplulaútÕrÕlarak hesaplandÕ÷Õ için dönem baúlarÕnda düúmekte ve
zamanla artmaktadÕr. Ancak úekillere bakÕldÕ÷Õnda konvansiyonel bankalarÕn
ROA oranÕ küresel krizle birlikte düútü÷ü ve 2010 yÕlÕndan sonra toparlanma
sürecine girmesine ra÷men son yÕllarda düúüú e÷iliminde oldu÷u
görülmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnda ise bu trend sürekli düúme e÷ilimi
göstermekle birlikte son 3 yÕlda konvansiyonel bankalar ile birbirine çok
yakÕn gerçekleúmiútir.
5.4.1.2. Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ (Return on Equity-ROE)
Bir bankanÕn vergi sonrasÕ karÕnÕn toplam özkaynaklara bölünmesiyle
bulunan bir rasyodur. Bu rasyo ile ilgili detaylÕ açÕklamalara tezin dördüncü
bölümünde “Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ (Return on Equity-ROE)” baúlÕ÷Õ altÕnda yer
verilmiútir.
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Grafik 31: Konvansiyonel-KatÕlÕm BankalarÕ Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ

YukarÕdaki birinci grafik konvansiyonel bankalarÕn, ikinci grafik ise
katÕlÕm bankalarÕnÕnÕn özkaynak karlÕlÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Her iki grafikten
de anlaúÕlaca÷Õ üzere, Türk BankacÕlÕk Sektörünün artÕk eskisi kadar yüksek
özkaynak karlÕlÕ÷Õna sahip olmadÕ÷ÕnÕ ancak buna ra÷men hala %12-14
bandÕnda karlÕlÕ÷a sahip oldu÷u gözlemlenmektedir.
5.4.1.3. Net Faiz MarjÕ (Net Interest Margin-NIM)
Net faiz marjÕ (NIM), faiz gelirleri ile faiz giderleri arasÕndaki farkÕn gelir
getiren aktiflere bölünmesiyle bulunur. KatÕlÕm bankalarÕnda ise bu oran net
kar payÕ gelirlerinin toplam aktiflere bölünmesiyle elde edilir. 2005-2015
yÕllarÕnÕ kapsayan süreçte katÕlÕm bankalarÕnÕn net kar payÕ marjÕ ortalamasÕ
4,44 iken konvansiyonel bankalarÕn net faiz marjÕ ortalamasÕ ise 4,36
oranÕnda gerçekleúmiútir. Bu konudaki detaylÕ açÕklamalar dördüncü
bölümün “Net Faiz MarjÕ/Net Kar PayÕ MarjÕ” alt baúlÕ÷Õ altÕnda yer
almaktadÕr.
5.4.1.4. Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)
SYR, bir bankanÕn mevcut özkaynaklarÕ ile taúÕyabilece÷i kredi riski,
piyasa riski ve operasyonel riske esas tutarÕ ifade etmektedir. Bu konuyla
ilgili detaylÕ açÕklamalara “Türk BankacÕlÕk Sektörü Sermaye Yeterlilik
Rasyosu” baúlÕ÷Õ altÕnda yer verilmekle birlikte konvansiyonel ve katÕlÕm
bankalarÕnÕn SYR’si son yÕllarda %14-16 bandÕnda gerçekleúmiútir.
5.4.1.5. Toplam Krediler / Toplam Mevduat (TK/TM)
Kredilerin mevduata oranÕ bankalarÕn finansal aracÕlÕk iúlemlerini yerine
getirirken müúterilerden topladÕklarÕ mevduat oranlarÕnÕn hangi oranda
krediye plase edildi÷ini göstermesi açÕsÕndan önemli bir göstergedir. 2003
yÕlÕndan önce bankalarÕmÕzÕn topladÕklarÕ mevduat oranlarÕnÕn önemli bir
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kÕsmÕ hazine ka÷ÕdÕna plase edilmekteydi. 2000-2001 Türkiye krizinde
DemirbankÕn pasif yapÕsÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ devlet iç borçlanma senedine
ba÷lamasÕ faiz ve kur riskine açÕk pozisyonda yakalanmasÕna yol açmÕútÕr.
Aúa÷Õdaki grafikten de görülece÷i üzere ülkemizdeki konvansiyonel ve
katÕlÕm bankalarÕnÕn son yÕllarda TK/TM oranlarÕnÕ arttÕrmasÕ asli bankacÕlÕk
faaliyetlerinde döndüklerine iúaret etmektedir.
Grafik 32: Konvansiyonel-KatÕlÕm BankalarÕnÕn Kredi/Mevduat OranÕ

YukarÕda yer alan ilk grafik konvansiyonel bankalarÕn mevduatÕnÕn
krediye dönüú oranÕnÕ göstermekte iken ikinci grafik ise katÕlÕm bankalarÕnÕn
kredilerinin katÕlÕm fonlarÕna oranÕnÕ göstermektedir. Konvansiyonel
bankalarÕn bu oranÕ 2008 küresel krizinde hafif bir düúüúten sonra istikrarlÕ
bir úekilde artarak %118 seviyesine gelirken katÕlÕm bankalarÕnda ise bu
oranÕn hala kriz öncesi seviyesini yakalayamadÕ÷Õ ve %108 civarÕnda oldu÷u
görülmektedir.
5.4.1.6. Özkaynaklar/Toplam Aktifler
Bu rasyo bir bankanÕn mevcut özkaynalarÕ ile hangi oranda aktif
yarattÕ÷Õna iúaret etmektedir. Bu oranÕn yükselmesi bankanÕn dÕú
finansmandan daha az yararlandÕ÷Õna ve özkaynak finansmanÕna daha fazla
a÷ÕrlÕk verdi÷ine iúaret etmektedir.
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Grafik 33: Mevduat ve KatÕlÕm BankalarÕnÕn Özkayna÷ÕnÕn Aktife
OranÕ

Özkaynaklar / Toplam Aktifler
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2005-7
2006-1
2006-7
2007-1
2007-7
2008-1
2008-7
2009-1
2009-7
2010-1
2010-7
2011-1
2011-7
2012-1
2012-7
2013-1
2013-7
2014-1
2014-7
2015-1
2015-7
2016-1

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

KatÕlÕm

Konvansiyonel

YukarÕdaki grafikten de görülece÷i üzere, katÕlÕm bankalarÕnÕn
konvansiyonel bankalarÕna göre 2010 yÕlÕna kadar özkaynaknaklarÕnÕn daha
yüksek oldu÷u ancak son yÕllarda gerek konvansiyonel ve gerekse katÕlÕm
bankalarÕnÕn %10 civarlarÕnda özkaynak a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ tercih ettikleri
görülmektedir. Bu durumun en önemli sebepleri Türk BankacÕlÕk sektörünün
son yÕllarda sermaye benzeri kredilere, sendikasyon kredisine, tahvil ve
sukuk ihraçlarÕna a÷ÕrlÕk vermesidir.
5.4.1.7. Gayrisafi Yurtiçi HasÕla (GSYH) Cari Fiyatlarla
GSYH, bir ülkede yÕl içinde üretilen toplam mal ve hizmetlerin cari
fiyatlarla hesaplanmasÕ ile elde edilen milli gelir kalemidir. GSYH rakamlarÕ 3
er aylÕk dönemler itibarÕyla ilan edilmektedir. Milli gelirdeki artÕú oranÕ
do÷rudan kullanÕldÕ÷Õnda zaman serisi problemi ortaya çÕkmakta olup
genellikle bu kalemin bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷inde anlamsÕz çÕktÕ÷Õ
görülmektedir. Buna ra÷men, söz konusu veriler aylÕklandÕrÕlarak ve bir
önceki aylÕk verilere göre artÕú oranÕ dikkate alÕnmak suretiyle regresyon
analizi yapÕldÕ÷Õnda milli gelirin banka etkinli÷inde anlamlÕ olmadÕ÷Õ
görülmüútür.
5.4.1.8. Krediler / Toplam Aktifler
Bu oran banka aktiflerinin yüzde kaçÕnÕn kredilerden oluútu÷unu
göstermektedir. 2003 döneminden önce Türk bankacÕlÕk sektörünün aktifleri
içerisindeki en önemli kalem kredi yerine menkul kÕymetler kalemi idi.
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Sa÷lÕklÕ bir bankacÕlÕk sektörü için kredilerin aktif içerisindeki payÕnÕn yüksek
olmasÕ arzulanan bir durumdur.
5.4.1.9. Mevduat / Toplam Aktifler
Bu oran banka varlÕklarÕnÕn yüzde kaçÕnÕn mevduattan oluútu÷unu
göstermektedir. Sa÷lÕklÕ bir bankacÕlÕk sektörü için mevduatÕn pasif
içerisindeki payÕnÕn yüksek olmasÕ beklenmektedir. Aúa÷Õdaki grafikte
mevduatÕn aktiflere oranÕ hem mevduat ve hem de katÕlÕm bankalarÕ için
gösterilmektedir.
Grafik 34: MevduatÕn Aktiflere OranÕ

YukarÕdaki grafikten de görülece÷i üzere gerek konvansiyonel ve
gerekse mevduat bankalarÕnÕn mevduat/aktif oranÕ sürekli düúmektedir. Buna
karúÕlÕk, 2016 yÕlÕ itibarÕyla konvansiyonel bankalarda bu oran %53 iken
katÕlÕm bankalarÕnda %63 oranÕnda oldu÷u görülmektedir. Alternatif
finansman kalemleri arasÕnda mevduatÕn (katÕlÕm fonu) maliyeti daha düúük
ise bu durum katÕlÕm bankalarÕnÕn lehine, mevduatÕn maliyeti daha yüksek
ise katÕlÕm bankalarÕnÕn aleyhinedir.
5.4.1.10.

Parasal Taban / Mevduat

M1 Para arzÕ, dolaúÕmdaki nakit ve vadesiz mevduatlardan
oluúmaktadÕr. M2 Para arzÕ ise M1’e ilave olarak vadeli mevduatÕn, para
piyasasÕ yatÕrÕm fonu paylarÕnÕn ve gecelik geri satÕn alma anlaúmalarÕ
(REPO) bakiyelerinin eklenmesi ile bulunur. Parasal tabanÕ etkileyen
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faktörler genellikle açÕk piyasa iúlemleri, zorunlu karúÕlÕklar ve iskonto
366
oranÕdÕr.
5.4.1.11.

Kredilerin Takibe Dönüúüm OranÕ

BankacÕlÕk sektörünün aktif kalitesi ölçülürken genellikle kredilerin takibe
dönüúüm oranlarÕna bakÕlmaktadÕr. Bu oran kullanÕlan kredilerin yüzde
kaçÕnÕn takibe dönüútü÷ünü göstermesi açÕsÕndan önemlidir.
Grafik 35: Konvansiyonel-KatÕlÕm BankalarÕ TDO

YukarÕdaki grafiklerden görülece÷i üzere gerek konvansiyonel ve
gerekse katÕlÕm bankalarÕnÕn TDO oranlarÕ birbirine oldukça yakÕn
gerçekleúmektedir. Son küresel krizde bankalarÕn TDO’su %6-7 bandÕna
yükselmesine karúÕn 2016 yÕlÕnda %3,2 oranlarÕnda gerçekleúmiútir.
5.4.1.12.

Risk Maliyeti (Cost of Risk)

BankalarÕn aktif kalitesini ölçmede kullanÕlan risk maliyeti takibe
dönüúen krediler için ayrÕlan karúÕlÕk oranÕnÕn TDO’ya bölünmesiyle bulunur.
AyrÕlan karúÕlÕk oranlarÕnÕn yüksek veya düúük tutulmasÕ bankalarÕn dönem
sonu karlÕlÕ÷ÕnÕ ve ödeyecekleri vergiyi do÷rudan etkilemektedir. Ülkemizde
bu oran genellikle %75-85 bandÕnda gerçekleúmektedir.
5.4.1.13.

Personel*ùube SayÕsÕ / Krediler

BankalarÕn operasyonel maliyetini etkileyen en önemli unsur úube
baúÕna kredi ve personel baúÕna kredi göstergeleridir. AyrÕ ayrÕ iki rasyo
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kullanmak yerine her iki rasyo birleútirilerek operasyonel maliyetin kredi ile
iliúkisi araútÕrÕlmaktadÕr.
5.4.1.14.

Personel*ùube SayÕsÕ / Mevduat

BankalarÕn operasyonel etkinli÷ini etkileyen en önemli unsur úube
baúÕna mevduat ve personel baúÕna mevduat oranÕdÕr. AyrÕ ayrÕ iki rasyo
kullanmak yerine her iki rasyo birleútirilerek operasyonel etkinlik ile mevduat
iliúkisi kurulmuútur.
5.4.1.15.

Personel*ùube SayÕsÕ / Toplam Aktifler

BankalarÕn operasyonel etkinli÷ini etkileyen baúka bir gösterge ise úube
baúÕna aktif ve personel baúÕna aktif oranÕdÕr. AyrÕ ayrÕ iki rasyo kullanmak
yerine her iki rasyo birleútirilerek operasyonel etkinlik ile aktif iliúkisi
kurulmuútur.
5.4.1.16.

Mevduat Faizi (Kar PayÕ)

BankacÕlÕk Kanunu’nun 3 üncü maddesinde “TanÕmlar ve KÕsaltmalar”
baúlÕ÷Õ altÕnda mevduat ve katÕlma hesaplarÕ tanÕmlarÕna yer verilmiútir.
Günümüz bankacÕlÕk sisteminde mudiler paralarÕnÕ vadeli veya vadesiz
hesaplara yatÕrabilir. KatÕlÕm bankalarÕ müúterileri ise paralarÕnÕ özel cari
hesap ve katÕlma hesaplarÕna yatÕrmaktadÕr. Vadesiz mevduat ile özel cari
hesaplarÕn iúleyiúi birbirine yakÕn iken her iki hesap için faiz ve kar payÕ
tahakkuku gerçekleútirilmemektedir. Vadeli mevduata önceden ödenecek
faiz kararlaútÕrÕlmasÕna karúÕn katÕlma hesaplarÕna önceden herhangi bir kar
payÕ ödeme taahhüdü bulunmamaktadÕr.
5.4.1.17.

Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat (Özel Cari
Hs./KatÕlÕm Fonu)

Mevduat ve katÕlÕm bankalarÕ için vadesiz mevduat /toplam mevduat
oranÕ bu bankalar için oluúturulan atÕl fon hükmündedir. Mevduat/KatÕlÕm
fonu sahiplerine herhangi bir faiz/kar payÕ ödeme yükümlülü÷ü
bulunmamaktadÕr. DolayÕsÕyla bu atÕl fonlarÕn bankalar tarafÕndan
kullanÕlmasÕ neticesinde elde edilen faiz ve getiriler bankalara kalmaktadÕr.
Bu oran ülkemizde konvansiyonel bankalar için %20 ve katÕlÕm bankalarÕ için
ise %25’in üzerinde gerçekleúmektedir. Ancak her ne kadar bu para
maliyetsiz olsa bile müúterilerin bankaya hücum ederek vadesiz
mevduat/özel cari hesaplarÕnÕ talep etme ihtimali bulundu÷undan bankalarÕn
likiditelerini iyi yönetmeleri gerekmektedir. Bu hesaplarla ilgili detaylÕ
açÕklamalara çalÕúmanÕn “KÕsa Vadeli Likidite RasyolarÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda yer
verilmiútir.

211

Türkiye Bankalar Birli÷i

Grafik 36: Vadesiz MevduatÕn Toplam Meveduata OranÕ

5.4.2.

BankacÕlÕk Sektörü Regresyon Modeli SonuçlarÕ

KatÕlÕm ve mevduat bankalarÕ için çok de÷iúkenli panel regresyon
modellerinin tahmininde iki aúamalÕ bir süreç izlenmiútir. Birinci aúamada tüm
de÷iúkenleri içeren referans model tahmin edilmiú, sonraki aúamada ise
anlamsÕz katsayÕ tahminleri üreten de÷iúkenler tek tek elenerek en anlamlÕ
katsayÕ de÷erleri veren modellere ulaúÕlmÕútÕr. %1, %5 ve %10 düzeyinde
anlamlÕ F de÷erleri modellerin genel anlamlÕlÕklarÕnÕn yüksekli÷ine iúaret
etmektedir. ZamanÕn karlÕlÕk performansÕ üzerindeki dinamik etkilerinin
dikkate alÕnabilmesi için modellerde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin ilk gecikmesi
kullanÕlmÕútÕr. Bu itibarla ardÕúÕk ba÷lamÕn (otokorelasyon) sorunu olup
olmadÕ÷Õ Durbin-Watson testi ile sÕnanmÕútÕr. Bu testin sonuçlarÕ, tüm
modellerde otokorelasyon sorunu bulunmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bununla
birlikte modellerin katsayÕ tahminlerinin önemli ölçüde tutarlÕ ve anlamlÕ
oldu÷u gözlenmiútir.
Makroekonomik göstergeler genellikle enflasyon ve milli gelirin bir
fonksiyonudur. TÜFE oranlarÕ, mevduat faizinin dolaylÕ bir unsuru ve model
sonuçlarÕnda anlamsÕz çÕktÕ÷Õndan regresyon analizleri sonuçlarÕnda rapor
edilmemiútir. Net faiz/kar payÕ marjÕ, ROA ve ROE ba÷ÕmlÕ de÷iúkenleri için
yapÕlan regresyon analizi sonuçlarÕ ve bulgularÕ aúa÷Õdaki alt baúlÕklarda yer
almaktadÕr.

212

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

5.4.2.1. Net Faiz ve Net Kar PayÕ MarjÕ e-views SonuçlarÕ
Konvansiyonel ve katÕlÕm bankalarÕnÕn panel regresyon analizi ile test
edilmesi sonucunda elde edilen tablo aúa÷Õda yer almaktadÕr.
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: D(NIM)
Metod: Panel Regresyon
Dönemlere: 130

De÷iúkenler
C
D(SYR)
D(TKTM)
D(TDO)
D(M2M)
D(CR)
D(PSTA)
D(PSM)
D(OZTA)
D(MTA)
D(KTA)
KATLM
D(KATLMSYR)

R-Kare
Düzeltilmiú R-Kare
Regresyonun st. hatasÕ
ArtÕk kareler toplamÕ
Logaritma olasÕlÕ÷Õ
F-østatisti÷i
P De÷eri (F-Testi)

KatsayÕ Standart Hata
-0.000165
0.009921
0.002595
0.098062
0.010213
-0.190699
0.012524
-0.006601
0.038459
-0.010652
0.001102
-7.36E-05
0.032497

1.76E-05
0.008223
0.000357
0.091140
0.005708
0.024722
0.004779
0.001832
0.022765
0.004588
0.000138
4.60E-05
0.009632

t-Testi

P De÷eri

-9.398926
1.206391
7.261248
1.075945
1.789253
-7.713862
2.620441
-3.602677
1.689395
-2.321802
8.003003
-1.598920
3.373679

0.0000
0.2288
0.0000
0.2830
0.0748
0.0000
0.0093
0.0004
0.0924
0.0211
0.0000
0.1111
0.0009

Ortalama Ba÷ÕmlÕ
0.104468 Varyans
0.060960
St. Sapma VaryansÕ
0.001936
Akaike ölçütü
0.000926
Schwarz ölçütü
1262.001
Hannan-Quinn kriteri
2.401144
Durbin-Watson istatisti÷i
0.005922

-0.000178
0.001998
-9.607702
-9.429668
-9.536130
2.079960

KarlÕlÕk NIM ile ölçüldü÷ünde katÕlÕm ile konvansiyonel bankalar
arasÕnda bir fark görülmemektedir. MevduatÕn toplam aktifler içerisindeki
payÕ arttÕkça net faiz marjÕ azalmaktadÕr. Öte yandan kredilerin aktif
içerisindeki payÕ arttÕkça bankalarÕn net faiz marjÕ olumlu etkilenmektedir. Bu
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durum kredilerin kar üretme kabiliyetini (potansiyeli) yükselmektedir.
Mevduat faizi yüksek ise net faiz marjÕ da atmaktadÕr. økisi arasÕnda anlamlÕ
ve pozitif yönde bir iliúki vardÕr. Takibe dönüúen kredi için ayrÕlan
provizyonlar cost of risk ile gösterilmekte olup bu oranÕn yüksek olmasÕ
bankanÕn çok kredi batÕrdÕ÷Õna ve aktif kalitesinin düúük olmasÕna yol
açmaktadÕr. Net faiz marjÕ ile takibe dönüúen krediler için ayrÕlan karúÕlÕk
oranlarÕ arasÕnda negatif yönde iliúki bulunmaktadÕr. Net faiz marjÕ ile
personel ve úube baúÕna düúen aktif arasÕnda olumlu; personel ve úube
baúÕna düúen mevduat ters iliúki bulunmaktadÕr. Piyasadaki para arzÕnÕn
mevduata oranÕ ve özkaynaklarÕn aktife oranÕ ile net faiz/kar payÕ marjÕ
arasÕnda %90 güven aralÕ÷Õnda pozitif ve anlamlÕ bir iliúki bulunmuútur.
Ba÷ÕmlÕ de÷iúkenlerin regresyon sonuçlarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda özkaynak
ve aktif karlÕlÕk sonuçlarÕnÕn R² ve düzeltilmiú R²
de÷erlerinin NIM
sonuçlarÕna göre oldukça yüksek oldu÷u görülmektedir. Bu durumun iki
önemli gerekçesinin oldu÷u düúünülmektedir. Birinci neden, bankacÕlÕk
sektöründe bazÕ bankalarÕn faiz oranlarÕnÕ düúük tutmasÕna karúÕn komisyon
oranlarÕnÕ daha yüksek uygulama e÷iliminde olmalarÕdÕr. BankacÕlÕk
sektöründe komisyon oranlarÕna iliúkin standart ve sa÷lÕklÕ bir veri temin
edilemedi÷inden Regresyon analizimizde komisyonlara yer verilememiútir.
økinci neden ise ekonometrik modelde kullanÕlan net faiz marjÕ ile
makroekonomik göstergelerden GSYH, TÜFE ve mevduat faizi gibi bazÕ
göstergelerin modelde anlamlÕ sonuç göstermemesidir.
BankalarÕn aktif kalitesine ait göstergelerden takibe dönüúüm oranÕ ile
net faiz marjÕ arasÕnda anlamlÕ bir iliúki görülmemektedir. Yüksek risk
durumunda bankalar da yüksek getiri beklemektedir. Nitekim, kredi kartÕ faiz
oranlarÕ kredi türleri içerisinde en yüksek iken (%26) TDO (%8) civarÕnda
gerçekleúmektedir.
Grafik 37: Net Faiz/Kar PayÕ MarjÕ Da÷ÕlÕmÕ

214

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

YukarÕdaki grafi÷e bakÕldÕ÷Õnda net faiz marjÕnÕn normal da÷ÕlÕma sahip
oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr.
Model
sonuçlarÕ
ile
gerçek
de÷erler
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda model sonucunun gerçekleúen de÷erlere büyük ölçüde
yakÕnsadÕ÷Õ görülmektedir. DolayÕsÕ ile bu de÷erlerin güven aralÕ÷Õ içerisinde
oldu÷u kabul edilebilir.
Grafik 38: NIM Gerçek De÷erler-Model De÷erleri ve ArtÕk De÷erlerinin
Da÷ÕlÕmÕ

Standart hatalar serial correlation düzeltmesine tabi tutulmuútur.
YukarÕdaki úekilden de anlaúÕlaca÷Õ üzere actual ve fitted de÷erleri
birbirlerine çok yakÕn gerçekleúmiútir.
SYR ile NIM de÷iúkenleri arasÕnda negatif yönlü bir iliúki
beklenmektedir. Zira SYR’si daha yüksek olan bir banka belirli bir miktar
mevduat için daha az kredi kullandÕrmÕútÕr ve daha düúük bir kredi geliri elde
etmektedir. Bu da NIM de÷iúkeninin daha küçük oldu÷u anlamÕna gelir. SYR
ile ROA ve ROE arasÕnda pozitif bir iliúki beklenmektedir. Çünkü ROE ve
ROA oranlarÕnÕn yüksek olmasÕ karlarÕn sermayeye eklenmesine imkan
tanÕyaca÷Õndan SYR’yi yükseltecektir. TDO’nun NIM, ROA ve ROE üzerinde
negatif etkisi beklenmektedir. Çünkü kredilerin takibe dönüúüm oranlarÕ
yükseldi÷inde karúÕlÕk tutarlarÕnÕn yükselmesi karlarÕn olumsuz etkilenmesine
yol açacaktÕr. CR açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda buradaki artÕúÕn karlÕlÕk artÕúÕnÕ
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baskÕlayaca÷Õ ve bununda ROA ve ROE üzerinde olumsuz etkileyece÷i
beklenmektedir. Normal úartlarda mevduatÕn krediye dönüúüm oranlarÕndaki
artÕúÕn ülkemizdeki tasarruf düzeyini ve bileúenlerini dikkate aldÕ÷ÕmÕzda
kaynak maliyetini artÕraca÷Õ beklenmektedir. Kaynak maliyetindeki artÕú vade
uyumsuzlu÷u dolayÕsÕyla NIM, ROA ve ROE üzerinde olumsuz etki
yapacaktÕr. Ancak ülkemizde mevduatÕn krediye dönüúüm oranlarÕnÕn uzun
yÕllardÕr %120’ler seviyesinde olmasÕ, ayrÕca mevduata alternatif bir kaynak
olarak 90-180 gün vadeli menkul kÕymet ihraçlarÕnÕn artmasÕ mevduatÕn
krediye dönüúüm oranlarÕndaki yüksekli÷in NIM üzerindeki olumsuz etkisini
sÕnÕrlamaktadÕr.
Türkiye’de GSYH büyümesi ile kredi büyümesi arasÕnda yüksek pozitif
yönlü bir korelasyon bulunmaktadÕr. AyrÕca, kredi büyümesi ve aktif
kalitesinin yüksek olmasÕ durumunda tahsili gecikmiú alacak oluúumu da
(akÕm) sÕnÕrlanmaktadÕr. DolayÕsÕyla para politikasÕnÕn sÕkÕlaútÕrÕcÕ olmadÕ÷Õ
dönemlerde GSYH büyümesinin sektörün karlÕlÕ÷ÕnÕ olumlu etkilemesi
beklenmektedir. Öte yandan, sÕkÕlaútÕrÕcÕ para politikalarÕ vade uyumsuzlu÷u
nedeniyle mevduat maliyetini daha hÕzlÕ artÕrdÕ÷Õndan NIM üzerinde baskÕ
oluúturmakta, kredi büyümesindeki artÕú getiri artÕúÕndan ziyade hacim artÕúÕ
nedeniyle karlÕlÕ÷Õ etkilemektedir. TÜFE göz önüne alÕndÕ÷Õnda menkul
kÕymet portföyü içerisinde enflasyona endeksli devlet tahvillerinin de payÕnÕn
arttÕ÷Õ de÷erlendirildi÷inde Türk ParasÕnÕn de÷er kaybetti÷i dönemlerde veya
emtia fiyatlarÕnÕn yükseldi÷i zamanlarda enflasyon üzerinde oluúan yukarÕ
yönlü risklerin TÜFE artÕúÕna yol açmasÕ, bunun da enflasyona endeksli
menkul kÕymet getirilerini arttÕrmasÕ beklenmektedir. Ancak son yÕllarda
Türkiye’nin azalan iç borç çevirme oranÕ ve faiz getirili varlÕklar arasÕnda
enflasyona endeksli ka÷ÕtlarÕnÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn çok yüksek seviyede olmamasÕ
enflasyonun NIM üzerindeki etkisini sÕnÕrlamaktadÕr.
Personel baúÕna aktif ve mevduat büyüklü÷ü dikkate alÕndÕ÷Õnda söz
konusu oranlardaki artÕú, mevduat açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda kaynak maliyetini
artÕrÕcÕ, aktif açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde plasman getirisini yükseltici etki
yapmaktadÕr. DolayÕsÕyla personel baúÕna mevduat artÕúÕ NIM, ROA ve ROE
üzerinde negatif ve personel baúÕna aktif artÕúÕnÕn da NIM, ROA ve ROE
üzerinde pozitif etkisi beklenmektedir. Özkaynaklardaki artÕú maliyetsiz
kaynak artÕúÕnÕ ve bankanÕn risk kapasitesindeki yüksekli÷i sa÷ladÕ÷Õndan
hem bankanÕn büyümesine hem de daha düúük maliyetle çalÕúmasÕna
olanak sa÷lamaktadÕr.
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5.4.2.2. Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ e-views SonuçlarÕ
Ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak özkaynak karlÕlÕ÷ÕnÕn konvansiyonel ve katÕlÕm
bankalarÕnda kullanÕlmasÕ suretiyle elde edilen panel regresyon sonuçlarÕ
aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: D(Özkaynak KarlÕlÕ÷Õ)
Metod: Panel Regresyon
Dönemlere: 130
De÷iúkenler

KatsayÕ

C
D(SYR)
D(TKTM)
D(TDO)
D(M2M)
D(PSK)
D(PSTA)
D(OZTA)
KATLM
D(KATLMSYR)

0.001318
0.874227
-0.122823
-0.813035
-0.038302
-0.033272
0.152610
0.796274
-0.002215
0.541513

R-Kare
Düzeltilmiú R-Kare
Regresyonun st. hatasÕ
ArtÕk kareler toplamÕ
Logaritma olasÕlÕ÷Õ

0.296741
0.259577
0.018380
0.083109
677.3528

F-østatisti÷i
P De÷eri (F-Testi)

7.984633
0.000000

Standart Hata
7.74E-05
0.023356
0.062749
0.194849
0.017433
0.010240
0.016775
0.026726
0.000339
0.112661

t-Testi
17.02581
37.43097
-1.957360
-4.172650
-2.197054
-3.249253
9.097593
29.79409
-6.529155
4.806574

Ortalama Ba÷ÕmlÕ
Varyans
St. Sapma VaryansÕ
Akaike ölçütü
Schwarz ölçütü
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson
istatisti÷i

P De÷eri
0.0000
0.0000
0.0514
0.0000
0.0289
0.0013
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

-0.001209
0.021361
-5.102714
-4.910985
-5.025636
2.301813

P de÷erinin %1, %5 ve %10’dan küçük olmasÕ kriterleri göz önünde
bulunduruldu÷unda özkaynak karlÕlÕ÷Õ ile TÜFE, GSHY, KTA (kredilerin
toplam aktife oranÕ), MTA (mevduatÕn toplam aktife oranÕ), CR (karúÕlÕk
provizyonlarÕ), PSM (personel ve úube baúÕna mevduat), MF (mevdaut
faizi/kar payÕ) ile VSM (vadesiz mevduatÕn toplam mevduata oranÕ) arasÕnda
anlamlÕ bir iliúki bulunamamÕútÕr (tabloda raporlanmamÕútÕr). Ancak SYR
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(sermaye yeterlilik rasyosu), TKTM (mevduatÕn krediye dönüúüm oranÕ),
TDO (takibe dönüúüm oranÕ), M2M (para arzÕnÕn mevduata oranÕ), PSK
(personel ve úube baúÕna kredi), PSTA (personel ve úube baúÕna toplam
aktif), ÖZTA (özkaynaklarÕn toplam aktife oranÕ), KATLM ile KATLMSYR
arasÕnda anlamlÕ iliúki bulunmaktadÕr.
ROE ve SYR arasÕnda anlamlÕ bir iliúki vardÕr. SYR’sindeki bir puanlÕk
artÕú, mevduat bankalarÕnÕn ROE’sindeki 0,87 puanlÕk artÕú ile iliúkili iken,
katÕlÕm bankalarÕnÕn ROE’sindeki 1,41 puanlÕk artÕú ile iliúkilidir. Yani, katÕlÕm
bankalarÕnda SYR ile ROE arasÕndaki iliúki daha güçlüdür.
Beklenece÷i üzere, TDO de÷iúkeni ile ROE arasÕnda negatif yönlü bir
iliúki bulunmuútur. Mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn TDO’larÕndaki bir puanlÕk
artÕú, ROE’de 0,81 puanlÕk bir azalma ile iliúkilidir.
Di÷er taraftan, özkayna÷Õn toplam aktif oranÕndaki artÕú ile karlÕlÕk
arasÕnda pozitif yönlü bir iliúki beklenmektedir. Model sonucuna göre,
mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn ÖZTA’larÕndaki bir puanlÕk artÕú, ROE’deki
0,79 puanlÕk bir artÕú ile iliúkili bulunmuútur.
Grafik 39’da model sonuçlarÕ ile gerçek de÷erler karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
model sonucunun gerçekleúen de÷erlere büyük ölçüde yakÕnsadÕ÷Õ
görülmektedir. Bu úekilden de anlaúÕlaca÷Õ üzere actual ve fitted de÷erleri
birbirlerine çok yakÕn gerçekleúmiútir. DolayÕsÕ ile bu de÷erlerin güven aralÕ÷Õ
içerisinde oldu÷u kabul edilebilir.
Grafik 39: ROE Gerçek De÷erler-Model De÷erleri ve ArtÕk De÷erlerinin
Da÷ÕlÕmÕ
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Aúa÷Õdaki grafi÷e bakÕldÕ÷Õnda ROE’nin normal da÷ÕlÕma sahip oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. Model sonuçlarÕ ile gerçek de÷erler karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
model sonucunun gerçekleúen de÷erlere büyük ölçüde yakÕnsadÕ÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr.
Grafik 40: KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn ROE Normal Da÷ÕlÕmÕ

5.4.2.3. Aktif KarlÕlÕ÷Õ e-views SonuçlarÕ
Ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak aktif karlÕ÷ÕnÕn konvansiyonel ve katÕlÕm
bankalarÕnda kullanÕlmasÕ suretiyle elde edilen panel regresyon sonuçlarÕ
aúa÷Õdaki tabloda yer almaktadÕr.
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: D(Aktif KarlÕlÕ÷Õ)
Metod: Panel Regresyon
Dönemlere: 130
De÷iúkenler

KatsayÕ

C
D(SYR)
D(TDO)
D(PSTA)
D(PSM)
D(MF)
D(OZTA)
KATLM

9.02E-05
0.091683
-0.127340
0.019924
-0.003557
-0.026751
0.077687
-0.000263

Standart Hata
5.18E-05
0.010857
0.062890
0.001053
0.000365
0.013753
0.008480
1.70E-05
219

t-Testi

P De÷eri

1.742357
8.444572
-2.024798
18.91831
-9.746149
-1.945144
9.160864
-15.45585

0.0827
0.0000
0.0440
0.0000
0.0000
0.0529
0.0000
0.0000
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D(KATLMSYR)

0.042055

R-Kare
Düzeltilmiú R-Kare
Regresyonun st. hatasÕ
ArtÕk kareler toplamÕ
Logaritma olasÕlÕ÷Õ
F-østatisti÷i
P De÷eri (F-Testi)

0.284902
0.256183
0.001998
0.000994
1252.693
9.920392
0.000000

0.011137

3.776040

Ortalama Ba÷ÕmlÕ Varyans
St. Sapma VaryansÕ
Akaike ölçütü
Schwarz ölçütü
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

0.0002
-0.000157
0.002317
-9.551484
-9.400840
-9.490923
2.488832

P de÷erinin %1, %5 ve %10’dan küçük olmasÕ ihtimali göz önünde
bulunduruldu÷unda özkaynak karlÕlÕ÷Õ ile TÜFE, GSHY, KTA (kredilerin
toplam aktife oranÕ), TKTM (mevduatÕn krediye dönüúüm oranÕ), MTA
(mevduatÕn toplam aktife oranÕ), CR (karúÕlÕk provizyonlarÕ), M2M (para
arzÕnÕn mevduata oranÕ), PSK (personel ve úube baúÕna kredi), ile VSM
(vadesiz mevduatÕn toplam mevduata oranÕ) arasÕnda anlamlÕ bir iliúki
bulunamamÕútÕr. Ancak SYR (sermaye yeterlilik rasyosu), TDO (takibe
dönüúüm oranÕ), PSTA (personel ve úube baúÕna toplam aktif), PSM
(personel ve úube baúÕna mevduat), MF (mevdaut faizi/kar payÕ), ÖZTA
(özkaynaklarÕn toplam aktife oranÕ), KATLM ile KATLMSYR arasÕnda anlamlÕ
iliúki bulunmaktadÕr.
ROA ve SYR arasÕnda anlamlÕ bir iliúki vardÕr. SYR’deki bir puanlÕk artÕú,
mevduat bankalarÕnÕn ROA’sÕndaki 0,09 puanlÕk artÕú ile iliúkili iken, katÕlÕm
bankalarÕnÕn ROA’sÕnda ki 0,13 puanlÕk artÕú ile iliúkilidir. Yani, katÕlÕm
bankalarÕnda SYR ile ROA arasÕndaki iliúki daha güçlüdür. Beklentimiz
do÷rultusunda, TDO de÷iúkeni ile ROA arasÕnda negatif yönlü bir iliúki
bulunmuútur. Mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn TDO’larÕndaki bir puanlÕk artÕú,
ROA’de 0,13 puanlÕk bir azalma ile iliúkilidir. AyrÕca, mevduat ve katÕlÕm
bankalarÕnÕn ÖZTA’larÕndaki bir puanlÕk artÕú, ROA’daki 0,08 puanlÕk bir artÕú
ile iliúkili bulunmuútur.
Di÷er ilginç bir bulgu ise mevduat faizindeki artÕúÕn ROA ile negatif
iliúkisinin bulunmasÕdÕr. Normal úartlarda mevduat faizi arttÕkça ROA ile
olumlu iliúki olmasÕ beklenirken ters bir durum ortaya çÕkmÕútÕr. BankanÕn
karlÕlÕ÷Õnda mevduat faizi tek baúÕna etkili de÷ildir. Kredi faiz oranlarÕ ve
mevduat faiz oranlarÕ arasÕndaki faiz/kar payÕ marjÕ esas itibarÕyla bankalarÕn
karlÕlÕklarÕnÕ belirmektedir. Örne÷in mevduat faiz oranÕ düútü÷ünde bankanÕn
kaynak maliyeti düúmesine ra÷men e÷er kredi faiz oranÕ daha fazla düúerse
bankanÕn karlÕlÕ÷Õ olumsuz úekilde etkilenecektir.
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ROA bakÕmÕndan model sonuçlarÕ ile gerçek de÷erler karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
model sonucunun gerçekleúen de÷erlere büyük ölçüde yakÕnsadÕ÷Õ
görülmektedir. Grafik 40’den de anlaúÕlaca÷Õ üzere actual ve fitted de÷erleri
birbirlerine çok yakÕn gerçekleúmiútir. DolayÕsÕ ile bu de÷erlerin güven aralÕ÷Õ
içerisinde oldu÷u kabul edilebilir.
Grafik 411: ROA Gerçek De÷erler-Model De÷erleri ve ArtÕk De÷erlerinin
Da÷ÕlÕmÕ

Aúa÷Õdaki grafi÷e bakÕldÕ÷Õnda ROA’nÕn normal da÷ÕlÕma sahip oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. Model sonuçlarÕ ile gerçek de÷erler karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
model sonucunun gerçekleúen de÷erlere büyük ölçüde yakÕnsadÕ÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr.
Grafik 42: KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn ROA Normal Da÷ÕlÕmÕ
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Ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak net faiz/kar payÕ marjÕ, özkaynak karlÕlÕ÷Õ ve
aktif karlÕlÕ÷Õ kullanÕlarak hesaplanan regresyon analizi sonuçlarÕna göre
anlamlÕ iliúki bulunan kalemler aúa÷Õdaki tabloda özet olarak yer almaktadÕr.
NIM
Kredilerin mevduata
dönüúümü
MevduatÕn para arzÕna
oranÕ

ROE
Sermaye yeterlilik
rasyosu
Kredilerin mevduata
dönüúümü
TDO (Takibe Dönüúüm
TDO için ayrÕlan karúÕlÕk OranÕ)
Personel ve úube
MevduatÕn para arzÕna
baúÕna aktif
oranÕ
Personel ve úube
ÖzkaynaklarÕn aktife
baúÕna mevduat
oranÕ
ÖzkaynaklarÕn aktife
Personel ve úube
oranÕ
baúÕna kredi
Personel ve úube
MevduatÕn aktife oranÕ baúÕna aktif

ROA
Sermaye yeterlilik
rasyosu
TDO
Personel ve úube
baúÕna aktif
Personel ve úube
baúÕna mevduat
Mevduat faizi
ÖzkaynaklarÕn aktife
oranÕ

Kredinin aktife oranÕ
Monte Carlo Simülasyonu ve Regresyon Analizi yöntemleri kullanÕlarak
yapmÕú oldu÷umuz ekonometrik çalÕúma bulgularÕ ile literatürde yer alan
sonuçlarÕn büyük ölçüde örtüútü÷ü görülmektedir. Beck ve DemirgüçKunt’un çalÕúmalarÕnda, øslami bankalar ile mevduat bankalarÕnÕn iú
oryantasyonu ve aktif kalitesi bakÕmÕndan önemli de÷iúiklikler göstermedi÷i
sonucuyla örtüúmektedir. Monte Carlo Simulasyonunda aktif ve özkaynak
karlÕlÕklarÕ bakÕmÕndan Hassan’Õn iddia etti÷i øslami bankalar daha az etkindir
sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca, Samad’Õn çalÕúmasÕndan elde etti÷i øslami
bankalar ile konvansiyonel bankalarÕn karlÕlÕk ve likiditelerinde önemli farklÕlÕk
olmadÕ÷Õ bulgularÕna bu çalÕúmada kÕsmen ulaúÕlmÕútÕr. Öte yandan, Ersan’Õn
Türkiye için yapmÕú oldu÷u çalÕúmada, katÕlÕm bankalarÕnÕn finansal yönden
faizli iúlem yapan bankalara göre daha etkin oldu÷u sonucuna ise
ulaúÕlamamÕútÕr.
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Sonuç
Günümüzde ciddi finansal büyüklüklere ve müúteri kitlelerine ulaúan
øslami bankalarÕn ve faizsiz finansman kuruluúlarÕnÕn modern anlamdaki
örnekleri 1960’lÕ yÕllardan itibaren görülmeye baúlanmÕútÕr. Bilinen ilk øslami
banka örne÷i, 1963 yÕlÕnda Ahmet El-Neccar tarafÕndan, üreticileri ve
çiftçileri desteklemek amacÕyla, MÕsÕr’da kurulan bir bankadÕr. Söz konusu
banka siyasi baskÕlara dayanamayarak 1967 yÕlÕnda faaliyetlerine son
vermiútir. øslami esaslara göre kurulan ikinci ve üçüncü bankalar 1975 yÕlÕnda
faaliyete baúlayan øslam KalkÕnma BankasÕ ve Dubai øslam BankasÕdÕr.
Tekaful adÕ verilen øslami esaslara uygun sigortacÕlÕk faaliyetleri ise 1979
yÕlÕndan itibaren görülmeye baúlanmÕútÕr.
Son yüzyÕl içerisinde Müslüman toplumlarda, ekonomi ve dolayÕsÕyla
finansal faaliyetler toplum yaúamÕnda ve siyasi düúünce alanÕnda daha fazla
önem taúÕmaya baúlamÕútÕr. Bu dönemde birçok yazar ve akademisyen
øslami anlayÕúa uygun ekonomi ve finans konusunda eserler vermiúlerdir.
Bahse konu yazar ve akademisyenleri, 1960-1980 yÕllarÕ arasÕ için ilk nesil,
1980-2000 yÕllarÕnÕ ikinci nesil ve 2000 yÕlÕndan sonra ortaya çÕkan kiúileri ise
üçüncü nesil øslami finans yazarlarÕ olarak sÕnÕflandÕrmak mümkündür. Ancak
bu sÕnÕflandÕrmada sÕnÕrlarÕn kesin çizgilerle belirlenmesi zor oldu÷undan
zaman zaman birinci nesil ve ikinci nesil arasÕnda; aynÕ úekilde ikinci nesil
veya üçüncü nesil arasÕnda da geçiúkenlik olabilece÷i tespit edilmiútir. Ancak
birinci ve üçüncü nesil arasÕndaki geçiúkenli÷in yok denecek kadar az oldu÷u
görülmektedir.
Birinci nesil úahsiyetler arasÕnda Seyyid Kutup (1953), Abul Ala Mevdudi
(1996), Muhammed Yusufuddin, Seyyid BakÕr SadÕr, Ahmed El Neccar,
Muhammed Hamidullah (1992), Sabahattin Zaim (2007), Enver økbal
Kureyúi, Nejatullah SÕddÕki, ùeyh Mahmut Ahmet öne çÕkmaktadÕr. øslami
finans alanÕnda ikinci nesil temsilcileri, M. Ömer Chapra, Ali Karadai,
Khurshid Ahmad, Fahim Han, Muhsin Han, Münevver økbal, Hayrettin
Karaman, Hamdi Döndüren, Sabri Orman, Taqi Usmani, Yahia AbdulRahman, Muhammad Ayub, Necdet ùensoy, Faruk Beúer, Daud Vicary
Abdullah, Servet BayÕndÕr, Sheikh Saleh Kamel ve di÷erleri úeklinde
sÕralanabilir.
øslami finans alanÕnda üçüncü nesil temsilciler ise Zamir økbal, Mehmet
Asutay, Abbas Mirakhor, Hamed Hasan Merah, Jaseem Ahmed, Abdus
Samad, M. Bashir, Fatih Savaúan, Mehmet Saraç, Ahmet Faruk Aysan,
Mehmet Bulut, Astrid Fionna Harningtyas, Kabir Hassan, Mehmet Fatih
Bu÷an, Ali Ata, ve Thorsen Beck, Demirgüc-Kunt ve di÷erleri úeklinde
sÕralanabilir. Üçüncü nesli temsil eden yazarlar bankacÕlÕk, tekaful, yatÕrÕm,
maliye politikasÕ, zekât, denetim, muhasebe ile bankacÕlÕk düzenleme ve
gözetim alanlarÕnda yaptÕklarÕ çalÕúmalarda, yalnÕzca teorik inceleme ve
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de÷erlendirmelerle sÕnÕrlÕ kalmayÕp, geliúen bilgi teknolojisinin de yardÕmÕyla
istatistiki ve matematiksel yöntemler kullanarak ekonometrik modeller
geliútirmiúlerdir.
2008 yÕlÕnda baúlayan küresel finansal krizden sonra bankacÕlÕk ve
finansta etik kurallar daha fazla önem arz etmeye baúlamÕútÕr. Bu nedenle,
akademisyenler ve düzenleyici otoritelerin yetkilileri tarafÕndan aúÕrÕ kâr
hÕrsÕnÕn törpülenmesi ve müúteri haklarÕnÕn korunmasÕ hususlarÕ çeúitli
platformlarda dile getirilmektedir. Konvansiyonel bankacÕlÕkta bireylerin,
aslÕnda insan do÷asÕna aykÕrÕ úekilde, sürekli olarak rasyonel davrandÕklarÕ
yani birer “homoekonomicus” olduklarÕ ve her bir ekonomik birimin “kar
maksimizasyonu” motivasyonuna sahip oldu÷u yaklaúÕmÕndan hareket
edilmektedir. Konvansiyonel finans birimleri bu yaklaúÕmdan hareketle sürekli
olarak reel ekonomik koúullardan uzak kar hedeflemesi yapmakta, birçok
piyasada yüksek kaldÕraç oranlarÕyla çalÕúmakta, spekülatif türev iúlemlerin
ve manipülasyonun artmasÕna neden olmakta, dolayÕsÕyla finansal
kÕrÕlganlÕ÷Õn aúÕrÕ úekilde yükselmesine yol açmaktadÕr.
øslami finansta Allah’Õn rÕzasÕnÕ kazanma amacÕnÕn da oldu÷u ve
bireylerin “homoislamicus” ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gerekti÷i dile
getirilmektedir. Bu ilke ekonomik birimlerin kar maksimizasyonu haricinde
baúka motivasyonlarÕ oldu÷u anlamÕna gelmektedir. Bireyler bu dünyada
iúledikleri eylemlerden dolayÕ ahirette sorguya çekilme inancÕna sahip
olduklarÕndan iú ve iúlemlerinde öncelikle øslami esaslara uyma
arzusundadÕrlar. øslami esaslar ise insanlarÕn birbirlerinin hakkÕna riayet
etmesi,
danÕúma kurulu tarafÕndan onaylanmayan iúlemlere taraf
olunmamasÕ veya aracÕlÕk yapÕlmamasÕ, ticari faaliyetlerde manipülasyona
izin verilmemesi ve yatÕrÕm kararlarÕnda sosyal ve ahlak kurallarÕna daha
fazla riayet edilmesini öngörmektedir. øslam hukukuna göre ticarette
taraflarÕn karúÕlÕklÕ rÕza ile iúlem yapma yetkisi bulunmaktadÕr. Ancak bu
serbestiyet, karúÕ tarafÕn sömürülmesine yol açmamalÕdÕr. DolayÕsÕyla ticari
iúlemlerde kar oranÕ belirlenirken kanaat, itidal, hoúgörü ve kolaylÕk gösterme
gibi dini adabÕn gereklerine riayet etme mecburiyeti bulunmaktadÕr. Ticari
muamelelerde aldatma, gabin, manipülasyona, karaborsacÕlÕ÷a, hile,
yanÕltma, gafletten yararlanma, karÕ çarpÕtma, monopolleúmeye ve
tekelleúmeye, ihtikâr gibi birey ve toplum zararÕna olan iúlemlere cevaz
verilmemektedir. Ancak bununla birlikte øslami kurallarÕn hâkim oldu÷u bir
piyasada asÕl kural müdahale edilmemesi olmasÕna karúÕn piyasanÕn sa÷lÕklÕ
iúlemesini önleyen unsurlara müdahale edilebilmesi bazÕ úartlarda
mümkündür. øslami finansÕn baúarÕlÕ olabilmesi için devlet otoritesinin gerekli
hukuki altyapÕ düzenlemelerini yaparak mevzuat boúlu÷u bÕrakmamasÕ ve
etkin denetim fonksiyonunu icra etmesi son derece önemlidir.
øslami
finansta
bankalarÕn
“shareholder”
(hisse
memnuniyetinden ziyade “stakeholder” denilen ilgili tüm
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memnuniyetinin sa÷lanmasÕ esastÕr. Tüm taraflar müúteriler, ortaklar,
yöneticiler, rakipler, devlet gibi birey ve kurumlarÕ içermektedir. Ancak øslami
finans anlayÕúÕnÕn baúarÕlÕ olabilmesi ve geniú kitlelere yayÕlmasÕ için yalnÕzca
øslami hukuku kurallarÕna uyum yeterli olmayÕp, bununla birlikte øslam ahlak
ekonomisinin uygulanmasÕ ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde karz-Õ
hasen ve zekât gibi uygulamalarÕn ön plana çÕkarÕlmasÕ son derece önem arz
etmektedir.
øslami finansÕn yukarÕda sayÕlan özellikleri nedeniyle yalnÕzca Müslüman
ülkelerde de÷il, aynÕ zamanda gayrimüslim olan ülkelerde de kayda de÷er
geliúmeler gösterdi÷i görülmektedir. Hatta faizsiz finansman modellerinin
konvansiyonel bankacÕlÕ÷a iyi bir alternatif olabilece÷inden hareketle ilk defa
faizsiz finans baúlÕ÷Õ 2015 yÕlÕnda G-20 toplantÕsÕnÕn gündemine alÕnmÕútÕr.
øslam ülkelerinde gerekli olan ekonomik ve sÕnai kalkÕnmanÕn
gerçekleúebilmesi için, bireylerin, toplumun ve devletlerin yanÕ sÕra finansal
kuruluúlarÕn da bütüncül bir yaklaúÕmla hareket etmesi gerekmektedir. øslami
bankalar ve finansal kuruluúlar sa÷ladÕklarÕ finansal aracÕlÕk hizmetlerinin
yanÕ sÕra ekonomik büyümeye ve sosyal kalkÕnmaya da yardÕmcÕ
olmaktadÕrlar. Günümüzde øslami finans sistemi ile ilgili öne çÕkan unsurlar;
risk paylaúÕmÕ, etkin kaynak da÷ÕlÕmÕ, giriúim sermayesi, güvene dayalÕ
sözleúmelerin kurulmasÕ, etik ilkelere riayet, úeffaflÕk, aktif kalitesinin
sa÷lanmasÕ, fintech, yenilikçi teknoloji, úeria kurullarÕnÕn oluúturulmasÕ,
katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ için piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ sisteminin tesis edilmesi, sosyal
sorumluluk ve zenginli÷in toplum arasÕnda paylaúÕlmasÕ konularÕdÕr.
2008 yÕlÕnda yaúanan küresel kriz son yÕllarda reel ekonomiye dayanan
øslami finans sistemine olan ilgiyi arttÕrmÕútÕr. øslami finans sistemi son
yÕllarda özellikle Suudi Arabistan, Malezya, Bahreyn, Körfez, Ortado÷u
ülkelerinde ciddi geliúme göstermiútir. Türkiye, Pakistan, Endonezya gibi
ülkeler de øslami finansÕn geliútirilmesi için yo÷un çaba harcamaktadÕr.
Müslüman ülkelerin yanÕ sÕra Müslüman olmayan ülkelerden øngiltere,
Singapur, Hong-Kong ve di÷er Avrupa Birli÷i ülkeleri de artÕk faizsiz
finanasman piyasasÕnda yerini almak için ciddi çalÕúmalar içindedirler. 2015
yÕlsonu itibarÕyla 1,88 trilyon USD olan øslami finansal hizmetlerin yaklaúÕk
%79,6’sÕ øslami bankacÕlÕk aktiflerinden (1,5 trilyon USD), %15,4’ü sukuk
piyasasÕndan (290 milyar USD), %3,8’i øslami fonlardan (71 milyar USD) ve
geriye kalan %1,2’si ise tekaful (øslami sigorta aktifleri ise 23 milyar USD)
faaliyetlerinden oluúmaktadÕr.
Ülkemizde de faizsiz finans faaliyetlerinin geliútirebilmesi amacÕyla
Baúbakan YardÕmcÕsÕna ba÷lÕ üst kurul ve kamu kurumu üst yöneticilerinden
oluúan ve belirli periyodlarla toplanan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu
tesis edilmiútir. AyrÕca, øslami finans alanÕnda regülasyonlarÕn hayata
geçirilmesi ve uluslararasÕ standartlarÕn kabul edilebilmesi için BDDK
nezdinde de ayrÕ bir daire tesis edilmekle birlikte di÷er kamu kurumlarÕ
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nezdinde de çalÕúmalar baúlatÕlmÕútÕr. Di÷er taraftan, Türkiye’nin 2023
stratejisi kapsamÕnda faizsiz finans sektörünün piyasa payÕnÕ %15’lere
çÕkarÕlmasÕ hedeflenmektedir.
Bahse konu hedefe iliúkin olarak katÕlÕm bankalarÕnÕn aktif büyüklü÷ünü
esas alan iki ve özkaynaklarÕna göre ise bir senaryo hazÕrlanmÕútÕr. Birinci
senaryoda katÕlÕm bankalarÕnÕn 2005-2015 arasÕ yÕllÕk aktif artÕú oranÕ %22,9
iken konvansiyonel bankalarda bu oran %16,46 olarak gerçeklece÷i
varsayÕlmÕútÕr. Bu oranlarÕn önümüzdeki dönemde de hem konvansiyonel
hem de katÕlÕm bankalarÕ için aynÕ úekilde gerçekleúece÷i varsayÕmÕ altÕnda
2025 yÕlÕnda konvansiyonel bankalarÕn aktif büyüklü÷ünin 10.241 milyar TL,
katÕlÕm bankalarÕ için ise bu tutarÕn 850 milyar TL olmasÕ ve katÕlÕm
bankalarÕnÕn sektörde alaca÷Õ payÕn en fazla %8,3 olaca÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
økinci senaryoda konvansiyonel bankalarÕn son 5 yÕllÕk büyüme
performansÕnÕn %14,36 olarak devam edece÷i varsayÕlarak bankacÕlÕk
sektörünün aktif büyüklü÷ünün 2025 yÕlÕnda 8.692 milyar TL olmasÕ
beklenmektedir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn bu pastadan %15 payÕ alabilmesi için
2025 yÕlÕna kadar her yÕl ortalama %28,88 oranÕnda yani her yÕl mevduat
bankalarÕnÕn iki katÕ kadar büyüme göstermesi gerekmektedir. Özkaynaklar
için hazÕrlanan senaryoda ise katÕlÕm bankalarÕnÕn bu hedefi
gerçekleútirebilmesi için özkaynaklarÕnÕn 2025 yÕlÕ itibarÕyla en az 113 milyar
TL’ye çÕkarmasÕ gerekmektedir. Halbuki katÕlÕm bankalarÕnÕn mevcut büyüme
performansÕ altÕnda özkaynaklarÕnÕ attÕrabilece÷i maksimum tutar 38 milyar
TL olarak hesaplanmÕútÕr. Yeni oyuncu giriúi ve ola÷anüstü bir geliúme
olmadÕ÷Õ takdirde katÕlÕm bankalarÕnÕn hedefine ulaúabilmesi için ilave 75
milyar TL özkayna÷a ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Türkiye’de ve dünyada faizsiz finans sisteminin bazÕ temel problemleri
bulunmaktadÕr. BunlarÕn baúÕnda nitelikli insan kayna÷Õ eksikli÷i, kurumsal ve
hukuki altyapÕsÕnÕn etkin bir úekilde tesis edilememesi, faizsiz finansa iliúkin
ürün, hizmet ve piyasalarÕn yeterince geliúmiú olmamasÕ gelmektedir. AyrÕca,
øslami finans alanÕnda çalÕúan kuruluúlarda yazÕlÕ dokümantasyonun ve
úeffaflÕ÷Õn az olmasÕ, faizli bankalarÕn kuruluú ve teúkilatlanma yönteminin
benimsenmesi, yönetim kademelerindeki kiúilerin bir kÕsmÕnÕn daha önce
faizli bankalarda çalÕúan kiúilerden oluúmasÕ, bazÕ ülkelerde úeria kurullarÕnÕn
kurulmamasÕ, ürün ve iúlemlerde úeria kararlarÕna yer verilmemesi veya bu
kurullarÕn mevcudiyetine ra÷men úeria denetimlerinin yapÕlmamasÕ gibi
nedenler øslami finansta uyum ve algÕ probleminin ortaya çÕkmasÕna yol
açmaktadÕr.
øslam hukukunda makasit (maqasid) eú-ùeria adÕ verilen ve genel olarak
inanç ve yaúam hurriyeti, aile bütünlü÷ü, mülkiyet, akÕl, úeref ve haysiyet
koruma altÕna alan ilkelere uyum kapsamÕnda çeúitli ülkelerin øslami
bankalarÕna yönelik 100 puan üzerinden yapÕlan çalÕúmalar sonucunda
ortaya çÕkan ülke notlarÕnda; Endonezya %56,8, Pakistan %34,6, Malezya
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%33,5, Türkiye %29,34, Katar %23,8, øngiltere %11,44 ve genel ortalama
%30,08 olarak bulunmuútur. AyrÕca, IFSB’nin 50 kuralÕ göz önünde
bulundurarak yapÕlan çalÕúmada, kurumsal sosyal sorumluluk alanÕnda en iyi
skora sahip herhangi bir kuruluú bulunmadÕ÷Õ, kuruluúlarÕn %33’ü iyi
kategorisinde, %40’ÕnÕn ilerleme sa÷lamasÕ gereken kategoride, geriye kalan
%27’sinin ise geliúmemiú ve alarm seviyesine iúaret eden kategoride
bulundu÷u belirlenmiútir.
YapÕlan çalÕúmalarda ülkemizde ve dünyanÕn di÷er ülkelerinde øslami
ilkelere uyum konusunda yapÕlmasÕ gereken ciddi çalÕúmalarÕn oldu÷u
görülmektedir.
øslami
finansÕn
konvansiyonel
finansa
alternatif
oluúturabilmesi için kurallarÕnÕn çok sÕkÕ sÕkÕya katÕ yorumlanmamasÕ ve fakat
aynÕ zamanda özünden ayrÕlacak derecede gevúek tutulmamasÕ
gerekmektedir. Zira øslami finansta kurallar çok katÕ yorumlanÕrsa øslami
bankalarÕn faaliyet alanÕ çok sÕnÕrlandÕrÕlacak ve bu kuruluúlarÕn
konvansiyonel bankalarla rekabet etme imkânÕ ortadan kaybolacaktÕr. Di÷er
taraftan, konvansiyonel bankalarÕ taklit eden ve faaliyet alanÕnÕ çok
geniúleten bir sistemin øslami esaslara uygun olmayaca÷Õ eleútirisini de göz
ardÕ etmemek gerekir.
øslami finansÕn ülkemizde baúarÕlÕ olabilmesi için özel nitelikli faizsiz
finans kanununun çÕkarÕlmasÕ ve faizsiz finans danÕúma kurullarÕnÕn tesis
edilmesi, itibar ve güven açÕsÕndan oldukça önem arz etmektedir. AyrÕca,
e÷itim ve insan kayna÷Õ kalitesinin arttÕrÕlmasÕ, sertifika alÕmlarÕnÕn teúvik
edilmesi, kaynak ve plasman ürün çeúitlili÷inin arttÕrÕlmasÕ, faizsiz finans
alanÕnda etkin çalÕúan birincil ve ikincil piyasalarÕn oluúturulmasÕ, sigortacÕlÕk
ve bireysel emeklilik sisteminin iyi tesis edilebilmesi, standartlar ve
düzenlemelere yer verilmesi, kurumsal iletiúim algÕ ve itibarÕn iyi yönetilmesi,
etik ilkelerin belirlenmesi, strateji, koordinasyon ve inovasyona yer verilmesi
gerekmektedir.
Zekât fakir, miskin, yolda kalmÕú yolcu, borçlu, esaretten kurtulacak
olan, Allah yolunda cihat eden, kalbi øslam’a ÕsÕndÕrÕlacak olan ve zekât
toplamakla görevli olanlara verilebilir. Tüm toplum için belli standartlarÕn
oluúturulmasÕ amacÕyla Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õ’nda Zekat Genel Müdürlü÷ü
açÕlmasÕnÕn ve katÕlÕm bankalarÕnÕn da müúteri zekatlarÕnÕ hesaplayarak
do÷rudan
bu
Müdürlü÷e
devretmesinin
yerinde
olaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.
Ülkemizde faaliyet gösteren katÕlÕm bankalarÕnÕn yaptÕklarÕ iúlemler için
uygunluk fetvasÕ veren danÕúma kurullarÕndan onay alÕndÕ÷Õ banka
yetkililerince ifade edilmiú olsa bile bir uyum denetim yapÕlmamaktadÕr.
KatÕlÕm bankalarÕnca alÕnan fetvalar genellikle katÕlÕm bankasÕnÕn itibar etti÷i
bir-iki kiúinin görüúüdür. BDDK tarafÕndan yapÕlan denetim sadece finansal
sa÷lamlÕk, mevzuat ve muhasebe denetimdir. Dini kurullarda yer alan
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kiúilerin genellikle dini bilgisi bulunan âlim, akademisyen ve finans sisteminin
çalÕúma mantÕ÷ÕnÕ kavrayan insanlardan oluúmasÕ son derece önemlidir.
YeknesaklÕ÷Õn sa÷lanmasÕ ve yapÕlan iúlemlerin øslami esaslara uygun olup
olmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi katÕlÕm bankalarÕnÕn kendi tercihine
bÕrakÕlmasÕndan ziyade kurulacak “Faizsiz Finans DanÕúma Kurulu” gibi bir
otoriteye verilmesi bu bankalar üzerindeki úaibelerin kalkmasÕna yol
açacaktÕr. AyrÕca, BDDK øç Sistemler Yönetmeli÷inde yapÕlacak de÷iúiklikle
birlikte, katÕlÕm bankalarÕnÕn bünyelerinde kurulan iç kontrol, iç denetim, risk
yönetimi ve uyum birimleri gibi banka danÕúma kurullarÕnÕ da yasal altyapÕya
dayalÕ úekilde zorunlu olarak tesis etmeleri, görev ayrÕmÕ ilkesinden hareketle
merkezi danÕúma kurulu üyelerinin faizsiz finans kuruluúlarÕnda görev
almamasÕ ve faizsiz finans kuruluúlarÕnda görev alan danÕúma kurulu
hocalarÕnÕn da en fazla 3 finansal kuruluúta görev almasÕ ve belli periyotlarda
yönetim kuruluna raporlama yapmasÕ önerilmektedir. Di÷er taraftan, MayÕs
2018 döneminde Merkezi DanÕúma Kurulu’nun TKBB bünyesinde tesis
edilmiú olmasÕ çok önemli bir geliúme olmakla birlikte sigortacÕlÕk ve sermaye
piyasalarÕndaki øslami ürünlere iliúkin bütüncül bir ekosistem tasarÕmÕnda
zafiyet oluúturabilece÷i düúünülmektedir.
AyrÕca, ülkemizdeki øslami finansal kuruluúlarÕn personel kalitesinin
arttÕrÕlabilmesi için faizsiz finans alanÕnda akademik bölümlerin ve araútÕrma
merkezlerinin tesis edilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
øslami finans derslerinin okutulmasÕ, øslam Hukuku, øslam ekonomisi ve
finansÕ konusunda bilinçlenmenin sa÷lanmasÕ ve bu alanda faaliyet gösteren
yurtdÕúÕ üniversitelerde okumak isteyen ö÷rencilere burs imkanlarÕnÕn
tanÕnmasÕ, katÕlÕm bankalarÕnÕn üniversitelerle ortak seminer, konferans ve
sempozyum
düzenlemeleri, faizsiz finansa
yönelik
sertifikasyon
programlarÕnÕn baúlatÕlmasÕ tavsiye edilmektedir.
Türkiye ve dünyada øslami bankacÕlÕk alanÕnda faaliyet gösteren
kuruluúlarÕn finansal ürün olarak a÷ÕrlÕklÕ bir úekilde murabahayÕ tercih
ettikleri görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi bu ürünün
uygulamasÕnÕn kolay, kayÕp riskinin düúük olmasÕ ve büyük oranda
ihtisaslaúma gerektirmemesidir. øslam ekonomisi reel ekonomiye dayalÕ bir
ekonomi olmakla birlikte son yÕllarda türev iúlemlerin de øslami finans ürünleri
arasÕnda da yer aldÕ÷Õ görülmektedir. Finansallaúmaya ba÷lÕ olarak øslami
türev ürünlerinden sukuk ve tawarruk iúlemlerinin artmasÕ øslami finansÕn
kÕrÕlganlÕ÷ÕnÕ arttÕrabilir. øslami finans prensiplerine daha uygun oldu÷u kabul
edilen muúaraka, mudaraba ve muzaraa gibi ürünlerin øslami finansal
kuruluúlarÕn aktifleri içerisindeki payÕ oldukça düúüktür. øslami finansÕn
baúarÕlÕ olabilmesi için murabaha ve finansal kiralamadan ziyade bu tür
ürünlere odaklanmanÕn daha isabetli olaca÷Õ düúünülmektedir.
Malezya hazinesinin sukuk yoluyla sa÷ladÕ÷Õ finansman oranlarÕ %50,
Körfez ülkelerinde ise bu oranÕn %25-30 arasÕnda iken Türkiye Hazine’sinin
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sa÷ladÕ÷Õ finansman oranÕnÕn hâlihazÕrda %3 seviyelerinde oldu÷u
görülmektedir. YapÕlan bazÕ akademik çalÕúmalarda, etkin bir piyasa
yapÕcÕlÕ÷Õ oyuncusu olarak 5-7 kuruluúun piyasada var olmasÕnÕn yeterli
oldu÷u ifade edilmektedir. Ülkemizin son dönemde inúa etti÷i büyük alt yapÕ
projelerinden köprüler, raylÕ sistemler, otoyollar, tüp geçit, 3 üncü havalimanÕ,
ba÷lantÕ yollarÕ ve Kanal østanbul gibi projelerin finansmanÕnÕn yanÕ sÕra,
belediyelerin ve özel sektör kuruluúlarÕnÕn da sukuk yoluyla finansman
sa÷lamasÕ olanak dâhilindedir. Bu durum finansal piyasalarÕn
derinleúmesine, kamunun ve özel sektörün alternatif borçlanma araçlarÕnÕn
çeúitlendirilmesine ve ülkemizin daha düúük maliyetle fon bulmasÕna yol
açaca÷Õ aúikardÕr. AyrÕca, sukuk ihracÕnÕn sürekli hale getirilmesi, piyasa
derinli÷inin sa÷lanmasÕ birincil ve ikincil piyasalarÕn etkin çalÕúmasÕna yönelik
olarak, faizsiz ürünlerin tanÕtÕmÕna yönelik olarak kamu kurumlarÕ nezdinde
bilgilendirici
toplantÕlarÕn
yapÕlmasÕ
ve
rehberlerin
hazÕrlanmasÕ
önerilmektedir.
Kamu ve özel sektör tahvil ihraçlarÕnda oldu÷u gibi kira sertifikalarÕ
ihraçlarÕnda da stopaj muafiyetinin mevzuatÕmÕzda yerini almaya baúlamasÕ
buradaki potansiyeli arttÕracaktÕr. Öte yandan, TÜFE’ye endeksli kamu ve
özel sektör kira geliri sertifikalarÕnÕn katÕlÕm bankalarÕ tarafÕndan satÕn
alÕnmasÕnÕn katÕlÕm bankacÕlÕ÷Õ ilkelerine aykÕrÕ olmayaca÷Õ ifade
edilmektedir. Hazine veya özel sektör 3 ay, 6 ay, 1 yÕl veya 5 yÕl gibi farklÕ
vadelerde ve enflasyona endeksli kira sertifikasÕ ihraçlarÕ yapabilir. øslami
finansal kuruluúlarÕn yanÕ sÕra konvansiyonel bankalarÕn, portföy yönetim
úirketlerinin ve di÷er piyasa oyuncularÕnÕn da bu ihraçlara ilgi göstermesi kira
sertifikalarÕnÕn ikincil piyasasÕnÕn oluúturulmasÕna ve sukuk piyasanÕn
derinleúmesine yol açacaktÕr.
Hem ülkemizdeki ve hem de dünyadaki øslami bankalar için di÷er önemli
bir sorun ise likidite yönetimidir. Bu kuruluúlar hem kaynak hem de kredi
tarafÕnda bir takÕm sorunlarla karúÕlaúmaktadÕr. Öncelikle konvansiyonel
bankalar likidite ihtiyacÕnÕ interbank piyasasÕndan veya merkez bankalarÕ
nezdinde repo iúlemi yaparak finansman sa÷lama imkanÕ varken katÕlÕm
bankalarÕnÕn böyle bir imkânÕ bulunmamaktadÕr. øslami finansal kuruluúlarÕn
kÕsa vadeli likidite ihtiyaçlarÕnÕ gidermek amacÕyla Türkiye, Suudi Arabistan,
Endonezya ve øslam KalkÕnma BankasÕ’nÕn iúbirli÷i ile MEGABANK’Õn
kurulmasÕ projesinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Bu çalÕúmada öncelikle mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn aktif kalitesine,
likiditeye, sermaye yapÕsÕna, operasyonel harcamalara, karlÕlÕ÷a ve
kaldÕraçlara iliúkin çeúitli finansal sa÷lamlÕk göstergeleri finansal rasyo analizi
kullanÕlarak karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelenmiútir. økinci olarak Ocak 2005AralÕk 2015 dönemi için aylÕk veri kullanÕlarak mevduat bankalarÕnÕn da÷ÕttÕ÷Õ
ortalama faiz oranlarÕ ile katÕlÕm bankalarÕnÕn da÷ÕttÕ÷Õ ortalama kar payÕ
oranlarÕ ile konut ve ticari kredilerin müúterilere finansman maliyeti Monte
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Carlo Simülasyonu ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca, aktif karlÕlÕ÷Õ, özkaynak
karlÕlÕ÷Õ ve net faiz/kar payÕ marjÕ da bu simülasyon ile test edilmiútir. Son
olarak, Ocak 2005-AralÕk 2015 dönemlerini kapsayan regresyon analizinde
ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak net faiz/kar payÕ marjÕ, aktif karlÕlÕ÷Õ ve özkaynak
karlÕ÷Õ kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak GSYH, MF, TÜFE
gibi makroekonomik göstergeler, bankalarÕn aktif kalitesini ölçmek için ise,
KTA, TDO, CR ve TKTM; para arzÕnÕ ölçmek için M2M, MTA, VSM ve ÖZTA
kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca, operasyonel harcamalarÕn etkinlik ve verimliklerini
ölçmek için ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak PSTA, PSK ve PSM oranlarÕ
ekonometrik modelde kullanÕlmÕútÕr.
Türkiye’de mevduat ile katÕlÕm fonlarÕnÕn ortalama vadesinin yaklaúÕk
olarak 40 gün civarÕnda oldu÷u bilinmektedir. Vadesiz mevduat/özel cari
fonlar hariç tutuldu÷unda mevduatÕn/katÕlÕm fonunun %80’inden fazlasÕnÕn
aylÕk vadede oldu÷u görülmüú ve bu sebeple aylÕk veri kullanÕlmasÕ tercih
edilmiútir. Sa÷lÕklÕ data üzerinde analiz yapabilmek için 3, 6 aylÕk ve yÕllÕk
mevduat/katÕlÕm fonu hariç tutulmuútur. AyrÕca, Bank Asya’nÕn olumsuz
etkisini gidermek amacÕyla Mart 2014 döneminden itibaren mezkur bankanÕn
verileri hesaplamaya dâhil edilmemiútir. YapÕlan Monte Carlo Simulasyonu
neticesinde, Türkiye’de 4 katÕlÕm bankasÕnÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda
katÕlÕm hesaplarÕna da÷ÕttÕklarÕ kar payÕ oranlarÕ arasÕnda % 99 düzeyinde;
konvansiyonel bankalarÕn ödedi÷i mevduat faizi ile katÕlÕm bankalarÕnÕn
da÷ÕttÕ÷Õ kar payÕ oranlarÕ arasÕnda da %93 civarÕnda, konut kredilerinde
%76 oranÕnda ve ticari kredilerde ise her iki banka türü için %74 oranÕnda
korelasyon bulunmuútur.
Konvansiyonel bankalarÕn 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda mevduata
minimum %4,97 ve maksimum %18,40 oranÕnda faiz verdi÷i görülmektedir.
Mezkûr dönemde mevduata verilen faizin ortalamasÕ %11,25’dir. Söz konusu
dönemde katÕlÕm bankalarÕnÕn katÕlÕm hesabÕ sahiplerine minimum %6,03 ve
maksimum ise %19,01 oranÕnda kar payÕ da÷ÕttÕ÷Õ görülmektedir. AyrÕca,
model sonucuna göre katÕlÕm fonuna ödenen kar payÕ ortalamasÕ aylÕk
%10,76 seviyesindedir. %95 güven aralÕ÷Õnda konvansiyonel bankacÕlÕ÷Õn
mevduata ödedi÷i faiz oranlarÕnÕn katÕlÕm bankalarÕnÕn müúterilerine ödedi÷i
kar payÕna nazaran 49 baz puan daha yüksek oldu÷u tespit edilmiútir. Bu
durumun en önemli sebebi, mevduat bankalarÕnÕn ölçek ekonomisinden
daha fazla yararlanmasÕ, operasyonel maliyetlerin daha düúük olmasÕ ve
kÕsa vadeli fonlarÕn repo gibi alanlarda de÷erlendirilebilmesidir. Buna ra÷men
katÕlÕm bankalarÕnÕn minimum kar payÕ oranlarÕnÕn minimum faiz oranÕndan
daha yüksek olmasÕ katÕlÕm bankalarÕnda kar dengeleme rezervine
baúvurulmasÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Bu çalÕúmada, konvansiyonel bankalarÕn Haziran 2010-AralÕk 2015
dönemleri arasÕnda konut kredisi için minimum %8,79, maksimum %11,98
oranÕnda konut kredisi faizi uyguladÕ÷Õ görülmektedir. Söz konusu dönemde
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konvansiyonel bankalarÕn konut kredisinden tahsil etti÷i faiz oranÕ ortalamasÕ
ise %10,11’dir. AynÕ dönemler için katÕlÕm bankalarÕnÕn konut finansman
oranlarÕ minimum %10,18, maksimum %12,87 úeklinde gerçekleúmiútir. Söz
konusu sürede katÕlÕm bankalarÕnÕn konut finansmanÕndan tahsil etti÷i
maliyet ortalamasÕ ise %11,03’tür. Mezkur dönemde konvansiyonel bankalar
ile katÕlÕm bankalarÕnÕn ortalamalarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda katÕlÕm bankalarÕnÕn
92 baz puan daha yüksek finansman oranÕ uyguladÕ÷Õ görülmektedir. KatÕlÕm
bankalarÕnda bu oranÕn daha yüksek olmasÕnÕn en önemli sebebi faiz
oranlarÕnÕn düúme e÷ilimine girdi÷i dönemde yeniden yapÕlandÕrma
(refinansman) yapÕlamamasÕdÕr. AyrÕca, konut kredilerinde bazÕ bankalarÕn
faiz oranÕnÕ daha düúük tutmasÕna karúÕn zaman zaman daha yüksek
komisyon ücreti veya dosya masrafÕ tahsil edebilece÷i de göz önünde
bulundurulmalÕdÕr. Bu konuda kesin bir kanÕya varabilmek için ayrÕ bir
akademik çalÕúmaya ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Öte yandan, Monte Carlo Simülasyonuna göre katÕlÕm bankalarÕnÕn ticari
kredilerdeki ortalamasÕ %11,20 iken mevduat bankalarÕnda %11,92 oranÕnda
bulunmuútur. KatÕlÕm bankalarÕnÕn 72 baz puan daha düúük maliyetle
finansman sa÷ladÕ÷Õ görülmektedir. Bu oranlarÕn konvansiyonel bankalara
nispeten katÕlÕm bankalarÕnda daha düúük olmasÕ faiz hareketine karúÕn
katÕlÕm bankalarÕnÕn daha geç intibak etmesidir.
Dünyadaki øslami bankacÕlÕk sektörünün net kar marjÕ 2008 yÕlÕnda
%1,51 oranÕnda iken 2013 yÕlÕnda %0,96 oranÕnda gerçekleúmiútir. SÕkÕ
para politikasÕ, ekonomik durgunluk, makro ihtiyati politikalarÕn
sÕkÕlaútÕrÕlmasÕ gibi nedenler kar marjlarÕnÕn düúmesine yol açmaktadÕr.
Türkiye’de 2005-2015 yÕllarÕnÕ kapsayan süreçte katÕlÕm bankalarÕnÕn net kar
payÕ marjÕ ortalamasÕ %4,44 iken konvansiyonel bankalarÕn net faiz marjÕ
ortalamasÕ ise %4,36 oranÕnda gerçekleúmiútir. Ülkemizdeki bu oranlarÕn
dünyadaki faiz/kar marjlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmasÕ durumunda oldukça yüksek
oldu÷u görülmekle birlikte bu durumun genel faiz ve enflasyon düzeyiyle
iliúkili oldu÷u hususu göz ardÕ edilmemelidir.
Bu çalÕúmada, %95 güven aralÕ÷Õ 2005-2015 dönemleri için Monte Carlo
Simülasyonu çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda konvansiyonel ve katÕlÕm bankalar grubunun
aktif karlÕlÕklarÕnÕn ortalamasÕ sÕrasÕyla %2,11 ve %1,99 olarak
gerçekleúmektedir. Alt ve üst sÕnÕrlarÕn yer aldÕ÷Õ hesaplama yapÕldÕ÷Õnda her
iki banka türünün ortak kesiúim alanlarÕnda yer almamasÕ nedeniyle aktif
karlÕlÕklarÕ bakÕmÕndan mevduat bankalarÕnÕn katÕlÕm bankalarÕna göre
istatiksel olarak daha yüksek karlÕlÕ÷a sahip oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Öte
yandan, incelenen dönemler itibarÕyla her iki grup için standart sapmanÕn
binde 6 ve binde 8 oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda Türk bankacÕlÕk sektörünün
aktif karlÕlÕ÷ÕnÕn dönemler itibarÕyla istikrarlÕ bir seyir izledi÷i anlaúÕlmaktadÕr.
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Monte Carlo Simülasyonunda, özkaynak karlÕlÕ÷Õ bakÕmÕndan da
konvansiyonel bankalarÕn katÕlÕm bankalarÕ ile çok fazla ayrÕúmadÕ÷Õ
görülmektedir. 2005-2015 dönemleri itibarÕyla özkaynak karlÕlÕklarÕnÕn
ortalamasÕ konvansiyonel bankalarda %19,00 iken katÕlÕm bankalarÕnda bu
oran %18,63 oranÕnda gerçekleúmiútir. Alt ve üst bantlarÕn yer aldÕ÷Õ
hesaplama dikkate alÕndÕ÷Õnda her iki banka türünün ortak kesiúim
alanlarÕnda yer almamasÕ ve mevduat bankalarÕnÕn katÕlÕm bankalarÕna göre
özkaynak karlÕlÕklarÕ bakÕmÕndan istatiksel olarak daha yüksek karlÕlÕ÷a sahip
oldu÷u görülmektedir.
Teoride, SYR ile NIM de÷iúkenleri arasÕnda negatif yönlü bir iliúki
beklenmektedir. SYR’si yüksek olan bir banka nispeten daha az kredi
kullandÕrmÕútÕr ve daha düúük bir kredi geliri elde etmektedir. Bu da NIM
de÷iúkeninin daha küçük oldu÷u anlamÕna gelir. SYR ile ROA ve ROE
arasÕnda pozitif bir iliúki beklenmektedir. ROE ve ROA oranlarÕnÕn yüksek
olmasÕ karlarÕn sermayeye eklenmesine ve SYR’nin yükselmesine yol
açacaktÕr. TDO’nun NIM, ROA ve ROE üzerinde negatif etkisi
beklenmektedir. Çünkü kredilerin takibe dönüúüm oranlarÕ ve provizyon
oranlarÕ yükseldi÷inde karlarÕn olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Normal
úartlarda mevduatÕn krediye dönüúüm oranlarÕndaki artÕúÕn ülkemizdeki
tasarruf düzeyini ve bileúenlerini dikkate aldÕ÷ÕmÕzda kaynak maliyetini
artÕraca÷Õ beklenmektedir. Kaynak maliyetindeki artÕú vade uyumsuzlu÷u
dolayÕsÕyla NIM, ROA ve ROE üzerinde olumsuz etki yapacaktÕr. Ancak
ülkemizde mevduatÕn krediye dönüúüm oranlarÕnÕn uzun yÕllardÕr %120’ler
seviyesinde olmasÕ, ayrÕca mevduata alternatif bir kaynak olarak 90-180 gün
vadeli menkul kÕymet ihraçlarÕnÕn artmasÕ mevduatÕn krediye dönüúüm
oranlarÕndaki yüksekli÷in NIM üzerindeki olumsuz etkisini sÕnÕrlamaktadÕr.
Türkiye’de GSYH büyümesi ile kredi büyümesi arasÕnda yüksek pozitif
yönlü bir korelasyon bulunmaktadÕr. Kredi büyümesi ve aktif kalitesinin
artmasÕnÕn ROA ve ROE üzerinde pozitif etkisi beklenmektedir. Öte yandan,
geniúletici para politikasÕnÕn sonucu olarak para arzÕnÕn artmasÕnÕn sektör
karlÕlÕ÷Õ üzerinde olumlu etkisi beklenmektedir. Ancak, sÕkÕlaútÕrÕcÕ para
politikalarÕ vade uyumsuzlu÷u nedeniyle mevduat maliyetini daha hÕzlÕ
artÕrdÕ÷Õndan NIM üzerinde baskÕ oluúturmaktadÕr. Son yÕllarda Türkiye’nin
azalan iç borç çevirme oranÕ ve faiz getirili varlÕklar arasÕnda enflasyona
endeksli ka÷ÕtlarÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn çok yüksek seviyede olmamasÕ enflasyonun
NIM üzerindeki etkisini sÕnÕrlamaktadÕr.
Teoride, personel baúÕna mevduat, kaynak maliyetini artÕrÕcÕ; personel
baúÕna aktif ise plasman getirisini yükseltici etki yapmaktadÕr. DolayÕsÕyla
personel baúÕna mevduat artÕúÕ NIM, ROA ve ROE üzerinde negatif ve
personel baúÕna aktif artÕúÕnÕn da NIM, ROA ve ROE üzerinde pozitif etkisi
beklenmektedir. Özkaynaklardaki artÕúÕn maliyetsiz kaynak olmasÕ nedeniyle
ROA ve ROE üzerinde olumlu etkisi beklenmektedir.
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YapÕlan regresyon analizinde, karlÕlÕk NIM ile ölçüldü÷ünde katÕlÕm ile
konvansiyonel bankalar arasÕnda istatiksel olarak anlamlÕ bir fark
görülmemektedir. Net faiz marjÕ ile makroekonomik göstergelerden GSYH,
TÜFE ve mevduat faizi ile aktif kalitesine ait göstergelerden takibe dönüúüm
oranÕ arasÕnda anlamlÕ bir iliúki bulunamamÕútÕr. Beklendi÷i üzere, kredi için
ayrÕlan provizyonlar ile NIM arasÕnda negatif yönde iliúki bulunmaktadÕr. Net
faiz marjÕ ile personel ve úube baúÕna düúen aktif arasÕnda olumlu; personel
ve úube baúÕna düúen mevduat ile ters iliúki bulunmaktadÕr. Piyasadaki para
arzÕnÕn mevduata oranÕ ve özkaynaklarÕn aktife oranÕ ile net faiz/kar payÕ
marjÕ arasÕnda %90 güven aralÕ÷Õnda pozitif ve anlamlÕ bir iliúki bulunmuútur.
ROA açÕsÕndan katÕlÕm bankalarÕ ile konvansiyonel bankalar arasÕnda
anlamlÕ bir fark bulunamamÕútÕr. Aktif karlÕlÕ÷Õ ile TÜFE, GSHY, KTA, TKTM,
MTA, CR, M2M, PSK, ile VSM arasÕnda anlamlÕ bir iliúki bulunamamÕútÕr.
Ancak SYR, TDO, PSTA, PSM, MF, ÖZTA, KATLM ile KATLMSYR arasÕnda
anlamlÕ iliúki bulunmaktadÕr. SYR’deki bir puanlÕk artÕú, mevduat bankalarÕnÕn
ROA’sÕndaki 0,09 puanlÕk artÕú ile iliúkili iken, katÕlÕm bankalarÕnÕn ROA’sÕnda
ki 0,13 puanlÕk artÕú ile iliúkilidir. Yani, katÕlÕm bankalarÕnda SYR ile ROA
arasÕndaki iliúki daha güçlüdür. Mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn
TDO’larÕndaki bir puanlÕk artÕú, ROA’de 0,13 puanlÕk bir azalma ile iliúkilidir.
AyrÕca, mevduat ve katÕlÕm bankalarÕnÕn ÖZTA’larÕndaki bir puanlÕk artÕú,
ROA’daki 0,08 puanlÕk bir artÕú ile iliúkili bulunmuútur.
Hem katÕlÕm hem de mevduat bankalarÕ için ROE ve SYR arasÕnda
anlamlÕ bir iliúki bulunmaktadÕr. SYR’sindeki bir puanlÕk artÕú, mevduat
bankalarÕnÕn ROE’sindeki 0,87 puanlÕk artÕú ile iliúkili iken, katÕlÕm
bankalarÕnÕn ROE’sindeki 1,41 puanlÕk artÕú ile iliúkilidir. Yani, katÕlÕm
bankalarÕnda SYR ile ROE arasÕndaki iliúki daha güçlüdür. Mevduat ve
katÕlÕm bankalarÕnÕn TDO’larÕndaki bir puanlÕk artÕú, ROE’de 0,81 puanlÕk bir
azalma ile iliúkilidir. AyrÕca, model sonucunda, mevduat ve katÕlÕm
bankalarÕnÕn ÖZTA’larÕndaki bir puanlÕk artÕú, ROE’deki 0,79 puanlÕk bir artÕú
ile iliúkili bulunmuútur.
Sonuç olarak bu çalÕúmada, Monte Carlo Simülasyonunda istatistiki
olarak anlamlÕ seviyede mevduat bankalarÕnÕn 0,49 puan daha yüksek bir
getiri sa÷ladÕ÷Õ bulunmuútur. Üstelik, analiz sonucunda istatistik olarak
anlamlÕ seviyede mevduat bankalarÕnÕn 0,92 puan daha düúük maliyet ile
konut kredisi sa÷ladÕ÷Õ gözlenmiútir. Öte yandan ticari kredilerden alÕnan faiz
ve kar payÕ oranlarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, katÕlÕm bankalarÕnÕn istatistiki olarak
anlamlÕ seviyede 0,72 puan daha düúük maliyet ile fonlama yaptÕ÷Õ
kanÕtlanmÕútÕr.
Bu çalÕúmada, Türk LirasÕ cinsinden aylÕk veri kullanÕlarak katÕlÕm ve
mevduat bankalarÕnÕn etkinli÷i ölçülmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Bu çalÕúma çeúitli
yönlerden geliútirilebilir. ølk olarak, her iki banka grubu için kredi faizi ve kar
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payÕ dÕúÕnda komisyon ve masraflarÕn dikkate alÕnmasÕ suretiyle efektif faiz
oranÕ ve kar payÕ oranlarÕnÕ kullanmak mümkündür. AyrÕca, ülkemizde
dolarizasyonun yaklaúÕk olarak %40 seviyelerinde oldu÷u göz önünde
bulunduruldu÷unda bu çalÕúmalarÕn önümüzdeki dönemlerde yabancÕ para
birimi cinsinden yapÕlmasÕnÕn yerinde olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
Nihai olarak, bu çalÕúmada kullandÕ÷ÕmÕz ekonometrik verilere göre
katÕlÕm bankalarÕnÕn piyasa etkinli÷i açÕsÕndan mevduat bankalarÕndan
istatistiki olarak anlamlÕ bir farklÕlÕ÷ÕnÕn olmadÕ÷Õ sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Ancak, literatürde yer alan teorik çalÕúmalarda øslami bankacÕlÕ÷Õn kar
paylaúÕm esasÕna dayanmasÕ nedeniyle böyle bir farklÕlaúmanÕn olmasÕ
gerekti÷i düúüncesi hakimdir. KatÕlÕm bankalarÕnÕn konvansiyonel bankacÕlÕk
enstrümanlarÕnÕ taklit eden finansal ürünler yerine kendine özgü, øslami
finans anlayÕúÕna daha uygun ürünler geliútirmesi farklÕlÕk oluúturacaktÕr.
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Ekler Listesi
EK 1: Mevduat BankalarÕ Bilançosu
Milyon TL
Nakit
1 Degerler
Merkez
Bankasinda
2 n Alacaklar
Para
Piyasalarin
dan
3 Alacaklar
Bankalarda
4 n Alacaklar
Alim-Satim
Amaçli
Menkul
Degerler
(Net)
5
Satilmaya
Hazir
Menkul
Degerler
6
(Net)
Zorunlu
7 Karsiliklar
Menkul
Kiymet
Ödünç
Piyasasind
an
8 Alacaklar
Ters Repo
9 Alacaklari

4.692

5.560 6.816

8.111 10.476 12.603 15.466 17.301 18.675

12.063

16.366 19.740

35.73 29.87
1
7

31.10
8
37.300 26.938 30.009 36.031 38.524

5.951

1.902

25.842

38.424 30.510

12.20
5
9.945
39.54 43.87
3
5

1.088 1.590
.476
2.213 884 2.005
38.68
1
47.376 41.962 54.077 56.886 76.784

17.338

14.238 11.173

3.723 5.515

6.875

77.937

96.145 112.681

14.540

16.543 16.480

75.10 141.4
9
14
14.02 12.79
7
6

185.4
193.68 191.50 213.55 236.54
88 185.423
6
4
5
7
20.44
145.52 161.50 194.48
8
6
1
7
47.635 93.338

4.281
149.93
7

10 Krediler
Takipteki
Alacaklar
(Net) (1213)
11
764
a) Takipteki
12 Alacaklar 7.496
b) Takipteki
Alacaklar
13 Karsiligi (-) 6.732
Faiz ve
Gelir Tah.
Reeskontla
14
ri
10.862
Finansal
15 Kiralama
302

0

275
3.388
209.66
4
271.544

0

1

2010

2011

201
5

4.220

2

2009

201
4

2.895

2.778

2008

201
3

2006

0

2007

201
2

2005

9.757

7.780

4.978

2.523

2.978

126
830
349.8 368.9
03
80

7
15
26
19
65
45
11.34
8
12.297 11.007 14.174 19.144 11.020
495.0
746.79 985.38 1.176. 1.412.
28 644.355
5
1
643
923

2.913 3.482 5.431 6.192 8.313 10.307
18.87
7
17.730 21.893 27.361 33.236 43.206

755

1.138

8.182

9.827

2.463 3.207
13.21 20.67
6
1

7.426

8.689

10.75 17.46
3
4

15.96
4
14.248 16.462 21.169 24.923 32.898

14.276 16.578

24.76 24.55
3
8

27.99
9
31.175 37.011 41.254 47.371 57.274

335

282

242

154

235

81

30

31

51

46

38
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Alacaklari
(Net)
Istirakler,
Ba÷li ve
Bir. Kon. E.
16 Ort (Net)
Vadeye
Kadar Elde
Tutulacak
M. De÷.
17 (Net)
Elden
Çikarilacak
Kiymetler
18 (Net)
Sabit
Kiymetler
19 (Net)
Diger
20 Aktifler
TOPLAM
AKTIFLER
(1+..+20)21 (12+13)
22 Mevduat
Merkez
Bankasina
23 Borçlar
Para
Piyasalarin
24 a Borçlar
Menkul
Kiymet
Ödünç
Piyasasina
25 Borçlar
Bankalara
26 Borçlar
Repo
Islemlerind
en
Saglanan
27 Fonlar
28 Fonlar
Ihraç
Edilen
Menkul
Kiymetler
(Net)
29 (30+31)
a) Tahviller
30 ve Bonolar
31 b) V.D.M.K.

11
.010

9.
142

10.09
3

10.713

12.44
4

47.
741

48.
553

40.858

1.7
78

1.2
40

1.000

1.055

7.4
63
6.2
59

7.1
83
6.7
17

7.613

9.052

15.01
3

16.354 21.980 23.387 26.250 32.618

115.13
1
4 14.916

9
4.062

87.
823

6
6.069

8
5.421

7
9.443

8
2.602

1.
343

1.
528

1.7
87

2.
130

2.
483

3.
173

3.
870

9.
194
1
2.262

9.
173
1
4.377

9.2
12
15.
458

9.
346
2
0.801

1
0.676
2
3.516

1
5.564
2
5.317

2
3.903
3
2.650

10.994 10.397

396
.963

485
706.76
8
9
.979 562.161
6 00.386 63.328

243
.121

296
435.55
4
5
.495 342.031
4 87.909 83.947

1.
1.
1.
2.
1.1 300.41 636.32 890.00 237.24
1
6
9
9
61.547
1.
656
7
8
9 171.25
.276 24.296 84.457 87.463
1

31

36

26

113

5
46

7
66

3.1
49

6.
864

1
3.213

1
9.301

2
3.343

352

179

205

282

2
42

6
4

1.7
66

6
8

1
65

2
53

5.
219

0
54.
310

2
70.
372

12

2

17.
414
5.4
52

25.
786
4.2
11

0
0
0

70.468 91.255

27.753 40.779
4.088

5.571

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1
4
7
8
1
5.511 20.030

2
1
5
5
1
3
8
0
713
161
1
2
2
3
.263 64.199 38.971 78.312 47.031

6
0.711
6.
016

5
7.501
6.
761

96.
953
7.6
99

7
1
1
1
9.884 17.258 35.590 54.160
8.
9.
1
1
624
270 1.239 2.779

1
01
1
01
0

3.
112
3.
112
0

18.
448
18.
041
408

3
7.855
3
7.336
5
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6
0.576
5
9.591
9

8
9.260
8
8.058
1.

9
7.847
9
6.534
1.
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ve Diger
Ihraç
Edilen
Menkul
Kiymetler
Finansal
Kiralama
Borçlari
32 (Net)
Ödenecek
Vergi,
Resim,
Harç ve
33 Primler
Sermaye
Benzeri
34 Borçlar
Faiz ve
Gider
Reeskontla
35 ri
36 Karsiliklar
Diger
37 Pasifler
TOPLAM
(22+..+37)38 (30+31)
Ödenmis
39 Sermaye
Yedek
40 Akçeler
Ödenmis
Sermaye
Enflasyon
Düzeltme
41 Farki
Sabit
KÕymet
Yeniden
De÷erleme
42 FarklarÕ
Menkul
De÷erler
De÷erleme
43 FarklarÕ
Dönem
Kari
44 (Zarari)
Geçmis
Yillar Kari
45 (Zarari)
TOPLAM
ÖZKAYNA
KLAR
46 (39+...+45)

19

85

202

312

181

276

358

218

9
6

1
24

152

1
16

1
50

1
51

1
27

648

895

1.150

1.716

1.
154

1.
147

1.5
58

1.
694

1.
901

2.
334

2.
806

756

2.9
99

3.662

6.003

6.
258

5.
837

8.0
60

1
3.922

2
1.260

2
6.461

3
3.225

3.4
26
8.1
50
9.3
88

4.8
83
9.2
19
12.
647

8.060

9.832

7.
641
1
6.241
2
1.478

8.
958
1
6.785
2
9.204

11.
913
19.
147
35.
999

428
624.07
6
8
.002 488.675
1 93.919 34.244
25.
3
4
285 30.501 36.936 9.803 4.848
38.
5
7
062 43.495 49.835 8.553 0.746

1.0
23.094
47.
304
87.
620

343
.227
20.
041
42.
340

11.233 12.865
19.629 19.881

1
1
1
2
1.727 6.032 7.454 1.575
2
2
3
4
8.225 9.560 6.773 0.065
4
5
6
7
8.352 8.609 3.028 6.158
1.
1.
1.
1.
125.84 451.43 667.67 985.63
7
5
6
5
5
5
5
6
0.086 4.052 7.979 4.584
1
1
1
1
01.913 20.409 39.184 58.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

87

468

1.123

1.
203

1.
365

1.8
15

2.
584

2.
155

6.
768

1
3.674

4.3
59

1.7
19

2.721

-364

4.
931

8.
415

550

1
5.045

2.
477

1
1.872

5.
234

5.7
15

10.
973

14.332 12.773

1
9.477

2
1.357

19.
042

2
2.607

2
3.613

2
4.466

2
5.644

18.945

18.149

-18.030 -17.609 17.500 17.647

17.878 17.672 17.814 17.935 16.180

53.
736

57.
978

1
1
73.486 82.695 06.467 29.085

138
1
1
2
2
.453 74.563 84.891 22.334 51.614
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TOPLAM
PASIFLER
47 (38+46)
Gayrinakdi
Kredi ve
Yükümlülük
48 ler

396
.963

485
706.76
8
9
.979 562.161
6 00.386 63.328

64.
856

77.
026

Taahhütler
49 (50+51)
a) Türev
Finansal
50 Araçlar

134
.039

187
342.46
4
7
.879 283.914
9 34.350 46.421

65.
829

106
192.62
2
3
.257 158.181
3 46.269 85.019

b) Diger
51 Taahhütler

68.
210

81.
149.84
1
3
622 125.733
6 88.081 61.403

83.964

105.97
1
1
7 14.382 42.070

1.
1.
1.
2.
1.1 300.41 636.32 890.00 237.24
1
6
9
9
61.547
192
2
3
3
.376 14.396 00.882 50.128
1.
1.
1.
1.4 675.96 592.60 689.28
8
2
6
06.532
1.
1.
565
6 066.84 207.13
.828 09.230
1
2
1.
840 066.73
5
4
9 25.761 82.155
.704

4
22.954
2.
043.12
2
1.
555.18
9
4
87.933

EK 2: Türk KatÕlÕm BankalarÕ Bilançosu

1
2
3
4

5

6
7

8
9

(KatÕlÕm
BankalarÕ Milyon TL)
Nakit
Degerler
Merkez
Bankasindan
Alacaklar
Para
Piyasalarinda
n Alacaklar
Bankalardan
Alacaklar
Alim-Satim
Amaçli
Menkul
Degerler
(Net)
Satilmaya
Hazir Menkul
Degerler
(Net)
Zorunlu
Karsiliklar
Menkul
Kiymet
Ödünç
Piyasasindan
Alacaklar
Ters Repo
Alacaklari

1
0 Krediler
1 Takipteki

2005 2006 2007 2008 2009
1
1
2
3
47
80
29
40 615

2010
790

2011 2012
2
.259 2.250

2013 2014 2015
1
2
.459
.563 3.507

1
.508 1.390

1
.305

3
.010 2.526

0
0
2
.409 3.144

0
5
.067

0
0
5
.444 7.997

0

0

0

0

0

1.766

0

0

0

0
0
2 2.17
.488
7

0

1.115

1.156

1.222

1
3

2

1

7

1
8
3
44

4
4
82

2
5
16

0

0

0

0

0

0

0

0

4.75
4
8

6.66
1
9

9.93
0
1

2.011

3

9

3 578
5
13 479

605
811

1
7

14

1
2

6
97 1.320
2
.042 4.466

2
.929
7
.668

1
0

45

4
.688 5.668
9 11.96
.297
6

0

0

0

0

0

0

0

0
16
12.1 .00
13
7
2 246

0

0

0

0

0

0

20.5
05
184

26.5
38
1

32.6
81
155

43.0
60
1

56.2
44
3

67.7
28
811
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1 Alacaklar
(Net) (12-13)
1 a) Takipteki
2 Alacaklar
b) Takipteki
1 Alacaklar
3 Karsiligi (-)
Faiz ve Gelir
1 Tah.
4 Reeskontlari
Finansal
Kiralama
1 Alacaklari
5 (Net)
Istirakler,
Bagli ve
Birlikte
Kontrol
Edilen
1 Ortakliklar
6 (Net)
Vadeye
Kadar Elde
Tutulacak
Menkul
1 Degerler
7 (Net)
Elden
Çikarilacak
1 Kiymetler
8 (Net)
Sabit
1 Kiymetler
9 (Net)
2
0 Diger Aktifler
TOPLAM
AKTIFLER
2 (1+..+20)1 (12+13)
2
2 Mevduat
Merkez
2 Bankasina
3 Borçlar
Para
2 Piyasalarina
4 Borçlar
Menkul
Kiymet
Ödünç
2 Piyasasina
5 Borçlar
2 Bankalara
6 Borçlar
2 Repo

7

1

40

50

2
01

2
40

2
83

5
13 726

669

6
27

866

1
.102

1
.405 2.162

1
14

1
49

1
43

2
63 480

485

5
07

711

9
13

1
.065 1.351

1
01

1
86

1
57

1
.072 584

629

1
.343

768

2
.381

2
.226 3.342

5
21

5
03

5
19

3
35 165

134

2
11

530

1
.322

2
.656 3.692

1
4

1
9

1
7

57

61

9
0

84

1
39

0

0

6

8 297

365

4
19

359

7
29

0

0

0

0

80

8
0

99

1
13

1
69
6
3

1
70
9
5

2
11
2
29

7.334

9.551

6.241

7.982

13.18
5
10.17
7

4
3

19

0

2
98 435
1
85 375
17.66 22.
1 019
13.27 17.
0 628

475
401
28.82
5
21.98
8

7
04
5
22
38.95
8
26.98
7

89

869
760
48.88
9
32.32
1

1
.050
8
66
68.29
0
43.27
4

40

1
94

340

1
.314 1.603
1
40

169

1
.369 1.454
1
.143 1.645
90.63
9
56.37
1

112.4
91
70.26
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168
0
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609 1.041 393
0
0
0

1.719
0
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4.605 7.336
0
0

0
0
0
11.39 13.73 13.43
1
7
8
1
1 2.501
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7 Islemlerinden
Saglanan
Fonlar
2
8 Fonlar
Ihraç Edilen
Menkul
2 Kiymetler
9 (Net) (30+31)
3 a) Tahviller
0 ve Bonolar
b) V.D.M.K.
ve Diger
Ihraç Edilen
3 Menkul
1 Kiymetler
Finansal
3 Kiralama
2 Borçlari (Net)
Ödenecek
Vergi, Resim,
3 Harç ve
3 Primler
Sermaye
3 Benzeri
4 Borçlar
3 Faiz ve Gider
5 Reeskontlari
3
6 Karsiliklar
3
7 Diger Pasifler
TOPLAM
3 (22+..+37)8 (30+31)
3 Ödenmis
9 Sermaye
4 Yedek
0 Akçeler
Ödenmis
Sermaye
Enflasyon
4 Düzeltme
1 Farki
Sabit KÕymet
Yeniden
4 De÷erleme
2 FarklarÕ
Menkul
De÷erler
4 De÷erleme
3 FarklarÕ
4 Dönem Kari
4 (Zarari)
4 Geçmis Yillar
5 Kari (Zarari)

.087

.477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

9

1
1

0

0

0

2
63

2
46

2
97

4
65

402

1
8

2
5

3
1

4
7

44

47

6
3

7
1

8
2

1
05

128

1
4
5
5
1

0
6
1
7
9

0
9
9
1
61

0
0
1
47
95
2
47 329

0
120

3
81
2
32
6
49

3
57
2
06
6
95

8
55
3
31
9
31

155

229

587

584 817

1.016

1.722

2.630

3.721

9
31 2.535
3
61
829
1
.170 1.454
11.41
8.055
2

6.681

8.623

11.67
5

25.31
0

34.90
2

43.86
2

61.96
8

82.67
2

102.9
64

576

639

822

15.33 19.
6 307
1.8
39
1.570

2.189

2.289

3.650

4.375

5.787

6.702

176

44

371

340 420

753

1.125

485

903

852

1.479

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
2

1
2

1
5

25

50

5
9

1
45

2
10

2
42

287

0
1
55
256

0
2
45
13

0
3
06

0 23
4
01 404

23
499

4
5
87

2
1
7
26

40
8
71

0

1

1

1

3
9
9
57
9
1

0

0
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4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1

TOPLAM
ÖZKAYNAKL
AR
(39+...+45)
TOPLAM
PASIFLER
(38+46)
Gayrinakdi
Kredi ve
Yükümlülükle
r
Taahhütler
(50+51)
a) Türev
Finansal
Araçlar
b) Diger
Taahhütler

653

927

1.510

2.325

2.7
12

3.515

4.056

5.028

6.322

7.968

9.528

7.334

9.551

13.18
5

17.66 22.
1 019

28.82
5

38.95
8

48.88
9

68.29
0

90.63
9

112.4
91

1.836

3.434

5.330

889

2.114

3.470

10.
9.645 768
8.0
26
5.087

12.27
2
81.81
9

16.79
3
11.93
1

18.64
3
36.40
1

23.76
0
22.89
9

26.95
7
23.58
8

30.52
1
35.54
9

56

894

1.907

2.934

16.51
5

27.70
0

1.563

2.153

8.580
27.82
1

17.24
8

1.220

5.079
76.73
9

8.246

833

4.0
34
3.9
92

5.651

7.074

7.849
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EK 3:Türk BankacÕlÕk Sektörü Kar/Zarar Tablosu
BankacÕlÕk
Sektörü
SÕra
Kar/Zarar
No
Tablosu
(Milyon TL)
Kredilerden
AlÕnan
1
Faizler
Takipteki
Alacaklardan
2
AlÕnan
Faizler
Bankalardan
3
AlÕnan
Faizler
Para Piy. øúl.
AlÕnan
4
Faizler
GUDFK/Z
YansÕtÕlan
Menkul
5
De÷erlerden
AlÕnan Karlar
SatÕlmaya
HazÕr
Menkul
6
De÷erlerden
AlÕnan
Faizler
VKET
Menkul
De÷erlerden
7
AlÕnan
Faizler
Ters Repo
øúlemlerinde
8
n AlÕnan
Faizler
Finansal
Kiralama
9
Gelirleri
Di÷er Faiz
ve Faiz
10
Benzeri
Gelirler
Toplam Faiz
11 Gelirleri (1
den 10 a)
Mevduata
12 Verilen
Faizler
Bankalara
13 Verilen
Faizler

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20.12
0

27.67
4

37.65
6

49.64
4

49.51
7

47.49
8

58.64
5

78.58
8

83.95
4

106.4
91

131.8
80

159.5
50

399

438

606

693

747

1.155

1.240

973

1.025

1.079

1.032

1.151

1.143

1.674

2.623

3.063

1.756

1.537

1.225

1.330

1.082

1.691

2.252

2.869

558

865

830

755

719

378

13

74

135

140

160

247

2.230

1.733

1.424

995

558

564

838

1.141

587

352

325

345

9.214

12.29
6

16.04
7

16.15
4

12.42
3

15.17
7

16.13
0

17.62
3

16.10
6

18.44
1

19.14
5

20.40
5

7.399

7.602

7.040

10.12
8

15.17
7

10.47
0

9.086

8.649

6.481

8.102

6.871

7.538

49

10

44

29

5

68

569

1.022

702

1.668

1.221

528

14

23

21

20

11

31

31

59

106

184

282

291

1.171

2.082

2.219

1.471

985

518

381

437

451

517

971

1.810

42.29
6

54.39
6

68.51
0

82.95
2

81.89
8

77.39
6

88.15
9

109.8
96

110.6
31

138.6
67

164.1
40

194.7
32

19.77
5

27.24
6

34.36
4

42.44
8

33.56
5

31.68
1

37.40
1

43.83
6

39.98
9

52.45
6

61.31
1

74.17
8

2.283

4.283

5.214

5.571

4.126

3.563

4.832

5.531

5.521

7.409

8.977

10.67
4
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26
27
28

Para
Piy.øúl.Verile
n Faizler
øhraç Edilen
Menkul
KÕymetlere
Verilen
Faizler
Repo
øúlemlerine
Verilen
Faizler
Finansal
Kiralama
Giderleri
Di÷er Faiz
ve Faiz
Benzeri
Giderler
Toplam Faiz
Giderleri (12
den 18 e)
NET FAøZ
GELøRø
(GøDERø)
(11-19)
Takipteki
Alacaklar
Özel
Provizyonu
PROV.SON
RASI NET
FAøZ
GELøRø
(GøDERø)
(20-21)
Kredilerden
AlÕnan Ücret
ve
Komisyonlar
AlÕnan Kar
PaylarÕ
BankacÕlÕk
Hizmetleri
Gelirleri
Aktiflerimizin
SatÕúÕndan
Elde Edilen
Gelirler
Di÷er Faiz
DÕúÕ Gelirler
Toplam Faiz
DÕúÕ Gelirler
(23 ten 27
ye)

148

34

15

19

5

6

20

13

13

18

152

1.075

7

0

0

0

3

66

907

2.367

3.195

4.962

6.349

6.965

1.543

2.112

3.537

4.610

3.505

3.030

5.281

5.451

3.995

7.566

9.016

9.299

25

27

39

42

25

19

27

46

46

56

62

43

213

111

201

514

417

364

361

398

529

627

958

1.156

23.99
5

33.81
4

43.37
1

53.20
3

41.64
5

38.72
9

48.82
9

57.64
2

53.28
7

73.09
4

86.82
4

103.3
89

18.30
1

20.58
2

25.13
9

29.74
9

40.25
3

38.66
7

39.33
0

52.25
4

57.34
4

65.57
3

77.31
6

91.34
3

2.220

2.011

2.832

5.204

9.307

5.408

4.126

7.880

10.53
3

13.50
7

15.78
7

21.48
3

16.08
1

18.57
1

22.30
7

24.54
5

30.94
6

33.25
9

35.20
3

44.37
4

46.81
1

52.06
6

61.52
9

69.86
1

1.281

1.467

1.660

2.056

2.761

3.294

3.812

4.435

5.478

5.881

6.471

7.229

385

497

802

891

772

842

994

1.260

1.316

1.388

1.263

1.464

5.166

6.474

8.091

9.696

10.21
1

11.09
3

13.29
2

14.80
7

16.98
3

19.85
4

21.59
9

23.14
5

324

1.201

1.207

436

403

891

1.488

780

2.367

1.706

1.484

3.098

2.685

4.166

3.514

3.390

3.957

7.781

6.967

5.709

7.325

8.723

11.33
4

11.60
1

9.841

13.80
5

15.27
3

16.46
8

18.10
3

23.90
1

26.55
4

26.99
1

33.47
0

37.55
2

42.15
1

46.53
7
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29
30
31

32

33

34
35
36
37
38
39

40

41

42

43

44

Personel
Giderleri
Genel
KarúÕlÕk
Provizyonu
KÕdem
TazminatÕ
Provizyonu
Menkul
De÷erler
De÷er
Azalma
Provizyonu
øútirakler,
Ba÷lÕ ve Birl.
Kont. Ed.
Ort. De÷er
Azalma
Provizyonu
Di÷er
Provizyonlar
Verilen Ücret
ve
Komisyonlar
Amortisman
Giderleri
Vergi,
Resim, Harç
ve Fonlar
Di÷er Faiz
DÕúÕ Giderler
Toplam Faiz
DÕúÕ
Giderler (29
dan 38 e)
Sermaye
PiyasasÕ
øúlemleri
KarlarÕ
(ZararlarÕ)
(Net)
Kambiyo
KarlarÕ
(ZararlarÕ)
(Net)
Ola÷anüstü
Gelirler
(Giderler)
(Net)
Net Parasal
Pozisyon
KarÕ (ZararÕ)
Toplam
Di÷er Faiz
DÕúÕ Gelirler
(Giderler)

5.289

6.273

7.615

9.281

9.804

11.62
1

12.93
3

14.20
5

16.70
0

18.57
5

20.59
9

22.27
1

643

612

706

1.093

730

1.196

3.292

3.397

4.298

3.383

4.539

4.284

167

126

152

113

116

340

303

637

256

287

305

321

570

188

134

199

145

166

284

378

378

287

391

279

774

295

165

6

83

33

31

82

30

110

30

149

2.107

1.147

1.765

2.053

2.641

1.468

1.770

3.520

3.365

3.202

3.606

4.118

1.300

1.464

1.786

2.063

1.996

2.015

2.635

3.321

3.637

4.996

5.652

6.290

1.116

1.006

1.092

1.220

1.357

1.549

1.701

1.871

2.131

2.591

2.980

3.218

405

521

591

791

739

1.130

1.282

1.452

1.869

1.914

2.345

2.474

6.618

6.348

7.250

8.440

8.835

10.67
8

11.99
4

13.97
1

17.31
9

20.23
5

23.92
0

24.20
9

18.98
9

17.98
0

21.25
5

25.26
0

26.44
6

30.19
7

36.22
5

42.83
3

49.98
2

55.57
9

64.36
7

67.61
5

1.376

1.173

-827

1.482

933

-217

1.566

2.352

8.020

8.109

1.520

2.581

742

1.492

1.601

1.685

728

557

1.788

3.958

7.174

5.552

7.779

4.085

2

-33

459

268

0,024

-44

-68

-31

0,173

0,126

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.119

-353

1.233

65

1.660

296

-290

1.576

847

2.557

6.256

1.502
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(40 tan 43 e)

45

46
47

VERGø
ÖNCESø
KAR
(ZARAR)
[(22+28+44)39]
Vergi
Provizyonu
DÖNEM
NET KARI
(ZARARI)
(45 - 46)

9.053

14.04
3

17.55
8

15.81
8

24.26
4

27.25
9

25.24
2

30.10
7

31.14
5

31.48
2

33.05
8

47.28
1

3.338

3.070

3.226

3.045

4.786

5.142

5.398

6.585

6.481

6.872

7.005

9.750

5.715

10.97
3

14.33
1

12.77
3

19.47
7

22.11
6

19.84
4

23.52
3

24.66
4

24.61
0

26.05
2

37.53
2
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EK 4: KatÕlÕm BankalarÕ Kar/Zarar Tablosu
KatÕlÕm
BankalarÕ
SÕra
Kar/Zarar
No
Tablosu
(Milyon TL)
Kredilerden
1
AlÕnan Faizler
Takipteki
Alacaklardan
2
AlÕnan Kar
PaylarÕ
Bankalardan
AlÕnan Kar
3
PaylarÕ
Para Piy. øúl.
AlÕnan
4
Faizler/Kar
PayÕ
GUDFK/Z
YansÕtÕlan
Menkul
5
De÷erlerden
AlÕnan Karlar
SHM
De÷erlerden
AlÕnan
6
Faizler/Kar
PayÕ
VKET Menkul
De÷erlerden
AlÕnan
7
Faizler/Kar
PayÕ
Ters Repo
øúlemlerinden
8
AlÕnan Faizler
Finansal
Kiralama
9
Gelirleri
Di÷er Kar PayÕ
10
Gelirleri
Toplam Kar
11 PayÕ Gelirleri (1
den 10 a)
Toplanan
Fonlara
12
Ödenen Kar
PaylarÕ
Bankalara
13 Verilen Kar
PaylarÕ
Para
14 Piy.øúl.Verilen
Faizler

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

839

1.226

1.707

2.466

2.961

2.846

3.447

4.715

5.074

4.711

5.966

7.184

10

21

18

30

56

62

41

30

39

20

22

33

40

51

153

146

161

59

24

21

13

9

55

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,316

5

0,748

0,163

0,458

0,549

99

98

125

95

215

273

384

513

0

0

0

0

0

48

50

20

42

91

158

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

103

97

82

42

26

29

57

102

146

258

290

32

51

67

91

74

50

23

37

43

48

79

130

1.008

1.453

2.043

2.816

3.393

3.189

3.740

4.976

5.527

5.299

6.921

8.371

550

778

1.080

1.519

1.805

1.638

1.768

2.255

2.260

2.306

2.937

3.635

9

18

49

62

36

42

147

232

328

289

386

453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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15

16
17
18
19

20

21

22

23
24
25

26

27

28
29
30
31
32

øhraç Edilen
Menkul
KÕymetlere
Verilen Faizler
Repo
øúlemlerine
Verilen Faizler
Finansal
Kiralama
Giderleri
Di÷er Kar PayÕ
Giderleri
Toplam Kar
PayÕ Giderleri
(12 den 18 e)
NET KAR
PAYI GELøRø
(GøDERø) (1119)
Takipteki
Alacaklar Özel
Provizyonu
PROV.SONRA
SI NET FAøZ
GELøRø
(GøDERø) (2021)
Kredilerden
AlÕnan Ücret ve
Komisyonlar
AlÕnan Kar
PaylarÕ
BankacÕlÕk
Hizmetleri
Gelirleri
Aktiflerimizin
SatÕúÕndan
Elde Edilen
Gelirler
Di÷er Kar PayÕ
DÕúÕndaki
Gelirler
Toplam Kar
PayÕ DÕúÕ
Gelirler (23 ten
27 ye)
Personel
Giderleri
Genel KarúÕlÕk
Provizyonu
KÕdem
TazminatÕ
Provizyonu
Menkul
De÷erler De÷er
Azalma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

110

161

209

0,308

2

4

2

0,014

0,011

3

14

16

27

29

18

0

0,094

0,016

0

1

0,179

0,2

0,02

0,022

0,31

9

3

560

798

1.133

1.583

1.843

1.680

1.918

2.502

2.644

2.733

3.522

4.318

449

655

910

1.234

1.550

1.509

1.822

2.474

2.883

2.567

3.399

4.053

48

91

127

242

578

307

398

737

946

513

907

1.552

401

565

783

992

972

1.202

1.423

1.737

1.937

2.054

2.492

2.502

162

258

390

461

538

580

639

737

797

642

734

796

2

0

0

4

0,425

0,304

0

4

4

0,18

0,519

0,509

131

133

193

326

326

291

381

499

578

442

473

562

8

13

14

8

19

46

56

75

121

77

105

152

63

460

155

155

228

307

296

371

511

345

320

535

366

865

752

954

1.111

1.225

1.371

1.685

2.010

1.506

1.632

2.046

193

258

358

503

609

686

795

992

1.186

1.010

1.236

1.439

16

20

54

58

51

74

98

166

92

162

167

110

2

3

5

5

5

12

12

23

10

16

17

20

0,708

0,172

0,17

4

0,008

0,08

0,359

0,028

1

0,795

0,814

22
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Provizyonu

33
34
35
36
37
38
39

40

41

42
43

44

45

46
47

øútirakler, Ba÷lÕ
ve Birl. Kont.
Ed. Ort. De÷.
Azalma Prov.
Di÷er
Provizyonlar
Verilen Ücret
ve Komisyonlar
Amortisman
Giderleri
Vergi, Resim,
Harç ve Fonlar
Di÷er Faiz DÕúÕ
Giderler
Toplam Kar
PayÕ DÕúÕ
Giderler (29
dan 38 e)
Sermaye
PiyasasÕ
øúlemleri
KarlarÕ
(ZararlarÕ)
(Net)
Kambiyo
KarlarÕ
(ZararlarÕ)
(Net)
Ola÷anüstü
Gelirler
(Giderler) (Net)
Net Parasal
Pozisyon KarÕ
(ZararÕ)
Toplam Di÷er
Faiz DÕúÕ
Gelirler
(Giderler) (40
tan 43 e)
VERGø
ÖNCESø KAR
(ZARAR)
[(22+28+44)39]
Vergi
Provizyonu
DÖNEM NET
KARI
(ZARARI) (45 46)

3

7

2

6

1

10

7

8

3

0

0,714

0

30

21

49

64

83

129

185

124

266

166

224

296

46

78

119

157

137

125

166

214

247

217

297

369

29

36

49

70

89

106

125

143

167

152

195

233

11

17

23

28

25

49

60

76

95

76

98

118

310

329

304

438

443

473

561

725

895

767

895

1.039

642

768

963

1.333

1.444

1.665

2.011

2.472

2.963

2.566

3.130

3.647

5

2

16

19

342

208

138

291

114

13

93

382

130

-219

63

189

-92

-26

89

-85

195

214

163

80

-2

0,001

0,002

0

0

0,004

0,001

0,385

0,522

0,127

2

0,66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

-218

79

208

250

182

226

207

310

227

258

463

259

443

651

820

889

944

1.010

1.158

1.294

1.221

1.252

1.364

9

52

124

173

184

185

207

242

243

264

255

258

250

391

527

647

705

759

803

916

1.052

957

997

1.106

248

KatÕlÕm ve Mevduat BankalarÕnÕn Piyasa Etkinli÷inin KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi

EK 5: Global Islami Finansal Endeks Ülke SÕralamasÕ
SÕra
No

Ülkeler

ùeria
t
Alimi
Görü
úleri

Haberl
er &
Makale
ler

Semin
er &
Konfer
ans

1.363

837

14.49
0

231

44

421

188

2.626

52

11.045

25

45

67
-

1.405

4

319.008

4.206

1

15

140

1

73

113.102

1.905

39

41

50

3.006

18

92.403

92

82.911

122

9

16

62

668

1

81.027

38

59.047

517

7

6

30

1.088

9

64.644

57

59.807

534
-

21

30

55
-

1.238

9

51.161

5

44.730

2

10

479

11

35.629

78

19.169

417

17

45

94

270

6

18.938

38

18.657

220

10

11

136

57

3

14.647

54

9.605

94
-

24

141

41

504

6

12.086

26

11.499

7

12

26

61

1

6

5

58

187

1

5

14

18

181

1
-

14

3

3

37

øslami
BankacÕlÕ
k
Aktifleri
(Milyon
USD)

øslami
Sigorta
Aktifleri
(Milyon
USD)

E÷itim
Kurulu
úlarÕ

øslami
Finansal
Aktifler
(Milyon
USD)

øslami
Finans
al
Kurulu
úlar

1.657.998

993

1.214.27
4

27.040

477

423.295

76

170.280

8.596

338.106

99

264.345

323.000

54

140.289

YayÕml
anan
Makale
ler
20112013

Global
1

Malaysia

2
3

Saudi
Arabia
Iran

4

UAE

5

Kuwait

6

Qatar

7

Bahrain

8

Turkey

9

Indonesia

10
11

Bangledes
h
Pakistan

12

Egypt

13

Sudan

14

Jordan

15

Switzerlan
d

8.034

44

7.904

7.430

12

7.052
-

6.575

3
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EK 6: OsmanlÕ ve Türkiye Cumhuriyeti BankacÕlÕk Tarihçesi
SÕra
No

Eft
Kodu

1

89

2

10

3

90

4

87

5

55

6

60

7

88

8

64

9

66

10

51

11

30

12

63

13

50

14

1

15

3

16

12

17

67

18

4

19

62

20

46

21

14

22

48

23

59

24

15

25

58

Sektöre Giriú Sektörden ÇÕkÕú
Tarihi
Tarihi
01.01.18
63
OSMANLI BANKASI A.ù.
21.12.2001
20.11.18
63
T.C. ZøRAAT BANKASI A.ù.
Devam ediyor
07.05.18
88
INTERBANK A.ù.
30.06.2001
01.09.19
11
UNICREDIT BANCA Dø ROMA
30.11.2008
27.02.19
13
MøLLø AYDIN BANKASI
27.12.2002
09.03.19
TÜRK TøCARET BANKASI A.ù.
14.08.2002
13
01.09.19
21
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.
Devam ediyor
26.08.19
24
TÜRKøYE øù BANKASI A.ù.
Devam ediyor
T.TÜTÜNCÜLER BANKASI
17.09.19
YAùARBANK
24
31.01.2001
15.01.19
27
ESKøùEHøR BANKASI T.A.ù.
30.06.2001
30.04.19
27
øKTøSAT BANKASI T.A.ù.
07.12.2001
28.03.19
28
T.øMAR BANKASI
03.07.2003
05.04.19
28
EGEBANK A.ù.
31.01.2001
TÜRKøYE CUMHURøYET MERKEZ
03.10.19
BANKASI
31
Devam ediyor
14.06.19
35
ETøBANK A.ù.
28.12.2001
23.05.19
38
TÜRKøYE HALK BANKASI A.ù.
Devam ediyor
09.09.19
44
YAPI VE KREDø BANKASI A.ù.
Devam ediyor
23.06.19
45
øLLER BANKASI A.ù.
Devam ediyor
22.06.19
46
TÜRKøYE GARANTø BANKASI A.ù.
Devam ediyor
27.12.19
47
AKBANK T.A.ù.
Devam ediyor
TÜRKøYE SINAø KALKINMA BANKASI
02.06.19
Devam ediyor
A.ù.
50
15.09.19
53
DEMøRBANK A.ù.
19.12.2001
13.10.19
53
ùEKERBANK T.A.ù.
Devam ediyor
13.04.19
54
TÜRKøYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Devam ediyor
13.03.19
63
SINAø YATIRIM B.
29.03.2002
Banka AdÕ
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52

KIBRIS KREDø BANKASI LTD
TEKFEN YATIRIM VE FøNANSMAN
120 BANKASI A.ù.

14.04.19
64
17.04.19
75
01.04.19
77
01.01.19
81
16.04.19
82
21.07.19
82
04.01.19
83
22.11.19
84
23.09.19
85
07.11.19
85
03.12.19
85
23.12.19
85
01.01.19
86
01.01.19
86
01.01.19
86
01.01.19
86
02.01.19
86
29.04.19
86
25.03.19
87
25.08.19
87
01.09.19
87
27.10.19
87
01.12.19
87
24.12.19
87
22.01.19
88
22.06.19
89
07.08.19
89

53

122

15.11.19

26

71

FORTøS BANK A.ù.

27

17

TÜRKøYE KALKINMA BANKASI A.ù.

28

91

ARAP TÜRK BANKASI A.ù.

29

92

CITIBANK A.ù.

30

94

BANK MELLAT

31

32

TÜRK EKONOMø BANKASI A.ù.

32

97

33

HABøB BANK LøMøTED
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
203 A.ù.

34

100

ADABANK A.ù.

35

102

ULUSAL BANK T.A.ù.

36

107

AK ULUSLARARASI BANKASI A.ù.

37

93

38

105

BANK KAPøTAL TÜRK A.ù.

39

108

TURKLAND BANK A.ù.

40

112

KOÇBANK

41

T.EMLAK BANKASI A.ù.
YURT TøCARET VE KREDø BANKASI
130 A.ù.

42

106

43

109

44
45

PORTIGON A.G.

ICBC TURKEY BANK A.ù.
TÜRKøYE øHRACAT KREDø BANKASI
16 A.ù.

110

46

CREDIT LYONNAIS
BøRLEùøK TÜRK KÖRFEZ BANKASI
114 A.ù.

47

111

QNB FøNANSBANK A.ù.

48

116

PASHA YATIRIM BANKASI A.ù.

49

115

DEUTSCHE BANK A.ù.

50
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KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.ù.

51

118

SOCIETE GENERALE S.A.
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13.02.2011
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
30.04.2001
19.09.2005
03.10.2006
31.01.2001
Devam ediyor
30.06.2001
31.01.2001
15.11.2013
Devam ediyor
Devam ediyor
12.03.2004
31.07.2001
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
28.09.2000
26.10.2001
Devam ediyor
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89
54

123

55

99

HSBC BANK A.ù.

56

ING BANK A.ù.
TÜRKøYE FøNANS KATILIM BANKASI
206 A.ù.

57

129

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.ù.

58

124

ALTERNATøFBANK A.ù.

59

127

KENTBANK A.ù.

60

126

TOPRAKBANK

61

128

PARK YATIRIM BANKASI A.ù.

62

8

64

SÜMERBANK
STANDARD CHARTERED YATIRIM
121 BANKASI TÜRK A.ù.
øSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA
132 BANKASI A.ù.

65

208

ASYA KATILIM BANKASI A.ù.

66

131

EGE GøY.SAN.BANK

67

133

ING BANK

68

135

ANADOLUBANK A.ù.

69

134

63

70

DENøZBANK A.ù.
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL
98 ASSOCIATION

71

136

OKAN YATIRIM BANKASI A.ù.

72

138

DøLER YATIRIM BANKASI A.ù.

73

139

GSD YATIRIM BANKASI A.ù.

74

140

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON

75

141

NUROL YATIRIM BANKASI A.ù.

76

144

78

ATLAS YATIRIM BANKASI A.ù.
BANKPOZøTøF KREDø VE KALKINMA
142 BANKASI A.ù.
MORGAN GUARANTY TRUST
145 COMPANY OF N.Y.

79

143

AKTøF YATIRIM BANKASI A.ù.

80

101

FøBA BANK

77
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13.09.19
90
09.11.19
90
04.11.19
91
06.02.19
92
14.02.19
92
25.02.19
92
16.03.19
92
27.07.19
92
01.01.19
95
29.05.19
95
08.08.19
95
24.10.19
96
01.01.19
97
09.06.19
97
22.09.19
97
29.09.19
97
01.01.19
98
25.06.19
98
17.12.19
98
12.04.19
99
14.04.19
99
31.05.19
99
30.06.19
99
01.08.19
99
16.08.19
99
01.09.19
99
01.05.20
00

Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
28.12.2001
01.10.2002
30.11.2000
11.01.2002
Devam ediyor
Devam ediyor
22.07.2016
18.02.2002
01.05.2003
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
30.06.2001
Devam ediyor
Devam ediyor
11.09.2003
Devam ediyor
30.06.2001
Devam ediyor
09.11.2001
Devam ediyor
03.04.2003
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81

96

TURKISH BANK A.ù.

82

29

BøRLEùøK FON BANKASI A.ù.

83

125

BURGAN BANK A.ù.

84

204

FAMILY FøNANS KURUMU

85

103

FøBABANKA A.ù.

86

56

87

146

PAMUKBANK

88

ODEA BANK A.ù.
BANK OF TOKYO MøTSUBøSHø UFJ
147 TURKEY A.ù.

89

148

INTESA SANPAOLO S.P.A.

90

137

RABOBANK A.ù.

91

209

ZøRAAT KATILIM BANKASI A.ù.

92

210

VAKIF KATILIM BANKASI A.ù.

01.12.20
00
01.07.20
01
26.10.20
01
01.01.20
02
11.01.20
02
18.06.20
02
02.10.20
12
28.11.20
13
01.06.20
14
03.11.20
14
29.05.20
15
26.02.20
16

Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
29.12.2005
Devam ediyor
16.11.2004
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor

EK 7: NIM e-wiews Test SonuçlarÕ
Estimation Command:
=========================
LS(COV=PERWHITE) D(NIM) C D(SYR) D(TKTM) D(TDO) D(M2M)
D(CR) D(PSTA) D(PSM) D(OZTA) D(MTA) D(KTA) KATLM D(KATLMSYR)
Estimation Equation:
=========================
D(NIM) = C(1) + C(2)*D(SYR) + C(3)*D(TKTM) + C(4)*D(TDO) +
C(5)*D(M2M) + C(6)*D(CR) + C(7)*D(PSTA) + C(8)*D(PSM) +
C(9)*D(OZTA) + C(10)*D(MTA) + C(11)*D(KTA) + C(12)*KATLM +
C(13)*D(KATLMSYR)
Substituted Coefficients:
=========================
D(NIM) = -0.000165235187659 + 0.0099205110239*D(SYR) +
0.00259532626539*D(TKTM) + 0.0980621029013*D(TDO) +
0.0102131270122*D(M2M) - 0.190698511188*D(CR) +
0.0125241081438*D(PSTA) - 0.00660079120123*D(PSM) +
0.0384593385442*D(OZTA) - 0.0106521468136*D(MTA) +
0.00110163949438*D(KTA) - 7.35755808758e-05*KATLM +
0.0324966936179*D(KATLMSYR)
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EK 8: ROA e-wiews Test SonuçlarÕ
Estimation Command:
=========================
LS ROE C SYR CR PSK PSTA MF VSM MTA ROE1 KATLM
KATLMSYR
Estimation Equation:
=========================
ROE = C(1) + C(2)*SYR + C(3)*CR + C(4)*PSK + C(5)*PSTA +
C(6)*MF + C(7)*VSM + C(8)*MTA + C(9)*ROE1 + C(10)*KATLM +
C(11)*KATLMSYR
Substituted Coefficients:
=========================
ROE = -0.329606270832 + 0.659229701857*SYR + 1.0018492452*CR
- 0.0515239062002*PSK + 0.130783050021*PSTA + 0.198124181647*MF
+ 0.328799602961*VSM + 0.201563762193*MTA + 0.700625611348*ROE1
+ 0.0941553877316*KATLM - 0.547875289268*KATLMSYR
EK 9: ROE e-wiews Test SonuçlarÕ
Estimation Command:
=========================
LS D(ROE) C D(SYR) D(TKTM) D(TDO) D(M2M) D(CR) D(PSK)
D(PSTA) D(PSM) D(MF) D(OZTA) D(VSM) D(MTA) D(KTA) KATLM
D(KATLMSYR)
Estimation Equation:
=========================
D(ROE) = C(1) + C(2)*D(SYR) + C(3)*D(TKTM) + C(4)*D(TDO) +
C(5)*D(M2M) + C(6)*D(CR) + C(7)*D(PSK) + C(8)*D(PSTA) + C(9)*D(PSM)
+ C(10)*D(MF) + C(11)*D(OZTA) + C(12)*D(VSM) + C(13)*D(MTA) +
C(14)*D(KTA) + C(15)*KATLM + C(16)*D(KATLMSYR)
Substituted Coefficients:
=========================
D(ROE) = 0.000245921865719 + 1.0114307583*D(SYR) 0.0907452221036*D(TKTM) - 0.555561929962*D(TDO) 0.0245474487795*D(M2M) - 0.504727537807*D(CR) 0.0450793613132*D(PSK) + 0.17770798659*D(PSTA) +
0.000309743344156*D(PSM) - 0.116193094091*D(MF) +
0.708873953175*D(OZTA) + 0.29743512889*D(VSM) -
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0.105603916179*D(MTA) + 0.0266355171489*D(KTA) 0.00220609032405*KATLM + 0.439350750712*D(KATLMSYR)
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