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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 2005-
December 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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Giri  

Klasik bankac l k sisteminin temeli paran n net bugünkü de eri ve faiz 
teorisine dayan rken, bireylerin ekonomik kararlar nda bencil insan (homo 
economicus) olarak haraket etti i varsay lmaktad r. nsano lunun kendi 
menfaatini her eyin önüne koyan bu anlay  toplumun menfaatini ve refah n  
ihmal etmektedir. Hâlbuki slam ekonomisinde “Maqasid Shari’ah” olarak 
ifade edilen tabirle; akl n, mal n, can n, dinin, neslin, servetin, sosyal varl n 
ve çevrenin korunmas  esast r. Bu sebeple, slam dininin öngördü ü kural ve 
ilkelere dayal  finans sisteminde bireylerin kendi faydalar ndan ziyade tüm 
toplumun faydas n  öne almas   beklenilmektedir. Toplumun menfaatinin 
temin edilebilmesi için ekonomik ili kilerde öncelikle Allah r zas n n 
kazan lmas  amaçlanmakta haks zl k ve adaletsizlik kayna  olarak görülen 
faizli i lemler yasaklanmaktad r. slama dayal  finans sistemi te ebbüs ve 
kar/zarar ortakl na dayanmaktad r. Bu sistemde faiz ile birlikte garar, hile, 
zorlama (ikrah), aldatma, gabin, karaborsac l k gibi uygulamalar da kesin 
olarak yasaklanmaktad r. Bununla birlikte i letmelerin hayatta kalabilmeleri 
için yeterli seviyede karlarla yetinilmesi tavsiye edilmektedir. Faizsiz finans 
sisteminde sosyal adaletin tesis edilebilmesi için bireylerin öncelikli olarak 
sosyal sorumluluk bilincinde olmalar , zekat, sadaka ve karz-  hasen gibi 
uygulamalara ba vurmalar  emredilmektedir. 

Türkiye’de kat l m bankac l  ad  alt nda faaliyetlerini yürüten bankalar 
için dünyada “ slami Bankac l k” (Islamic Banking)  veya “Faizsiz bankac l k”  
(interest/riba-free banking) gibi terimler kullan lmaktad r. Bu çal mada 
kat l m bankalar n  ifade etmek üzere, özel olarak Türkiye’de faaliyet 
gösteren kat l m bankalar  ve kat l m bankac l  sektörünün ifade edildi i 
yerler d nda, “ slami bankac l k” kavram n n kullan lmas  tercih edilmi tir.  

Faizsiz finans uygulamalar n n önemi yaln zca konvansiyonel finans n 
ikamesi olmas  veya konvansiyonel sistemden kaynaklanan risklerin 
azalt lmas  için bir alternatif sunmas  olarak görülmemelidir. Faizsiz finans 
de i en dünya siyaseti, ekonomisi ve teknolojik geli melerle birlikte de 
de erlendirilmek durumundad r. Çin’in serbest piyasa sistemini benimsemesi 
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i’nin 1991’de da lmas n n ard ndan 
dünya tek kutuplu hale gelmi  ve Amerika Birle ik Devletlerinin (ABD) 
kontrolünde bulunan serbest piyasa sistemine dönü mü tür. 1980’lerden 
sonra küreselle menin h z kazanmas   bilgisayar, internet ve ak ll  telefon 
gibi yeni teknolojilerin k sa sürede dünyan n pek çok yerine ula mas  tek 
kutuplu dünyan n olu mas n  h zland rm t r. Küreselle menin bu denli h zl  
olmas  ve yeni teknolojik icatlar n geli mekte olan ülkelere transfer edilmesi 
çok uluslu irketlerin ön ayak olmas  ile mümkün olmu tur. Ayr ca, 2000’li 
y llardan sonra özellikle; internet a yla olu an siteler toplumsal network 
a n n geli mesine ve tüketici al kanl klar n n de i mesine yol açm t r. 
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Son küresel finans krizi sonras  finansal sistemin yeniden düzenlenmesi 
ve finansal istikrar n sa lanmas  pek çok platformda tart lmaktad r. slami 
(faizsiz) bankac l k sektörü son yar m as rd r kendine has ürün ve 
uygulamalarla faaliyetlerini sürdürmektedir. slami finans sisteminin reel 
ekonomiye ve risk payla m na dayanmas , türev i lemlerin yayg n olmamas  
ve kald raç oranlar n n dü ük olmas  gibi nedenler faizsiz bankac l k 
sektörüne olan ilgiyi artt rmaktad r. Artan ilgi ile birlikte 2015 y l  itibar yla 
dünyada slami bankac l k sisteminin 2 trilyon dolara yakla mas na kar n 
geleneksel finans sistemi içerisindeki pay  hala % 2’ler civar ndad r. slami 
bankac l n, konvansiyonel bankac l a nispetle, son y llarda daha yüksek 
büyüme oranlar  gerçekle tirdi i görülmektedir. Bu büyüme oranlar n n 
önümüzdeki y llarda da tekrar etmesi durumunda slami bankac l n 2025 
y l nda %10’lara ç kmas  öngörülmektedir.  

Dördüncü sanayi devriminde, i  gücünden ziyade teknoloji odakl  ak ll  
makinelerin ön planda olmas  klasik üretim standartlar n n de i mesine yol 
açmaktad r. Finansal teknolojik yenilikler klasik bankac l n i levlerinin ak ll  
cihazlarla ülke s n rlar  ve mevzuat k s tlamalar  olmadan yap lmas n n 
mümkün olaca  ön görüsü bulunmaktad r. Çal ma ko ullar n , finansal 
ürünlerini yeni duruma uyarlayamayan ve finansal inovasyonlara kapal  olan 
finansal kurulu lar n ileride ba ar l  olma ans  bulunmamaktad r.  slami 
finans, ortakl a, kar payla m na ve reel ekonomiye dayanan anlay  ve 
ürün yap s  ile finansal inovasyonlar n ve teknolojik imkânlar n geli tirilmesi 
için en uygun finansal sistemlerden biridir. Bu çal mada, yeri geldikçe slami 
finans n bu özelli i detayl  ekilde vurgulanacakt r.  

Bu çal man n en önemli amac , kat l m bankalar n n ve mevduat 
bankalar n n piyasa etkinli inin kar la t rmal  analizidir. lk bölümde, finansal 
piyasalarda teorik çerçeve, finansal arac l k teorisi, piyasa yap c l  teorisi, 
finansal piyasalarda etkinlik kavram  ve piyasa yap c l  teorik yap s  gibi 
kavramlara yer verilmi tir. Ayr ca, faizsiz bankac l n tarihçesi ve geli im 
süreci, serbest piyasa sisteminde faiz teorisi ve faizin belirlenme 
yöntemlerine de yer verilmi tir. Üstelik, bu bölümde slami bankac l n 
tarihçesi, slami finans teorileri, slam ahlak ekonomisi ve kat l m 
bankalar n n piyasa yap c l  konusu ele al nm t r. Bankac l k sektörünün 
piyasa etkinli i için ve piyasa yap c l  için gerekli artlar ara t r larak kat l m 
bankalar n n da piyasa yap c l  fonksiyonu üstlenebilmeleri için gerekli 
öneriler sunulmu tur. Ayr ca piyasa etkinli ine ili kin literatür taramas  
yap ld nda, bankalar n piyasa etkinli inin ölçümünde finansal rasyo analizi, 
regresyon analizi ve parametrik olmayan yöntem olarak veri zarflama analizi 
gibi yöntemlerin kullan ld  görülmü tür. Bu çal mada, finansal rasyo 
analizine, regresyon analizine ve Monte Carlo simülasyonuna yer verilmi tir. 

Çal man n ikinci bölümünde slami finans n temel sorunlar  ve çözüm 
önerileri, slam n finansa bak , slami yasal otoriteler, faizsiz bankac l n 
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finansal sistemdeki yeri, kat l m bankalar n n denetimi, slami kaynaklarda 
ticaret, kutsal dinlerde faiz yasa  ve slami kaynaklarda faiz yasa  
incelenmi tir. Ayr ca, bu bölümde kar pay  ve faiz ili kisi farklar , slami 
finansta etik ilkeler ve Dünya’da “Shariah Board” olarak bilinen dan ma 
kurullar n n yap s n n nas l dizayn edildi i aç klanm t r. Üstelik, slami finans 
yakla m nda etik ilkeler ve erken ödeme indirimi ile erken ödeme cezas n n 
slam hukukundaki yeri ele al nm t r.  

Üçüncü bölümünde faizsiz finans siteminde risk türleri ve risk yönetimi 
ile birlikte faizsiz finansa dayal  ürünler de detayl  bir ekilde incelenmi tir. 
Konvansiyonel bankac l ktaki risk türlerinden kredi riski, likidite riski, kar pay  
(faiz) riski,  piyasa riski, operasyonel risk ve kat l m bankalar n n kendisine 
has olan er’i risk incelenmi tir. Faizsiz finansta pek çok ürün bulunmakla 
birlikte en fazla kullan lan yöntemlerden icara (finansal kiralama), mu araka 
(sermaye ortakl ), mudaraba (emek-sermaye ortakl ), murabaha, sukuk 
(kira sertifikas ), selem, istisna, tavarruk, karz-  hasen, menafaa, müsaveme, 
musakat-muzaraa, isticrar, tekafül ( slami sigortac l k), kredi kart  (murabaha 
kart), gayrinakdi krediler ve türev i lemler ele al nm t r.  Ayr ca, mezkûr 
bölümde dünyada slami bankac l k büyüklükleri analiz edilerek, sektör 
ortalamas na göre pazar pay  %10 üzerinde olan ülkelerden, Malezya, Suudi 
Arabistan, Pakistan, Bahreyn, Katar ve Birle ik Arap Emirlikleri (BAE) 
örnekleri incelenerek Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar  hakk nda 
bilgi verilmi tir.  

Dördüncü bölümde bankac l k sektörünün finansal verileri ba l  alt nda 
bilanço, kar zarar ve özkaynak tablolar na yer verilmi tir. Bu bölümde 
bankac l k ve finans sektörlerinde kullan lan en önemli rasyolar 
payla lm t r. Rasyo analizi haz rlan rken IMF ve IFSB’nin kabul etmi  
oldu u finansal sa laml k göstergelerine ili kin rasyolar ve Bankac l k 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) esas ald  önemli rasyolar n 
bir bölümüne de yer verilmi tir. Özetle, konvansiyonel ve kat l m bankalar n n 
sermaye yeterlilik rasyosu, takibe dönü üm oranlar , aktif karl l , özkaynak 
karl l , personel ve ube ba na dü en aktif, net faiz marj  ile net kar marj  
gibi önemli rasyolar kullan lm t r. Öte yandan, piyasa yo unla ma oran  
olarak bilenen Herfindahl ndeksi ile  kat l m bankalar  ve mevduat 
bankalar n n yo unla ma oranlar  incelenmi tir.  

Bu çal man n son bölümünde ise “Monte Carlo Simülasyonu” ve 
“Do rusal Regresyon” metotlar  kullan lm t r.  Monte Carlo simülasyonunda 
mevduat faizi (kar pay  oran ), konut kredisi faiz (finansman) oran , aktif 
karl l  (ROA), özkaynak karl l  (ROE) ve net faiz (kar pay ) marj  (NIM) 
hem kat l m bankac l  için ve hem de mevduat bankalar  için hesaplanm  
ve birbiri ile kar la t r larak birbirlerine üstünlü ünün bulunup bulunmad  
test edilmi tir. Monte Carlo Simülasyonu (MCS) çal mas  ile mevduat 
bankalar n n ortalama mevduat oranlar  ile kat l m bankalar n n kat l m fonlar  
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kar la t r larak hangi banka türünün mü teriye daha yüksek faiz veya kar 
pay  da tt  analiz edilmi tir. Ayr ca,  kredi rakamlar  incelenerek 
konvansiyonel ve kat l m bankalar ndan hangisinin mü terileri daha ucuz 
fonlad  ara t r lm t r. Do rusal regresyon modelinde ise kat l m 
bankalar na kukla (dummy) de i ken konularak ROA, ROE ve NIM ba ml  
de i ken olarak test edilmi tir. Regresyon modelinde ba ms z de i ken 
olarak makroekonomik göstergeler, bankac l k sektörünün aktif kalitesi, 
operasyonel maliyet, para arz  ve likidite yönetiminde kullan lan birtak m 
rasyolardan yararlan lm t r.    

Sonuç k sm nda ise  tüm bölümlerden elde edilen bilgi ve bulgular n 
özeti verilerek ula lan sonuçlar ve getirilen önerilere yer verilmi tir. 

 



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

5 

1. Bölüm 

Finansal Piyasalar n Etkinli ine Ve Sistemsel Kavramlara li kin 
Teorik Çerçeve 

Ulusal ve uluslararas  alanda ekonomik büyüme ve kalk nman n ana 
kaynaklar ndan birisi  verimliliktir. Globalle menin yo un bir ekilde 
ya and  günümüzde dü ük verimlik tuza na dü mü  irketlerin ya ama 
ans  bulunmamaktad r.1  

Etkinlik, mevcut teknoloji ve teknolojik de i me çerçevesinde muayyen 
girdi bile iminin kullan larak maksimum ç kt  üretilmesi eklinde 
tan mlamaktad r. Verimlilik, etkinli e k yasla daha s n rl  olup toplam ç kt n n 
toplam girdiye oran d r. Verimlilikte ç kt  ve girdi için bir faktör kullan l rken 
etkinlikte hem girdi ve hem de ç kt  taraf nda birden fazla faktör 
kullan lmaktad r. Teknik etkinlik kavram  ise üretim sürecinde savurganl n 
olmad  en uygun bile imin kullan lmas yla maksimum ç kt n n elde 
edilmesidir. Girdi ve ç kt  fiyatlar n n göz önünde bulundurularak en uygun 
kombinasyonun seçilmesindeki ba ar  fiyat etkinli i, uygun ölçekte üretim 
yap lmas  ise ölçek etkinli i olarak aç klanmaktad r. 2 

Finansal piyasalarda ilk etkinlik çal malar  Fama (1970) taraf ndan 
geli tirilen Etkin Piyasa Hipotezi ile ba lam t r. Etkin finansal piyasa, menkul 
k ymet fiyatlar n n tüm bilgiyi do ru olarak yans tt  piyasa eklinde 
tan mlanmaktad r. Etkin piyasa hipotezine getirilen en önemli ele tiri 
yat r mc lar n tamam n n ak lc  (rasyonel) olamayaca d r.3 Sonraki 
dönemlerde ise bu hipotezin gerçe i yans tmad  onun yerine uyarlay c  
beklentiler teorisi4  ve davran sal finans teorisi5 geli tirilmi tir.   

Yap lan baz  çal malarda etkinlik olarak maliyet ve kaynak tahsisi 
etkinli i ölçütü de kullan lmaktad r. Maliyet etkinli i, fiziksel ve teknik 
araçlarla belli bir girdinin kullan lmas  ile firman n daha fazla ç kt  elde 
edebilme kabiliyetidir. K saca ifade etmek gerekirse maliyet etkinli i belli bir 
girdi ile maksimum ç kt  elde edilmesidir. Kaynak tahsisi etkinli i ise en ucuz 

                                                                 
1 Reha Yolalan, Bankac l kta Verimlilik Konferans  Aç l  Konu mas , TBB, STANBUL, 
2001. 
2 Selçuk Cinci & Arma an Tar m, Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malquist 
TFP Endeksi Uygulamas , TBB, May s 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 kanallar n  kullanarak etkin ç kt  üretilmesidir. Yani minimum bir girdi 
ile belli bir has la elde edilmeye çal lmas d r. 6 

Etkin piyasalar hipotezinin aksine, asimetrik bilginin varl , ahlaki riziko 
ve asil-vekil sorunu nedeniyle kriz olas l n n her zaman ihtimal dâhilinde 
oldu u; piyasa disiplininin öngörülen faydalar  her zaman sa lamad , 
bireylerin ve piyasalar n zaman zaman rasyonel olmad klar , a r  risk i tah , 
yüksek borçluluk oranlar  ve sürü davran  nedeniyle piyasalar n asl nda 
etkin olmad , ayr ca piyasalar n etkin olmamas n n yan  s ra büyüme 
dönemlerinde gözlenen a r  iyimserli in ekonomik krizlerin olu mas nda rol 
oynad  ileri sürülmektedir. Dünyadaki pek çok krize bak ld nda hisse 
senetleri piyasas n n krizden önceki 3-4 y l içerisinde art  göstererek zirve 
noktas na ç kt  ve krizin ya anmas ndan sonraki 2-3 y l boyunca sürekli 
azald  ve düzelmenin 3 y l sonra ba layarak kriz öncesi seviyesine gelmesi 
suretiyle kriz döngüsünü tamamlad  görülmektedir.7  8-10 y lda bir tekerrür 
eden küresel ve bölgesel krizlerin kapitalizmin do as ndan ve yap sal 
sorunlardan meydana geldi i, a r  h rs n, yüksek kar i tah n n ve düzenleme 
bo luklar n n bu krizlere davetiye ç kard  ifade edilmektedir8.  

Global anlamda slami bankac l k son yar m yüzy ldan itibaren 
yayg nla maya ba lam t r. Faize dayal  ekonomik sistemlerde üretimin 4 
faktörü ve her bir faktörün bir getirisi bulunmaktad r. Sermayenin getirisi faiz, 
topra n getirisi kira, i gücünün getirisi ücret ve müte ebbisin getirisi kard r. 
slami ekonomik sistemde de sermaye, toprak ve i gücü bulunmaktad r. 
Ancak sermayenin getirisi faiz de il kard r. slami yakla mda sermaye 
yükümlülü ünün veya kaynaklar n telafisi için kar kullan lmaktad r. Bakiyenin 
negatif olmas  durumunda ise kar yerine zarar kullan lmaktad r. Üretimin bir 
di er unsuru olarak kira i leminin konusu mallar ise ev, araç, fabrika, makine 
gibi varl klard r. Söz konusu varl klar, kiralama veya finansal kiralama yoluyla 
ba kas n n intifas na verilmesi durumunda, kira getirisi sa lamaktad r. 

gücünden dolay , yani fiziksel veya zihinsel çal man n sonucunda ortaya 
ç kan organizasyon ve planlama kar l nda ise ücret al nmaktad r. slami 
ekonomik sistemde kâr, sermayenin verimlili i, müte ebbisin yat r m  ve 
çal anlar n sa lad  kazanc n ödülüdür.9   

                                                                 
6 Zubair Hasan, “Evaluation of Islamic Banking Performance: On the Current use of 
Econometric Models”, Munich Personal RePEc Archive, 2005, ss. 1-17. 
7 Carmen M. Reinhart ve Kenneth S. Rogoff, Bu Defa Farkl , Finansal Ç lg nl n 800 Y ll k 
Tarihi, stanbul: NTV Yay nlar , 2010.  
8 Göksel Tiryaki, Finansal stikrar ve Bankac l k Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye 
Tecrübesi I nda), TBB Yay nlar , stanbul.Y No: 289, stanbul 2012, s. 7. 
9 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007, 
ss. 35-36. 
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1.1. Finansal Piyasalara li kin Teorik Çerçeve 

Finansal piyasalar n i leyi inin sa l kl  bir ekilde anla labilmesi için 
genel ekonomik sistemin i leyi inin ortaya konulmas  gerekmektedir. Zira 
finansal piyasalar mevcut ekonomik sistemimizin bir tezahürüdür. Özellikle 
üretim fonksiyonlar , fiyat mekanizmas  veya piyasalara devlet müdahaleleri 
gibi ekonomik etkenler finansal piyasalar n i leyi inde önemli etkilere 
sahiptir.  

Ça da  klasik ekonomi sisteminin temelleri, Adam Smith’in Milletlerin 
Zenginli i kitab nda sistemle tirdi i ekonomi anlay na dayand r l r. Smith 
serbest piyasa sisteminde görünmez el oldu una ve piyasan n kendili inden 
tam istihdama gelece ini savunur. John Maynard Keynes 1929 Ekonomik 
Buhran ’nda piyasada görünmez elin bulunmad na devletin para politikas  
yan nda maliye politikas n  da kullanarak ekonomiye müdahale etmesi 
suretiyle tam istihdam n gerçekle ece ini ifade etmektedir.10  

John Muth’un rasyonel beklentiler teorisi ise bir varl n de eri, o varl kla 
ilgili tüm mevcut bilgilerin ve gelecekteki ko ullar n dikkate al nmas yla 
olu turulmu tur. Temel olarak, tüketiciler fayda maksimizasyonuna ve 
üreticiler ise kar maksimizasyonuna ula mak isterler. Rasyonel beklentiler 
teorisinde, karar al c lar baz  bilgilerden haberdar olmayabilirler veyahut tüm 
bilgiye sahip olsalar bile yine de en do ru karar  alamayabilirler.11 Devletin 
müdahalesi, bilgi farkl l klar n n bulunmas , teknolojik geli meler ve piyasalar 
üzerinde yasal s n rlamalar n olmas  gibi d  faktörler en iyi karar n 
al nmas n  engelleyebilmektedir. Rasyonel beklentiler teorisi Lucas, Wallace 
ve Sargent gibi iktisatç lar taraf ndan makroekonomiye uyarlanarak Yeni 
Klasikler Ekolünü olu turmu lard r. Bu teori, para politikas n n sadece fiyatlar 
genel seviyesini etkileyece ini, maliye politikas n n ise uzun dönemde üretim 
ve istihdam üzerinde olumsuz etki olu turaca n  ifade etmektedir.12  

Finansal piyasalardaki etkinlik çal malar  ilk olarak Fama (1970) 
taraf ndan geli tirilen Etkin Piyasa Hipotezi ile ortaya konulmu tur. Etkin 
piyasada tüm kat l mc lar ak lc  iken tek bir al c n n veya sat c n n piyasay  
tek ba na de i tirme ans  olmad  gibi normalin üzerinde kar elde etme 
imkân  da bulunmamaktad r. Etkin piyasa teorisinde piyasa oyuncular n n 
tamam  bilgiye maliyetsiz olarak eri ebilmektedir.  Bütün yat r mc lar ak lc  
davranmasa bile piyasalar her zaman etkindir ve dengededir.  Etkin 
piyasalar hipotezi üç temel varsay ma dayanmaktad r. Birincisi, yat r mc lar n 
menkul k ymet piyasas nda mant kl  (rasyonel) davrand  ilkesidir. kinci 

                                                                 
10 smail Türk, Maliye Politikas  Amaçlar, Araçlar ve Ça da  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 Sava , Keynezyen ktisat Y k l rken, Nobel Yay m Da t m, stanbul, 2007. 
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varsay mda  yat r mc lar rasyonel de ilse rastgele davrand klar  için fiyatlar  
etkileme imkânlar  bulunmamaktad r. Son olarak, rasyonel davranan 
yat r mc lar n arbitraj yapmas  mant kl  olmayan yat r mc lar n fiyatlar 
üzerindeki etkisini ortadan kald rmaktad r. Çünkü al m-sat m i lemleri 
aras nda korelasyon olmad ndan bir ki inin yapt  al m di er taraf n 
yapt  sat m i lemidir13. Ayr ca, piyasadaki fiyat tahminlerinin tam olarak 
yap lamamas  nedeniyle yeterli bilgiye sahip olmayan yat r mc lar n bile 
uzmanlar kadar getiri sa layabilece i ifade edilmektedir.14 

Etkin piyasa hipotezinde güçlü tipte, yar  güçlü tipte ve zay f tipte olmak 
üzere üç tür etkinlik tan m  yap lm t r. Bu s n fland rmada menkul k ymet 
fiyatlar n  etkileyen geçmi  bilgileri, kamuya aç klanm  bilgileri ve firmalar n 
içeriden ö renilebilen bilgileri kullan lmaktad r.15 Kamuya aç klanan bilgi 
kullan larak piyasa üzerinde getiri sa lamak mümkün de ildir. Yat r mc  bu 
bilgiyi kullanarak gelecek kar getirisini kesin olarak belirleyemez. Güçlü 
formdaki etkin piyasa hipotezi kapsam nda irket üst düzey yöneticilerinin 
içerideki bilgileri kullanarak piyasa üzerinde ortalama getiri sa layabilece i 
ifade edilmekle birlikte16 kanunlara uygun olarak hareket edilmesi 
durumunda17 ve piyasadaki temel analiz yöntemleri kullan larak böyle bir 
yüksek kar n ve arbitraj imkân n n mümkün olmayaca  ifade edilmektedir.18  

Hisse senedi blok sat lar n n fiyatlar üzerindeki etkisi arbitraj imkân n n 
bulunmas na ve hisse senetlerinin ikamesi ile yak ndan ili kilidir. ayet 
arbitraj imkân  varsa hisse senedi yüksek fiyattan sat lacak ve onun yerine 
daha ucuz olan hisse ikame edilecektir. Bir süre sonra piyasada yüksek 
hisselerin yerine ikame edilecek hisse kalmayaca  için fiyatlar e itlenecek 
ve arbitraj imkân  sona erecektir.19 

Etkin piyasa hipotezine getirilen en önemli ele tiri yat r mc lar n 
tamam n n ak lc  (rasyonel) olamayaca d r. Bazen yat r mc lar bir bilgiye 
dayanmadan gürültü (noise) saikiyle hareket edebilmektedir. Bu modelde 
gelece e ili kin i  döngüsü, i sizlik, sektörel belirsizlik, enflasyon, kur riski, 
gelecekteki talep ve arz ile teknolojik yenilikler söz konusudur.20 Ayr ca, 

                                                                 
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 Piyasalar n Etkinli i Teorisinden Davran sal Finansa: Finans 
Teorisinin Evrimi, Maliye Finans Yaz lar , Temmuz 2011, ss.31-46. 
17 Nejat Seyhun, Investment Intelligence from Insider Trading, MIT press, Cambridge, 1998. 
18 Kadir Can Yalç n, “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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yat r mc lar n istatistiki veri yerine geçmi  k sa süreli bilgiler kullan larak 
gelece i tahmin etmeye çal malar  bir ba ka ele tiri konusudur.21 
Yat r mc lar n daha az risk ile daha yüksek getiri elde etme çabalar  
piyasalarda etkinli e olan ilgiyi artt rmaktad r. Ancak, beklenti teorisinde 
(expected theory) kazanma ve kaybetme ihtimali e it olan durumlarda 
insanlar n riskten kaç nmay  tercih edece i ifade edilmektedir. Örne in bir 
hisse senedinin fiyat  dü tü ünde yat r mc  hisseyi satmak yerine elinde 
tutmay  tercih edecektir. 22 

Uyarlay c  beklentiler teorisi, geçmi teki verilerin ortalamas  dikkate 
al narak gelecek hakk nda uyarlama yap lmas na dayanmaktad r. Bu teori 
rasyonel beklentiler teorisi ile birlikte regresyon analizine tabi tutuldu unda 
uzun vadeli hisse senetleri fiyat  ile faiz oranlar  tahmininde istatiksel olarak 
anlaml  sonuca ula lm t r.23  

Teorik olarak finansta, temel yakla m yat r mc lar n mant kl  
davranmas  eklindedir. Ancak, yap lan pek çok çal mada yat r mc lar n 
karar alma sürecinde mant kl  davranmad  belirtilmektedir.24  Kamuoyuna 
aç klanm  bilgilerle ve rastgele davranarak a r  kazanç elde etmek 
mümkün görülmemektedir.25 Herkesin ak lc  davranmas  ve maksimizasyon 
sorununu tek ba na çözebilmesi mant kl  bir dü ünce de ildir. Davran sal 
finans n temel yakla m , yat r mc lar n her zaman ak lc  davranmad klar n , 
dünya piyasalar ndaki yat r mc lar n ayn  bilgiye ayn  zamanlarda 
ula amad klar n , psikolojik, duygusal, ya , cinsiyet ve e itim gibi faktörlerin 
yat r mc lar n kararlar n  etkiledi ini ifade etmektedir. 26 

Tam rekabet piyasa dengesi, piyasa oyuncular ndan toplam arz ve 
toplam talep fiyatlar n n kesi ti i yerde olu ur.27 Tam rekabet piyasas nda 
yat r mc lar n rastgele i lem yapt klar n  ve getirilerin önceden tahmin 
edilmesinin mümkün olmayaca  ifade edilmektedir. Piyasada para kazanan 
bir ki inin toplum ve ba kalar ndan ziyade öncelikle kendi menfaatini öne 
ç karmas , mevsimsel etki ve gelecekteki piyasa artlar n n tam olarak 
öngörülememesi gibi nedenler tam rekabetçi piyasalar n etkin olmas n  

                                                                 
21 Meltem Gürünlü, a.g.m., 2011, ss.31-46. 
22 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. 
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engellemektedir.28 Ayr ca, etkin olmayan pek çok pazarda, sa l kl  bilginin 
bulunmamas  ve piyasa tutars zl klar  (market anomalies) yüzünden 
yat r mc lar n mant kl  davranmad  ifade edilmektedir.29 Bu sebeple, tüm 
yat r mc lar n ak lc  davranmas  mümkün de ildir. 2000’li y llarda görülen 
“dot.com” krizi ve 2008 y l ndaki “mortgage krizi” piyasalar n etkin olmad n  
ve yat r mc lar n rasyonel davranmad n  göstermektedir. Krizlerin daha iyi 
analiz edilebilmesi için davran sal finans n etkin piyasa hipotezi ile birlikte 
kullan lmas  ve bütüncül bir yakla m n geli tirilmesi gerekmektedir.30  

nsanl k tarihi incelendi inde ilk dönem insanlar n n ba lang çta trampa 
ekonomisi kulland  görülmektedir. Zamanla, mallar n stoklanmas , 
ta nmas  ve bölünmesinin efektif olmamas  gibi nedenler yüzünden ticari 
i lemlerde alt n, gümü  ve bak r gibi madenlerden üretilen paralar 
kullan lmaya ba lanm t r. Madeni paralar n kullan lmaya ba lanmas  
milattan önce 5000 y llar na kadar dayand r lmaktad r. Roma 
mparatorlu u’nun kulland  alt n paraya dinar (denarius); Pers 
mparatorlu u’nun kurdu u gümü  paraya dirhem ve Bizans 
mparatorlu unun kulland  gümü  paraya da dirhem (drachma) 

denilmektedir. kinci Halife Hz. Ömer döneminde 22 karat bir dinar n a rl  
4.3 gram ve bir dirhemin a rl  ise 3 gram olarak belirlenmi tir. Bu 
dönemde Halifenin, 7 dinar  10 dirheme endeksledi i tahmin edilmektedir.31 
Zaman içerisinde insan nüfusunun artmas , ticari i lemlerin ço almas  buna 
kar l k para olarak kullan lan k ymetli madenlerin do ada yetersiz olmas , 
transferinde zorluklar bulunmas  ve yap lan sava lar nedeniyle ekonomilerin 
aç k vermesi gibi faktörler devletlerin para basmak suretiyle bu aç klar  
kapatamamas  gibi nedenler alt n ve gümü  gibi madeni paralar yerine 
banknot olarak ifade edilen kâ t para sisteminin hayata geçirilmesine yol 
açm t r. Kâ t paran n herkes taraf ndan ayn  de erde kabul edilmesi, 
kolayl kla ta nmas  ve bölünebilmesi,  de er saklama arac  olmas  gibi 
fonksiyonlar n n bulunmas  günlük hayat m z n vazgeçilmezi durumuna 
getirmi tir.  

Son y llardaki teknolojik geli melerle birlikte, nakit paran n yan  s ra 
ticari hayat m z n içerisinde dahil olan kredi kart  kullan m , elektronik çek, 
havale, EFT gibi uygulamalar ekonomik hayat  kolayla t rmaktad r. Öte 
yandan, hem gerçek ki iler ve hem de ticari kurulu lar futures, forward, 
opsiyon ve swap ve benzeri türev i lemler gibi yeni finansal enstrümanlara 
ba vurmaktad r. Söz konusu türev i lemler riskten korunma amaçl  
olabilece i gibi, spekülatif amaçlarla da kullan labilmektedir. 1990’l  y llarda 
Sovyetler Birli inin da lmas  ile birlikte, ba ta 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 hsan Kulal , “Etkin Piyasalar Hipotezi ve Davran sal Finans Çal mas ”, 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 ya ayan pek çok fizikçi ve mühendis 
akademisyen bat l  ülkelere göç ederek bankac l k ve finans alan na 
yönelmi tir. Mühendislerin bankac l k alan nda faaliyette bulunmas  finansal 
mühendislik olarak adland r lan disiplinin do mas na ve sentetik ürün diye 
tabir edilen CDS ve CDO gibi karma k türev i lemlerinin görülmesine yol 
açm t r. 

Serbest piyasa finans sisteminde tasarruf sahipleri ve bu tasarruflar  
borçlananlar do rudan veya dolayl  olmak üzere iki kanal sayesinde ili ki 
içindedirler. Fon fazlas  olanlar ile fon talebi olanlar bankac l k sistemi veya 
di er arac  kurulu lar vas tas yla dolayl  olarak veya menkul k ymetler 
borsalar  gibi do rudan finansal piyasalar sayesinde etkile im içerisine 
girebilmektedir. En yayg n dolayl  etkile im bankalar vas tas  ile 
gerçekle mektedir. Örne in ev veya araba kredisi kullan lmas  durumunda 
para do rudan tasarruf sahiplerinden de il, finansal kurulu lardan temin 
edildi i için dolayl  finansman yöntemi kullan lmaktad r. Ancak menkul 
k ymetler borsas nda herhangi bir irketin hissesinin al nmas  veya herhangi 
bir irkete ait tahvilin al nmas  durumunda söz konusu irket do rudan fon 
sahiplerinden kaynak sa lam  olmaktad r. Genellikle en yayg n borç veren 
kesim hane halk  iken borç alanlar a rl kl  olarak firmalar ve hükümetlerdir.32 

1.2. Finansal Arac l k Teorisi 

Bankalar n temel i levi finansal arac l k i lemleri yaparak mevduat 
toplamak ve kredi kulland rmakt r. Finansal arac l k i lemleri yapan kat l m 
bankalar  ile konvansiyonel bankalar kar la t r ld nda kat l m bankalar n n 
daha dü ük kaynak imkânlar na sahip oldu u ve bu sebeple kaynaklar n  
daha etkin kullanmas  gerekti i ifade edilmektedir.33 

Finansal arac  kurumlar genellikle üç kategoride ele al nmaktad r. Bunlar 
mevduat toplayan kurulu lar, yat r m arac  kurumlar  ve tasarruf 
kurulu lar d r. Sözle meli tasarruf kurumlar , sigorta irketleri ve emeklilik 
fonlar ndan; yat r m arac lar  ise finansman irketleri ve yat r m fonlar ndan 
olu maktad r. 34 Türkiye’de bankalar kendi aralar nda mevduat, kat l m 
bankalar ,  kalk nma ve yat r m bankalar  eklinde s n fland r lmaktad r. 
Mevduat bankalar n n halktan ve irketlerden mevduat, kat l m bankalar n n 
ise kat l m fonu toplama yetkisi bulunmaktad r. Toplanan mevduat ve kat l m 
fonlar  kredi kullan lmak 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.  
33 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 Yay nevi, stanbul, 2000, 
ss. 39.  
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Hane halk  ve irketlerin önemli bir k sm  fon ihtiyaçlar n  genellikle 
banklardan temin etmektedir. Bankac l k sisteminde geli mi  pek çok ürün 
ve nitelikli insan kayna  bulunmaktad r. Bu durumun en önemli sebepleri, 
bankalar n ihtisasla m  kurulu lar olmas  nedeniyle asimetrik bilgi sorununu 
kolayl kla çözebilmesi ve ölçek ekonomisinden yararlanarak arac l k 
maliyetlerini indirebilmeleridir.35 Yap lan çal malarda dü ük faiz oranlar n n 
bankalar n arac l k i levini daha etkili bir ekilde yerine getirmelerini 
sa lad  ifade edilmektedir.36 

Bankalar kurumsalla m  ve bankac l k alanlar nda ihtisasla m  
irketler olduklar  ve uzman personel çal t rd klar  için asimetrik bilgi 

konusunda mevduat mü terilerine göre daha çok bilgiye sahiptirler. Asimetrik 
bilgi (asimetric information), ekonomi ve finansal piyasalar konular nda, bir 
taraf n di erine göre daha do ru veya daha fazla bilgi sahibi olmas  ve al m-
sat m i lemlerinde avantajl  konumda bulunmas d r. 

Amerika Birle ik Devletleri gibi geli mi  ekonomilerde bankac l k 
sektörünün yan  s ra sigorta irketleri, bireysel emeklilik, faktöring, yat r m 
arac lar , finansal kiralama irketleri ile vak f ve fonlar piyasada önemli 
oyuncular olarak görülmektedir. Öte yandan, Türkiye gibi geli mekte olan 
piyasalar da ise bankac l k sektörü finans sektörünün egemen gücü 
oldu undan bahse konu irketlerin finansal arac l k fonksiyonu ve piyasa 
yap c l  çok s n rl  kalmaktad r. 

Bankalar n bankac l k sistemindeki en önemli fonksiyonlar ndan birisi de 
para yaratma mekanizmalar na ba vurmalar d r. Kaydi para çarpan , kredi 
yolu ile yarat lan kaydi paran n, sisteme mevduat olarak dönmesi ve yeniden 
krediye dönü türülerek sisteme eklenmesi ve ayn  sürecin zorunlu kar l k 
seviyesinin alt na inene kadar sürdürülmesidir. Klasik kaydi para çarpan  
a a daki ekilde gösterildi i gibidir.   

 

Bankalar n para yaratma kabiliyetine munzam kar l klar n yan  s ra 
menkul k ymete dönü türme oran n  da ilave edilir. Di er tüm artlar ayn  
iken yarat lan kredilerin menkul k ymete dönü türülerek yeniden kaynak 

                                                                 
35 Gary Gorton ve Andrew Winton, “Financial Intermediation”, The Wharton School Financial 
Institutions Center, Working Paper, 2002, ss.2-28. 
36 Ersan Özgür, “Kat l m Bankalar n n Finansal Etkinli i ve Mevduat Bankalar  le Rekabet 
Edebilirli i”, Doktora Tezi, Afyonkarahisar 2007, ss.1-25. 
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edinilmesi ve elde edilen kayna n yeniden sisteme sokularak krediye 
dönü türülmesi çarpan n formülasyonunda ayr ca bir çarpan do urur.37 

Bankalar akreditif, teminat mektubu veya kredi kart  uygulamalar  
sayesinde gayrinakdi kredi imkanlar n  kullanabilmektedir. Mü terilerin 
taahhütlerini yerine getirmeyip teminat mektuplar n n tazmin olmad  ve 
kredi kart  mü terisinin borcunu ödedi i müddetçe bankalar sadece genel 
kar l k ay rmaktad r. Ancak teminat mektubunun tazmin olmas  ve kredi 
kart  sahiplerinin borcunu ödememesi durumunda genellikle mü terilere 
normal kredi kulland r lma yoluna gidilmektedir. Yani gayrinakdi kredi bilanço 
içinde aktiflerin alt nda izlenen kredi i lemine dönü mektedir. Mü terilerin 
temerrüt etmesi durumunda ise bu kredileri için özel kar l k ayr lmas  
gerekmektedir. Mohsin S. Khan ve Abbas Mirakhor, slami ilkelere göre 
çal an ekonomilerin para yaratma mekanizmas n  daha optimal kulland n  
ileri sürmektedir.38 

Borca dayal  finansal sistem ile ortakl a dayal  finansal sistem olmak 
üzere iki çe it finansman yöntemi bulunmaktad r. Borca dayal  para 
sisteminde ekonomi geli se bile borç oranlar  daha da artmaktad r. Para ve 
sermaye piyasalar nda, piyasada üretilen mal ve hizmetleri 20 defa 
alabilecek para bulunmaktad r. Mevcut para sisteminin spekülasyona uygun 
olmas  ve reel ekonomiye dayanmamas  krizlere davetiye ç karmaktad r.39  

slami bankac l a olan ilgi 2008 küresel krizinden sonra artmaya 
ba lam t r. slami bankalar n bilançolar nda türev ürünlere, geleneksel 
menkul k ymetle tirmelere ve toksit ürünlere yer vermemesi son küresel 
krizden daha az etkilenmelerine yol açm t r. 40 Müslüman ülkelerin yan  s ra 
gayrimüslim ülkelerin de faizsiz finansa yönelmesine ba l  olarak buradaki 
toplam bilanço büyüklü ünün yakla k olarak 2 trilyon dolara yükselmesine 
yol açm t r.  slami bankalar n ve finansal kurulu lar n sa lad  finansal 
arac l k hizmetlerinin yan  s ra ekonomik büyümeye ve sosyal kalk nmaya da 
yard mc  oldu u görülmektedir. slam ülkelerinde gerekli olan ekonomik ve 
s nai kalk nman n gerçekle ebilmesi için, bireylerin, toplumun ve devletlerin 
yan  s ra finansal kurulu lar n da bütüncül bir yakla mla hareket etmesi 
gerekmektedir. 

                                                                 
37 Yusuf Dinç, “Gölge Bankac l ktan Regüler Bankac l a Geçi : Türkiye’deki Özel Finans 
Kurumlar  Örne i” stanbul: T.C. Marmara Üniversitesi Bankac l k Anabilim Dal , 2015, ss. 83-
88. 
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 Dayal  Para Sistemi, Ankara, Ke if Yay nlar , 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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slami sözle melerin effaf olmas  ve taraflar n yükümlülüklerine her 
zaman riayet etmeleri beklenmektedir. Bu ko ullar n sa lanmas  halinde, 
finansal arac l k teorisinin temelini olu turan asimetrik bilgi (asimetric 
information) ve ahlaki tehdit (moral hazard) riski faktörlerinin etkisinin 
azalmas  beklenilebilir. slam dini mülkiyet haklar n n korunmas n  sa larken 
bireysel, toplumsal ve devlet aras nda denge gözetmektedir.41  

1.2.1. Banka Tarihçesi ve Di er Finansal Kurulu lar 

ngilizce’de bank olarak kullan lan “banka” teriminin talyanca “banco” 
kelimesinden geldi i ileri sürülmektedir. Arapça’daki “el-benk” kelimesinin de 
talyancadan geldi i ancak “el-masrif” kelimesinin ise alt n, gümü  ve di er 

paralar n kendi aralar nda de i  toku  anlam ndaki “sarf” kelimesinden 
türetildi i ifade edilmektedir. Ortaça da talya’da masalarda madeni 
paralar n a rl klar n  tartan, ayarlar na bakan, para bozma ve emanete kabul 
etme gibi i lemleri yapan sarraflar bulunmaktayd . Bu tür i lemleri yapan 
masalara “banço”, bu i lerle u ra anlara ise “banchiero” (banker) ad  
verilmekteydi.42 

Dünya uygulamalar na bak ld nda bankerlik ve sarrafl k çok eskilere 
dayanmakla birlikte modern bankac l n ilkeleri çerçevesinde ilk tesis edilen 
banka talya’n n Venedik ehrinde 1157’de kurulmu tur. kinci banka ise 
talya’n n Cenova ehrinde 1170’te ve sonraki banka ise spanya’n n 
Barcelona ehrinde 1401’de kurulmu tur. Kurulu  ekli ve çal ma 
prensipleri faizli bankalarla örtü en ve onlara örneklik te kil eden ilk modern 
banka ise 1578 y l nda Venedik ehrinde kurulan “Banco Della Pizzadi 
Rialto”dur. Bu bankan n ard ndan 1609’da Amsterdam Bankas , 1694’te 
ngiltere Bankas , 1800’de Fransa Bankas  ve 1875’te Almanya Bankas  
(Reichsbank) kurulmu tur.43 

Bankac l k ve finans alan nda 18 yüzy lda söz sahibi olan Rothschild 
ailesi Avrupa’n n en önemli merkezleri olan Londra, Paris, Viyana, Berlin ve 
Napoli’de faaliyetlerini devam ettirmi tir. Özellikle birinci dünya sava ndan 
sonra bankac l k ve finans alan ndaki faaliyetlerinin önemli bir k sm n  
Amerika’ya ta m t r.44 

Di er finansal kurulu lar kavram , bankac l k d nda kalan finansal 
kiralama, faktöring, tüketici finansman irketleri ve sigorta irketleri için 

                                                                 
41 Zamir kbal ve Abbas Mirakhor, Ekonomik Geli im ve slami Finans, Borsa stanbul A. ., 
ISBN: 978-605-5076-05-4, 2014, s. 4. 
42 Servet Bay nd r, slam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankac l k, Ra bet Yay nlar , 
stanbul, 2005, s. 25. 

43 Servet Bay nd r, a.g.e, 2005, s. 28. 
44 George Armstrong, Rothschild Para mparatorlu u Derin Yahudi Devleti, Destek Yay nevi, 
stanbul, ISBN:  6054455638, 1940, ss. 8-26. 
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kullan lmaktad r. Dünya uygulamalar na bak ld nda bu irketlere ilaveten 
emeklilik fonlar , bireysel emeklilik, tasarruf sand klar , bireysel kooperatif 
irketleri ve mikrofinans gibi irketlerin tamam  di er finansal kurulu lar 

olarak kabul edilmektedir.  

Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi baz  Avrupa ülkelerinde orta ve 
dü ük gelirli insanlar  ev sahibi yapmaya yönelik olarak kurulan ve 
konvansiyonel bankalar n i tiraki eklinde tesis edilen yap  tasarrufu sistemi, 
tasarrufa dayal  bir finans sistemi olarak ülkemizde faaliyet gösteren baz  
firmalar n uygulad  sisteme benzemektedir. Yap  tasarruf sisteminin 
Türkiye’de hayata geçirilebilmesi için BDDK nezdinde gerekli mevzuat 
çal malar  devam etmektedir.  

1.2.2.  Piyasa Yap c l  Teorisi  

Piyasa yap c l , birincil ve ikincil piyasalar n geli mesi amac yla kamu 
borçlanma senetlerinin bir tak m ayr cal klarla öncelikli olarak belirli 
yat r mc lara sat lmas d r. Piyasa yap c l  sisteminin etkin bir ekilde 
kullan lmas  ile piyasalara, hükümetlere ve borç verenlere bir tak m 
avantajlar sa lanmaktad r. Bu sistemin piyasalara sa lad  en önemli fayda 
birincil ve ikincil piyasalar n geli imine katk  sunarak piyasa derinli ini 
artt rmas d r. Piyasa yap c l  lisans  alan bankalar n do rudan hazine 
ihalelerine kat l p teklif verme, merkez bankalar  ile aç k piyasa i lemleri 
yapabilme, piyasalara yak nl k ve likiditeye eri im kolayl  bulunmaktad r. 
Bu bankalara “piyasa yap c s  bankalar” ve bu sisteme de “piyasa yap c l  
sistemi” denilmektedir. Hazine bu sistem sayesinde piyasalar n geli mesine 
yard mc  olurken hem daha dü ük maliyetle hem de borçlanma garantisi 
alt nda ihale açabilmektedir.45 

Piyasa yap c l  sistemi, finans alan nda uzmanla m  birtak m 
kurulu lar n yükümlülükleri yerine getirmeleri kar l nda kendilerine belirli 
ayr cal klar tan nmas  amac yla olu turulmu tur. Bu hedef do rultusunda 
devlet, devlet iç borçlanma senetleri ve sukuk gibi birincil ve ikincil 
piyasalarda i lem görebilen borçlanma araçlar na ba vurarak kamu borç 
stokunu yönetmektedir. Mevduat bankalar ndan baz lar n n devlet iç 
borçlanma senedi piyasalar n  daha etkin k lmalar  amac yla devlet 
taraf ndan kendilerine bir tak m avantajlar sa lanmaktad r.  

Devlet iç borçlanma senetlerinde tek fiyat veya çoklu fiyat eklinde iki tür 
ihale yöntemi kullan lmaktad r. Faiz dalgalanmalar n n yüksek oldu u 
piyasalarda tek fiyat ihalesi en yüksek faizi garanti etti inden, yat r mc lar için 
daha güvenli kabul edilmektedir. Faiz dalgalanmas n n yüksek olmad  

                                                                 
45 Marco Arnone & Piero Ugolini, “Primary Dealers in Government Securities”, IMF, 2005, ss. 
4-8. 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

16 

piyasalarda çoklu fiyat ihalesi rekabeti art ran bir yöntemdir.46 

Kamu menkul k ymetleri pek çok ülkede likit k ymetler olarak kabul 
edilmekle birlikte, esas nda dolayl  para politikas  araçlar n n uygulanmas n  
sa layan enstrümanlard r.47 Piyasa yap c l  sisteminin etkin bir ekilde 
tesis edilebilmesi için bir tak m artlar gerekmektedir. Hükümetin menkul 
k ymet ihraçlar yla ilgili stratejisinin bulunmas , faiz oranlar n n serbestçe 
belirlenebilmesi, piyasa yap c l  sistemi için yeterli oyuncunun bulunmas , 
menkul k ymet ihrac n n bulunmas  ve ikincil piyasalarda i lem görmesi, 
menkul k ymet ihraç müzayedelerinde etkin fiyat n bulunmas , birincil ve 
ikincil piyasa arac lar n n yeterli kar marj  ile çal mas  gerekmektedir.48  

Tahvil piyasas  özellikle uzun vadeli borçlanma ihtiyac n n kar lanmas  
amac yla finansal arac lar n ve yat r mc lar n faiz getirisi sa lamas  ve tahvil 
ihraç edenlerin kolayl kla borçlanmas  için taraflar  bir araya getirir. Menkul 
k ymet i lemlerinin güvenli ve yasal zemine oturmas  için altyap n n iyi tesis 
edilmesi önem arz etmektedir. Etkin tahvil piyasas  için tam rekabetin 
oldu u, i lemlerin dü ük maliyetle gerçekle ti i, güvenilir ve sa lam 
piyasan n tesis edildi i ve piyasa kat l mc lar n n farkl la t  bir piyasa yap s  
bulunmal d r.49 

Piyasa yap c lar n n büyük bankalardan olu mas  nedeniyle piyasa 
yap c l  sisteminin her zaman etkin bir ekilde çal mas  beklenmektedir. 
Yüksek enflasyon, faiz oranlar , kamu borç stoku ve kur riski gibi yap sal 
sorunlar n bulundu u ülkelerde, borçlanma maliyetinin birincil piyasa 
i lemleri sürecinde belirlenmesi nedeniyle borç alanlar öncelikli olarak birincil 
piyasaya üzerinde yo unla maktad rlar. Ayr ca etkin ikincil piyasalar, mü teri 
taban n n geni lemesine, ortalama borç maliyetinin azaltmas na ve riskin 
etkin yönetilmesine katk  sa lamaktad r.  

1.2.3. Faiz Teorileri  

Faiz ba kas na ait paray  belli bir süreli ine kullanman n maliyeti 
eklinde tan mlanmaktad r. Fon ihtiyac  bulunan bir ki i, ticari i letme veya 

devlet yeterli kayna a sahip de ilse bunu fon fazlas  bulunan ki ilerden 
ödünç almak suretiyle yerine getirmektedir. Günümüzde fon fazlas  ve fon 

                                                                 
46 Meral Vurucu Demir, 4749 Say l  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakk nda Kanunun Getirdi i Yenilikler, Önceki Mevzuat le Kar la t r lmas , Devlet Bütçe 
Uzmanl  Ara t rma 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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ihtiyac  bulunanlar  bir araya getirmek amac yla lisans  bulunan ve 
kurumsalla m  birer müessese olan bankalar bu i levi yerine getirmektedir.  

Yat r m kararlar , yat r m n marjinal getirisinin yat r m n marjinal 
maliyetinin üstünde oldu u yerde gerçekle ir. Finansal varl klara olan yat r m 
taleplerini belirleyen faktörler; yat r mc n n servet düzeyi, beklenen getiri, 
beklenen enflasyon, risk, likidite ve vergi oran  eklinde s ralanabilir. Yat r m 
yap l rken ya özkaynakla veya borçlanarak finansman sa lan r. Fon aç  
bulunanlar fon ihtiyaçlar n  giderirken anaparaya ilave faiz ödemek 
durumundad rlar. Faiz hesaplamas nda paran n zaman de eri, alternatif 
f rsat maliyeti, faiz oran , teminat, borcun ödenme süresi, risk ve kefalet gibi 
unsurlar en önemli kalemlerdir.50  

Faiz ile getiri aras ndaki ili ki pozitif, negatif veya yatay olabilir. 
Beklentiler teorisinde, farkl  vadeli iki tahvil birbirinin ikamesi olabilir. Ayr ca 
bu teoride uzun dönem faiz oranlar  k sa dönem faizinin beklenen 
ortalamas ndan olu maktad r. Bu sebeple, uzun dönem faiz oranlar n n 
oynakl  daha dü üktür.51 Likidite primi teorisinde ise uzun vadeli faizler 
hesaplan rken, k sa vadeli faizlerin beklenen ortalamas na likidite priminin 
eklenmesiyle bulunur.  

Kredi maliyetleri, bankac lar ile i adamlar n n müzakere sonucu 
imzalad  sözle meler ve pazarl k güçleriyle ilintilidir. Kapitalist ekonomi 
sistemi sadece geçmi , imdi ve gelecekteki sermaye ve i  gücü ile 
s n rland r lamayaca , ayr ca finansal ili kilerin de önemli oldu u kabul 
edilmektedir. Kurumsal karma a nihai sermayeye sahip olan, sermayeyi 
kontrol eden ve yönetenler aras nda pek çok katman n olu mas na yol 
açabilir. Modern dünyan n finansal ili kiler analizlerinde sermaye sadece i in 
kaynak yap s  ve nakit ak mlar yla s n rland r lamaz. Hane halk n n konut, 
ta t ve ihtiyaç kredileri, firmalar n kredi talepleri, hükümetlerin borçlanma 
ihtiyac  ve uluslararas  oyuncular n n para arz ve talebi kaynak tahsisinde ve 
da t m nda önemli rol oynamaktad r.52 Kapitalist ekonomik sistemde, 
günümüzdeki paradan yoksun kalman n maliyeti olarak faiz tahsil 
edilmektedir. Halbuki slami finansal sistemlerde ise günümüzdeki paran n 
maliyeti genellikle yat r m verimlili ine ve elde edilen kar n payla m  ile 
yak ndan ili kilidir. 

Ekonomik sistemlerde paran n i lem, mübadele ve de er saklama 
fonksiyonu bulunmaktad r. Modern ekonomik sisteminin babas  say lan 

                                                                 
50 Mehmet Saraç, Finans Teorisini Yeniden Dü ünmek, ktisat Yay nlar , 2017, ss. 20, 33-47. 
51 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. 
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Keynes’in para talebi; i lem, ihtiyat ve spekülasyon amac yla olu ur. Keynes, 
klasik iktisatç lar n iki temel varsay m na kar  ç km t r. Bunlardan ilki, politik 
istikrar n ve sosyal refah n var oldu u dönemde serbest piyasa ekonomisinin 
tam istihdama yönelmeyece i, di eri ise klasik miktar teorisine itiraz d r. 
Klasiklerde para talebi, faiz oranlar ndaki de i melerden ba ms zd r; 
bireyler i lem ve ihtiyat amac yla para talebinde bulunurlar. Keynes para 
teorisinde ise para arz ve talebi faiz oran n  belirler ve para bir mal olarak 
de il bir aktif olarak de erlendirilmektedir. Keynes’de spekülatif amaçla nakit 
tutma, “consol” ad  verilen vadesiz tahvil fiyatlar nda ya anan de i melerden 
kazanç sa lamak amac yla at l para tutma talebidir. Yüksek faiz haddinde 
spekülatif para talebi küçüktür; tahvil talebi ise yüksektir. Elde para 
bulundurman n f rsat maliyeti yüksek ise halk gelir getiren aktif tutmay  tercih 
edecektir. Faiz oranlar  normal olarak kabul edilen orandan dü ükse halk faiz 
oranlar n n yükselece i beklentisi alt nda nakit tutmay  tercih edecektir53.  

Merkez bankalar n n uygulad  para politikalar n n amaçlar  aras nda, 
fiyat istikrar n n sa lanmas , faiz oranlar nda ve reel döviz kurlar nda istikrar 
gibi hedeflerin yan  s ra, büyüme ve istihdam n art r lmas  gibi reel hedefler 
de bulunmakta oldu u görülmektedir. Enflasyonun yaratt  belirsizlik 
ortam n n tasarruf, yat r m ve üretim kararlar n  negatif etkilemesi ve bunun 
uzun vadede büyümeyi yava latmas  hatta eksi de erlere ula t rmas  fiyat 
istikrar n n sa lanmas n  para politikas n n öncelikli hedefi haline getirmi tir. 
Phillips E risinin k sa dönemde vurgulad  enflasyon ve büyüme aras ndaki 
çat ma finansal liberalizasyonu ya am , d a aç k bir ülkede döviz kuru ve 
faiz oranlar n n ayn  anda kontrol edilmeye çal lmas nda da ya anmaktad r. 
Özellikle para politikalar n n k sa dönemde ekonomik büyümeyi te vik edici 
yönde kullan ld  dönemlerde yüksek enflasyonla kar la lmas  para 
politikas n n temel hedefleri aras ndaki çat ma sorununu gündeme 
getirirken hedefler aras nda bir seçim yap lmas  ve öncelik s ras  verilmesi 
gere ini de ortaya koymaktad r.54 

Sermaye hareketlerinin serbest oldu u piyasalarda merkez bankalar  
para arz , faiz oran  ve kur seçeneklerinden sadece birini do rudan kontrol 
edebilir. Bu üç de i kenin tümü veya ikisi ayn  anda do rudan kontrol 
edilemez. Buna Merkez bankas n n para arz , döviz kurlar  ve faiz oranlar  
ayn  anda sabitleyememesine literatürde imkâns z üçlü (impossible trinity) 
denilmektedir.55 Sabit döviz kuru sistemlerinde kurla birlikte para arz n  ve 
faizi kontrol etmek zor oldu undan son y llarda pek çok merkez bankas  
esnek döviz kuru sistemine geçmi tir. Dola mdaki para miktar  gev etilirse 
likidite bollu u ya an r ve faiz oranlar  dü er; tersi durumda ise likidite k tl  
ba  gösterir ve faiz oranlar  yükselir. Enflasyonla mücadeleyi ana hedef 

                                                                 
53 Eri ah Ar can, Para Politikas  ve Merkez Bankas  Bilançosu, Ders Notlar , 2013. 
54 Eri ah Ar can, a.g.e.,, 2013. 
55 Timur Önder, Para Politikas : Araçlar , Amaçlar  ve Türkiye Uygulamas , Uzmanl k 
Yeterlilik Tezi, TCMB Piyasalar Genel Müdürlü ü, Ankara, 2005, s.35. 
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olarak belirleyen bir merkez bankas n n faizleri çok dü ük seviyelere 
indirmesi son derece zordur. Çünkü merkez bankas n n öncelikli hedefi para 
arz n  s k la t rmas  ve enflasyon oranlar n  dü ürmesidir. S k  para politikas  
piyasadaki likiditenin azalmas na ve dolay s yla faiz oranlar n n artmas na yol 
açacakt r. Bu sebeple, son dönemlerde merkez bankalar n n genellikle aç k 
enflasyon hedeflemelerinden vazgeçti i, esnek politikalar için art  eksi 
eklinde 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 olas l , paran n 
net bugünkü de eri ve paradan yoksun kalman n maliyeti belirleyici temel 
unsurlard r. Neoklasik iktisatç  olarak bilinen Irving Fisher’in ortaya koydu u 
model, “Fisher Etkisi” olarak bilinmektedir. Mal ve hizmet fiyatlar ndaki art  
veya dü ü  insanlar n ya am maliyetini ve paran n bugünkü de erini 
de i tirmektedir. Bu teoride nominal faiz, reel faiz ve enflasyon oranlar n n 
toplam ndan olu ur.  

 

Yukar daki denklemde reel faiz, nominal faizden enflasyon oran n n 
dü ülmesi ile bulunur. Buna göre yeni denklemimiz a a daki halini 
almaktad r.  

 

Fisher, normal artlarda s f r ve negatif faizin mümkün olmayaca n  
ancak fiyatlar genel seviyesindeki art n faiz oran ndan yüksek olmas  
durumunda bu durumla kar la lmas n n ihtimal dahilinde oldu unu ifade 
etmektedir. Fisher'de beklenen enflasyonda 1 birim dü ü  olursa nominal 
faizler de ayn  oranda geriler. Bu durumda ülkenin risk alg s  dü ece i için 
nominal faiz ile birlikte reel faizler de dü mü  olur. Enflasyonun yüksek 
oldu u, ekonomik ve siyasal istikrar n sa lanamad  ülkelerde risk alg s n n 
bozulmas  nominal faizle birlikte reel faizin de yüksek olu mas na yol 
açmaktad r.56 Piyasa oyuncular  yukar daki 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 olu maktad r.  

 

                                                                 
56 Irving Fisher, The Theory of Interest, as Determ ned by Impat ence to Spend Income and 
Opportun ty to Invest it, Liberty Fund, Inc., 1930, ss. 204-205. 
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Günümüzde faiz oranlar , Londra Bankalararas  Borçlanma Faiz Oran  
(London Interbank Offered Rate - L BOR) her gün saat 11.10’da ngiltere 
Bankalar Birli i’nde yer alan 18 banka taraf ndan belirlenerek, Thomson 
Reuters arac l yla, Londra saatiyle 12.00’de ilan edilmektedir.  

Belirlenen günlük LIBOR faiz oran  pek çok finansal i lemlerde e ik 
de er olarak kabul görmektedir. Ülke tahvil sat ndan, irket borçlar na, 
türev i lemlere, konut kredisine, otomobil kredisi gibi pek borçlanma ve takas 
i leminde L BOR dikkate al nmaktad r. L BOR’un e ik de er olarak 
kullan ld  finansal küresel i lem hacminin 800 trilyon dolar oldu u tahmin 
edilmektedir. Macquarie Reserch firmas n n yapt  analizde LIBOR oran n n 
binde 4 (0,4) oran nda manipüle edilmesi durumunda vatanda n 176 milyar 
dolar zarara u rayaca  iddia edilmektedir.57 

LIBOR’a alternatif olarak, 14 Kas m 2011 tarihinden itibaren 
Ortado u’daki ülkelerinden 16 slami banka bir araya gelmek suretiyle 
Thomson Reuters arac l yla slami Bankalararas  Karpay  Oran  (Islamic 
Interbank Benchmark Rate-IIBR) belirlemeye ba lam t r. Dolar cinsinden 
belirlenen bu oran slami finans alan nda k sa vadeli bankalararas  maliyet 
oranlar n n belirlenmesine yard mc  olmaktad r. Thomson Reuters taraf ndan 
kat l mc lara Mekke saatiyle 10’da gönderilen ilk e-postada verilerin en geç 
saat 11’e kadar yeti tirilmesi, saat 10.30’da ise tekrar hat rlatma mesaj  
gönderilmektedir. Mekke saatiyle 9.00-10.45 aras nda en az 8 bankan n 
gönderdi i veriler esas al narak pazar-per embe günleri aras nda günlük 
olarak IIBR oranlar  ilan edilmektedir. IIBR oranlar  imdiye kadar gecelik, 
haftal k, ayl k, 2 ayl k, 3 ayl k, 6 ayl k, 9 ayl k ve y ll k (12 ayl k) olmak üzere 
8 vade için hesaplanmaktad r. Hesaplama yap l rken en yüksek ve en dü ük 
%25’lik tutarlar hariç tutularak ortadaki %50’nin aritmetik ortalamas  al narak 
bu oran hesaplanmakta ve ilan edilmektedir. 58 

L BOR’un faiz oran n  ancak IIBR’nin ise beklenen getiriyi ölçtü ünü, 
L BOR’un tersine IIBR oran n n eriata uyum maliyetini gösterdi ini, slami 
bankalar n varl klar n n risk profillerini yans tt n  ve slam ekonomisi ve 
finans yla ba lant s n  tespit amac yla kullan ld  ileri sürmektedir. Avrupa 
ve Amerika piyasalar  ile Ortado u ülkelerinin piyasa artlar  birebir 
örtü mese bile küresel piyasalar nedeniyle iki oran aras nda az da olsa baz  
ili kiler ortaya ç kabilmektedir. Ancak, L BOR oran  do rudan faiz ile ilintili 
oldu undan sermaye ile ili kisi ex-ante iken IIBR oran  ise risk payla m  ve 
getiri oran na dayand ndan sermaye ile ex-post’dur. slami finansta yat r m 

                                                                 
57 Süleyman Ya ar, Faiz Lobisi Paran z  Nas l Çald lar? Ç ra Yay nlar , stanbul, 2013, ss.10-
17. 
58 ASM Sohel Azad &Amirul Ahsan, IIBR-LIBOR Relationship and the Nature and 
Determinants of Islamic Premium, School of Accounting, Economics and Finance, Faculty of 
Business and Law, Deakin University, 221 Burwood Highway, Vic-4168, Ausralia, 2014, ss.1-
30. 
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seviyesi sermayenin marjinal verimlili inin sermayenin marjinal maliyetine 
e it olmas na kadar devam etmektedir. Söz konusu makalede uzun vadede 
L BOR ile IIBR aras nda do rudan bir aktarma mekanizmas  ve 
konvansiyonel bankalar n tersine slami bankalarda arbitraj imkân  
bulunmamakta oldu u ifade edilmektedir. 59 

1.2.5. Finansal Piyasalarda Etkinlik  

Etkin piyasa, fon arz ve fon talep edenlerin riske göre ayarlanm  
marjinal getiri oranlar n n e itlendi i piyasa eklinde tan mlanmaktad r. Etkin 
piyasan n olu mas  için taraflar n tam bilgiye maliyetsiz ve h zla 
ula abilmesi, giri  ve ç k  serbestiyetinin bulunmas , bilginin fiyata 
yans mas , fiyatlar n h zla dengeye gelmesi, a r  kazanç imkanlar n n sürekli 
olmamas , arac l k maliyetlerinin dü ük olmas  ve belli bir otorite taraf ndan 
düzenlenemesi gerekmektedir. Piyasa etkinli inin düzeyleri; zay f formda 
piyasa etkinli i, yar  güçlü formda piyasa etkinli i ve güçlü formda piyasa 
etkinli i olarak 3’e ayr lmaktad r. Yap lan çal malar genellikle büyük 
borsalar n etkin oldu unu ancak bu etkinli in güçlü formda olmad n  
göstermektedir.60  

Etkin piyasalar denildi inde genellikle para piyasalar , sermaye 
piyasalar , borsa ve sigortac l k sektörleri gibi farkl  piyasalar anla lmaktad r. 
Geli mi  ülkelerde sermaye piyasalar n n yan s ra para piyasalar  da oldukça 
geli mi  durumdad r. Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde ise bankac l k 
sektörü finansal sektörün %80’inden fazlas n  olu turmaktad r. Bu sebeple, 
bu bölümde bankac l k sektörünün etkinli ine ili kin detayl  aç klamalara yer 
verilmi tir.  

Denetim otoritelerinin öncelikli amac  etkin finansal piyasalar tesis 
etmek, mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar n kötü 
yönetim ve hakim ortak istismar ndan korunarak banka iflaslar n n ortaya 
ç kmas n  önlemektir.  Banka denetimlerinde genellikle üç çe it bilgi toplama 
yöntemine ba vurulmaktad r. Birinci bilgi toplama kayna  banka 
yönetimlerince 3’er ayl k dönemler itibar yla finansal duruma ili kin raporlar 
haz rlanmas d r. kinci bilgi toplama kayna  bankalar n y lsonlar  ve üçer 
ayl k dönemlerle haz rlatt  ba ms z denetimden geçmi  kamuoyuna 
aç klanan mali tablolard r. Üçüncü bilgi toplama kayna  ise finansal denetim 
otoritesi denetçilerinin yerinde denetim veya gözetim esnas nda talep ettikleri 
bilgilerdir. Söz konusu bilgiler genel müdürlükten talep edildi i gibi zaman 
zaman ubelerde de yerinde denetim faaliyetleri icra edilmektedir.  

                                                                 
59 ASM Sohel Azad &Amirul Ahsan, a.g.m., 2014, ss.1-30. 
60 Mehmet Saraç, Finans Teorisini Yeniden Dü ünmek, ktisat Yay nlar , 2017, ss. 89-101. 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

22 

Bir bankan n iflas etmesi durumunda sistemik risk ortaya ç kmakta ve 
mali yap s  güçlü olan bankalar bile olumsuz etkilenebilmektedir. Piyasaya 
olan güvenin bozulmas  durumunda bankalararas  piyasalardaki limitler 
kapanmaktad r. Bu sebeple, hem kredi mü terileri istedikleri kredileri alarak 
finansal sorunlar n  çözememekte hem de mevduat sahipleri bankalara ve 
finansal kurumlara güvenmedi i için paras n  emanet etmemektedir.  

Bankalar n iflas etmesinin sadece hissedarlar için de il ayn  zamanda 
devlet ve di er bütün kesimler için hem ekonomik hem de sosyal maliyeti 
bulunmaktad r. Finansal alanla ilgili yap lan düzenlemeler genellikle daha iyi 
bir finans altyap s n n tesis edilmesini sa lamaya yöneliktir. Ayr ca, mevduat 
güvencesinin bulunmas , finansal kurumlar n sürdürülebilir kârla ve daha 
dü ük maliyetle çal mas na yönelik önlemler bankalar n daha sa l kl  
ekilde faaliyet göstermesi amac yla uygulanmaktad r. Söz konusu 

kurumlar n daha güçlü bir yap ya sahip olmas  ve daha fazla gelir elde 
etmesi yat r mc lar n kâr n  yükseltece i gibi devlet aç s ndan daha çok 
verginin tahsil edilmesine ve mudilerin bankalara daha fazla güvenmesine 
yol açmaktad r. 61  

Bankalar n finansal darbo aza girmesine yol açan krizlerin 
çözülebilmesi merkez bankalar n n piyasay  fonlamas na ve baz  durumlarda 
mevduata tam garanti getirmesine ba l d r. Di er taraftan mevduata tam 
garanti verilmesi durumunda banka yöneticilerinin ahlaki tehlike ile kar  
kar ya kalmalar  muhtemeldir. Çünkü mevduat n tamam na garanti 
getirilmesi durumunda kredilendirme süreçlerindeki izleme fonksiyonlar  
gev etilebilecek veya teminat talepleri azalt labilecektir. Bu sebeple, 
dünyadaki denetim otoritelerinin ekseriyeti mevduata s n rl  güvence 
vermektedir. 

Klasik anlay ta, piyasa sisteminde görünmez el oldu u ve piyasan n 
kendili inden tam istihdama gelece ini savunulur. Keynesyen ekol, 1929 
Ekonomik Buhran  ile birlikte ortaya ç km  ve piyasada görünmez elin 
bulunmad na, devletin para politikas  yan nda maliye politikas n  da 
kullanarak tam istihdam n gerçekle ebilece ini savunmu lard r.62  

Finansal piyasalar n fonksiyonlar n  yerine getirebilmesi ve etkin bir 
ekilde çal abilmesi için mal ve hizmet sa layan finansal kurumlar n 

düzenlenmesi ve denetlenmesi önem arz etmektedir. Bireysel ve kurumsal 
anlamda i  yapan pek çok mü teri finansal sorunlar n  finansal kurumlar 
arac l yla çözmektedir. Yeterli düzenleme ve denetleme yap lmad nda 
finansal kurulu lar riskli i lemlere, s n rs z grup kredilerine, hâkim ortak 

                                                                 
61 David S. Kidwell, David W Blackwell, Financial nstitutions, Markets and Money, John 
Wiley & Sons, Inc., 10th Edition, Chapter 16, 2009, s. 323. 
62 smail Türk, Maliye Politikas  Amaçlar, Araçlar ve Ça da  Bütçe Tarihleri, Turhan 
Kitapevi, Ankara, 2006, s.1-12. 
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istismarlar na, kay t d  veya çift kay t gibi i lemlere ba vurabilmektedir. 
Finansal piyasalarda ortaya ç kan yeni finansal ürünler ve ahlaki riziko 
riskinin bulunmas  nedeniyle sürekli düzenleme yap lmas  ihtiyac  
duyulmaktad r. Bu sebeple, dünyan n pek çok yerinde kurumsal yöneti im 
(coorporate governance) ve eria yöneti imi (Shar’iah governance) ilkeleri 
benimsenmi tir. 

Amerika Birle ik Devletleri’nde (ABD) ya anan 1873, 1884, 1893 ve 
1907 krizlerinin ard ndan Ba kan Wilson döneminde 1913 y l nda Federal 
Rezerv Kanunu ile birlikte Amerika Merkez Bankas  kurulmu tur. Federal 
rezerv sisteminde güç dengesi bankac lar ve i  dünyas , hükümet ve özel 
sektör aras nda payla lm t r. Bu sistemde görevler federal rezerv 
bankalar , özel ticari bankalar, yönetim kurulu ve Federal Aç k Piyasa 
Komitesi taraf ndan yerine getirilir. Federal Rezerv Kanunu Amerika Merkez 
Bankas ’na nihai kredi mercii (lender of last resort) görevini vermi tir.63  

Amerika’daki finansal sistem dünyadaki di er ülkelerden tamamen 
farkl l k arz etmekte olup 12 adet yerel ve 1 adet merkezi federal rezerv 
bankas ndan olu maktad r. Her bir federal rezerv bankas  sadece kendi 
bölgesinde sorumlu olmak kayd yla bankalara likidite sa layan son mercidir. 
Federal rezerv bankalar n n yer ald  eyaletler Boston, New-York, 
Philadelpia, Richmond, Cleveland, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, 
Dallas, Kansas City ve San Francisco eklinde tasnife tabi tutulmaktad r. 
Merkezi federal rezerv bankas n n yeri Washington DC olup yönetim kurulu 7 
ki ilik üyeden olu ur. Federal rezerv bankas n n yönetim kurulu üyeleri ABD 
ba kan  taraf ndan atan r ve senato taraf ndan onaylan r. Yönetim kurulu 
üyesi en fazla 14 y ll na bir defal na atanabilir.  Bir üyenin ikinci defa 
atanmas  ancak ba kas n n görev süresini tamamlamak üzere atand nda 
mümkündür. Örne in, Alan Greenspan ba ka üyenin görev süresini 
tamamlamak üzere ve ikinci kere atand ndan 1987-2006 y llar  aras nda 
görev yapabilmi tir. Yönetim kurulu ba kan  4 y ll na ve birden fazla 
atanabilir.64 

Amerika denetim otoritesi (FED-Federal Reserves) banka mali analiz 
raporlar nda BDDK’n n da hali haz rda kullanmakta oldu u CAMELS veya 
CAMELOS dereceleme analizi diye adland r lan bir rating sistemi 
kullanmaktad r. CAMELS tekni i bankalar n finansal durumunu yasa ve 
düzenlemelere ne derece uydu unu, yönetim kalitesini ve iç kontrol sistemini 
yans tmak için tasarlanm t r. Not sistemine dayal  olan CAMELS veya 
CAMELOS analizinde sermaye yeterlili i, aktif kalitesi, yönetimin etkinli i, 
kârl l k, likidite, bilanço d  i lemler ve riske duyarl l k konular  
incelenmektedir. Her bir bölüm için 1’den 5’e kadar ayr  ayr  not verilmekte 
                                                                 
63 R. Glenn Hubbard,  Anthony Patrick O’brien,  Money, Banking and the Financial System, 
International Edition, Prentice Hall, 2012, s. 385-386. 
64 Hubbard O’brien, a.g.e, 2012, s. 387. 
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ve nihayetinde her bir banka için genel bir not ç kar lmaktad r. Bu sistemde 
en iyi nota sahip olan banka 1 en kötü nota sahip olan banka ise 5 notu ile 
s ralanmaktad r. yi rating notuna sahip olan bir banka daha seyrek 
denetlenirken dü ük nota sahip ve nispeten büyük olan bankalar daha s k 
denetlenmektedir.  

IMF taraf ndan yay mlanan Financial Soundness Indicator: Compilation 
Guide adl  eserde finansal istikrar göstergeleri olarak makroekonomik 
göstergeler, finansal piyasalar n durumu, risk yönetimi ve para aktar m 
mekanizmalar na yer verilmektedir. Ayr ca, aktif kalitesine, likidite 
yönetimine, karl l a, gelir gider dengesine, bilanço d  i lemlere ve 
operasyonel maliyetlere ili kin pek çok rasyonun da yer ald  
görülmektedir.65  

Aktif kalitesi ölçülürken mevduat n krediye dönü üm oran , kredinin 
takibe dönü üm oran  (TDO-NPL), takipteki kredi için ayr lan kar l k (cost of 
risk) gibi oranlara bak lmaktad r. Bankalar n likit durumuna bak ld nda k sa 
vadeli varl klar n k sa vadeli yükümlülükleri kar lama oran , vadesiz 
varl klar n toplam mevduata oran  ile kredilerin geri dönü üm oranlar na 
bak lmaktad r. Karl l a ili kin veriler kullan l rken genellikle aktif karl l  ve 
özkaynak karl l  kullan lmaktad r. Bu tutarlar  belirleyen en önemli 
unsulardan birisi net faiz (kar pay ) marj d r. Üstelik, asli faaliyetler d nda 
i tirak sat , komisyonlar ve kredi kart  aidatlar  gibi tutarlar da karlar n 
belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktad r. Operasyonel maliyetler olarak, 
personele ödenen maa , ücret, jestiyon gibi unsurlar yer almakla birlikte 
ubeler için ödenen kira giderleri de faiz d  en önemli harcama kalemlerini 

te kil etmektedir. Bankalar taraf ndan bilanço d  i lem olarak teminat 
mektuplar  ve akreditif gibi mü teri lehine garanti verilmektedir. Ayr ca, 
bankalar hedge (riskten korunma), spekülatif ve kar amaçl  olmak üzere 
swap, opsiyon, forward ve future i lemlerine ba vurabilmektedir.  

Bankac l k ve finans sisteminin sa l kl  i leyebilmesi için pek çok ülkede 
k smen mevduat sigortas  bulunmaktad r. Ancak, ola anüstü durumlarda ve 
kriz yönetimlerinde tamamen mevduat sigortas  uyguland  da 
görülmektedir. Hali haz rda Amerika Birle ik Devletlerinde tasarruf mevduat  
sigortas  ile yükümlü olan Federal Deposit Insurance Coorporation (FDIC) 
hâlihaz rda mevduat sahiplerinde 250 bin USD tutar na kadar mevduat 
garantisi sa lamaktad r. Söz konusu garanti miktar  Avrupa Birli i ülkelerinde 
ise 100.000 EUR’dur.  

                                                                 
65 IMF, Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, Washington D.C., 2006, s.149. 
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1.3. slami Finans Teorisi 

slam iktisat dü üncesi Kuran ö retilerine ve Peygamber (sav) 
Efendimiz’in uygulamalar na dayanmaktad r. Ticari i lemlerde sözle melerin 
yaz lmas , ahitlerin bulundurulmas , adaletin gözetilmesi, al -veri te 
gözetilmesi gereken esaslar gibi pek çok faktör Kuran ve Sünnette 
aç klanmaktad r.  Ticari muamelelerde haks z i lemlerden ve ba kas na 
zulmetmekten kaç nmak, hakkaniyetli ve adaletli davranmak amac yla 
Medine’de Yahudi pazarlar na alternatif pazarlar olu turulmu tur. Mekke’de 
ticari dehaya sahip olan Hz. Osman bin Affan, Hz. Ebu Bekir Es-S dd k, Hz. 
Abdurrahman bin Avf ve Hz. Zübeyir bin Avvam gibi tüccarlar Peygamber 
Efendimizin emriyle Müslüman pazar  kurmu lard r.  

slami finans, finansal hizmetlerin temin edilmesi a amas nda slam 
hukuku kurallar n  ve prensiplerini göz önünde bulunduran finans modeli 
eklinde tan mlanabilir. Bu kapsamda sunulacak finansman hizmetlerinin 

“faiz”, “garar” (a r  belirsizlik), “gabin” (a r  yararlanma) , “cehalet” 
(bilgisizlik) ve “kumar” özelliklerini ta mamas , alkollü içeceklerin veya helal 
olmayan ürünlerin üretimi ve sat m  gibi yasaklanm  ticari faaliyetleri 
kapsamamas  ve toplum için zararl  olmamas  gerekmektedir. slami finans n 
en temel özelli i, finansman faaliyetinin risklerin ve getirilerin payla lmas  
esas na dayanmas  olup, i lemlerin reel ekonomiye uygun, ticari i lemlerin 
spekülasyondan uzak olmas  ve taraflardan herhangi birisinin istismar na yol 
açmamas  gerekmektedir.66  

slami bankac l k ilk defa 1960’l  y llarda M s rda yat r m bankac l  
eklinde ortaya ç km t r. slami bankac l k, bankac l k sisteminin Müslüman 

ekonomistler öncülü ünde slam hukukuna uygun ekilde icra edilmesi67  
eklinde tan mlanmaktad r. slam ekonomik faaliyetlerinin hukuksal çerçevesi 

mülkiyet, hürriyet ve adalet ilkeleri ile belirlenmektedir.68 slam hukukuna 
ayk r  olmamak kayd yla slami esaslar  göz önünde bulundurarak finansman 
sa lamak me ru bir yöntemdir. Me ru yolla mal edinmek ticaret, eme ini 
ortaya koymak, kar/zarar ortakl , miras, vasiyet, infak, sadaka ve zekat gibi 
yöntemlerle gerçekle ir.  

Faizsiz bankalar, slam’ n koydu u esaslar ve onaylad  prensipler 
çerçevesinde faaliyet gösteren bankalar eklinde tan mlanmaktad r69. 
Sadece faizsiz esasa göre çal an bir bankan n slami banka olamayaca n  
tüm sözle me, i lem ve prosedürlerinde slam hukuku esaslar n  dikkate 
                                                                 
66 http://www.imf.org/external/themes/islamicfinance/#Factsheet. 27.11.2015 
67 Sulaiman Abdullah Saif Al Nasser & Datin Joriah Muhammed, Emerald Group Publishing 
Limited, Humanomics Vol. 29 No:2, 2013, pp.80-87. 
68 Mustafa Ahmet ez-Zerka,  Ahmet En-Neccar, slam Dü üncesinde Ekonomi, Banka ve 
Sigorta (Çev. Hayrettin Karaman), 3. Bask , stanbul, z Yay nc l k, 2013. 
69 Mustafa Uçar, Türkiye’de ve Dünyada Faizsiz Bankac l k ve Hesap Sistemleri, stanbul, 
Fey Vakf  Yay nlar , s. 20. 
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almalar  gerekmektedir. Bu sebeple, slami bankalar n ve faizsiz finans 
ilkelerini benimseyen kurulu lar n etik ilkelere ve faizsiz finansla ilgili 
standartlara uymalar  esast r.  

slami finans , sadece faizin olmad  bir finans modeli ile s n rland rmak 
mümkün de ildir. Müslüman bir toplumda yap lan i lemlerde Kur’an ve 
Sünnetin emirlerine uyum ve Allah r zas  aran r. Allah r zas n  kazanmak için 
Allah’ n (cc) Kuran’da ve Peygamber Efendimiz’in sünnetinde belirtti i 
hususlara riayet etmek maksad yla eriat kurallar na uyulmal d r. eriat n 
kelime anlam  yol, cadde olup dünya ve ahiret mutlulu una ula abilmek 
amac yla takip edilmesi gereken ilahi buyruklar bütünüdür. Bu buyruk ve 
emirler ki inin hem dünyas n  hem de ahiretini güzel k lmaya yönelik ve 
kapasitesi ile orant l  bir yol sunmaktad r. Nitekim Kuran-  Kerim’de Allah’ n 
(cc), bir kimseyi ancak gücünün yetti i eyle yükümlü k laca  ifade 
edilmektedir. (Bakara, 286)  

slami yasalar tüm toplumun menfaatine yönelik ve ayn  zamanda insan 
f trat na uygun ve kar k olmayan düzenlemelerdir. eriat kurallar  
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ya ant y  etkilemektedir. Problemleri 
çözerken duruma, gelene e, toplumun yap s na, zamana ve ekonomik 
duruma göre farkl  çözüm yollar  aranabilir. Örne in “zihar” yap ld nda 
çözüm olarak bir kölenin hürriyetine kavu turulmas  veya pe  pe e altm  
gün oruç tutulmas  veya buna güç yetiremeyenlerin ise altm  fakiri 
doyurmas  emredilmektedir (Mücadele, 3-4). Bu konuda birbirinden farkl  üç 
ayr  çözüm yolu getirilmesi slam hukukunun esnek olmas ndan ve 
kolayla t rmaya öncelik vermesindendir.  

slami finans n konvansiyel finansa alternatif olu turabilmesi için 
kurallar n n çok s k  s k ya kat  yorumlanmamas  ayn  zamanda özünden 
ayr lacak derecede gev ek tutulmamas  ve ikisi aras nda orta bir yol 
benimsenmesi gerekmektedir. slami finans n kurallar  çok kat  yorumlan rsa 
slami bankalar n faaliyet alan  çok s n rland r lacak ve bu kurulu lar n 
konvansiyonel bankalara alternatif olu turma imkân  ortadan kaybolacakt r. 
Di er taraftan, konvansiyonel bankalar  taklit eden ve faaliyet alan n  çok 
geni leten bir sistemin slami esaslara uygun olmayaca  ele tirisi ile kar  
kar ya kal nabilecektir. 

1.3.1. slami Bankac l n Tarihçesi ve Geli im Süreci  

Cahiliye döneminde Arap yar madas nda bile ik faiz çok yayg nd . 
Borcunu ödeyemeyen borçlulara ilave (bile ik) faizle birlikte borcun vadesi 
uzat l rd . slam dini bile ik faizin (Ali mran, 3/130) yan  s ra tüm faiz türlerini 
(Bakara, 2/275-279) haram k lm t r. Ayr ca, din kisvesi alt nda Yahudi ve 
Hristiyan din adamlar n n alt n ve gümü ü y malar  ve infak etmemeleri 
Kuran-  Kerim’de iddetle k nanmaktad r (Tevbe, 9/34). Bu ele tiri sadece 
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Yahudi ve Hristiyan din adamlar  ile s n rland r lamayaca  gibi mallar n 
zenginler aras nda dola an bir servet hâline gelmesi de yasaklanm t r 
(Ha r, 59/7).  

slamiyet’in do u undan sonraki dönem olan Hz. Peygamber ve ilk dört 
halife zaman  asr-  saadet devri diye tan mlanmaktad r. Bu devirde 
Müslümanlar taraf ndan pek çok alanda oldu u gibi toplumsal, sosyal ve 
ekonomik finansal sistemler alan nda pek çok ilerleme kaydedilmi tir.70  

Hz. Ömer, Emeviler ve Abbasiler döneminde Müslümanlar dünyan n en 
önemli merkezlerini fethetmi  ve ticaret hayat na önemli katk lar 
sunmu lard r. Önemli limanlar ve ticaret yollar  Müslümanlar n hakimiyeti 
alt na girmi tir. Ticaret ile birlikte günümüz bankalar n n i levlerini yerine 
getiren mali arac  kurumlar do mu tur.  Bu arac  kurumlar n en önemlileri 
Beyt-ül mal, sarraflar, cehbezler, vak flar, dostluk ve yard mla ma 
kurumlar d r. Beyt’ül mal, devlete ait her türlü gelirin topland  ve 
harcamalar n yap ld , hak ve borçlara ehil bir kurumdur. Bir bölgedeki 
beyt’ül mal ubesinden borç alan bir ki i borcunu ba ka bir ehirdeki ubeye 
ödeyebilirdi.  Basra Valisi Medine’deki beyt’ül male götürülmek üzere, Hz. 
Ömer’in iki o luna bir miktar para vermi , onlar da Irak’tan mal alarak 
Medine’de satm lard r. Hz. Ömer’in çocuklar  bu ticaretten kazand klar  
kar n yar s n  beyt’ül male aktarm lard r71.  

Para i i ile u ra an ve bir anlamda bankac l k faaliyetlerini yürüten 
ki ilere Cehbez denilmekteydi. Sarraf veya cehbezlerin ba ka ehirlerde 
irtibatl  olduklar  adamlar  bulunmaktayd . Ashaptan biri olan Zübeyir bin 
Avvam’ n Medine’de, Kufe’de, Basra’da ve skenderiye’de bu i le görevli 
adamlar  bulunmaktayd . Herhangi bir ehirde verilen emanet paralar  
gösteren poliçenin (süftece, havale senetleri) di er bir ehirdeki ki iye ibraz 
edilmesi durumunda para tahsilat  yap labiliyordu. Bu durum alt n ve gümü  
gibi paralar n daha güvenilir bir ekilde nakil edilebilmesine ve ticaretin 
geli mesine imkan sa lamaktayd .72  

slami bankac l n temeli ilk defa Malezya’da 1962 y l nda Müslümanlar 
taraf ndan olu turulan Hac Fonu ile ba lad  iddia edilmektedir. Ancak, 
modern anlamda ilk faizsiz banka, üreticileri ve çiftçileri desteklemek 
amac yla 1963 y l nda M s r’ n Myt-Gamr kasabas nda Ahmed en-Neccar 
taraf ndan kurulan bankad r. Siyasi bask lar sonucu banka faaliyetlerini 1967 

                                                                 
70 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. 
71 Servet Bay nd r, slam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankac l k, Ra bet Yay nlar , 
stanbul, 2005, ss. 32-33.  

72 Servet Bay nd r, F khi ve ktisadi Aç dan slami Finans II, Süleymaniye Vakf  Yay nlar , 
stanbul, 2015, s. 34. 
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y l nda durdurmak zorunda kalm t r.73 Di er bir slami bankac l k 
uygulamas  olan Malezya hac fonunun (Tabung Haji) 1967 y l nda tesis 
edilmesi ve insanlar  Hac ibadeti için Mekke’ye gitmesi için finansal kaynak 
sa lamas  slami ahlak ekonomisi için güzel bir örnektir.74 

slami finans n temel ilkeleri slamiyetin ilk dönemlerinde uygulanm  
olsa bile modern anlamda ilk faizsiz bankac l k modelleri 1970’li y llar n 
sonunda hayata geçirilmi tir. slami kurallara göre kurulan ilk bankalar Dubai 
slam Bankas  ve slam Kalk nma Bankas  olup 1975’te faaliyetlerine 
ba lam lard r. slami bankac l n tamamlay c  bir parças  olan modern 
sigortac l k i lemleri de tekaful ad  alt nda 1979 y l ndan itibaren  görülmeye 
ba lam t r. Bu kurulu lar n ortak özelli i slami kurallara uyum konusunda 
mekanizmalar tesis etmeleridir. Örne in, slam Kalk nma Bankas  (Islamic 
Development Bank-IDB) yap lan i lemlerin dini kurallara uygunlu unu bu 
konuda âlim say lan ki ilerden fetva almak suretiyle temin etmektedir.75  

Dünyada finans sistemlerinin geli medi i baz  ülkelerde günde 1 dolar n 
alt nda geliri olan çok say da insan bulunmaktad r. Banglade  Üniversitesi 
ekonomi hocas  Muhammed Yunus 1970’lerde köylüler için mikrofinans 
(microfinance) diye tabir edilen küçük montanl  krediler veren finans 
kurulu unu kurmu tur. Mikrofinans sisteminde herhangi bir teminat  
bulunmasa bile dü ük gelirli insanlara küçük montanl  kredi tahsisat  
yap lmaktad r.76 Mikrofinans projesi ile 2006 y l nda Nobel Bar  Ödülü 
kazanan Yunus, Gramen Bank’  kurmu  ve sonraki y llarda dünyan n pek 
çok ülkesinde fakirli i gidermek amac yla faaliyetlerini yürütmü tür. 77  

Dünya uygulamalar na bak ld nda Pakistan, Endonezya ve Banglade  
gibi ülkelerde kar amac  gütmeyen mikrofinans irketleri bulunmaktad r. Bu 
irketler Endonezya’da Beytül Mal ve Tamwil ad yla an lmaktad r. Beyt 

Arapçada ev anlam na gelmekte olup Beytül mal ismi ise slamiyet’in ilk 
dönemlerinde devlet hazinesi için kullan lmaktayd . Devlet hazinesi genellikle 
zekat, sadaka, infak, vakfedilen mallar ile ganimetlerden olu maktayd . 
Beytül Temwil ise belli bir paran n kar/zarar ortakl  amac yla olu turulmas  
ve bu fonun slami esaslara göre de erlendirilmesini sa layan bir finansman 
yöntemidir. Bu yöntem Müslümanlar aras ndaki sosyal dayan may  artt rd  
gibi ekonomik ve politik problemlerin çözülmesine yard mc  olur. Ayr ca 

                                                                 
73 Servet Bay nd r, a.g.e., 2015, s.35. 
74 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, p. 5-14. 
75 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007, 
ss. 30-32.  
76 Beatriz Armendariz de Aghion Jonathan Morduch, “The Economic of Microfinance”, 
Massachusetts Institute of Technology, USA, 2005. 
77 Milford Bateman, The Rise and Fall of Mohammad Yunus and The Microcredit Model, 
International Development Studies, Working Paper, 2014.   
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slami bankac l k ve finans için yasal altyap n n haz rlanmas  ve 
düzenlenmesi gerçekle mektedir78.  

Faizsiz finans ile konvansiyonel bankalar n operasyonel faaliyetlerinde 
bir tak m farkl l klar bulunmaktad r. slami bankalar n kaynaklar  aras nda yer 
alan kat l m fonlar  büyük ölçüde “mudaraba” akdine dayanmakla birlikte az 
da olsa “mu araka” veya “karz akdi”ne dayankamtad r. Aktifleri aras nda yer 
alan finansman yöntemleri ise genellikle murabaha, mudaraba, mu araka ve 
icara (finansal kiralama) akitleri ile gerçekle tirilen i lemlerden 
olu maktad r.79  Konvansiyonel bankalarda pasifin maliyeti aktifi belirlerken, 
yani kredi faiz oran n  belirleyen mevduat faiz oran  iken, slami finansta 
aktifin getirisi pasifi belirlemektedir. Kar/zarar ortakl  ilkelerine göre çal an 
slami finansta faiz kesin bir ekilde yasaklanm t r. slami finansta, slami 
prensipler toplumun ahlak de erlerinden ayr  dü ünülemez. slami bankac l k 
sisteminin ba ar l  olabilmesi için, faaliyetler sadece kar odakl  ve 
konvansiyonel bankalar n taklidi olan yapay ürünlerle sürdürülmesi eklinde 
olmamal d r. slami finans n konvansiyonel bankac l k ile rekabet edebilmesi 
için slami esaslara uygun olmak kayd yla ekonomik de er üreten yarat c  
dü ünce ve ürünlere öncelik vererek etkinliklerin artt r lmas  gerekmektedir. 
Ayr ca, slami kurulu lar n sahiplerinin, yöneticilerinin ve çal anlar n n 
toplum ihtiyac n  gözeterek insanlar n ya am standartlar n  yükseltme çabas  
içinde olmalar , etik normlara riayet etmeleri ve kendi çal ma kültürlerini 
olu turmal d r.   

1.3.2. slam Ahlak Ekonomisi  

Materyalizm, serveti maksimize etmeyi, ihtiyaçtan fazla tüketmeyi, 
bedensel haz ve ehveti insan çabas n n temel hedefi olarak görmektedir. 
Ak l ve vahiy ba lant s n n kesilmesi haks z kazanç araçlar na 
ba vurulmas na ve bencillik yollar na tevessül edilmesine yol açt ndan 
refah n sürdürülebilirli i ve adil da l m  engellenmektedir. slam dini maddi 
ihtiyaçlar n yan  s ra manevi ihtiyaçlar  da gözetmektedir. slam ahlaki 
de erlere, insan karde li ine, sosyo-ekonomik adalete, aile ve toplumsal 
dayan maya önem vererek bireysel, toplumsal ve devlet esenli ini temin 
etmektedir. 80 

nsano lu Allah’ n halifesi olarak  yeryüzüne gönderilmi tir (Bakara 30). 
slam ahlak ekonomisi Allah r zas n n kazan lmas  ve insan odakl  geli me 

                                                                 
78 Islamic Social Finance Report 2014, Thomson Reuters, s. 98. 
79 Mehmet Saraç and Feyyaz Zeren, “The Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional 
Bank nterest Rates: Furder Evidence from Turkey”, Applied Economics, Vol. 47, No. 7, 2015, 
s.1-19. 
80 Muhammed Umer Chapra, slam ktisad nda Ahlak ve Adalet, stanbul Üniversitesi slam 
ktisad  ve Finans  Uygulama ve Ara t rma Merkezi, Çeviri: Mehmet Saraç, stanbul, 2018, ss. 

63-78. 
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ilkelerine dayanmaktad r. Halifelik misyonunu üstlenen insanlar kaynaklar n 
elde edilmesi, kullan lmas  ve da t lmas  a amalar nda hak ve adaleti 
gözetmeleri gerekmektedir.  nsan o lunun felaha ula abilmesi için Allah’a 
ortak ko mamas  (tevhid), sosyal adaletten ayr lmasmas , adalet ve ihsan  
gözetmesi, tezkiye yapmas , bireysel, toplumsal, çevre haklar na riayet 
etmesi ve slam hukuk sistemine uymas yla mümkündür.81    

slam ahlak ekonomisi (Islamic Moral Economy), rasyonel insan yerine 
Allah r zas n n kazan lmas n  öncelemektedir. slami ekonomik sistem 
borçtan ziyada özkaynak, sermaye veya emek ortakl na dayanmaktad r. 
slami finans sistemi risk transferinden ziyade risk payla m n  esas 
almaktad r. Risk payla m  gerçekle tirilirken mülkiyet haklar , sözle meler, 
teminat, emanete riayet, erdem, basiretli hareket etme, ba kalar n  
dü ünme, adalet ve yard mseverlik gibi toplumsal dayan man n gerekleri 
do rultusunda hareket edilmelidir.82 

Mü teri ili kileri yönetimi (CRM) son dönemlerin önemli bir konusu 
haline gelmeye ba lam t r. Uluslararas  firmalar, bankac l k sektörü ve hatta 
küçük ve orta boy i letmeler (KOB ) bile mü teri memnuniyetine son derece 
özen göstermektedir. Rekabetin yo un bir ekilde ya and  günümüz 
dünyas nda sadece kara odaklanarak aktif ile özkaynak karl l n n art k 
yeterli olmad  ve mü teri memnuniyetinin de göz önünde bulundurulmas  
ihmal edilemeyecek bir olgu haline gelmi tir. slami esaslara göre çal an 
bankalar n homoekonomikus ilkesi yerine homoislamikus ilkesini yani 
slam n getirmi  oldu u evrensel prensipler çerçevesinde ve ahlak kurallar  

do rultusunda çal mas  beklenmektedir. 

Borsa Yönetim Kurulu eski Ba kan  Talat Ulussever’in " slami Ekonomi 
ve Finans 2015 Sempozyumu”nda yapt  konu mada risk kavram n n 
temelinin slam'daki r z k kavram na dayand n  belirterek, “risk payla m ” 
ifadesinin “r zk payla m ” eklinde de yorumlanabilece ini ifade etmektedir. 
slam'da zekât, sadaka ve karz (borç) gibi vas talarla refah ve kazanc n 
payla lmas  te vik ediliyorsa, ticaret ve yat r mlardaki olas  refah ve 
kazanc n da payla lmas n n özendirildi ini ve tüm bu payla m ekillerinin 
gelir adaletsizli ini azaltmaya yard mc  oldu unu belirtmektedir.  

slami ekonomik sistemlerde bireysel ve toplumsal menfaat dengesi 
gözetilmesi için,  ilgili otoriteler taraf ndan gerekli düzenlemeler yap lmal d r. 
Ahlak kurallar na uymayan ve piyasay  bozucu tutum ve davran lara 
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 kbal ve Abbas Mirakhor, Ekonomik Geli im ve slami Finans, Borsa stanbul A. . , 
2014, ISBN: 978-605-5076-05-4, ss. 5-12. 
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slami ekonomik sistemlerde riba (faiz), kumar, hile, ans oyunlar na ve 
aldatmacaya izin verilmemektedir. Maide Suresi 90 nc  ayette “Ey iman 
edenler! arap, kumar, dikili ta lar (putlar), fal ve ans oklar  birer eytan i i 
pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtulu a eresiniz.” ifadelerine yer 
verilmi tir. Kumar taraflardan birisinin mutlak kazanc  di erinin mutlak kayb  
ile sonuçlanan tam bilinmezlik üzerine yap lan sözle medir.83 Kumar, Kur’an-
 Kerim’de kesin olarak yasakland  için eytan i i bir pislik ve bat l yolla mal 

edinme yöntemi olarak kabul edilmektedir.  

Bireylerin ticari hayattaki te ebbüs serbestisi bireylerin her istedi ini 
yapmas  de il, ahlak kurallar n n ve toplumun menfaatinin gözetildi i 
te ebbüs faaliyetini ifade etmektedir. 2008 y l nda ba layan küresel finansal 
krizden sonra bankac l k ve finansta etik kurallar daha fazla önem arz 
etmeye ba lam t r. Bu nedenle, akademisyenler ve düzenleyici otoritelerin 
yetkilileri taraf ndan a r  kâr h rs n n, aç gözlülü ün ve yüksek kar i tah n n 
törpülenmesi ve mü teri memnuniyetinin öne ç kmas  gerekti i çe itli 
platformlarda dile getirilmektedir. Hâlbuki slami ekonomik sistemde ahirette 
sorguya çekilme, hesap-kitap ve terazi inanc  oldu undan insanlar n 
birbirlerine daha sayg l  olmas , dan ma kurullar n n onaylamad  i lemlere 
arac l k yap lmamas , manipülasyon ve spekülasyona izin verilmemesi ve 
yat r m kararlar nda sosyal ve ahlak kurallar na daha fazla riayet edilmesi 
beklenmektedir. Ayr ca, slam ekonomisi ve slam finans  alanlar nda devlet 
otoritesinin de gerekli hukuki düzenlemeleri yaparak mevzuat bo lu u 
b rakmamas  ve etkin denetim fonksiyonunu icra etmesi son derece 
önemlidir.  

slami ekonomik sistemlerde devletin 4 temel görevi bulunmaktad r: 84 

i) slami yasalara uygun düzenleme yap lmas  ve ilgili taraflar n 
buna uyumunun sa lanmas  ve konuya ili kin olarak bireyler için gerekli 
e itim verilmesi, 

ii) Üretimin ve sermaye birikiminin artt r lmas  (iddihar), ekonomik 
büyümenin sürekli hale getirilmesi, adil bölü üm ve tam istihdam n 
sa lanmas ,  

iii) Piyasan n sa l kl  çal mas na uygun ortam haz rlanmas , 

iv) Kaynak tahsisinin ve gelir da l m n n piyasa mekanizmas yla 
uyumlu olmas n n sa lanmas  devletin görevleri aras ndad r. slamiyete göre 
bireyin me ru yollarla tasarruf etmesi (iddihar) caiz iken ticaret mal n n 
pahal la mas  amac yla al n p stoklanmas  (ihtikar) kesinlikle haram 
say lmaktad r. letmeler aras  rekabet her zaman mevcuttur. Ancak sürekli 
büyüme, pazara tek ba na hakim olma, a r  ve lüks tüketime yönelik 
rekabet me ru yöntem olarak kabul edilemez. Rekabetin toplum menfaatine, 
                                                                 
83 Servet Bay nd r, a.g.e., 2005, s.39. 
84 Ayub, a.g.e., 2007, ss. 39-40. 
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tüketici yarar na ve istihdam n artt r lmas na yönelik olmas  beklenmektedir. 
slam hukukunda kar s n rlamas  bulunmamas na kar n devletin baz  
durumlarda müdahale hakk  bulunmaktad r. Devlet manipülasyona, 
karaborsac l a, gabine, hileye, aldatmaya, a r  kar güdüsüyle hareket 
etmeye ve monopolle meye izin vermemelidir. 

Dünya uygulamalar na bak ld nda slami finans sistemlerinin ülkeler 
baz nda farkl  mezhep ve görü ler nedeniyle bir tak m farkl l klar arz etti i, 
ancak esas nda slami eriat kurallar na dayand r lmas  gerekti i ve normal 
bankac l k ile finans sistemlerinden ayr ld  görülmektedir. Modern finans 
sistemlerinde kar maksimizasyonu ön plandayken slami finans sistemlerinde 
ahlak kurallar n n daha önemli olmas , adaletin ve hakkaniyetin gözetilmesi 
ve kar maksimizasyonunun ise ikincil planda kalmas  en önemli farkl l kt r. 
Di er önemli farkl l k ise mü teriler ile imzalanan sözle melerde 
görülmektedir. slami bankac l kta mü teri ile imzalanacak olan 
sözle melerin içerik olarak f k h konusunda yeterince deneyime sahip olan 
uzman ki iler taraf ndan incelenmesi, a r  kar h rs  bar nd rmamas  ve 
belirsizlik içermemesi son derece önem arz etmektedir.85  

 
Allah insan  yeryüzünün halifesi olarak yaratm t r. Allah ile insan 

aras ndaki ili ki yarat c  ile kul aras ndaki ili kiye yani tevhid esas na dayan r. 
Bireylerin tevhid çerçevesi etraf nda kendi aralar nda yapt klar  i lemler 
adalete ve ihsana dayan r. Bireysel, toplumsal, ekonomik ve biyolojik çevre 
ile ortaklar aras ndaki manevi çerçeveye tezkiye denir. nsan n bireysel ve 
sosyal davran  kendini tezkiye etmesine yeterli olmamakta, bunun ötesinde 
finansal ve ekonomik yükümlülüklerin her alan nda toplum menfaatinin 
gözetilmesinin bir farz oldu u anlay  ile hareket edilmesi slam Ahlak 
Ekonomisini ba ar ya ula t r r. 2008 Küresel krizinin en önemli nedenleri 
finansal oyuncular n homoekonomikus ilkesi ile hareket etmeleri neticesinde 
“moral aç ” ile tabir edilen aç gözlülük ve h rs yatmaktad r. slam Ahlak 
Ekonomisi’ni gözeten insanlar “homo- slamicus” olarak nitelendirilebilir. 
Homo- slamicus ilkesi ile hareket edildi inde aç gözlülük, h rs, hile, 
aldatmaca, garar, tefecilik gibi i lemlere yer olmad  gibi çevre dostu 
olmayan projelerin finansman  da yap lamaz. 86 

1.3.3. Kat l m Bankalar n n Piyasa Yap c l  

Piyasa yap c s  bankan n aktif-pasif yap s n  etkin ekilde yönetememesi 
bankada likidite probleminin ya anmas na yol açmaktad r. Zira bankalar n 
varl k yap s  genellikle vadesiz veya k sa vadeli mevduattan olu urken, aktif 

                                                                 
85 Rodney Wilson,  Legal, Regulatory and Governance Issues in Islamic Finance, 
Edinburgh, 2012, Edinburgh University Press. 
86 Mehmet Asutay, Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: 
Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance, Asian and 
African Studies, Vol. 11 No.2, 2012, ss.93-113. 
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yap s  uzun vadeli varl klardan olu maktad r. 2001 y l nda TMSF’ye 
devredilen Demirbank A. .’nin durumu, aktif pasif yap s n n yönetiminin 
önemine ili kin güzel bir örnektir. Türkiye’nin 5 inci büyük bankas  olan 
Demirbank A. .’nin varl klar n n önemli bir k sm  uzun vadeli kredi ve hazine 
kâ tlar ndan olu maktayd . Ülkemizde Kas m 2000 krizi ya and nda vade 
uyumsuzlu u nedeniyle söz konusu Banka likidite krizine girmi  ve interbank 
piyasas  ile merkez bankas  nezdindeki limitleri kapat lm t r. Banka 
aktiflerinin uzun vadeli olmas , para piyasalar na eri imin azalmas  ve 
mü terilerin mevduat n  çekmeye ba lamas  söz konusu bankan n iflas 
etmesine yol açm t r. Piyasa yap c s  bankalar n ahlaki riziko nedeniyle 
daha fazla risk almas  piyasa yap c l  sisteminin en büyük 
dezavantajlar ndan birisidir. 

Türkiye’de piyasa yap c l  sistemi, Kas m 2000 ve ubat 2001 
krizlerinde sona ermi  ve bir süre uygulanmam t r. 2001’de piyasa yap c l  
sisteminin çökü ünün ard nda yatan en önemli nedenler sa l ks z bankac l k 
sistemi ve kamu borç stokunun yüksekli idir.87 Krizin ard ndan finansal 
istikrar n sa lanmas , bankac l k sisteminin daha etkin gözetim ve 
denetiminin yap lmas yla birlikte 2002 y l ndan sonra tekrar piyasa yap c l  
sistemi kurulmu tur. 

Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar n n faizli sisteme göre 
çal mamas  ve bu bankalar n bankac l k sektöründeki pay n n küçük olmas  
nedeniyle Hazine Müste arl  ile piyasa yap c l  sözle meleri henüz 
bulunmamaktad r. Son y llarda alternatif finansman yöntemlerinin ço ald , 
para piyasalar nda sukuk ve devlet gelir ortakl  senetleri gibi faizsiz 
finansal ürünlerin kullan lmaya ba land  görülmektedir.  

Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i nezdinde Mart 2015 döneminde 
yay mlanan Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi 2015-2025 (Kat l m 
Bankalar  Strateji Belgesi) ile pek çok stratejik hedef, aksiyon ve eylem plan  
belirlenmi tir. ki nolu stratejide hâlihaz rda olan ürünlerin etkinli inin 
artt r lmas  ba l  alt nda yer alan 17 nolu Eylem’de Kira Sertifikas  
hraçlar nda Piyasa Yap c l  Sisteminin Olu turulmas  ve BIST Nezdinde 
Çe itlendirilmesi ele al nm t r.88 Buna göre, Kat l m bankalar yla “Piyasa 
Yap c s ” olarak sözle me imzalanmas  ve ikincil piyasalarda i lem 
yapmalar na yönelik yükümlülük getirilmesi konusunda çal malar 
yap lmal d r. Söz konusu uygulama faizsiz finansal ürünlerin i lem hacmini 
de artt raca  dü ünülmektedir. Sistemin uygulanabilirli i için TKBB’nin 
yapaca  analiz, ve çal malar sonucunda haz rlanacak öneriler Hazine 
Müste arl na sunularak kat l m bankalar n n da piyasa yap c s  olmas  
sa lanacakt r. 
                                                                 
87 Ayd n, a.g.e., 2005, ss. 5-9. 
88 Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi, (2015-2025), Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i 
Yay n No:5,  stanbul. 
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Hazine Müste arl n n baz  mevduat bankalar yla imzalam  oldu u 
piyasa yap c l  sözle mesinin bir benzerinin de kat l m bankalar yla 
imzalanmas  mümkündür. Kat l m bankalar  ile Hazine Müste arl n n 
imzalayaca  sözle melerde devlet iç borçlanma senedi yerine devletin ihraç 
edece i gelir ortakl  senetleri sat n al nacakt r. Söz konusu senetlerin geliri 
L BOR + kar pay na endeksleme eklinde olabilir. slam f k hç lar n n ço u, 
yap lan mudaraba, mu araka ve murabaha i lemlerinde elde edilen kar n 
maktu olarak önceden belirlenemeyece i ancak, oransal olarak 
belirlenmesinin caiz olaca  (örne in düzenlenecek sözle me ile kar n 
%80’inin mü teriye aktar lmas ) görü ündedir.  

Sukuk i lemlerinin dayanak varl klar  genellikle finansal kiralama, hazine 
sukuku, murabaha konusu gelir veya tevarruktur. Sukuk ihraç etmek isteyen 
kurulu lar n özel amaçl  arac  kurulu  (Special Purpose Vehicle -SPV)  
kurmas , suku a konu varl klar n bu kurulu lara sat lmas  gerekmektedir. 
Genellikle kat l m bankalar  beklenen kira getirisinin 2-3 puan alt nda sukuk 
getirisi önermektedirler. Örne in finansal kiralama konusu varl ktan veya 
murabaha i leminden beklenen getiri 10 puan ise piyasaya sukuk ihrac  
yap ld nda mü teriye 8 puan teklif edilmekte aradaki 2 puan ise SPV’nin 
kar  olarak ortaya ç kmaktad r. Suku a konu olan varl n batmas  
durumunda irket kar ndan feragat ederek mü teriye ödeme 
yapabilmektedir. Ayr ca bat k varl k de i tirilmek suretiyle yerine sa lam bir 
varl k konularak mü teriye taahhüt edilen tutar ödenebilmektedir.  

Dünya sukuk piyasas na bak ld nda Türkiye’nin bu pazardan ald  
pay n hali haz rda dü ük oldu u görülmektedir. Malezya’da sukuk 
piyasas n n oldukça geli ti i ve Malezya hazinesinin sukuk yoluyla sa lam  
oldu u finansman oranlar n n %50 civar nda oldu u bilinmektedir. 
Malezya’dan sonra sukuk piyasas n n en fazla geli ti i ülkeler Körfez ülkeleri 
olup sukuk yoluyla sa lanan finansman oranlar  %25-30 civarlar ndad r. 
Ülkemiz Hazinesi’nin sukuk yoluyla sa lam  oldu u finansman henüz %3 
seviyelerindedir.  

Yap lan akademik çal malarda da etkin bir piyasa yap c l  oyuncusu 
olarak 5-7 kurulu un piyasada var olmas  yeterlidir. Mevcut durumda 
ülkemizde 5 adet kat l m bankas  oyuncusu bulunmaktad r. Türkiye’deki 
sukuk ihrac  potansiyeli ve kat l m bankas  say s  göz önünde 
bulunduruldu unda kat l m bankac l n n da Hazine Müste arl  nezdinde 
piyasa yap c s  olarak faaliyette bulunmas  ve Hazine’nin daha fazla ihraca 
arac l k etmesi mümkündür. Ülkemizin son dönemde in a etti i büyük alt 
yap  projelerinden köprüler, metrolar, otoyollar, tüp geçit, 3 üncü havaliman , 
ba lant  yollar  ve Kanal stanbul gibi projelerin finansman n n yan  s ra, 
belediyelerin ve özel sektör kurulu lar n n da sukuk yoluyla finansman 
sa lamas  olanak dahilindedir. Bu durum finansal piyasalar n 
derinle mesine, kamunun ve özel sektörün alternatif borçlanma araçlar n n 
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çe itlendirilmesine ve ülkemizin daha dü ük maliyetle fon bulmas na katk  
sa layaca  dü ünülmektedir.  

1.4. Literatür Taramas  

Faizsiz finans konusundaki literatüre bak ld nda bu konuda yaz lm  
çok say da kitap ve makale bulundu u görülmektedir. Bu çal mada hem 
matbu kaynaklar hem de online kaynaklar ayr nt l  olarak incelenmi tir. Bu 
kapsamda 85 veri taban ndan veri taramas  yap lm  olup 7353 sonuca 
ula lm t r. Veri taramas nda ba l k ve konu "Islamic Finance"  ( slami 
Finans), “Finance” (finans) ve “piyasa etkinli i” (market efficiency) eklinde 
s n rland r larak ve sadece hakemli dergiler taranarak toplam makale say s  
339'a indirilmi tir. Söz konusu makalelerin büyük bir k sm  titizlikle okunarak 
tezin literatür k sm  zenginle tirilmeye çal lm t r. Çal mada yaln zca 
online veri tabanlar ndan yararlan lmam  ayn  zamanda büyük bir bölümü 
kaynakçada yer alan Türkçe eserler ile yabanc  kaynaklardan dilimize 
kazand r lan onlarca bas lm  kitap da incelenerek referanslar yla birlikte 
gösterilmi tir.   

Çal mada slami finans ve bankac l k alan nda yay mlanm  genel 
nitelikli eserler incelenmekle birlikte özellikle ikinci nesil ve üçüncü nesil 
slami finans temsilcilerinin eserleri daha detayl  incelenmi tir. slami finans n 
ve konvansiyonel finans n performanslar na ili kin çal malar genellikle 
üçüncü nesil slami finans temsilcileri taraf ndan yap lm  olup bu konudaki 
çal malar  be inci bölümde literatür özet tablosunda sunulmaktad r.  

Liteartürde yer alan kaynaklarda genel olarak etkinlik ölçme yöntemleri, 
rasyo analizi, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler eklinde 3 gruba 
ayr lmaktad r. Parametrik yöntemlerde etkinlik s n r ndan sapmalar n etkinsiz 
gözlem (inefficiency) ve rassal hata (random error) gibi iki unsurun 
birbirinden ayr t r lmal d r. Parametrik olmayan yöntemlerde ise do rusal 
programlama teknikleri kullan larak etkinlik s n r na olan uzakl k ölçülür. 
Parametrik olmayan yöntemler içinde en yayg n olarak kullan lan model 
1978 y l nda geli tirilen Veri Zarflama Yöntemi (Data Enveloping Analyses, 
DEA)’dir.89 

Bankac l k sektörünün karl l n  veya verimlili ini belirleyen pek çok 
girdi ve ç kt  bulundu undan dolay  tek bir rasyoya veya ubeye bakarak 
etkinlik analizi yap larak do ru bir sonuca ula lmas  zordur. Bu sebeple, pek 
çok rasyonun ayn  zamanda analize dahil edilmesi gerekmektedir. 
Bankalar n girdi ve ç kt  belirsizli i sorunu üç durumdan kaynaklanmaktad r. 
Birinci sorun bankalar n fiziki bir mal üretmek yerine genellikle hizmet 
sunmas  ve bu hizmetlerin ölçülmesinin zor olmas d r. kinci sorun ise 
                                                                 
89 E. Alper nan, Banka Etkinli inin Ölçülmesi ve Dü ük Enflasyon Sürecinde Bankac l kta 
Etkinlik, Bankac lar Dergisi, TBB, Say  34, 2000. 
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bankalar n çok say da girdi ve ç kt  kullanmas d r. Son olarak, bankalar n 
temel fonksiyonlar n n belirlenmesinde bir tak m güçlükler bulunmaktad r. 
Bankan n birim maliyetinin hesaplanmas , i letme giderlerinin (operating 
costs)  mevduata veya aktife bölünmesiyle bulunur. Bu iki hesaplama ile 1 
TL’lik aktif veya mevduat  i letmek için kaç lira harcama yap lmas  gerekti i 
tespit edilebilir. Bankalar n temel i levi finansal arac l k i lemleri oldu undan 
toplam aktif, mevduat ve kredi kalemlerinin etkinlik ölçümünde kullan lmas  
uygun görülmektedir. 

Bankac l k sisteminin ayakta kalabilmesi için i  modelinin dinamik piyasa 
artlar na uyumlu hale getirilmesi, teknolojinin tüm imkânlar ndan 

yararlan lmas , sürdürülebilir büyümenin ve karl l n devam ettirilmesi 
beklenmektedir. Bu sistemde mü teri sadakatinin sa lanabilmesi için mü teri 
tercihleri, ihtiyaçlar , davran  kal plar , kaliteli hizmetin piyasada yayg n 
olmas  ve yayg n ube a yla finansal ürünlere eri im kolayl n n 
sa lanmas  gerekmektedir.90 

Yap lan ara t rmalarda piyasa yap c l  sisteminde yeterli oyuncunun 
olmas  için en az 5-7 aras  bir oyuncunun yetkilendirilmesi gerekti i ifade 
edilmektedir. Ayr ca, yap lan anketlerde etkin bir piyasa yap c l  sistemi için 
yakla k olarak 15, 20 hatta 26’ya kadar oyuncunun yetkilendirilmesi 
gerekti i ifade edilmektedir.91 Geli mekte olan ve geli memi  ülke 
piyasalar nda piyasa yap c l  sistemini icra edecek yeterli oyuncunun 
olmamas , piyasa yap c l  sisteminin önündeki en önemli engeldir. Piyasa 
yap s n n küçük olmas , oyuncu say s n n yetersiz olmas  veyahut kamunun 
birkaç oyuncuya yetki vermesi durumunda ihalelerde yeterli talebin 
gelmemesi sorunu ile kar la labilinmektedir.  

1.4.1. Yurtd nda Yap lan Çal malar 

slam dünyas nda Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Mehmet Akif 
Ersoy ve Elmal  Hamdi Yaz r gibi önemli ahsiyetlerle birlikte 19 y.y. 
sonlar nda ve 20. y.y. ba lar nda Rönesans hareketi ba lam t r.92 
Bahsedilen yazarlardan sonra, slami ekonomi dü üncesi bak m ndan önemli 
ahsiyetler ortaya ç km t r. Yapt m z çal mada modern anlamda slami 

finans temsilcilerini 1960-1980 ilk nesil, 1980-2000 y llar n  ikinci nesil ve 
2000 y llar ndan sonra ortaya ç kan ki ileri üçüncü nesil slami finans 
yazarlar  olarak kategorize edilmi tir. Tabiki baz  yazarlar hem birinci nesil ve 
hem de ikinci nesil aras nda s n fland r labilece i gibi baz  yazarlar da ikinci 
nesil veya üçüncü nesil kategorisine al nabilir. Ancak birinci ve üçüncü nesil 
                                                                 
90 Daniel Chukwudi, Application of Marketing Concept in GT Bank and Its Effectiveness in 
Consumer Satisfaction, Posted 20th January 2015. 
91 M. Arnone & P. Ugolini, a.g.e., s. 11. 
92 Mehmet Bayrakdar ve di erleri, slam Dü ünce Tarihi, Anadolu Üniversitesi, Eski ehir, 
2016, ss.133-153. 
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aras nda geçi kenli in çok az oldu u görülmektedir. Birinci nesil ahsiyetler 
k saca Seyyid Kutup (1953), Abul Ala Mevdudi (1996), Muhammed 
Yusufuddin, Seyyid Bak r Sad r, Ahmed El Neccar, Muhammed Hamidullah 
(1992), Sabahattin Zaim (2007),  Enver kbal Kurey i, Nejatullah S dd ki, 

eyh Mahmut Ahmet, Muhammed Ömer Zubeyr, Monzar Kahaf, Hasanuz 
Zaman, Anas Zarka, Muhammed Ali Ergari ve di erleri eklinde 
s ralanmaktad r.  

slami finans alan nda ikinci nesil çal malar ise M. Ömer Chapra, 
Khurshid Ahmad, Fahim Han, Muhsin Han, Münevver kbal, Hayrettin 
Karaman, Hamdi Döndüren, Sabri Orman, Taqi Usmani, Yahia Abdul-
Rahman, Muhammad Ayub, Necdet ensoy, Faruk Be er, Daud Vicary 
Abdullah, Servet Bay nd r, Sheikh Saleh Kamel ve di erleri eklinde 
s ralanabilir.   

 slami finans alan nda üçüncü nesil insanlar ise Zamir kbal, Mehmet 
Asutay, Abbas Mirakhor, Hamed Hasan Merah, Jaseem Ahmed, Abdus 
Samad, M. Bashir, Murat Çizakça, Fatih Sava an, 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 
eklinde s ralanabilir. Bu yazarlar faizsiz bankac l k, tekaful, yat r m, maliye 

politikas , zekât, denetim, muhasebe ile bankac l k düzenleme ve gözetim 
alanlar nda yapt klar  çal malarda genellikle ekonometrik modeller 
kullanm lard r. statistiki veriler kullan larak yap lan önemli çal malar n bir 
k sm na a a da yer verilmi tir.  

1991-2001 y llar  aras nda Bahreyn’deki slami bankac l k ile 
konvansiyonel bankac l k kar la t r lmas  yap lm t r. Bahreyn’deki slami 
bankalar n kredi ve karl l k performans  konvansiyonel bankalara göre daha 
yüksektir. slami bankalar n Bahreyn bankac l k piyasadaki a rl n n 
oldukça dü ük olmas na, aktif toplam n n bankac l k sektörünün %3,27’si 
iken , slami bankalar n toplam kar n n sektör kar n n %9’una kar l k 
geldi ini bulmu tur. Bu durumun en önemli sebebi slami bankalar n daha 
yüksek özkaynakla çal malar  nedeniyle riskli alanlara yat r m yapmamalar  
ve spekülatif i lemler pe inde ko mamalar d r.93 

Abdel-Hameed M. Bashir’in 1979-1993 Sudan bankac l k sektörü 
verilerini kullanarak yapt  çal mada büyüyen ölçek ekonomisinin karl l  
artt rd n  ve operasyonel maliyetleri azaltt n  bulmu tur. Ayr ca, yine ayn  
yazar n 1993-1998 verilerini kullanarak Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birle ik Arap 
Emirlikleri, Türkiye, M s r, Ürdün ve Sudan ile ilgili yapt  çal mada; slami 
bankalar için daha yüksek özkaynak ve kredi oranlar n n karl l  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, yabanc  ortakl  slami bankalar n sermaye, teknoloji transferi, 
know-how ve karl l a önemli katk  sa lad n , do rudan ve dolayl  vergilerin 
ise banka performans n  olumsuz etkiledi ini belirtmektedir.  

Mohammed Ali Al-Oqool ve di erlerinin Ürdün ekonomisi hakk nda 
yapt klar  çal mada 1980-2012 döneminde Ürdün slami bankalar n n 
ekonomik büyüme üzerinde katk s n n olup olmad  ara t r lm t r. Sonuç 
olarak Ürdün slami Finansal Bankalar n n geli mesinin k sa dönemde 
ekonomik büyüme üzerinde etkisinin bulunmad n  ancak uzun dönemde 
söz konusu bankalar n geli mesinin ekonomik ve sosyal kalk nmaya olumlu 
etki sa lad  kan tlanm t r94.  

Washington ve Philedelphia FED bankalar ndan 1990-1995 y llar  
aras nda ABD’de faaliyet gösteren 6000’e yak n ticari banka verileri 
kullan larak finansal piyasalar n etkinli i ölçülmü tür. Etkinlik için her kesimin 
ittifak etti i kesin bir ölçüm sistemi bulunmamaktad r. Ancak yap lan bu 
çal mada, etkinlik için maliyet, karl l k ve alternatif getiri imkânlar n n en 
önemli belirleyici unsur oldu u ifade edilmektedir. Etkinli in tersi olan 
etkinsizli e yol açan unsurlar ise zay f üretim kararlar , daha yüksek maliyet 
tutarlar , zay f denetim ve gözetim ile tam rekabet piyasa artlar n n 
bulunmamas d r. Bankac l k aç s ndan etkinlik de erlendirildi inde sa lam 
özkaynak yap s na sahip ve takibe dönü üm oranlar n n dü ük oldu u 
bankalar n daha etkin oldu u görülmü tür. Ayr ca söz konusu makalede, 
konsolidasyona sahip bankalar n daha yüksek kar etkinli ine sahip oldu u 
ifade edilmektedir.95  

Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Brezilya, Arjantin, ili ve Ekvator 
için çoklu varyans ve otomatik varyans rasyolar  monte carlo simülasyonu ile 
test edilmi tir. Piyasadaki varl k fiyatlar  bütün bilgiyi tam olarak 
yans tmamaktad r. Kamuya aç k bilgilerle ve rassal davran larla hareket 
edilmesi durumunda a r  kazanç elde etmek mümkün de ildir. Öte yandan, 
a rl kl  önyükleme yakla m n n varyans rasyolar nda kullan lmas  halinde 
daha üstün sonuçlar üretti i ifade edilmektedir. 96 

Beck, Demirguc-Kunt ve Merrouche’un çal mas nda slami bankac l k 
ile konvansiyonel bankac l n birlikte uyguland  22 ülkenin dâhil oldu u 
141 ülke incelenmi tir. Yap lan çal mada 99’u slami banka olmak üzere 
toplamda 2.956 bankan n 1995-2007 dönemi için regresyon analizi 
yap lm t r. Baz  konvansiyonel ürünlerin eriat uyumlu ürünlerle benzerlik 

                                                                 
94 Mohammed Ali Al-Oqool, Reem Okab & Mohammed Bashayreh, a.g.m., 2014, ss.72-78. 
95 Allen N. Berger & Loretta J. Mester, Inside the Black Box: What Explain Differences in the 
Efficiencies of Financial Institutions, Forthcoming, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, 
1997. 
96 Dilip Kumar, Weigted Bootstrap Approach fort he Variance Ratio Tests: A Test of Market 
Efficiency, Scientific Research Publishing, 2016. 
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göstermesi ortaya ç kan farkl l klar n beklendi inden az olmas na yol 
açmaktad r. Konvansiyonel ve slami bankalar aras nda i  uyumu, etkinlik, 
aktif kalitesi ve istikrar bak m ndan farkl l k çok az bulunmu tur. Pek çok 
ülkede slami bankalar konvansiyonel bankalara göre maliyet etkin iken, 
sadece birkaç ülkede tersi bulunmu tur. slami bankalar n daha yüksek 
sermaye tutma ihtiyac  son küresel krizde daha iyi performans 
göstermelerine yol açm t r.97 

Para politikas ndaki de i iklikler faizsiz banka mü terilerinin alternatif 
mevduat maliyeti ve risk alg lar n  konvansiyonel banka mü terileri gibi 
etkilemektedir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, TCMB politika faiz 
oranlar ndaki de i iklik kat l m bankalar nda konvansiyonel bankalara göre 
daha yüksek mevduat ç k na yol açmaktad r.98 

slami finans ile ilgili yap lan çal malarda Maqasiad Shari’ah olarak; 
akl n, mal n, can n, dinin ve neslin korunmas  temel insan hakk  olarak 
görülmektedir. nsan mutlulu unun sa lanabilmesi için, söz konusu kriterlere 
ilave olarak servet, sosyal varl k ve çevre de eklenerek Maqasiad Shari’ah 
Index’i yay mlanm t r. Çal mada ikili bankac l n uyguland  5 ülkenin 
yan  s ra Birle ik Krall k ( ngiltere) da analize dâhil edilmi tir. slami 
bankalar n Maqasiad al-Shari’ah performans nda ülkelerin genel ortalamas  
dü ük bulunmu  olup %30,08 seviyesindedir. Ülke baz nda bak ld nda ise 
en yüksek not %56,8 oran  ile Endenozya, ikinci s rada %34,6 oran  ile 
Pakistan, üçüncü s rada %33,5 oran yla Malezya, dördüncü s rada %29,34 
oran  ile Türkiye, be inci s rada %23,8 oran yla Katar ve son s rada ise 
%11,44 oran  ile ngiltere bulunmu tur.99 

29 Ülke ve 86 banka yetkilisi ile slami finans konusunda yap lan 
ankette, bankac l k sektörü ile slami bankac l k verileri kar la t r lm t r. 
CIBAFI’nin yapt  güven endeksinde 1 en zay f güveni, 5 ise en yüksek 
itibar  ifade etmektedir. Buna göre, dünya genelinde bankac l k sektörü 
güven endeksi 2016 y l  için 3,46 iken slami bankac l k için 3,64 oran nda 
gerçekle mi tir. GCC, Ortado u, güneydo u Asya, Güney ve Kuzey Afrika 
bölgelerinde slami bankac l n güven endeksi genellikle konvansiyonel 
bankac l a göre daha yüksek bulunmu tur. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde 
bu oran konvansiyonel bankalar için %3,33 iken kat l m bankalar  için %3,5 
olarak bulunmu tur. Ayn  çal mada slami bankac l k için 2016 y l na ait en 

                                                                 
97 Thorsen Beck, Asl  Demirgüç-Kunt & Ouarda Merrouche, “Islamic vs. Conventional Banking 
Business Model, Efficiency and Stability”, The World Bank, Policy Research Working Paper: 
5446. 2010, ss.1-44. 
98 Ahmet F. Aysan, Mustafa Di li and Hüseyin Öztürk, “Bank Lending Channel in Turkey: 
Evidence from Islamic and Conventional Banks”, TCMB, Ankara, 2015, ss.1-21. 
99 Mehmet Asutay & Astrid Fionna Harn ngtyas, “Developing Maqasid al-Shari’ah Index to 
Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt”, 
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1,  2015, ss.55-
58. 
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önemli konular sermayedar memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artt r lmas , 
i  modellerinin, insan kayna n n ve mü teri ili kilerinin geli tirilmesi, eriat 
uyum standartlar n n sa lanmas , risk yönetimi ve mü teri haklar n n 
korunmas  eklinde s ralanm t r.100 

1.4.2. Türkiye’de Yap lan Çal malar 

Türkiye’de yap lan çal malarda bankalar n etkinlikleri ölçülürken 
finansal rasyolar n analizi ile parametrik ve parametrik olmayan yöntemler 
yayg n ekilde kullan lm t r. Ülkemizdeki bankalarla ilgili yap lan literatür 
çal malar na k saca a a da de inilmi tir.  

Ölçek ekonomisinin ve banka sahipli inin banka performans na etkisini 
“Veri Zarflama Analizi” yöntemi ile 1989-1998 y llar  için ara t r lm t r. 101 
Çal mada, finansal liberalizasyonun Türk bankac l k sektörünün finansal 
arac l k fonksiyonunu de i tirdi i,  yüksek dolarizasyon ya anan 1990’l  
y llarda bankac l k sektörünün genellikle aç k pozisyonda çal t , 1994 
krizinden sonra bankac l k sektörü için kur riski, yeterli sermaye bulundurma 
gereksinimi ile likidite riski yönetimi daha önemli hale geldi i, 1990’l  
y llardaki yüksek enflasyon oranlar n n mevduat ile kredi aras ndaki faiz 
marj n n artmas na yol açt  ifade edilmi tir. 

2002-2006 y llar  aras nda sektörün ortalama sermayesinin, gecikmeli 
sermayenin, ekonomik büyümenin, portföy riskinin ve sermaye getirisinin 
tutulan sermaye ile pozitif ili kisi bulunmu tur. Buna kar n,  aktif büyüklü ü 
ve mevduat pay  tutulan sermaye ile negatif ili kilidir. 102 

Türkiye'deki kat l m bankalar n n 2000-2009 dönemini kapsayan 
çal mada, hükümetin ve kamuoyunun slami finans konusunda 
hassasiyetinin artt n , kat l m bankac l n n büyümesine ra men 
sektördeki pay n n hala küçük oldu unu, slami bankac l a olan ilginin 
Türkiye’de oldu u gibi dünyada da art  gösterdi ini, küresel kriz döneminde 
slami bankac l k faaliyetlerinin daha güvenli oldu unu, yasal zeminin 
tamamlanmas ndan sonra Türk Hazinesinin de sukuk i lemlerinde iyi bir 
aktör oldu unu ifade etmektedir.103 

                                                                 
100 CIBAFI Global Islamic Bankers’ Survey, Confidence, Risk and Responsible Business 
Practices, Bahrain, ISBN 978-99901-26-12-9, 2016, ss. 24-30. 
101 Muhammet Mercan & Reha Yolalan, The Effect of Scale and Mode of Ownership on the 
Turkish Banking Sector Financial Performance, The ISE Review Vol. 4 No.15, July 2000, ss.1-
26. 
102 Yakup Asarkaya and Serkan Özcan, “Determinants of Capital Structure in Financial 
Institutions:The Case of Turkey”, BDDK Dergisi, Ankara, 2007, ss.91-109. 
103 Liam Hardy, “The Evolution of Participation Banking in Turkey”, Al Nakhlah Online Journal 
on Southwest Asia and   Islamic Civilization, Winter 2012, ss.5-10. 
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2005-2010 dönemleri için kat l m bankalar  ve konvansiyonel bankalar n, 
veri zarflama analizi (VZA) ile finansal rasyolar  kar la t rmal  olarak analiz 
etmi tir. Bu modele göre yap lan çal ma sonucunda, mezkur dönemde 
kat l m bankalar n n ticari bankalara k yasla daha etkin olduklar  sonucuna 
ula lm t r.104 

2006-2014 y llar  aras nda Türkiye’de faaliyette bulunan 11 
konvansiyonel ve 4 kat l m bankas  incelenmi tir. Kredinin takibe dönü me 
oran  ile banka etkinli i aras nda ters ili ki bulunmaktad r. Banka büyüklü ü 
ve net faiz marj  ile etkinlik aras nda pozitif ili ki oldu u anla lm t r. Ayr ca, 
Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar n n konvansiyonel bankalara 
göre daha etkin oldu u bulunmu tur.105  

Piyasa etkinli i, finansal aktörlerin a r  kazanç elde edip etmeme 
durumunu etkileyen en önemli faktördür. B ST 100 Endeks getirisi ve alt 
endeksler getirisi Harvey Do rusall k Testi ile incelenmi tir. Sonuç olarak, 
getirilerde a r l klar n söz konusu oldu u ve etkin piyasa hipotezinde geçmi  
bilgiler kullan larak a r  kazanç elde edilebilece i ifade edilmi tir. 106 

2005-2008 dönemini kapsayan çal malarda konvansiyonel bankalar ve 
kat l m bankalar n n farkl l klar n , t-testi ve lojistik regresyon metotlar  
kullan larak incelenmi  ve her iki tür bankan n operasyonel faaliyetlerinin 
birbirinden farkl  yönleri ortaya konulmaya çal lm t r. Ancak, bütün 
bankalar n hemen hemen ayn  mevzuata tabi olmas  veya ayn  rekabet 
ko ullar nda faaliyet göstermesi sebebiyle iki banka türü aras nda büyük 
farkl l k bulunamam t r.107 

Asutay’ n (2012) yay mlad  “Aspirations of Islamic Moral Economy vs 
the Realities of Islamic Finance” slami finansal kurulu lar n etik ilkeleri 
gözeten bir slam ahlak ekonomisine sahip olmalar  gerekti ini ifade 
etmektedir.108 

                                                                 
104 Bünyamin Er & Mustafa Uysal, “Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Kat l m Bankalar n n 
Kar la t rmal  Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi De erlendirmesi”, Atatürk Üniversitesi 
ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Say : 3-4, 2012, ss.365-384. 

105 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.90-95. 
106 Gürcan Malc o lu ve Mücahit Ayd n, “Borsa stanbul’da Piyasa Etkinli inin Analizi: Harvey 
Do rusall k Testi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2016, ss.112-123. 
107  Parlakkaya, R., Curuk, S.A., “Using Financial Ratios to Distinguish between Participation 
and Conventional Banks: A Case Study of Turkey”, Ege Academic Review, Vol. 11 No. 3, 
2011, ss.397-405. 
108 Mehmet Asutay, “Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: 
Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance”, Asian and African 
Studies, Vol. 11 No.2, 2012, ss.93-113. 
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Kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar  inceleyerek kriz 
döneminde hangi banka türünün daha stabil oldu u ara t r lm t r. Çal ma 
kapsam nda 2006-2011 dönemi için trend analizi metodu ile bankalar n y ll k 
finansal rasyolar n  incelenmi tir. Sonuç olarak 2008 global ekonomik krizi 
sürecini de kapsayan dönemde kat l m bankalar n n karl l k, likidite ve risklilik 
bak m ndan daha stabil oldu unu tespit etmi tir.109 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
109 Metin Akta , “Stability of the Participation Banking Sector Against the Economic Crisis in 
Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3 No.1, 2013, 
ss.180-189. 
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2. Bölüm 

slami Bankac l n Kavramsal Çerçevesi Ve leyi  
Mekanizmalar  

2.1. slami Bankac l n Kavramsal Çerçevesi 

Konvansiyonel bankac l kta paran n zaman de eri genellikle faizin temel 
nedenlerinden biridir. slami esaslara göre çal an kurulu lar n paras n  at l 
tutmas  paran n zaman de eri nedeniyle zarara u ramas na yol açacakt r. 
Bu sebeple, insanlar n paras n  at l tutmayarak risk payla m ndan hareketle 
verimli yat r mlara veya ortakl klara dönü türmesi beklenmektedir. slami 
finansta kredinin nakit para olarak do rudan tüketiciye verilmesi mümkün 
de ildir. Finans sa layan slami bankan n finansman sa lanacak mal  
mü teri ad na almas  ve sonraki a amada ise mal  taksitle mü teriye satmas  
ile finansman kulland r m  gerçekle mesi gerekmektedir. 110 

Ticari kurulu lar n en temel amac  kar maksimizasyonun sa lanmas d r. 
Bu amaca ula mak için gelirlerin maksimum seviyeye ç kar lmas  ve 
giderlerin ise minimum düzeye indirilmesi gerekmektedir. Ticari bir kurulu  
olarak, banka kar n  P (profit), toplam geliri R (revenue) ve maliyeti ise C 
(cost) simgeleri ile gösterecek olursak kar maksimizasyonu a a daki formül 
ile gösterilebilir.111 

Kar (P) = max(R)-min(C) = Maksimum Getiri-Minimum Maliyet  

Modern bankac l k sisteminde kar maksimisazyonun ön planda olmas  
bazen sözle melerin mü teriler aleyhine haz rlanmas na yol açabilmektedir. 
Faizsiz finans sistemine dayal  sözle melerde kesinlikle faize yer verilmedi i 
gibi sözle melerin garar (a r  belirsizlik ve haks zl k) içermemesi 
gerekmektedir. Garar sözle mede yer alan unsurlar n bir tarafa malum 
olmas na kar n di er tarafa meçhul olmas  durumudur.  

Garar taraflardan birisinin müdahalesi ile ortaya ç k yorsa bu durumda 
hile söz konusudur. Tam garar içeren i lemlerin ayn  zamanda kumar 
oldu unu, az garar (cehalet) içeren i lemlerin ise kumar olmayaca  ifade 
edilmektedir.112 slam hukukunda, sözle melerin tüm hükümlerinin aç k 
olmas , spekülasyon ve manipülasyon içermemesi; etik ilkelere dayanmas , 

                                                                 
110 Salman Ahmed Shaikh, “Islamic Banking in Pakistan: A Critical Analysis”, Journal of Islamic 
Economics, Banking and Finance, Forthcoming, 2013, ss.1-19 
111 Batu Tunay ve Murat Silpar, “Türkiye Ticari Bankac l k Sektöründe Karl l a Dayal  
Performans Analizi”, Türkiye Bankalar Birli i, stanbul, 2006, ss.1-35. 
112 Servet Bay nd r, slam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankac l k, Ra bet Yay nlar , 
stanbul, 2005, s.98. 
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toplumun refah n  yükseltmesi ve gelir da l m n n adil bir ekilde 
bölü ülmesine yard mc  olmas  beklenmektedir.  

Gazali ticari i lemlerdeki haks zl klar  2’ye ay rmaktad r. Karaborsac l k, 
faiz ve kalpazanl k gibi i lemleri genel olan ticari zulümler alt nda 
s n fland rmaktad r. Sadece mü teri ile s n rl  kalan zulümleri ise mal  a r  
övmek, mal n kusurlar n  gizlemek, ölçü ve tart da hile yapmak ile fiyat  
gizlemek eklinde s ralamaktad r113. Mutaffifin suresinin ilk ayetlerinde de 
al veri te hile yapanlar uyar lmakta ve k nanmaktad r. 

slami finans temelde bireyler aras ndaki sözle melere dayanmaktad r. 
Ticari ili kilerde sözle me yap lmas  hususu Kuran-  Kerimde yer almaktad r. 
Örne in, Bakara suresinin 282 nci ayetinde,  borçlanma durumunda 
taraflar n yapmas  gerekenler detayl  bir ekilde aç klanm t r. Söz konusu 
ayette ticaretin e anl  (al m-sat m) olmas  durumunda yaz l  sözle meye 
gerek olmayaca ; ancak, vadeli i lemlerde ve borçlarda sözle melerin yaz l  
hale getirilmesi ve ahitlerin tutulmas  emredilmektedir. Bu ayet ticari 
faaliyetlerde olu abilecek anla mazl klar n giderilmesi için son derece aç k 
hükümler getirmektedir.  

slam hukukunda kar l kl  r za ile yap lan ticarette taraflar n al m-sat m 
ve mal-mülk üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi serbesttir. Örne in ticarette 
kar haddinin s n rland r lmas  söz konusu de ildir. Ancak bu serbestîye, 
taraflar n di er taraf  sömürmesine izin vermemektedir. Dolay s yla ticari 
i lemlerde kar oran  belirlenirken kanaat, itidal, ho görü ve kolayl k gösterme 
gibi dini adab n gereklerine riayet etme mecburiyeti bulunmaktad r. Ticari 
muamelelerde aldatma, gabin, hile, ikrah, yan ltma, gafletten yararlanma, 
kar  çarp tma, ihtikâr gibi birey ve toplum zarar na olan i lemlere cevaz 
verilmemektedir.  slami kurallar n hakim oldu u bir piyasada sadece suni 
nedenlerden kaynaklanan ve piyasan n sa l kl  i lemesini önleyen aç k bir 
durumda piyasaya ve fiyatlara müdahale edilebilir. Di er bir ifadeyle 
yetkililer, garar  (belirsizlik) önlemek ve aldanma sebeplerini ortadan 
kald rmak amac yla piyasaya müdahalede bulunabilirler.114  

Devlet ba kan  vatanda lar n  koruyucu ve gözetici olmal d r. Kamu 
menfaatini (mesalih-i mürsele) dü ünerek gerekli müesseseler kurmas  ve 
gerekti inde sat c lar n piyasada a r ya gitmesini önlemek amac yla fiyatlara 
narh koymas  mümkündür. Kur’an-  Kerimde zekat verilecek 8 s n ftan biri 
olarak say lan kalpleri slama s nd r lacak olanlar (müellefetü’l Kulub) Hz. 
Peygamber döneminde gerekli paylar  alm lard . Ancak Hz. Ömer bu 
kimselerin devlet hazinesinden (Beytü’l Mal) almakta olduklar  maa  kesti. 

                                                                 
113 Cafer Sad k Yaran, slam Ahlak Esaslar , Anadolu Üniversitesi lahiyat Önlisans Program , 
Eski ehir, 2015, ss. 174-175. 
114 Mehmet Bayyi it, I. Uluslararas  slam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri 
Kongresi, Kombad Yay nlar , Konya, 1996, ss. 1024-1025. 
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Halife’nin bu uygulamas  Kur’an- n emredici hükmünü iptal manas na 
gelmemektedir. Müslümanlar n yeterince güçlendi ini ve art k onlar n 
deste ini mal ile almaya ihtiyaç kalmad n  dü ündü ü için bu uygulamay  
geçici olarak sonland rm t r. Bundan sonra herhangi bir yer ve zamanda 
müellefetü’l Kulub’a ihtiyaç olursa, insanlar  slam’a s nd rmak veya dü man  
def etmek için bu uygulamaya ba vurulabilir. 115 

2.1.1. slam n Finansa Bak  

slam dini; tembellikten, dilencilikten ve aylakl ktan dolay  ortaya ç kan 
i sizli e asla izin vermemektedir. slam dini dindarl k kisvesi alt nda tembel 
tembel oturmay  haram saym t r. slam bir kenara çekilerek veya ruhban 
hayat  ya ayarak (Hadid Suresi, 27) i siz güçsüz oturup dualar okuyarak 
zaman geçirmeyi kabul etmez.  badetler belli vakitlerde yap ld  için geri 
kalan zamanlarda insanlar n çal mas  ve yeryüzüne da l p Allah’ n 
lütfundan nasiplerini aramalar  emredilmektedir116 (Cuma Suresi, 10). 

Finans sisteminde kasada duran ve yat r ma dönü meyen at l para 
enflasyondan dolay  de er yitirir. Hâlbuki bu para ile bir mal, gayrimenkul 
veya emtia al n rsa onun fiyat  zamanla de i mektedir. Bu sebeple, slam 
ekonomisi paran n at l tutulmas n  tavsiye etmemektedir. Toplumdaki refah 
seviyesinin artt r labilmesi için paran n ekonomiye kazand r lmas , yat r ma 
dönü türülmesi, sermayenin adil bir ekilde da t lmas  tavsiye edilmektedir.  

slam hukukunda ibadetlerde aslolan haraml k, muamelatta ise 
mubahl kt r. Allah ve Resulu taraf ndan belirlenmemi  hiçbir ibadet ekli 
slami say lamaz. Örne in hiç kimse namaz vakitlerini 5’ten yukar ya 
yükseltmeye veya azaltmaya gücü yetmeyece i gibi rekâtlar n say s n  da 
de i tiremez.  Aile, e ya, ticaret ve borçlar hukuku kapsam ndaki i lemlerde 
(muamelat) Allah ve Resulu taraf ndan yasak getirilmemi  ise mubah kabul 
edilmektedir. Ancak hakk nda hüküm bulunmayan ey bireye ve topluma 
zararl  ise caiz de ildir117.  

Kur’an-da e ya, davran  ve ticarette ölçü helallik ve temizliktir. Haram 
k l nan domuz, içki, kan ve insan tabiat n n pis sayd  eylerin al m-sat m , 
kullan m  ve ticareti de yasakt r. Peygamber efendimizden rivayetle, “içilmesi 
haram k l nan eyin sat lmas  da haramd r.” ifadesine yer verilmektedir. Bu 
sebeple yat r m yap lacak sektör yahut finansman sa lanacak mal veya 
hizmetin caiz olan faaliyetlerden olup olmad  ara t r lmal d r. slami para ve 

                                                                 
115 Mustafa Ahmet ez-Zerka, slam Hukuku I, Çeviri: Servet A rman, Gündönümü Yay nlar , 
stanbul, 2006, ss. 109, 152 ve 153. 

116 Seyyid Kutup, slam-Kapitalizm Çat mas , Beka Yay nc l k, stanbul, 2015, s. 70, ISBN: 
9786954486984. 
117 shak Emin Aktepe, slam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankac l k, Erkam 
Matbaas , stanbul, 2010, ss. 29-30. 
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sermaye piyasalar nda; içki, tütün mamulleri, sarho  edici maddeler, faizcilik, 
domuz ticareti, kumar, silah sanayi ve fuhu  gibi sektörlere finansman 
sa lanamaz.118    

slam dininin ferdi mülkiyet konusundaki görü ü kapitalist sistem ve 
komünizm görü ünden tamamen farkl d r. Zira slam dininde ferdi mülkiyet, 
slam dininin çizdi i s n rlar dâhilinde ve slami yollarla kazan lan mülkiyet 
esas na dayan r. Buna göre; faiz (riba), kumar (maysar), hile, h rs zl k, 
ya ma, soygunculuk, karaborsa ve fahi  kazanç yoluyla elde edilen gelirler 
gayri slami yollarla elde edilen gelirlerdir. Kazanç ve mülkiyetin temelinde 
emek, çal ma veya ortakl a dayal  giri im sermayesi yer almal d r. 119 slam 
dini servet birikimine kar  olmamakla birlikte servetin zenginler aras nda 
dola an bir mal olmas n  da yasaklamaktad r (Ha r Suresi, 7). Bu sebeple 
mülkiyet ve servet da l m ndaki e itsizli i gidermek için Müslüman toplumlar 
zekât, sadaka, karz-  hasen ve vak f gibi uygulamalara ba vurmu tur. 

slam dini mal ve servetin bat l yollardan elde edilmesini yasaklad  gibi 
haram yollara sarf edilmesini de yasaklamaktad r. Mal ve servette toplumun 
bütün kesimlerinin hakk , katk s  ve yetkisi bulundu undan sermayenin 
toplum aleyhine ve zarar na kullan lmas na cevaz verilmemektedir.  çki 
kullan m , kumar, fuhu , Allah ad na kesilmeyen ve helal olmayan g da için 
para tüketilmesine izin verilmedi i gibi bu tür i lemlerin finansman  da 
haramd r. slam dini helal olsa bile, israfa meyledilmemesini ve cimrilik 
yap lmamas n , bunlar n aras nda orta bir yolun tutulmas n  
emretmektedir.120  

slam hukukunun temel amaçlar  “Makas d’ü - eria” ad  alt nda be  
kategoride belirlenmi tir. Bunlar; can n, dinin, akl n, neslin ve mal n 
korunmas  eklindedir. Bu be  maddeyi dikkate ald m zda slam 
hukukunun insanlar n gerçek menfaatlerini önceleyen ve muhafaza eden bir 
anlay a sahip oldu u görülmü  olacakt r121.                                                                         

Mecelle’nin 26 nc  maddesinde,  “Zaruretler memnu olan eyleri mübah 
k lar.” ifadesi yer almaktad r. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar 
zarar n defedilmesi ve menfaatin temin edilmesidir. Bir hastan n ameliyat  
esnas nda alkol içeren narkozun kullan lmas  veya tedavi amac yla uruplara 
bir miktar alkol eklenmesi zaruret ilkesi çerçevesinde 
de erlendirilmektedir.122 Ancak her bir zaruretin kendi artlar nda 
                                                                 
118 Servet Bay nd r, a.g.e., 2005, ss. 36-38. 
119 Seyyid Kutup, a.g.e., 2015, ss. 51-53. 
120 smail Çapak, Kur’an ve Ekonomi, Sokak Kitaplar  Yay nlar , Temmuz 2012, stanbul, 
ISBN:978-605-5303-57, ss. 27-28. 
121 Tahsin Görgün, slam Ahlak Esaslar , Anadolu Üniversitesi lahiyat Önlisans Program , 
Eski ehir, 2015, s.79. 
122 Yahia Abdul-Rahman, The Art of Riba Free (RF) Islamic Banking and Finance, 2. Edition, 
John Wiley & Sons, New jersey, 2014,  ss. 84-85. 
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de erlendirilmesi gerekmektedir. slam hukukunda bir kimse hakk ndan 
fazlas n  alamayaca  gibi, hakk ndan eksik olan  almaya da zorlanamaz. Bu 
sebeple, slam âlimlerinin ço unlu una göre paran n de erinde zamanla 
önemli derecede de i iklik oldu u durumlarda, her hangi bir ön arta ba l  
kalmadan ödemelerin enflasyon oran  dikkate al narak art r ml  yap lmas n n 
caiz olaca  ifade edilmektedir. 

Baz  istisnai durumlarda slam hukukunda yer alan emredici kurallar n 
esnetilmesi de mümkündür. Örne in da  ba nda kalan ve açl ktan ölmek 
üzere olan bir Müslüman n ba ka herhangi bir yiyecek bulamamas  
durumunda zaruret miktar n  a mamak kayd yla domuz eti yemesine cevaz 
verilmektedir. (Bakara, 173). Burada dikkat edilmesi gereken husus 
istisnalar n kaide haline getirilmemesi ve haddin a lmamas d r. Bu sebeple, 
faizsiz finansa ili kin olarak baz  durumlarda haddin a lmamas  ve 
istisnalar n kaide haline getirilmemesi kayd yla baz  finansal i lemlere izin 
verildi i görülmektedir. Örne in, bir Müslüman tüccar n iflas e i ine gelmesi 
durumunda faizli bankaya gitmek yerine kat l m bankalar ndan finansman 
temini amac yla tavarruk i lemlerine ba vurabilece i ifade edilmektedir. 
Esas nda herhangi bir zaruret bulunmad  halde, faizsiz finansman modeli 
ile çal an bankalar n hile-i eriye yaparak geleneksel bankalar gibi nakit 
paraya ula mak amac yla tavarruk i lemlerine ba vurmas  ve bunun devaml  
hale getirilmesi caiz de ildir.  

Kuran-  Kerimde ifade edildi i üzere, slam dini sermayenin belli ba l  
gruplar aras nda toplanmas na ve di er kesimlerin fakir kalmas na asla r za 
göstermemektedir. Bununla birlikte Müslümanlar n sermaye sahibi olmalar  
da yasaklanmam t r. Peygamber Efendimiz (sav) “Veren el, alan elden 
üstündür” sözüyle müslüman bireylerin sermaye sahibi olup ekonomik 
ba ms zl n  kazanmas n  ve di er kesimler ile payla mas n  tavsiye 
etmektedir. 

Konvansiyonel iktisad n homoeconomicus kabulü, slam’ n bat l olarak 
nitelendirdi i yollardan gelir ve servet elde etmeye neden olmaktad r. 
Nitekim Kuran-  Kerimin Nisa Suresi 29 uncu ayetinde, kar l kl  r za ve 
ticaret esaslar  gözetilmeden haks z yolla mallar n yenilmesi 
yasaklanmaktad r. Tevbe Suresi 34 üncü ayette de, haham ve rahiplerin 
birço unun insanlar n mallar n  haks z yollardan yediklerini, insanlar  Allah 
yolundan engellediklerini, alt n ve gümü ü y p infak etmediklerini ve ac kl  
azaba müstahak olacaklar n  vurgulanmaktad r.  

Bat l yolla mal edinmek bir mal  veya hizmeti bedelini ödemeden veya 
sahibinin r zas  d nda almak, faiz, kumar, rü vet, i gal, ölçü ve tart da hile, 
h rs zl k, rü vet, gasp, yetim mal  yemek, talih, ans oyunlar , karaborsa ve 
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tefecilik gibi durumlarda ortaya ç kar.123 slam hukukunda emir ve yasaklar n 
tamam  Allah taraf ndan belirlenmi tir. Allah’ n belirlemi  oldu u kurallar  
bizlere vahiy yoluyla intikal ettiren Peygamber Efendimiz (sav) ayetlerden ne 
anla lmas  gerekti ini bizlere aç klam t r. Peygamber Efendimiz yukar da 
say lan bu fiillerin tamam n n haram oldu unu Kuran-  Kerim ile bize 
bildirmektedir. Kuran  Kerim’de; “Peygamber size neyi emrettiyse onu al n z, 
sizi neyden sak nd rd ysa ondan kaç n n z.”  emri gere ince uyulmas  
gereken ikinci kaynak da sünnet kabul edilmektedir.  

Yerde ve gökte yer alan her ey Allah’ nd r. (Lokman 26, Nisa 126) Allah 
yeryüzündeki mülkü ve mallar  insan n emrine amade k larak (Casiye 13) 
onu dünyadaki halifesi (Bakara 30) olarak tan mlam t r. Bu sebeple, e ya 
üzerindeki hakimiyet ve mülkün asl n n gerçekte Allah’a ait oldu u, insanlar n 
mallar üzerindeki yetkisinin ise sadece bir tür ariyet (ödünç) oldu u ifade 
edilmektedir.124  

slami bir toplumunda tüm Müslümanlar karde  kabul edildi inden 
yard ma muhtaç olan ki ilerle yard mla mak mecburidir. Kur’an- n pek çok 
yerinde öyle buyrulur: “Öyle ise akrabaya, yoksula ve yolcuya hakk n  ver.” 
(er-Rum, 30/38). “Onlar, mallar nda isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar 
için belli bir hak bulunan kimselerdir” (el-Mearic, 24-25). “Allah’ n kendilerine 
lütfundan verdi i nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hay rl  
oldu unu sanmas nlar. Hay r! O kendileri için bir erdir. Cimrilik ettikleri ey 
k yamet gününde boyunlar na dolanacakt r. Göklerin ve yerin miras  
Allah’ nd r. Allah, yapt klar n zdan hakk yla haberdard r” (Al-i mran, 3/180). 
“Birbirinizle iyilik ve takva üzere yard mla n; günah ve haks zl kta 
yard mla may n.” (Maide, 5/2) te bu dü ünceden hareketle slam dini,  a r  
derecede s k nt ya dü en borçluya mühlet verilmesini emretmi , hatta bu 
durumda borcun infak ve sadaka mahiyetinde silinmesini tavsiye etmi tir. 
Ancak buna kar l k ödeme imkan  buldu u halde borcunu ödemeyen 
borçluyu da zalim say p cezaland r lmas  gerekti ini de eklemi tir. 125 

2.1.2. slami Bankac l kta Yasal Otoriteler 

kinci Dünya Sava 'ndan sonra ülkelerin yeniden yap land r lmas  ve 
kalk nd r lmas  amac yla Dünya Bankas  kurulmu tur. slam ülkelerinin ve 
Müslüman toplumlar n eriat ilkelerine uygun olarak ekonomik kalk nmas n  
sa lamak amac yla slam Kalk nma Bankas  kurulmu tur.  

                                                                 
123 Syed Abul A’la Mavdudi, Economis System of slam, slamic Publications Ltd. Lahore, 
Pakistan, 1996, s. 49. 
124 Seyfettin Aslan ve Vedat Koçal, slam Kaynaklar nda Devlet ve Ekonomi Dü üncesi, 
slam Ekonomisi ve Finans , Umuttepe Yay n, stanbul, 2016, s.25. 

125 shak Emin Aktepe, slam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankac l k, Erkam 
Matbaas , stanbul, 2010, ss. 25-26 
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Konvansiyonel bankac l kta en yayg n risk yönetimi olarak Basel 
Komitesinin yay mlam  oldu u Basel Kriterleri dikkate al n rken slami 
bankac l kta risk yönetimi olarak slami Finansal Hizmetler Komitesinin 
yay mlam  oldu u standartlar en önemli standartlard r.  

Mevduat bankalar  için muhasebe ve denetim alan nda en önemli 
Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar  (UFRS) iken slami bankac l k 
alan nda slami Finans Kurulu lar  çin Muhasebe ve Denetleme Kurumu 
bulunmaktad r. Ayr ca, bu kurum slami finans kurulu lar  için etik ilkeler ve 
eria ilkeleri kapsam nda standartlarda yay mlamaktad r. 

Uluslararas  slami Likidite Yönetimi Kurumu sukuk i lemleri ihrac na 
arac l k, al m-sat m , yabanc  yat r m n te vik edilmesi, uluslararas  
ba lant lar n kurulmas  ve finansal istikrar n sa lanmas  amac yla 
Malezya’n n Ba kenti Kuala Lumpur’da kurulmu tur.  slami finans alan ndaki 
otoritelerin kurulu  tarihi, kurulu  yeri ve görevleri a a daki tabloda 
özetlenmi tir.  

Tablo 1: slami Finansal Otoriteler 

Kurulu  Ad  Kurulu  
Tarihi 

Kurulu  
Yeri Görevleri 

slam Kalk nma 
Bankas  (IDB) 1973 Cidde 

eriat ilkelerine uygun ekonomik 
kalk nma, yoksullu un 
azalt lmas , sa l k ve e itim 
hizmetlerinin geli tirilmesi ve 
finansman sa lama 

slami Finans 
Kurulu lar  çin 
Muhasebe ve 
Denetleme 
Kurumu 
(AAOIFI) 

1991 Bahreyn 

er'i standartlar, muhasebe 
standartlar , denetim standartlar , 
etik ilkeler ve kurumsal yönetim 
standartlar  

slami Finansal 
Hizmetler 
Komitesi (IFSB) 

2005 Malezya 
Risk yönetimi, kurumsal yönetim, 
effafl k, piyasa disiplini, stres 

testi 

Uluslararas  
slami Likidite 

Yönetimi 
Kurumu   (IILM)  

2010 Malezya 

K sa vadeli likidite ihtiyac n n 
giderilmesi, sukuk i lemleri 
ihrac na arac l k, yabanc  
yat r m n te vik edilmesi ve 
finansal istikrar n sa lanmas  

Kaynak: Bu tablo taraf m zdan olu turulmu tur. 
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2.1.2.1. slam Kalk nma Bankas  ( KB) 

slam Kalk nma Bankas  (Islamic Development Bank-IDB) Grubu (IDB 
Group) Aral k 1973’te Cidde’de kurulmu  ve resmi olarak 20 Ekim 1975’te 
faaliyetine ba lam t r. IDB Group’un amac , üye ülkelerin ve Müslüman 
topluluklar n ekonomik kalk nmas n  ve toplumsal ilerlemesini eriat 
ilkelerine ( slam Hukuku) uygun olarak desteklemektir. Bu Grubun içinde 
slam Kalk nma Bankas  (IDB), slami Ara t rma ve E itim Enstitüsü (IRTI), 
slami Yat r m ve hracat Kredileri Sigortas  Kurumu (ICIEC), slami Özel 
Sektörü Kalk nd rma Kurumu (ICD) ve Uluslararas  slami Ticaret Finans 
Kurumu (ITFC) olmak üzere 5 kurulu  yer almaktad r.  Genel Merkez Suudi 
Arabistan’ n Cidde ehrinde olmakla birlikte Fas, Malezya, Kazakistan ve 
Senegal olmak üzere 4 bölgesel ofis ve 15 üye ülkede ise temsilcilik 
bulunmaktad r.126 

IDB'nin misyonu, yoksullu un azalt lmas , sa l k hizmetinin 
geli tirilmesi, e itimin te vik edilmesi, yöneti imin geli tirilmesi ve halk n 
refah düzeyinin art r lmas  ve nitelikli insan kayna n n yeti tirilmesidir.   

IDB Grup genellikle; kamu ve özel sektör proje finansmanlar , 
yoksullu un azalt lmas na yönelik kalk nma yard mlar , KOB  ve ticaret 
finansman , üye ülkeler aras nda ekonomik ve ticari i birli i, slami finansal 
kurulu lara do rudan sermaye yat r m , yat r m ve ihracat kredileri için 
sigorta, slami ekonomi ve bankac l k için ara t rma ve e itim programlar ,  
vak f yat r m ve finansman , üye ülkeler ve üye olmayan Müslüman toplumlar 
için özel yard m ve e itim destekleri ve acil durum yard m  gibi alanlarda 
faaliyet göstermektedir. IDB'nin finansman kaynaklar  ba lang çta 
hissedarlar n koydu u sermaye iken, kaynak talebindeki art la birlikte ilk 
defa 2003 y l nda Sukuk piyasas na girmi tir. 2010 itibar yla söz konusu 
grubun ihraç etti i sukuk tutar  3,5 milyar USD olmas na kar n yak n 
zamanda 6,5 milyar USD’ye a ç kar lmas  planlanmaktad r. 127  

2.1.2.2. slami Finans Kurulu lar  çin Muhasebe ve Denetleme 
Kurumu 

slami Finans Kurulu lar  çin Muhasebe ve Denetleme Kurumu 
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions-
AAOIFI) 1991’de kar amac  gütmeyen tüzel ki ili e sahip uluslararas  bir 
kurulu  olarak Bahreyn’de faaliyetine ba lam t r. Kurucu üyeler aras nda 
IDB, Kuwait Finance House ve Dallah Albaraka Group yer almaktad r. Bu 
Kurum 1999’da “F k h Kurulu”nu kurarak muhasebe ve denetim standartlar  

                                                                 
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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yay nlam t r. F k h Kurulu y lda 4 kez toplanan 3 ayr  komisyondan 
olu maktad r. Komisyonlar genellikle alt komisyonlara ayr lmakta ve gerekli 
çal malar alt komisyonlarda yap lmaktad r. Belli bir a amaya getirilen 
görü ler üst komisyonun gündemine al n p tart lmaktad r. Toplant lardan 
biri Mekke-yi Mükerreme’de, biri Medine-yi Münevvere’de di er ikisi ise farkl  
yerlerde gerçekle tirilmektedir. F k h Kurulu’nun yay nlad  standartlar 
oybirli i veya oyçoklu u ile kabul edilmekle birlikte kararlar n önemli bir k sm  
oybirli i ile kabul edilmi tir. Standartlar tek bir âlimin, ahs n veya bankac n n 
ki isel kararlar ndan ziyade F k h Kurulu’nun görü lerini yans tmaktad r. 
Konu hakk nda farkl  görü  veya mütalaas  olan üye toplant  tutanaklar na 
kendi ki isel görü ünü kaydedebilir, ancak ba lay c  olan heyet karar d r. 
Herhangi bir âlimin yay mlanan standartlarda hata veya yanl  bulmas  
durumunda görü lerini AAOIFI genel sekreterli ine gönderir. Bu durumda 
F k h Kurulu standartlar  gözden geçirmek üzere komisyon kurar.128 

AAOIFI’nin organizasyon yap s  genel sekreterlik, mütevelli heyeti, icra 
kurulu, genel kurul, f k h kurulu ile muhasebe ve denetim standartlar  
komisyonundan olu maktad r. Genel sekreterlik icra kurulu murahhas üyesi 
olup genel kurul, mütevelli heyeti, standartlar komisyonu, f k h kurulu ve alt 
komisyonlar n çal malar n  organize eder. Mütevelli heyeti genel kurul 
taraf ndan atanan yirmi ki iden olu maktad r. cra kurulu, ba kan, mütevelli 
heyetinden iki üye, genel sekreter, standartlar komisyonu ba kan  ve f k h 
kurulu ba kan  dahil alt  üyeden olu maktad r. Genel kurul, kurucu üyeler, 
ortak üyeler ve gözlemci üyelerden olu maktad r. F k h kurulu, mütevelli 
heyeti taraf ndan be  y ll na atanan yirmi üyeden olu maktad r. Muhasebe 
ve denetim standartlar  komisyonu mütevelli heyeti taraf ndan be  y ll na 
atanan yirmi üyeden müte ekkildir.  

AAOIFI’nin amaçlar n  k saca 4 ana ba l kta s ralamak mümkündür129.  

1- slami Finans Kurulu lar  için muhasebe ve denetim standartlar  
olu turmak. 

2- E itim, konferans, sempozyumlar düzenlemek, süreli yay nlar 
ve ara t rmalar yapmak. 

3- slami standartlar  haz rlamak, yay mlamak, incelemek, 
aç klamak ve tashih etmek. 

4- Yat r mc lar n finansal tablolara olan güvenini artt rmak ve bu 
kurulu larla çal malar n  özendirmek.  

Bo aziçi Üniversitesi, slam Kalk nma Bankas ’na ba l  slami 
Ara t rmalar ve E itim Enstitüsü (IRTI), Dünya Bankas  ve Deloitte ba ta 
                                                                 
128 Faizsiz Bankac l k Standartlar , Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i, Yay n No: 2., stanbul, 
2012, ss. 13-20, 38.  
129 Faizsiz Bankac l k Standartlar , Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i, Yay n No: 2., stanbul, 
2012, ss. 21-30. 
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olmak üzere çe itli kurulu larla i birli i halinde 4-5 Nisan 2016 tarihinde 
stanbul’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  sunmu tur. Söz konusu sempozyumda 
AAOIFI’nin çal ma usul-esaslar  ve yay mlanan standartlar hakk nda k saca 
bilgi verilerek Dünya Bankas , IDB, denetim otoriteleri ve akademik camia ile 
i birli i tesisinin önemli oldu una vurgu yap lm t r.  

Halihaz rda AAOIFI taraf ndan yay nlanm  olan muhasebe, denetim, 
etik ilkeler ile er’î konularda toplam 97 adet standart yay mlanm t r. Merkez 
bankalar , düzenleyici otoriteler, finansal kurulu lar ile muhasebe ve denetim 
irketleri dahil olmak üzere AAOIFI’nin halihaz rda 45’den fazla ülkeden 

200’ün üzerinde üyesi bulunmaktad r.  Ülkemizde BDDK da AAOIFI’ye 
düzenleyici ve denetleyici otorite statüsünde üye olmu tur.130 Söz konusu 
standartlar Arapça, ngilizce, Frans zca, Urduca ve Rusça’ ya çevrilmi tir. Bu 
standartlar n Türkçe’ye kazand r lmas na yönelik çal malar devam 
etmektedir.  

2.1.2.3. slami Finansal Hizmetler Komitesi  

Bank Negara Malaysia’n n (BNM) gözetim, denetim ve etkin risk 
yönetim çerçevesinde slami bankac l n büyümesine ve slami finansal 
sistemin sa laml n n devam na yol açmak amac yla slami Finansal 
Hizmetler Komitesi (Islamic Financial Services Board- IFSB) 2005 y l nda 
kurularak slami finansal kurulu lar için risk yönetimi düzenlemelerini hayata 
geçirmi tir. 

Aral k 2016 tarihi itibar yla mezkur kurulu un 70’i düzenleyici ve 
gözetleyici otorite, 8’i uluslararas  organizasyon, 110’u finansal kurulu  
olmak üzere toplam 188 üyesi bulunmaktad r. Söz konusu kurulu lardan 31 
tanesi tam üyelik (full member), 32 tanesi yard mc  üyelik (associate 
member) ve geriye kalan 124 üye ise gözlemci üye (observer member) 
statüsündedir. Birçok Müslüman ülkenin düzenleme ve denetleme 
otoritesinin yan  s ra, IDB, Dünya Bankas , IMF, Bank of England, Banque 
Centrale du Luxemburg, Hong Kong Monetary Authority,  The Bank of Korea 
ve Monetary Authority of Singapure gibi kurulu lar da IFSB üyesidir. 131 

IFSB standartlar n n daha iyi anla labilmesi için üye ülkelere yard mc  
olmak amac yla e-learning ve bizzat personel görevlendirmek suretiyle 
yerinde e itim faaliyetleri de gerçekle tirmektedir. Bu kapsamda, BDDK 
çal anlar na Haziran 2016’da slami kurulu lar için sermaye yeterlili inin 

                                                                 
130 BDDK-AAOIFI, Bas n Aç klamalar , 15 Haziran 2016.  
131 http://www.ifsb.org/membership.php, 29.12.2016. 
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hesaplanmas , likidite yönetimi ve eria kurullar  standartlar  hakk nda IFSB 
taraf ndan bir haftal k e itim verilmi tir. 

2.1.2.4. Uluslararas  slami Likidite Yönetimi Kurumu  

Uluslararas  slami Likidite Yönetimi Kurumu (International Islamic 
Liquidity Management Corporation - IILM), slam kalk nma bankas  ve 
TCMB dâhil dünyadaki 9 merkez bankas n n 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 Birle ik Arap Emirlikleri’dir. IILM sukuk i lemlerinin ihrac na 
arac l k, al m-sat m  veya vadesine kadar elde tutma gibi önemli fonksiyonlar 
icra etmektedir. Ayr ca, bu kurumun yapt  finansal i lemlerinin eriata 
uyumlu olmas  zorunlulu u bulunmakla birlikte, yabanc  yat r m n te vik 
edilmesi, uluslararas  ba lant lar n kurulmas  ve finansal istikrar n 
sa lanmas  gibi fonksiyonlar  da bulunmaktad r.132 

IILM’in en önemli amaçlar ndan birisi, üye ülkelerin varl klar n  varl k 
kiralama irketine (VK -SPV) devretmek suretiyle sukuk i lemlerine konu 
etmesi ve slami finansal kurulu lara likidite sa lamas d r. IILM’in ihraç etti i 
sukuklar n A notuna sahip olmas  piyasaya daha yüksek itibar görmelerine 
ve daha likit olmalar na imkan tan maktad r. Bu sayede uzun vadeli olan 
varl klar 3, 6 veya 12 ayl k sukuklara konu yap larak finansman sorunu 
çözülebilmektedir. 

IILM’in ihraç etti i ka tlar genellikle dolar cinsinden olmakla birlikte 
farkl  para birimleri üzerinden de i lem görebilmektedir. Yap lan i lemlerin 
slami finansa uygun oldu unu denetlemek üzere bu kurumun kendi 
bünyesinde eria Kurulu bulunmaktad r. Söz konusu kurumun ihraç etti i 
varl klar hem slami bankalar ve hem de konvanisyonel bankalar taraf ndan 
al nmaktad r. slami bankalara sa lad  en önemli fayda bu sukuklar n likit 
olmas  ve merkez bankalar  nezdinde rehin tutularak finansman sorununun 
çözülmesidir. Konvansiyonel bankalar n bu ka tlar  tercih etmesinin en 
önemli sebepleri ise yüksek likiditeye sahip olmalar  ve yüksek getiri 
sa lamalar d r. AAOIFI kararlar na göre ihraç edilecek sukuklar n eriat 
uyumlu olabilmesi için portföy yap s ndaki varl klar n en az %51’inin fiziki 
k ymeti olan sabit varl k olmas  ve commodity murabaha gibi maddi olmayan 
duran varl klar n en fazla %49 olmas  gerekti i ifade edilmektedir.  

2.2.  Ticaret Ve Faiz li kisi 

Allah ticareti helal, faizi ise haram k lm t r (Bakara 275). Ticaret veya 
miras yoluyla elde edilen gelir ve servette ba kalar n n da hakk  

                                                                 
132 http://www.iilm.com/about-us. 21.03.2017. 
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bulunmaktad r. slam dini mallar n kirden ar nd r lmas  için zekat, sadaka, 
infak, di ergaml k, iyilik üzere yard mla may  ve payla m ilkelerini öne 
ç karmaktad r. 

Ferdi ve ailevi harcamalar esas olarak üç seviyede: Zaruri olanlar 
(yiyecek, giyecek, sa l k, e itim vb.), ikinci kategoride hayata de er ve kalite 
katan harcamalar (araba, ev vb.) ve son olarak lüks ve atafata kaçan 
lüzumsuz harcamalard r. Son kategoride yer alan harcamalar israfa götüren 
harcamalar olup Müslümanlar n tamamen terk etmesi gereken 
harcamalard r. 

Ahlaki de erler sadece insanlar n özel ya ant s yla s n rland r lamaz. 
Ahlaki de erler hayat n tüm a amas nda sosyal, ekonomik, politik ve 
uluslararas  meselelerle birlikte tüm toplumu ilgilendirmektedir. Kapitalizm, 
Sosyalizm, Darvinizim, Meteryalizm ve Varolu çuluk gibi ak mlar n 
hiçbirisinin ahlaki ilke ve kurallara yer vermemesi en büyük problemlerden 
birisidir. Örne in meteryalizm için en önemli öncelik tüketici toplumu 
olu turmakt r. Ana amaç maksimum kar elde etmektir. Bu amaca ula mak 
için insan n zaaflar n  hedef almakta ve sürekli reklamlara ve mal ve hizmet 
al m n  te vik eden di er araçlara odaklanmaktad r. Ancak Allah insano lunu 
yaratt ktan sonra onu karanl klar içerisinde b rakmam  ona yol gösterecek 
elçiler ve kitaplar göndermi tir.133 slam n tüm kesimleri göz önünde 
bulunduran toplumsal faydaya ve etik ilkelere yer vermesi di er ak mlarda 
bulunmayan en önemli hasletlerinden birisidir. Nitekim Peygamber 
Efendimizin (sav) buyurdu u gibi, “Kom usu aç iken tok yatan bizden 
de ildir.” iar  yukar da sayd m z ak mlar n hiçbirisinde bulunmayan 
toplumsal dayan man n en güzel örne idir.  

Allah Resûlü (sav) buyurdular ki: “Güvenilir, dürüst tacir, peygamberler, 
S dd klar ve ehitlerle beraber olacakt r.” slami kaynaklarda bir tüccar n 
sahip olmad  mal  satmas  (bey’ul-garar), hayvan n karn nda olan cenini 
satmas  (cer), borcu borç ile satmas  (kâli bi-kâli,) karaborsac l k (ihtikar) 
yapmas , ba kas n  aldatmas , hileye ba vurmas , mal n n ay b n  gizlemesi, 
henüz olgunla mam  meyveyi satmas  caiz de ildir. Buhari, Müslim, Ebu 
Davut, bn Mace ve Nesai kanal yla Abdullah bn-i Ömer’den (ra) gelen 
rivayete göre ticarette aldatmak ve hile yapmak yasakt r. Baz  rivayetlere 
göre anla ma yapan taraflar n birbirinden ayr lmas na kadar ba ka 
rivayetlere göre ise mal  alan ki inin ald  mal  3 gün içerisinde iade etme 
hakk  bulunmaktad r.134 Bat  toplumlar nda kurumsalla m  irketlerin 
mü teri memnuniyetini sa lamas  ad na sat lan mal  birkaç gün içerisinde 

                                                                 
133 M. Umer Chapra, Ethics and Economics: An Islamic Perspective, Islamic Economic 
Studies, Volume: 16 No. 1&2, August 2008 & January 2009, ss.1-22. 
134 mam Muhammed bin Süleyman er-Rudani, Büyük Hadis Külliyat , Cem’ul-fevaid min 
Cami’il-usûl ve Mecma’iz-zevaid, z Yay nc l k, stanbul, 2006, ss. 383-441. 
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iade etme f rsat n n tan nmas  slami kaynaklardan al nm  güzel bir 
uygulamad r.  

slami anlay ta iyilik ve hay r dü ünülmeden s rf mal  ço altmak ve mal 
biriktirmek için ticaret yap lmamal d r. Cabir’den (ra) rivayetle Allah Resulü 
(sav) buyurdu: "Satarken, al rken ve borcunu öderken iyi ve cömert 
davranan ki iyi Allah esirgesin!" (Buhârî) mam Gazali’ye göre, ticaret geçim, 
servet veya gelir sa lamak amac yla yap l r. Nebe suresinde, gecenin bir 
örtü ve gündüzlerin ise çal ma vakti k l nd  ifade edilmektedir (Nebe, 10-
11). Peygamber Efendimiz (sav) öyle buyurmu tur: “Hiç kimse el eme i ile 
kazan p yedi inden daha hay rl  bir ey yememi tir. Allah’ n Peygamberi 
Davut (as) da kendi el eme inden yerdi.”  Ba kalar na muhtaç duruma 
dü memek için Peygamberlerin ço unun meslek sahibi oldu u bilinen bir 
gerçektir. Hz. Âdem çiftçi, Hz. Nuh marangoz, Hz. Yusuf ekonomist, Hz. 
Davut el sanatç s , Hz. sa tabib ve Hz. Peygamber (sav) tüccar idi. slam 
dininde, çal mak, üretmek, kazanmak, ticaret yapmak, helal yoldan mal 
sahibi olup refah ve huzur içinde ya amak me ru görülmektedir135. 
Resulullah Efendimizin buyurdu u üzere, “Veren el, alan elden üstündür” 
hadisi dikkate al nd nda mal sahibi olup infak etmek te vik edilmektedir. 
Osmanl  padi ahlar n n tamam n n bir mesle i bulunmaktayd . Baz lar  top 
imalatç s , baz lar  marangoz ve baz lar  ise hattatt .  

2.2.1. slami Esasl  Ticaretin leyi  Süreci  

Ticaret belli bir risk üstlenilerek kar elde etmek maksad yla sermaye ve 
eme in kullan lmas yla art  de er üretme i lemi eklinde tan mlanabilir. Bir 
i lemin ticaret olabilmesi için mal ve hizmetin bulunmas  ve bunun da bir 
taraftan di er tarafa aktar lmas  gerekmektedir. Müte ebbisin mal al m-
sat m  ticaretin bir türü oldu undan helaldir. Miras, zekât, hibe, karz ve 
ganimet gibi yollar slam’da me ru transfer yöntemleridir. Nisa süresi 29 
uncu ayette belirtildi i üzere, kar l kl  r za ile mallar n el de i tirmesi helal 
iken mallar n bat l yollarla el de i tirilmesi yasaklanm t r. slam âlimlerinin 
ço unlu una göre, sözle me ve muamelelerde aslolan sahihliktir. Bu 
sebeple, Kur’an ve Sünnette yasakland na dair hüküm bulunmayan 
sözle me ve i lemlerin haraml  ileri sürülemez136.  

Hamidullah’a göre Kurey  Suresi’ndeki “ laf” kelimesi ticari anla malar  
ifade etmektedir. Peygamberimizin (sav) dedesi Ha im’in ticari amaçlarla 

am, Filistin ve Irak gibi pek çok yeri gezdi i, Bizans, Sasani, Habe istan, 
Yemen ve M s r gibi büyük ülkelerle yapt  anla malar uyar nca uluslararas  
ticaretin önündeki engelleri kald rd  ve bu yolla bir anlamda siyasi ve ticari 

                                                                 
135 Cafer Sad k Yaran, a.g.e., ss. 172-175. 
136 Servet Bay nd r, a.g.e., 2015, ss. 20-21. 
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birlikteliklerin tesis edilmesine yol açan öncü ki ilerden biri oldu u ileri 
sürülmektedir137.     

slam esas itibar yla iktisadi muamelelere geni  bir özgürlük alan  
sunmakla birlikte bir tak m kurallar de getirmi tir. Buna göre örne in, ticarete 
konu mal n dinen yasak olmayan bir mal olmas , miktar, fiyat ve özelliklerinin 
mü teri taraf ndan bilinmesi, ölçü ve tart n n tam adaletle yap lmas , al -
veri  vadeli yap lacaksa vadesinin ve ödemenin hangi artlarda 
gerçekle tirilece i kararla t r lmal d r. Vade fark n n caiz olmad n  ileri 
sürenler, Peygamber Efendimizin (sav); “Bir sat  içinde iki art olmaz.” 
Hadisini delil getirmektedir. Yani sat a konu mal n her hâlükârda ayn  
tutarda sat lmas n n zorunlu oldu unu ileri sürer. Mal n sat  fiyat n  
farkl la t rmak sedd-i zerai (harama götüren yollar  kapatma) ilkesine ayk r  
olaca  eklindedir. Ancak âlimlerin ço unlu una göre, “pe in u fiyata, 
veresiye u fiyata” denildikten sonra artlardan biri kabul edilerek akit 
imzalan rsa geçerli olaca  ve yukar daki Hadise ayk r  bir i lemin 
gerçekle meyece i eklindedir. Zira mal n  vadeli satan ki i alaca n  
yazmak, takip etmek, tahsil etmek gibi ilave külfete katlanmaktad r. Ayr ca 
paras ndan belli bir süre mahrum oldu u için satt  mal n yerine yenisini 
alabilecek sermayeden yoksun kalmaktad r. Üstelik vadeli sat  yapan ki inin 
paras n  tahsil etmeme ve kar  taraf n iflas etme riskinin yan  s ra 
sermayenin enflasyona kar  a nmas  da söz konusudur. Dolay s yla, vade 
fark n  içeren murabaha sözle meleri caizdir.138  

Ölçü ve tart n n tam adaletle yap lmas  gerekti i emri Kuran-  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, uara 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  slami sistemde ticaretin nas l yap lmas  gerekti ini 
belirtmektedir. 

Sak n tart da ta k nl k etmeyin. Tart y  adaletle yap n, teraziyi eksik 
tutmay n. (Rahman, 8-9) 

Ticaret erbab  ki inin dürüst olmas , tart y  adaletle yapmas , teraziyi 
eksik yapmamas , tart da ta k nl k yapmamas  ve do ru tart  ile tartmas  
tacirlerde aranan özelliklerindendir.  

Mutaffifin Suresinin 1-3 üncü ayetleri ölçü ve tart da hile yapanlar 
k nanmaktad r. 

                                                                 
137 Muhammed Hamidullah, slam Peygamberi, rfan Yay mc l k ve Ticaret, stanbul, 1991, s. 
54.  
138 Hac  Mehmet Günay ve Di erleri, Günümüz F k h Problemleri, TC Anadolu Üniversitesi 
Yay n  No: 2071. Eski ehir, 2016, ss.177-190. 
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“Ölçüde ve tart da hile yapanlar n vay hâline! Onlar insanlardan (bir ey) 
ölçüp ald klar  zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir ey ölçüp yahut 
tart p verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (Mutaffifin, 1-3) 

Yukar daki ayetlerde terazi ve tart da hile yaparak insanlar  
kand ranlar n, ald klar  zaman tam ölçmelerine ra men satt klar  zaman 
eksik ölçenlerin durumu ele al nmaktad r.  Toplumda yer alan Müslüman 
tüccarlar n 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, s dd klar ve ehitlerle beraber olacakt r."  

Âlimlerin ço una göre akit s ras nda veresiye olarak sat lan mal n fiyat  
belirlenmedi i takdirde bu al veri  geçerli de ildir. Çünkü bu tür al -veri  
garar, gasp ve haks zl klara yol açabilir. Öte yandan Ahmed bin Hanbel, bn 
Teymiye ve bnü’l Kayy m’a göre, fiyat belirtmeden veresiye olarak sat lan 
mal n fiyat n n mü terinin ödemede bulunaca  günün fiyat ndan 
hesaplanmas  caizdir. Bu tür sat n haram oldu una dair hiçbir eri görü  
yoktur, bu al veri  ecri misil ile yap lan kira akdine benzemektedir.139  

“Ve infak ettikleri zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar; 
harcamalar  bu ikisinin aras nda dengeli olur. (Furkan/67) Elini 
boynuna ba lama, büsbütün de onu aç p israf etme ki sonra 
k nanm  olursun ve eli bo , aç kta kal rs n! ( srâ/29). Ey 
Âdemo ullar ! Her namaz n zda süslü elbisenizi giyin. Yeyin, için, 
israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A'raf/31) 

slam dini toplumsal ya am n en ayr nt l  konular n  bile düzenleyerek 
orta yolu gözetmi tir. Yukar daki ayetlerde, Müslümanlar n cimrilik 
etmemeleri, israf yapmamalar  ve orta yolu takip etmeleri tavsiye 
edilmektedir. Vasat yolu takip ederken mal n tebzir (israf) edilmemesi ve 
cömert olunmas  emredilmektedir. nfak, sadaka ve zekât verilirken öncelikli 
olarak çoluk çocu unun nafakas n n temin edilmesi, ferdin ve ailenin de 
hakk  bulundu unun göz ard  edilmemesi gerekmektedir. Bir insan muhtaç 
duruma dü ecek ekilde tüm mal n  tasadduk edemez.  

2.2.2. Kar Pay  ve Faizin Farklar  

slam dini ticareti ve kar  helal k larken faizi kesin olarak haram k lm t r. 
Herhangi bir projenin gerçekle tirilmesi veya bir ürünün üretilmesi nedeniyle 
ortaya ç kan maliyet ile fiyat aras ndaki fark ticaretten do an kard r. Faiz ise 
genel olarak ödünç paran n getirisi veya paran n kiras  eklinde 
tan mlanmaktad r. Ticaretin olmazsa olmazlar ndan birisi de kard r. slam 

                                                                 
139 Hac  Mehmet Günay ve Di erleri, a.g.e., 2016, ss.177-190. 
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hukukunda, aldatma (ta rir), tefecilik,  stokçuluk, israf, cimrilik ve kumar 
yasaklanm t r. Ticaretin geli medi i bir ortamda üretim, te ebbüs ve al m-
sat m olmaz. Günümüzde faizsiz finans esaslar na göre çal an kurulu lar n 
mü terilerine pe in emtia veyahut gayrimenkul alarak vadeli satmas  faiz 
olarak kabul edilmemektedir. Mal n al m-sat m aras ndaki fark sat c n n 
me ru kar d r. Fiyat ve kâr seviyesini etkileyen en önemli faktörler maliyet, 
beklentiler, piyasa durumu, riskler, enflasyon, kurlar, genel piyasa hadleri, 
stok durumu ve sat  yeri olarak s ralanabilir 140.  

Faizli bankac l k sisteminde pasifin maliyeti aktifin getirisini 
belirlemektedir. Zira mevduat n ve di er kaynaklar n maliyeti sözle me 
imzalan rken belirlenmektedir. Benzer ekilde aktifte yer alan krediler ve 
menkul k ymetler kalemlerinin getirisi de sözle me imzalan rken 
kararla t r lmaktad r. Faizsiz finansa dayal  bankac l k sisteminin geleneksel 
bankac l k sisteminden ayr lan en önemli özelli i, aktifin getirisinin pasifin 
maliyetini belirlemesidir. slami bankac l kta kat l m fonu sahiplerinin zarar 
riskini ortadan kald rmas  mümkün de ildir. Faizsiz finans sisteminde 
kar/zarar ortakl  esas  oldu undan pasifin getirisi sözle me imzalan rken 
kesin olarak bilinmemektedir. Bu sebeple, pasifin getirisi aktifin getirisine 
ba l  olarak olu maktad r.  

Faizsiz bankac l  konvansiyonel bankac l ktan ay ran di er bir önemli 
unsur reel varl a dayal  (asset-backed finanse) finansman modeli olmas d r. 
slami finansa en uygun model mu arakaya (sermaye ortakl ) ve 
mudarabaya (emek-sermaye ortakl ) dayal  te ebbüstür. Bunlar n yan  s ra 
finansal kiralama, murabaha, selem, istisna akdi, muzaraa ve musakata gibi 
pek çok finansal ürüne de yer verilmektedir. Konvansyionel sistemde kredi 
do rudan mü teriye verilirken faizsiz finans sisteminde fatura kar l  olmak 
üzere finansman tutar  do rudan mal sat c s na ödenir. Konvansiyonel finans 
sisteminde paran n kullan ld  sektörler önemli de ildir, ancak faizsiz finans 
sisteminde eriat n uygun bulmad  alanlara finansman yap lamaz. Normal 
artlarda mü terilerin ödeme güçlü üne dü mesi durumunda yeniden 

yap land rma söz konusu de ildir.141 Ancak, ödeme güçlü üne dü en 
mü terilerin finansal durumunu düzeltebilmeleri için s n rl  olmak kayd yla ve 
ileride detaylar na yer verilecek olan tavarruk uygulamas na ba vurulabilir.  

Kat l m fonu olarak plase edilen tutarlar n getirisi 100 birim de eri ile 
ili kilendirilmekte, dönem sonunda 100 birim de erinin artm  olmas  
projelerden kar elde edildi ini, ancak birim de erinin 100’ün alt na inmi  
olmas n n da zararla kar  kar ya kal nd n  ifade etmektedir.  

                                                                 
140 shak Emin Aktepe, “Sorularla Kat l m Bankac l ”, Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i, Yay n 
No: 4, stanbul, 2013, s.34. 
141 Mu ammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance,  Hague; Kluwer Law 
International, 2002, ss. 12-13. 
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Günümüzde faizsiz bankac l k konusunda tart lan en önemli 
konulardan birisi kat l m bankalar n n neden zarar etmedi i veya zararlar n 
mü terilere yans t l p yans t lmad d r. Büyük ekonomik oklar ya anmad  
müddetçe faizsiz finans sisteminin zarar etmemesi beklenmektedir. Çünkü 
fon havuzundan kulland r lan fonlar n büyük bir k sm ndan kar edilirken s n rl  
say daki projeden zarar edilebilmektedir. Kar/zarar mahsupla t r ld nda 
genellikle kar n ortaya ç kt , ayr ca zarar n ortaya ç kt  dönemlerde de 
zarar n özkaynaklardan kar land  bilinmektedir. Projelerden büyük karlar 
elde edildi inde daha fazla ihtiyat akçesinin ayr lmas  ve zarar n 
özkaynaklardan kar lanmas  bu kurulu lar n mü terilerine zarar  
yans tmalar n  engellemektedir.  

Faizsiz bankac l k sistemine getirilen bir di er ele tiri ise faizsiz esasa 
göre çal an bankalar n neden klasik bankac l k sektörünün da tt  faiz 
oranlar na yak n kar pay  da tt  meselesidir. Küreselle me ile birlikte ve 
özellikle 2000’li y llardan sonra ABD merkez bankas  FED, Avrupa Merkez 
Bankas , Çin ve di er geli mi  ülkelerin merkez bankalar n n alm  oldu u 
kararlar finansal piyasalar  çok yak ndan ilgilendirmektedir. Faizsiz finans 
sistemine dayal  olarak çal an bankalar n klasik bankalar n ödemi  oldu u 
faiz oranlar na yak n kar pay  da tmalar , ayn  piyasada faaliyet 
göstermelerinden kaynaklanmaktad r. Öte yandan, klasik bankalar ile 
rekabet edebilmek için faizsiz bankalar n kar la t klar  zararlar n büyük bir 
k sm n n özkaynaklardankar lanmas , da t lan kar paylar n n faiz 
oranlar na yak n olmas na yol açmaktad r. Örne in TCMB’nin alm  oldu u 
faiz kararlar , klasik bankac l k sektörünü etkiledi i gibi, finansal kiralama, 
faktoring, tüketici finansman irketlerini ve hatta kat l m bankalar n  da 
etkilemektedir.   

Kapitalist sistemlerde yap lan kontratlar genellikle L BOR (London 
Interbank Offered Rate) veya ba ka faiz oranlar na endekslenmektedir. 
Kiralanan varl n kar l kl  r za ile belli bir oranda artt r lmas n n L BOR+faiz 
oran  eklinde benchmark yap lmas ndan farklar  bulunmaktad r. Çünkü 
kapitalist sistemde benchmark yaparken faiz oranlar  ve paran n getirisi 
dikkate al nmaktad r. Hâlbuki slami finansal sistemlerde faiz oranlar  ve 
paran n getirisinden ziyade piyasa artlar  dikkate al nmaktad r. Ayr ca slami 
finansal sistemlerde garara (a r  kâr h rs  nedeniyle aldatmak) izin 
verilmemektedir. Di er önemli bir fark ise finansal kiralamada mal n telef 
olmas  durumunda kiralayan mal n  kaybederken faizli sistemde kiralayan 
her hâlükârda faiz getirisini talep edebilmektedir142.  

Kat l m bankalar n  mevduat bankalar ndan ay ran en önemli özellikleri, 
kar zarar ortakl na dayal  faaliyet göstermeleri, kaynaklar n sosyal 
verimlili i bulunan ve slami esaslara uygun alanda kulland r lmas  ve 

                                                                 
142 Taqi Usmani, a.g.e, ss. 118-119. 
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kendine özgü etik ilkelere sahip olmas d r. Her ne kadar mezkûr kurulu lar 
slami esaslar  dikkate alsalar bile mevcut ekonomik ve hukuki sistem göz 
önünde bulunduruldu unda kat l m bankalar n n slami ekonomi ilkelerine 
bütünüyle uyum sa lama imkânlar n n bulunmad  anla lmaktad r.143 

2.2.3. Kutsal Kitaplarda Faiz Yasa  

Bankac l k hizmetlerinin ilk uygulamalar n n mabetler, tap naklar ve din 
adamlar  arac l yla geli ti i ifade edilmektedir. Din adamlar n n ve 
mabetlerin kutsal olu u ve dini kurulu lara güven duyulmas  nedeniyle 
insanlar n bir k sm  k ymetli mallar n , alt nlar n  ve gümü lerini bu ki ilere 
emanet etmi lerdir. Bir süre sonra din adamlar  kendilerine emanet edilen 
e yalar  ba kalar na kulland rmak suretiyle bir nevi fon sa layan kredi 
kurulu u haline gelmi lerdir. Kredi i lemlerinin karl  olmas  sebebiyle din 
adamlar n n yan  s ra baz  zengin i  adamlar  da faizli kredi i lemlerine 
girmi tir. Bankac l k ile ilgili ilk kurallar  Babil Kral  Hammurabinin koydu u ve 
faizli i lemlere onay verdi i ileri sürülmektedir. Hamurabi Kanunlar ’nda 
sibtou ad  verilen faiz mal ve parada farkl  oranda uygulanmaktayd . Bu day, 
arpa ve hurma gibi misli mallarda %33, gümü  para ikraz nda ise %20 
oran nda tespit edilmi ti. Do al felaketler nedeniyle mahsulün olmad  
y llarda ise faiz al nmamaktayd . Borç i lemleri kar l nda köle, menkul mal 
rehni, gayrimenkul ipote i veya kefalet gibi garantiler de al nmaktayd 144.  

Hz. Musa’ya (as), Hz. sa’ya (as) ve Hz. Muhammed’e (Sav) 
peygamberlik geldi inde ya ad klar  toplumlarda tefecilik çok yayg n bir 
uygulamayd . Fakir insanlar n faizle ald klar  borç paralar  geri 
ödeyememeleri durumunda bu ki ilerin mal varl klar na, arazilerine el 
konulmakta ve hatta bu insanlar n kölele tirilmesine varan uygulamalar 
bulunmaktayd . Her üç peygamberin önceliklerinden biri de toplumsal adaleti 
ve ba lar  koparan faizi ve tefecili i kald rmak oldu.  Yahudi inanc nda riba 
yerine ribit (faiz) kelimesi kullan lmakta olup faiz i lemlerini yapanlar n 
mahkemelerde ehadeti kabul edilmemektedir. Benzer ekilde Roma Katolik 
inanc nda tefecilik (faiz) i lemlerini yapan ki ilerin Katolik inanc na göre 
gömülmesi reddedilmektedir.145 ncil’in ö retilerine ayk r  oldu undan 
Ortaça da Avrupa devletleri insanlar n faizli kredi i lemlerini genellikle 
yasaklam t r.146 Yahudilik, Hristiyanl k ve slâmiyet’te de riba (faiz) 

                                                                 
143 Abitter Özulucan ve Özdemir Serkan, Kat l m Bankac l , Muhasebe Organizasyonu, 
Uygulamalar, Finansal Tablolar & Ba ms z Denetim, Türkmen Kitapevi, stanbul, 2010, ss. 
7-10. 
144 Servet Bay nd r, 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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yasaklanm t r. Kronolojik s rayla üç dinden aktar lan metinler a a da yer 
almaktad r147.  

“Karde inize para, yiyecek ya da faiz getiren ba ka bir ey 
ödünç verdi inizde ondan faiz almayacaks n z” (Tevrat, Yasa’n n 
Tekrar , 23:19).  

“Ödünç verilen para için faiz almak adaletli de ildir. Çünkü 
faizle ödünç vermek, olmayan bir eyi satmak demektir ve böyle bir 
ey hiç ku kusuz e itsizli e neden olur ki bu da adâlete ters dü er” 

(St. Thomas Aquinas, 1225-1274). 

“Faiz yiyenler, ancak eytan n çarpt  kimsenin kalkt  gibi 
kalkarlar. Bu, onlar n, al  veri  de faiz gibidir demelerinden 
dolay d r. Oysa Allah al veri i helal, faizi haram k lm t r.” (Bakara 
Süresi, 2:275) 

slami kaynaklarda affedilemeyecek en büyük günah irk (Nisa 116) 
olmakla birlikte faiz, haks z yere adam öldürmek, zina etmek, namuslu bir 
kad na iftira atmak, sava tan kaçmak ve sihir yapmak büyük günahlar 
aras nda say lmaktad r.  

Hz. Musa’n n eriat n  takip eden ortaça  kilisesi, Aristoteles ve di er 
Yunan filozoflar  bile tefecilik ve faizi k nam  hatta haks z bir uygulama 
olarak kabul etmi lerdir.148 Kutsal kitaplardan Eski Ahit, ihtiyaç sahiplerini 
sömürmek ve onlar n zor durumlar ndan menfaat sa lanmas n  önlemek 
amac yla ribay  (ribit-faizi) yasaklam t r. 

“Bir karde in yoksulla r, muhtaç duruma dü erse, ona yard m etmelisin. 
Aran zda kalan bir yabanc  ya da konuk gibi ya ayacak. Ondan faiz ve kâr 
alma. Tanr ndan kork ki, karde in yan nda ya am n  sürdürebilsin. Ona faizle 
para vermeyeceksin. Ödünç verdi in yiyecekten kâr almayacaks n”.149 

Yahudi anlay nda faiz yasa  sadece din karde i ile s n rl d r. 
Kendilerini üstün rk olarak kabul eden bir yakla m nedeniyle toplumun tüm 
fertlerinin birbirlerine kar  sorumluluklar  bulunmakta ve darda kalm  olan 
karde lerine yard m  emretmektedir. Esas nda Tevrat’taki ifadeden de 
anla laca  üzere, ihtiyaç sahibi ki inin aran zda kalan bir misafir veya 
yabanc  konumunda olaca  ifade edilmektedir. Bu sebeple, Yahudi 
eriat nda faiz yasa n n Yahudi rk ndan olanlar için hatta yabanc lar için de 

uygulanmamas  gerekti i anla lmaktad r.  
                                                                 
147 shak Emin Aktepe, “Türkiye Finans”, Payla m Dergisi, , say  15, 2010, ss.14-15. 
148 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, s. 
54. 
149 Kitab-  Mukaddes, Levililer 25:35-37. 
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Yahudi kaynaklar nda faiz “ne eh=y lan sokmas  ( s r )” eklinde 
yorumlan r. Y lan sokmas  ilk anda vücutta hafif bir ekilde hissedilir ancak 
zehir vücuda yay ld nda art k ondan kurtulmak mümkün de ildir150. Yahudi 
kutsal metinlerinde bile faizin bu denli kötü oldu u vurguland  halde bunu 
di er milletlere reva görmek ahlaki ve insani olmaktan çok uzakt r.  

Eski Ahidin Tesniye bölümünün 19 ve 20. ayetlerinde faiz yasa n n 
sadece karde i kapsad  ifade edilmektedir.  

“Karde inize para, yiyecek ya da faiz getiren ba ka bir ey 
ödünç verdi inizde, ondan faiz almayacaks n z. Yabanc dan faiz 
alabilirsiniz ama karde inizden almayacaks n z. Böyle yap n ki, 
mülk edinmek için gidece iniz ülkede el att n z her i te Tanr n z 
RAB sizi kutsas n.”151 

Yukar daki ifadeler dikkatlice okundu unda ikinci cümlenin birinci ve 
üçüncü cümle ile çeli ti i aç kça anla lmaktad r. lk cümlede faizin kesin 
olarak karde lerden yasakland , ikinci cümlede yabanc dan faizin al n p 
karde lerden al nmayaca n n tekrar vurgulanmas  ayr ca son cümlede 
Tanr n z RAB’ n kutsamas  ifade edilmektedir. Tanr n n bir insan  kutsamas  
için ahlakl  ve erdemli davran ta bulunmas  gerekmektedir. Bu kutsama 
ancak ve ancak ihtiyaç sahiplerine yard mda bulunmakla ve faize tevessül 
etmemekle mümkündür. Di er taraftan Tesniye 20 nci ayette yer alan 
yabanc dan faiz al nabilece ine ili kin hüküm Levili’ler 35 inci ayet ile 
çeli mektedir. Çünkü yabanc lara ve misafirlere kar  misafirperverlikten 
ayr lmamas  gerekti i ve onlara yard m edilmesi emredilmekte iken onlardan 
faiz alarak Rab’ n kutsamas na mazhar olunamayacakt r. Bu sebeple, Eski 
Ahitten faiz yasa n n tüm toplumu kapsamas  gerekti i anla lmaktad r. 
Nisa süresinin 161 inci ayeti Yahudilerin bu durumunu en iyi anlatan 
ayetlerden birisidir.  

“Yahudilerin yapt klar  zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan 
al koymalar , kendilerine yasaklanm  oldu u hâlde faiz almalar , 
insanlar n mallar n  haks z yere yemeleri sebebiyle önceden 
kendilerine helâl k l nm  temiz ve ho  eyleri onlara haram k ld k. 
çlerinden inkâr edenlere de ac  bir azap haz rlad k.” (Nisa/161) 

sa Mesih: “Geri almay  beklemeksizin ödünç verin”, diye buyurmaktad r. 
sa Mesih‘in sözlerinde lafzen faiz kelimesi geçmese de, Kutsal Kitap 
yorumcular  burada kastedilen eyin faiz oldu u konusunda hem fikirdirler. 
Kutsal kitaplarda faiz yasa  bulunmakla birlikte kilise serbest piyasa 
ekonomisinin duydu u ihtiyaçtan dolay  faiz yasa n  hafifletme yolunu 
                                                                 
150 Servet Bay nd r, F khi ve ktisadi Aç dan slami Finans II, Süleymaniye Vakf  Yay nlar , 
stanbul 2015, s. 28. 

151Kitab-  Mukaddes, Tesniye 23:19, 20. 
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seçerek yeni bir faiz teorisi geli tirmi tir. ncil’de, kar l k umarak yap lan 
borcun iyili i hak etmedi ini ve bu tür i lemleri günahkârlar n da yapt  
bildirilmektedir. (Luka, 34) Aquinal  Thomas faiz yasa  konusunda en 
rasyonel aç klamalar  yapm  olmakla birlikte, ekonomik konjonktürden 
do an ihtiyaçtan dolay  faiz yasa n  hafifletmi  ve baz  türlerini dinen caiz 
görüp eserlerinde ifade etmi tir.152  

M.S. 306 y l nda Elvira’da kurulan kilise meclisi, faizi reddetmi  ve faiz 
alan n aforoz ile cezaland r laca n  kararla t rm t . Nicaea meclisinde (M.S. 
325 ) ise yasak hafifletilerek sadece din adamlar n  kapsayacak ekilde 
düzenlenmi  ve normal vatanda lar için herhangi bir yasak getirilmemi tir.  
Faiz yasa  konusundaki uygulama 8. y.y.’ n ortas na kadar devam etmi , 
ancak ilk kez 786 y l nda ngiltere’de yap lan konsülde ve Frank Devletinde 
789 y l nda yap lan toplant larda arlman taraf ndan genel faiz yasa  
kald r lm t r. Öte yandan, Ortaça ’ n erken dönemlerinde para borcu 
genellikle tüketim amaçl  al nd ndan, yap lan borçlanmalarda al nan faizin 
bir anlamda sömürme arac  olarak görülmesinden dolay  toplum taraf ndan 
ahlak d  kabul edilmekteydi.153 

2.2.4. slamiyet’te Faiz Yasa  

eriat kelimesi ari’ kelimesinden türemi  olup yol ve cadde anlamlar na 
gelmektedir. Geni  anlamda eriat, ilahi irade taraf ndan öngörülen dini 
hükümler bütünüdür.154 slam hukuku, slam n zuhurundan itibaren yakla k 
200 y ll k bir zaman diliminde kavram, kurum ve ilkeleri ile aç a ç km  ve 
olu umu büyük ölçüde tamamlam t r.155 slam dinî iman ve nasslar gibi 
temel prensipler konusunda detaylar  Kur’an ve sünnetle aç klam , geri 
kalan hususlar  ise zaman n ve mekân n artlar na göre içtihada b rakm t r. 
slam dininin birincil kayna  Kura’an-  Kerim, ikincil kayna  Peygamber 
Efendimizin sünneti iken tali kaynaklar  k yas ve icmâd r. K yas, mukayese 
etmek, benzetmek ve örne ine göre yapmak anlam ndad r. cma, 
Peygamber Efendimiz (sav) ümmetinden olan müctehidlerin herhangi bir 
konudaki er’i meselede görü  birli ine varmalar  eklinde tan mlanmaktad r. 
156 

Kuran ve Sünnet ribay  kesin olarak yasaklam t r. Ancak neyin riba 
olup olamayaca  konusu tart lmaktad r. Baz  liberal görü e sahip insanlar 
taraf ndan ticari faizin veya reel faizin riba olamayaca  ve Kuran’da 
                                                                 
152 rem Kurt, “15. Yüzy la Kadar Kilise Hukukunda Faiz Yasa n n Temellendirilmesi”, T.C. 
Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Uluslararas  lahiyat Bölümü Bitirme Ödevi, 
stanbul, 2014, ss.5-18. 

153 Kurt, a.g.e., 2014, s.20. 
154 Hac  Yunus Apayd n, “ slam Hukukuna Giri ”, Anadolu Üniversitesi lahiyat Önlisans 
Program , Ankara, 2015, ss. 8-9. 
155 Hayrettin Karaman, “F k h”, Türkiye Diyanet Vakf  Ansiklopedisi, XIII, stanbul, 1996. 
156 Apayd n, a.g.e., ss. 77-88. 
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yasaklanan riban n  ise cahiliye (bile ik) faizi oldu u ifade edilmekle birlikte 
muhafazakar görü e sahip olan Müslümanlar ise faizin her türlüsünün riba 
kapsam nda de erlendirilmesi gerekti ini, zira ayr m gözetilmeden faizin 
kesin olarak Kuran ve Sünnet ile yasakland n  ileri sürmektedirler.  

Di er taraftan günümüzde birçok ekonomist ve politika yap c s , slami 
bankac l kta yer alan kar pay n n faize benzedi ine inanmaktad r. Ancak 
konunun ayd nl a kavu turulabilmesi için alim, akademisyen ve 
bankac lar n slami bankac l ktaki i lemleri iyice tart p anlamalar  
gerekmektedir. Böylece hangi i lemlerin faiz say l p say lmayaca  ve slami 
bankac l kta neyden kaç n lmas  gerekti i daha net ortaya 
konulabilecektir.157 

Kuranda riba ile ilgili ayetlere a a da ve ilerleyen sayfalarda yer 
verilmi tir. 

“ nsanlar n mallar  içinde arts n diye faizle her ne verirseniz, 
Allah kat nda artmaz. Ama Allah’ n ho nutlu unu isteyerek her ne 
zekât verirseniz; i te bunu yapanlar sevaplar n  kat kat 
artt ranlard r.” (Rum, 39) 

Hz. Musa’ya (as) atfedilen bir sözde158 “fakirlere faiz kar l nda verilen 
para asla artmaz.” Rum Suresi 39 uncu ayette, faizle verilen mallar n Allah 
kat nda artmayaca n  ve Allah’ n r zas n  umarak verilen zekat n, sadakan n 
ve fakirlerle payla man n ise Allah kat nda sevaplar  artt raca  
anla lmaktad r.  

“Yahudilerin yapt klar  zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan 
al koymalar , kendilerine yasaklanm  oldu u hâlde faiz almalar , 
insanlar n mallar n  haks z yere yemeleri sebebiyle önceden 
kendilerine helâl k l nm  temiz ve ho  eyleri onlara haram k ld k. 
çlerinden inkâr edenlere de ac  bir azap haz rlad k.” (Nisa, 160-
161) 

Diyanet ler Ba kanl  taraf ndan yay nlanan Kuran mealinde iki ayet 
birlikte de erlendirilmi tir. Yukar daki ayetlerden anla laca  üzere, Allah 
yolundan al koymak, haram k l nd  halde faiz almak ve insanlar n mallar n  
haks z yere yemek ayn  kategoride de erlendirilmi tir. Ayr ca “kendilerine 
yasaklanm  oldu u hâlde faiz almalar ” ibaresi faizin Ehl-i Kitap 
gayrimüslimlere de haram k l nd n , ancak kendilerinin bu emre uymad n  
göstermektedir.  Yap lan haks zl klar Kuran’ n pek çok yerinde zulüm olarak 

                                                                 
157 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 
2006, s. 44. 
158 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 muhatab  Yahudiler gibi 
görünse de esas nda bu zulmü i leyen herkes ayn  kategoridedir. 

“Ey iman edenler! Kat kat artt r lm  olarak faiz yemeyin. 
Allah’a kar  gelmekten sak n n ki kurtulu a eresiniz.” (Ali mran, 
130) 

Zeyd bin Eslem’den rivayet edilmektedir ki, cahiliye döneminde 
borçlanan ki i vadesinde borcunu ödeyemezse borç veren ki iye faize faiz 
uygulayarak borcun vadesini uzatabilme imkân  verilmekteydi.159 Cahiliye 
döneminde tefecilerin yayg n olarak bile ik faiz uygulad  ve borçlu ki ilerin 
borcunu ödeyemedi i durumlarda kölele tirildi i, hatta aile efrad n n bile 
al n p sat ld  bir durum söz konusuydu.160.   

Zor durumda bulunan ki ilerden faiz al nmas  durumunda s k nt l  
durumlar  daha da bozulmaktad r. Ayr ca bu ki ilerden faize faiz eklemek 
suretiyle bile ik faiz (cahiliye faizi) tahakkuk ettirmek onlar n durumunu 
içinden ç k lamaz bir hale getirmektedir. slamiyet bu duruma kay ts z 
kalamazd  ve sivrisinek ile u ra mak yerine batakl  kurutmas  gerekiyordu. 
Ali mran Suresi’nin 130 uncu ayetinde ifade edilen “kat kat” ibaresinin ilk 
bak ta bile ik faizi ifade etti i dü ünülmektedir. Ancak yukar da yer alan 
ayet faizi konu alan di er ayetlerle birlikte de erlendirildi inde, sadece 
bile ik faizin de il, riban n her türlüsünün haram addedildi i anla lmaktad r.  

Bakara Suresinin 275 ile 280 inci ayetleri161 al -veri in helal ve faizin 
haram oldu unu, detayl  bir ekilde aç klamaktad r.  

“Faiz yiyenler, ancak eytan n çarpt  kimsenin kalkt  gibi 
kalkarlar. Bu, onlar n, al veri  de faiz gibidir demelerinden 
dolay d r. Oysa Allah, al veri i helâl, faizi haram k lm t r. Bundan 
böyle kime Rabbinden bir ö üt gelir de (o ö üte uyarak) faizden 
vazgeçerse, art k önceden ald  onun olur. Durumu da Allah’a 
kalm t r. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, i te onlar 
cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklard r. (Bakara, 275) 

Allah, faiz mal n  mahveder, sadakalar 162 ise art r r 
(bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez. (Bakara, 
276) 

                                                                 
159 Ayub. a.g.e., 2007, s. 46. 
160 Mustafa Ahmet ez-Zerka, slam Hukuku I, Çeviri: Servet A rman, Gündönümü Yay nlar , 
stanbul, 2006, s. 49. 

161 Kuran-  Kerim, Bakara Suresi, 275-280 ayetler. 
162 Burada “sadakalar”dan maksat hem farz olan zekât, hem de nafile olarak Allah yolunda 

yap lan ba lard r. Âyet-i kerime, hem sadakalar n sevab n n kat kat olaca n , hem de 
sadakas  verilen mallar n bereketlendirilip art r laca n  ifade etmektedir. 
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üphesiz iman edip salih ameller i leyen, namaz  dosdo ru 
k lan ve zekât  verenlerin mükâfatlar  Rableri kat ndad r. Onlara 
korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklard r. (Bakara, 277) 

Ey iman edenler! Allah’a kar  gelmekten sak n n ve e er 
gerçekten iman etmi  kimselerseniz, faizden geriye kalan  b rak n. 
(Bakara, 278) 

E er böyle yapmazsan z, Allah ve Resûlüyle sava a girdi inizi 
bilin. E er tövbe edecek olursan z, anaparalar n z sizindir. Böylece 
siz ne ba kalar na haks zl k etmi  olursunuz, ne de ba kalar  size 
haks zl k etmi  olur. (Bakara, 279) 

E er borçlu darl k içindeyse, ona eli geni leyinceye kadar 
mühlet verin. E er bilirseniz, (borcu) sadaka olarak ba laman z, 
sizin için daha hay rl d r.” (Bakara, 280) 

Bakara Suresinin 275 inci ayeti faiz yiyenleri ve faiz de al veri  gibidir 
diyenleri eytan n çarpt  kimselere benzetmektedir. Hâlbuki Allah (cc) 
al veri i helal, faizi ise aç kça haram k lm t r. Tövbe edip bundan sonra 
durumunu düzeltenlerin de Allah (cc) taraf ndan affedilece i, ancak tekrar 
faize dönmesi durumunda cehennemde ebedi kalaca  ifade edilmektedir. 
Söz konusu surenin 278 inci ayetinde Allah’a kar  sak n lmas  ve gerçekten 
iman etmi  kimseler iseniz faizden arta kalan ndan vazgeçilmesi gerekti i 
aç klanmaktad r. Bu ayetten anaparan n talep edilmesinin herhangi bir 
mahsur do urmayaca  ancak faizden arta kalan ndan vazgeçilmesi 
gerekti i anla lmaktad r. Ayr ca, mezkur ayette faizden vazgeçilmemesi 
durumunda Allah ve Resulü’nden ilan edilecek sava a haz rl kl  olunmas  
tehdidi de bulunmaktad r. 

slamiyet’te faizin yasaklanmas n n en önemli sebepleri; sosyal adaletin 
zarar görmesi ve ekonomik istikrar n bozularak gelir da l m n n zenginler 
lehine geli mesinin önlenmesidir. Ha r Suresi 7 inci ayet bu hususa vurgu 
yapmaktad r.  

“Allah’ n, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden 
sava lmaks z n peygamberine kazand rd  mallar; Allah’a, 
peygambere, onun yak nlar na, yetimlere, yoksullara ve yolda 
kalm lara aittir. O mallar, içinizden yaln z zenginler aras nda 
dola an bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle 
hükmetmi tir). Peygamber size ne verdiyse onu al n, neyi de size 
yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a kar  gelmekten sak n n. 

üphesiz, Allah’ n azab  çetindir.” (Ha r, 7) 
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Yukar daki ayetten de anla laca  üzere, sava maks z n fethedilen 
yerlerin ganimeti Allah’a, Resul’üne, Peygamberin akrabalar na, yetimlere, 
yoksullara ve yolda kalm lara aittir. Faize izin verilen sistemlerde yetimler, 
yoksullar ve yolda kalm  olanlar n hakk  gözetilmemekte hatta serveti elinde 
bulunduran zenginler faiz yoluyla ellerindeki serveti daha da artt rmaktad r.  

mam Gazali, faizin yasaklanmas n n temelinde insanlar n i lemlerinin 
reel ekonomiye dayanmamas , paralar n  oturduklar  yerden risk almadan 
artt rmak istemeleri nedeniyle toplumsal yap n n zarar görmesi, üretim ve 
istihdam n olumsuz etkilenmesidir.163 

slam hukukunda faiz yaln zca para borçlar na de il belirli ürünlerin al m 
sat m  ya da borç verilmesi de faize girmektedir. Peygamber (Sav) 
Efendimiz’den rivayetle alt  mal hadisinde alt n n, gümü ün, hurman n, 
bu day n, arpan n ve tuzun kendi cinsleri aras nda farkl  a rl klarda 
de i tirilmesini yasaklam t r. Velevki mal n kalitesi farkl  olsa bile yap lacak 
de i -toku  ayn  miktarda olmal d r; hatta ya  hurma ile kuru hurman n 
de i tirilmesi bile yasaklanm t r. Çünkü ya  hurman n kurumas  halinde 
kuru hurmadan a rl k olarak daha hafif gelece i için örtük faiz olaca  ifade 
edilmektedir.164 

Yap lan tasniflerde, riba’un nesie ve riba’ul fadl olmak üzere iki çe it 
ribadan bahsedilir. Verilen borç tutar  üzerinde zamanla ili kili olarak ortaya 
ç kan art a riba’un nesie; yukar da yer verilen alt  mal hadisinde oldu u gibi 
ayn  nevi misli mallarda farkl  tutarlar n de i tirilmesine riba’ul fadl 
denilmektedir.165  100 Türk Liras n n bir ay vade ile 110 TL’ye borçla 
verilmesi birinci riba türüne, 10 kilo hurman n 15 kilo hurma ile de i tirilmesi 
ise ikinci riba türüne girmektedir. Peygamber efendimizin uygulamalar nda 
ayn  cins mallar aras ndaki de i  toku un ayn  miktarda ve pe in olmas  
gerekti i, yani 10 kilo hurman n pe in olarak 10 kilo hurma olarak talep 
edilmesinin zorunlu k l nd , buna kar l k farkl  cins misli mallar örne in 100 
gram alt n kar l nda pe in olarak 1 kg gümü  al nmas n n faiz 
say lmayaca , ancak bu örnekte de vadeli de i imin mümkün olamayaca  
anla lmaktad r.  

Hz. Peygamber Efendimizin 140.000 civar  bir toplulu a yapt  “Veda 
Hutbesi” slam dininin temel prensiplerini özetleyen ilk ve müstesna bir 
kaynak olmas n n yan  s ra mükemmel bir temel insan haklar  bildirgesidir. 
Bu hutbede, insan hayat n n, mal n n ve namusunun mukaddes oldu u 
beyan edilmi tir. Cahiliye devrinden kalma içki, kumar, kan davas  gibi kötü 

                                                                 
163 Ayub, a.g.e., 2007, s. 92. 
164 mam Muhammed bin Süleyman er-Rudani, Büyük Hadis Külliyat , Cem’ul-fevaid min 
Cami’il-usûl ve Mecma’iz-zevaid, z Yay nc l k, stanbul, 2006, ss. 394-401. 
165 Yahia Abdul-Rahman, slam’da Bankac l k ve Finans, stanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, ISBN: 978-605-62038-9-3, stanbul, 2015, s.97. 
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adetlerin tamamen kald r ld n , kad nlar n Allah’ n emaneti, insanlar n Hz. 
Âdem’in soyundan olmalar  bak m ndan e it oldu u ve müminlerin de 
Müslüman olmalar  bak m ndan karde  olduklar  ifade edilmi tir. Aç klanan 
pek çok husus gibi faizin her türlüsünün kald r ld n , ancak borcun asl n n 
verilmesinin yerinde olaca  aç klanm t r166.  

2.2.5. slami Finansta Kar Pay - Faiz li kisi 

Geleneksel bankalar genellikle faiz esas na göre çal makta olup krediyi 
do rudan ihtiyaç sahibine vermektedir. Halbuki faizsiz finans ilkelerini 
benimseyen bankalar do rudan kredi kullanmak yerine emtia ve varl a 
dayal  finansman modelini tercih etmektedirler.  Bu modelde para krediyi 
kullanan mü teriler yerine sat c ya verilmektedir. Di er bir ay r m ise, 
geleneksel bankalar mudilerine önceden hangi oranda faiz uygulayacaklar n  
ilan ettikleri halde, slami bankalarda kat l m hesab  açt ran mü terilerine 
önceden kesin bir kar garantisi taahhüdünde bulunmamaktad r167. Zira 
ülkemizde kat l m fonlar , banka bilançosunun aktifinde yer alan ve belli 
yat r mlardan elde edilen gelirle ba lant l  olarak fon sahiplerine 
aktar lmaktad r.168 Hâlbuki konvansiyonel bankalarda mevduat faiz oran  
aktifte kulland r lan kredinin getirisi ile do rudan ilintili de ildir. Geleneksel 
bankadan kredi kullanan ki ilerin temerrüde u ramas  durumunda banka 
paran n net bugünkü de erini göz önünde bulundurarak gecikme faizi talep 
etmektedir. Kat l m bankalar n n i lemlerinin reel bir varl a dayanmas  ve 
finansman  sa lanan emtia üzerinde genellikle ipotek veya rehin 
bulundurmas  geleneksel bankalara göre riskin daha dü ük olmas na yol 
açmaktad r. 

Fon sahiplerinden yat r m çekme hususunda klasik bankac l k ve slami 
bankac l k aras nda yar  bulundu u,  her ikisinin de ayn  piyasa artlar nda 
çal t  ve bu nedenle de getiri oranlar n n her iki banka türünde birbirine 
yak nsad  ifade edilmektedir. Nitekim Ocak 1997 ve A ustos 2010 y llar  
aras nda IMF’nin Malezya ve Türkiye için yapt  çal malarda da t lan kar 
pay  ile faiz oranlar n n yak nsad  bulunmu tur. 169 

Faizsiz finans ilkeleri do rultusunda çal t n  ileri süren kurulu lar n 
da tt  kar paylar n n faiz kapsam nda olup olmad  tart lmaktad r. 
Ülkemizde faaliyet gösteren kat l m bankalar n n da tt  kar paylar n n 
özellikle faiz oranlar na yak n seyretmesi ileri sürülen iddialara mesnet te kil 
                                                                 
166 Hüseyin Algül ve Di erleri, lk Dönem slam Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay nlar , 2010, 
ss.126-127. 
167 Taqi Usmani, Mufti Muhammad, Introduction to Islamic Finance, Karachi, 1998, s. 13.  
168 Thorsen Beck, Asl  Demirgüç-Kunt & Ouarda Merrouche, “Islamic vs. Conventional 
Banking Business Model, Efficiency and Stability”, The World Bank, Policy Research 
Working Paper: 5446, 2010. 
169 Andrew Sheng ve Ajit Singh, slami Finans n Yeniden Gözden Geçirilmesi, Borsa stanbul, 
stanbul, ISBN: 978-605-5076-05-4, 2014, s. 82. 



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

69 

etmektedir. Tezin “Monte Carlo Simülasyon Analizi” ba l  alt nda detayl  
aç kland  üzere, Türkiye’de 4 kat l m bankas n n 2005-2015 y llar  aras nda 
kat l m hesaplar na da tt klar  kar pay  oranlar  aras nda % 99 düzeyinde, 
konvansiyonel bankalar n ödedi i mevduat faizi ile kat l m bankalar n n 
da tt  kar pay  oranlar  aras nda  %93 oran nda; 2010-2015 dönemleri 
aras nda konut kredilerinde her iki banka türü için %76 ve ticari kredilerde ise 
%74 oran nda korelasyon oldu u bulunmu tur. 

Klasik bankac l k sektörü ile ayn  piyasa artlar nda çal an kat l m 
bankalar nda da kredi riski, likidite riski, itibar riski ve operasyonel riskler gibi 
bir tak m risklere maruz kalmaktad r. Di er taraftan kat l m bankalar n n, 
geleneksel bankalar ile rekabet edebilmesi için piyasa faiz oranlar n  göz 
önünde bulundurmalar  ve di er kat l m bankalar n n da tt  kar oranlar n  
takip etmeleri zorunludur.  Bununla birlikte kar pay  oranlar  belirlenirken, 
makroekonomik de i kenler, enflasyon oran , zorunlu kar l klar, mal ve 
hizmetin ayn  piyasadan temin edilmesi, banka kredilerinin finansman 
maliyeti ile kat l m bankalar n n finansman oranlar  önemli rol oynamaktad r. 
170 

Kar pay  faiz ili kisi bak m nda kat l m bankalar yla ilgili yanl  alg lara 
sebep olan ba ka bir husus ise, bu kurulu lar n kar/zarar ortakl  esas na 
göre çal mas na ra men neden her zaman kar da tt  eklindedir. Kat l m 
bankalar n n zarar etmemesinin en önemli sebeplerinden birisi fon 
kulland r m nda getirisi neredeyse kesin olan murabaha i lemlerine a rl k 
verilmesidir. Kat l m bankalar  toplad klar  fonlar  bir havuza koymak suretiyle 
kredi talep edenlere plase etmektedirler. Yat r m projelerinden ve kredi geri 
dönü lerinden genellikle %97 oran nda kar elde edilirken % 3 oran nda 
temerrüde dü ülebilmektedir. Bu durumda netle tirme yap ld nda projelerin 
%94 civar nda karla kapat ld  ve bu olu an nihai tutar üzerinden kar pay  
da t m n yap ld  anla lmaktad r. Kat l m bankalar n n mü terilerine zarar 
yans tmamas n n di er bir nedeni ise yüksek kar sa lad klar  dönemlerde 
kar n bir k sm n  kar dengeleme rezervi olarak ihtiyaten ay rmalar d r. Dü ük 
kar veya zarar edilen dönemlerde kar dengeleme mekanizmas  devreye 
girdi inden genellikle bu müesseseler mü terilerine kar da tmaktad rlar.  

Nitekim Ekim 2015’te Konya’da düzenlenen Uluslararas  slam Ticaret 
Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresin’nde faiz ve kar pay  ile ilgili 
olarak a a da yer alan sonuçlara ula lm t r.  

“Vadeli sat m ve vade fark , ileride taraflar aras nda ihtilafa yol 
açmayacak biçimde akitle belirlenmesi kayd yla geçerlidir. Borcun 
vadesinde ödenmemesi durumunda alacakl n n bu gecikmede 
kusuru olmamas  kayd yla u rad  zarar n tazminini talep edebilir.” 

                                                                 
170 Mehmet Civan, Yapay Sinir A  ile Kat l m Bankalar nda Kar Pay n n Tahmin Edilmesi: 
Türkiye Uygulamas , BDDK Bankac l k ve Finansal Piyasalar, V.9 No. 1, 2015, ss.10-29. 
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2.2.6. Sosyal Adalet Tesisinde Zekat-Sadaka 

Kelime-i ahadet, namaz, oruç, zekat ve hac slamin 5 temel art d r. 
Zekat y ll k olarak insanlar n mallar ndan ve kazand klar ndan ödemek 
zorunda olduklar  mali bir ibadettir. Zekat fakir ile zenginler aras ndaki 
toplumsal dayan may  te vik eden ve insanlar n mallar  ile ruhlar n  
ar nd ran bir ibadettir.  

slam eriat n n amac  bireysel ve toplumsal ili kileri düzenlemektir. Bu 
düzenlemeleri yaparken akaid: iman ve ibadeti, ahlak: kendini disiplin alt na 
almay  ve ahkâm ise emir ve yasaklar  ifade etmektedir171. Son dönemde 
ya anan küresel finansal krizlerden sonra etik ve ahlak konular  daha fazla 
ön plana ç kmaktad r. Hâlbuki slami finansal sistemlerde ahlak slam 
eriat n n vazgeçilmez unsurudur. Faizsiz finans sisteminde, kulland r lan 

fonlar n slam dininin uygun gördü ü alanlarda yap lmas  gerekmektedir. Bu 
sebeple, slam dinine ayk r  olarak i letilen kumar, içki, ans oyunlar , sigara 
ve gazino gibi müesseselerin finansman  amac yla fon 
kulland rmamaktad rlar.  

Zekat, bir yerde toplanan ihtiyaç fazlas  mal n veya servetin ihtiyaç 
sahiplerine ula t r lmas n  sa layan bir tür mali ibadettir. Zekat n sosyal 
adaleti tesis etmede düzenleyici bir rol oynad  ifade edilmektedir172. Ayr ca, 
faizsiz finans sisteminde zekât n yan  s ra, sadaka, infak ve karz-  hasen gibi 
uygulamalar tavsiye edilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde ihtiyaç sahipleri 
ve dü ük gelirli mü terilerin finansman sorunu daha kolay çözülebilmekte ve 
dolay s yla faizsiz bankalar ile mü teriler aras nda daha güçlü ili kiler 
kurulabilmektedir.   

slamiyetin ilk dönemlerinde fakir ve muhtaç ki ilere ekonomik destekte 
bulunmak amac yla gönüllülük esas na dayal  olarak verilen yard m ve 
sadakalar  ifade etmekteydi. Müslümanlar Medine’de siyasi, idari ve 
ekonomik güce ula nca hicretin ikinci senesinde zekat mükellefiyeti farz 
k l nd . Zekât ibaresi bir Müslüman n toplum ad na ulu’l-emre verdi i dini bir 
vergiyi ifade etmek için kullan ld . Zekât Allah’ n rahmetine kavu ma vesilesi 
(Araf Suresi 7/156) olan bir ibadet iken önceki ümmetlere (Enbiya 21/73) ve 
di er peygamberlere (Meryem Suresi 19/31) de emredilmi tir.  

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, 
dü künler, zekât toplayan memurlar, kalpleri slâm’a s nd r lacak 
olanlarla (özgürlü üne kavu turulacak) köleler, borçlular, Allah 

                                                                 
171 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 
2007, s. 21. 
172 Hamza Ate  ve Mücahit Bekta , slam Ekonomisi ve Finans , slam ve Kalk nma: 
nançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir De erlendirme, Umuttepe Yay nc l k, 
stanbul, 2016., s.3. 
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yolunda cihad edenler ve yolda kalm  yolcular içindir. Allah, 
hakk yla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 60) 

Mealcilerin ço una göre Tevbe suresi 60 ayette “sadakat” kelimesi için 
zekat ve sadakalar kastedilmektedir.  K saca ifade etmek gerekirse zekât 
alan ki inin fakir, miskin, yolda kalm  yolcu, borçlu, esaretten kurtulacak 
olan, Allah yolunda cihat eden, kalbi slama s nd r lacak olan ve zekat 
toplamakla görevli olanlara verilebilir.  

Fakir, kendisine ve ailesine yetecek kadar yemek ve elbise alamayan 
ki idir. Burada bu ki ilere zekat vermenin k sa vadeli amac  onlar n ihtiyac n  
gidermek ve uzun vadeli amac  ise onlar  meslek sahibi yapacak e itimin 
verilmesi ve becerinin kazand r lmas d r. Miskin, bir mesle i ve geliri 
olmas na ra men kazand  paran n kendisine ve ailesine yetmeyen ki idir. 
Yolcular ve yolda kalm  olanlar, yeni mekan yeni bir hayat için i  aray pta 
yolda kalm  yolcular n konaklamas  amac yla kurulan kervansaraylar veya 
bu ki ilere ödenen otel paralar  bu kategoridedir.  A r  borçlu olan, çal arak 
kazand  ücret-maa  ile borcunu ödemesi mümkün olmayan ki idir. Allah 
r zas  için yap lan harcama ise, hay r kurulu lar n  desteklemek amac yla, 
ö rencilere, göçmen ve mültecilere yap lan her türlü ba  ve maddi yard m 
bu s n flamada yer almaktad r. 173 

Günümüzde insanlar zekâtlar n  kendi elleriyle da tmalar na ra men bu 
slam Dininin öngördü ü bir da t m ekli de ildir.  Zekât bireylerin 
birbirlerine verdikleri bir ba  veya insanlar  tembelli e al t ran bir 
müessese de ildir. Zekat kazan lan servetin temizlenmesi amac yla (Tevbe 
Suresi, 113), zenginlerin elinde bulunan servetten düzenli bir ekilde belli bir 
oran n (%2,5) al narak ihtiyaç sahiplerine da t lmas n  esas alan bir 
uygulamad r. Devletin vergiyi toplad  gibi zekât  da toplayarak muayyen 
ölçü dâhilinde toplumun ihtiyaçlar n  gözeterek münasip ekilde da tmas  
gerekmektedir. Öte yandan devletin ihtiyaç duymas  durumunda genel 
vergilerden ba ka özel vergiler de ihdas edebilir. E itim, ö retim, sa l k 
amaçl  veya genel seferberlik gibi özel durumlarda yeni vergilerin konulmas  
yetkisi devlet elindedir. Baz  durumlarda slam, devlete toprak sahiplerinin 
topraklar n  ellerinden alarak i leyebilecekleri kadar n  onlara vermek ve geri 
kalan n  ba kalar na intifa hakk n  kullanmalar  suretiyle verebilir. slam dini, 
bireylerin mülk edinme duygusuna sahip olduklar n  kabul edip en yüksek 
ürünü elde etmek için gayret göstermeye ve elde edilen ürünü toplumun 
yarar na sunmas n  te vik eder. 174 

Rum Suresi 39 uncu ayetinde, faiz olarak verilen fazlal klar n Allah 
kat nda artmayaca  ancak Allah’ n r zas n  arzulayarak verilen zekat n kat 
kat artaca  belirtilmektedir. slami finans sitemlerinde toplumsal adaletin 
                                                                 
173 Abdul-Rahman, a.g.e., 2015, s. 41-43. 
174 Seyyid Kutup, slam-Kapitalizm Çat mas , Beka Yay nc l k, stanbul, 2015, ss. 55-58. 
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sa lanmas  için elde edilen gelirin %2,5’i zekât olarak ihtiyaç sahiplerine 
verilmesi gerekmektedir. stanbul Müftüsü Yaran, Diyanet leri 
Ba kanl ’nda Zekat Genel Müdürlü ü aç lmas n n son derece yararl  
olaca n  ifade etmektedir. G da bankac l  kapsam nda verilen ayni veya 
nakdi yard mlar zekât olarak say labilir. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus yukar da say lan ve slam dininde zekât alabilecek 8 s n ftan birisi 
olmak gerekmektedir.175 

 “Mallar n  Allah yolunda harcayanlar n durumu, yedi ba ak 
bitiren ve her ba akta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, 
diledi ine kat kat verir. Allah, lütfu geni  oland r, hakk yla bilendir.” 
(Bakara, 262). 

Bakara Suresi’nin 262 nci ayeti, Allah yolunda infak edenlerin ne kadar 
karl  bir al veri  yapt n  aç klamaktad r. Bu ayet bize en güzel yat r m n 
zekat ve infak oldu unu yap lan harcamalar n 700 misliyle kar l k bulaca  
ifade edilmektedir.  

Faize dayal  finans sistemlerinde hem kamunun ve hem de özel 
sektörün borca ihtiyaç duymas  nedeniyle paralar n  faiz yoluyla 
de erlendirenlerin eli daha güçlü olmaktad r. Bu sebeple, borç veren 
zenginlerin borca ihtiyaç duyan fakirlere nazaran daha güçlü konumda 
bulunmas  kaynak bölü ümü ve kaynak da l m n n fakirler aleyhine 
bozulmas na yol açmaktad r. Toplumun gelir da l m  adaletini ölçmeden 
kullan lan gini katsay s  genellikle zenginler lehine bozulmaktad r.  Söz 
konusu adaletsizlik sadece geli mi  ekonomilerden ABD ve ngiltere’ye özgü 
bir durum de il, Çin gibi geli mekte olan ekonomilerde de 
gözlemlenmektedir.176  

slami finans siteminde serbest mülkiyet sahipli inin bulunmas , 
mülkiyetin serbestçe devredilebilmesi ve gelirin toplum aras nda adaletli 
da t lmas  en önemli 3 unsurdur. slami ekonomik sistemlerin di er finans 
sistemlerinden en önemli farklar  sermayenin tabana yay lmas n n 
sa lanmas  ve kaynak da l m n n sadece belirli zengin aileler ve gruplar 
aras nda el de i tirmesinin önlenmesidir. slami ekonomik sistem temelini 
Kur’an-  Kerim ve Peygamber (Sav) sünnet uygulamalar ndan almaktad r. 
Do rudan birincil kaynakta hüküm bulunmamas  durumunda ikincil kaynak 
olarak içtihat, k yas ve icmaya ba vurulabilir. çtihat, slami konularda ilmi 
bilgisi bulunan ki ilerin ola anüstü durumlar kar s nda sorunun çözümüne 
yönelik olarak ortaya koyduklar  görü lerdir. cma, âlim konumunda bulunan 
ki ilerin belirli konuda fikir birli ine varmas d r. K yas ise belirli bir problemin 
Kur’an ve Sünnet nda mukayese yoluyla çözüme kavu turulmas d r. 
Ayr ca f k h usulünde maslahat ve örfe de ba vurulabilmektedir. Fayda 
                                                                 
175 Rahmi Yaran, slam Ticaret Hukuku Kongresi, Konya, 2015. 
176 Ayub, a.g.e, 2007, ss. 8, 9. 
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anlam na gelen maslahat kesin nass bulunmayan konularda içtihat edilirken 
din aç s ndan muteber say labilecek yararlard r. Örf ise, birincil kaynaklarla 
çeli memek kayd yla toplumda kabul gören yayg n uygulamalard r.177 

slami eriat n esas nda; inanç ve ya am hürriyeti, aile bütünlü ü, 
mülkiyet, ak l, eref ve haysiyet korunmaktad r.  Söz konusu hususlara ayk r  
davranan ve insanl  tehdit eden ki iler için k sas uygulamak cezaland r c  
nitelikte olmaktan ziyade toplumsal bar  ve huzurun sa lanmas  için 
elzemdir.178 

slami finans sistemi, kapitalist finans sistemi gibi kaynak da l m  ve 
bölü ümünde etkinli e ve hür te ebbüse yer vermektedir. Ancak pür faize 
dayal  ekonomik sistemlerde sadece bireylerin maksimum faydas  
gözetilirken slami finansal sistemlerde, toplumun di er fertlerinin ve toplum 
genelinin menfaatleri de bireysel menfaat kadar önem arz etmektedir.179 
Faizli finans sisteminde a r  h rs ve yüksek hedeflerin belirlenmesi 
nedeniyle k r lganl k daha fazlad r. Faizli finans i lemlerinde yüksek kald raç 
oranlar na, spekülatif türev i lemlerine ve manipülasyona rastlamak her 
zaman mümkündür.  

slami bankac l kta önceden miktar  belirlenmi  olan sabit bir faiz yerine, 
faaliyet sonucunda ortaya ç kan kar ve zarar ortakl  esast r. Bu sistemde 
müte ebbislerin faaliyetleri neticesinde kar elde edilebilece i gibi zarar da 
söz konusudur. Yap lan yat r mlar, türev i lemleri gibi spekülatif amaçlardan 
ziyade reel sektörün desteklenmesi suretiyle kar/zarar ortakl  eklinde 
görülmektedir. slami finans sistemi faizi, belirsizli i, kumar  ve di er ans 
oyunlar n  yasaklamaktad r. Bireysel te ebbüs, finansal kiralama, i  ortakl  
ve ticaret gibi i lemlerde belirli bir risk söz konusudur. Faize dayal  finansal 
sistemde al nacak faiz önceden belirlendi i için risk daha dü üktür. Ancak 
sadece iflas durumunda ortaya ç kan temerrüt riski bulunmaktad r.   

deal slami ekonomik sistemlerde faizin yasaklanmas  ve reel 
ekonominin kara dayal  olmas , zekat uygulamas n n bulunmas , sadakan n 
te vik edilmesi, israf n önlenmesi ve ahlak kurallar n n önem arz etmesi 
kaynak tahsisi ve gelir da l m n n daha adaletli olmas n  sa lamaktad r.  

2.2.7. Erken Ödeme ndirimi ve Erken Ödeme Cezas  

Mevduat bankalar  mevduat kabulünde ve kredi kulland r m nda hangi 
faiz oranlar n  uygulayacaklar n  sözle me ile belirlemektedirler. Hâlbuki 
kat l m bankalar  önceden kat l m fonlar na hangi oranda kar da tacaklar na 

                                                                 
177 Muhammad Ayub, a.g.e, 2007, ss. 10, 11, 22, 33. 
178 Muhammad Ayub, a.g.e., 2007, sf 23. 
179 Ayub, a.g.e., 2007, s. 32. 
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ili kin garanti vermemektedir. Mevduat bankalar  ile çal an bir ki i borcunu 
kapatmak isterse mü teriler için paran n net bugünkü de erini esas alarak 
indirim yap lmaktad r. Ancak bu indirim yap ld  takdirde kendilerinin 
mevduata ödemeyi taahhüt ettikleri faiz oran n n sabit oldu unu ama 
kredilerin erken kapanmas  durumunda kayba u rayacaklar n  ifade 
etmektedirler. Bu sebeple, Konut Finansman  Kanunu’nda borcun erken 
kapat lmas  durumunda kredi anaparas n n %2 oran na kadar erken kapama 
cezas  al nabilece i hüküm alt na al nm t r. Kanunun verdi i izne hem 
mevduat ve hem de kat l m bankalar  s kl kla ba vurmaktad r. Ancak kat l m 
bankalar n n bahse konu cezay  al p alamayacaklar  konusu f khi aç dan 
tart mal d r. Kat l m bankalar n n bir k sm  BDDK ve mevzuat n kendilerine 
bunu emrediyor olmas  argüman n  ileri sürmektedirler. 

Kat l m bankalar nda kredilerin erken kapanmas  durumunda erken 
kapanma indiriminden yararlan l p yararlan lmayaca  tart ma konusudur. 4 
mezhep imam na göre erken ödeme indirimi yap lmas  mümkün de ildir. 
Ancak, bn Abbâs, Neha'î, Ebû Sevr, bn Teymiyye, bn Kayyim el-Cevziyye 
ve bn Âbidîn, erken ödeme durumunda uygulanan indirimin faizden farkl  
oldu u görü ündedirler. Çünkü burada mü terilere ilave bir sorumluluk ve 
yükümlülük getirilmemektedir. Bankalar kurumsalla m  irketler olduklar  
için bireylere göre daha güçlü durumdad rlar. ndirim uygulanmas  herhangi 
bir ma duriyete yol açmamaktad r. slam F k h Akademisi’nde yer alan 
alimlerin ço unlu u da ikinci görü ü benimsemektedir. Sonuç olarak borcun 
erken ödenmesi durumunda indirim talebinin caiz olaca , zira bu indirimin 
teberru (ba ) olaca  görü ündedir. Nitekim, AAOIFI’nin 8 nolu Murabaha 
standard nda da önceden anla lm  olmamas  ko uluyla mü terinin 
borçlar n /taksitlerini vadesinden önce ödemesi durumunda slami finansal 
kurulu un erken ödeme skontosu yapmas  caizdir. Bu tür bir ödeme mü teri 
ile imzalanan bir sulh akti niteli i ta d ndan dinen me rudur.  

slam F kh  Akademisi, borcun vadesinin uzat lmas  kar l nda borç 
miktar n n art r lmas  ittifakla haram say lm t r. Ödeme acziyetinden 
kaynaklanan temerrüt halinde borç miktar nda art a gidilmemesi tercihe 
ayan olmakla birlikte alacakl n n talebi durumunda enflasyon fark n n borca 

yans t labilece i; kötü niyetli mü teriler için mahrum kal nan kar pay  ve 
gecikme cezas n n al n p hay r i lerine harcanabilece i ifade edilmektedir. 

slami bankalar n mü terilerinden ücret ve komisyon almas n n caiz olup 
olmad  tart ma konusudur. ayet slami bankalar komisyon almazlarsa 
hay r kurumu niteli ine dönü ecekleri ve ekonomik olarak hayatlar n  devam 
ettirmelerinin mümkün olmayaca  ifade edilmektedir.180 Üçüncü bir görü e 
göre ise, slami bankalar n personel istihdam etmesi, sistem kurmas , 
                                                                 
180 Muhammad Ramzan ve Di erleri, “Growth of Islamic Banking in Pakistan by Using AID 
Model”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 23, 2012. Ss. 153-
154. 
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i letmesi ve yönetmesi nedeniyle belli sabit harcamalar  bulunmaktad r. Bu 
sebeple, bankan n karl l n  artt r c  mahiyette komisyon ve ücret yerine 
sadece yap lan masraf n al nmas n n caiz olaca  görü ü de bulunmaktad r.  

ABD’de LAR BA ad  alt nda slami Bankac l k faaliyeti yürüten bankan n 
eski yöneticisi Abdulrahman, sözle me ile belirlenen kredi ödemelerini 
artt rmak ve mü terilere ilave yük getirmek caiz de ildir. Çünkü mü terilere 
getirece iniz ilave yükümlülü ün ad  ceza veya komisyon olsa bile bunun 
faizden bir fark  bulunmamaktad r. Dolay s  ile krediler için erken ödeme 
cezas  uygulamak da caiz de ildir.181   

slam Âlimler Birli i Ba kan  Karadai, dünya uygulamas nda slami 
Bankalar n krediyi erken kapatma cezas  veya komisyonu gibi bir 
uygulamas  bulunmamaktad r. Mü terilere getirilen ilave %1 veya %2 gibi 
bedeller, mü terilerin yükümlülü ünü artt rd  için faiz gibi de erlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu i lemlerin vuku bulmas  durumunda banka personel ve 
operasyon maliyetleri gibi nedenlerle sadece masraf alabilir. Masraf 
haricinde ilave komisyon, ücret ve kar pay  almas  caiz de ildir.182 Kat l m 
bankalar n n BDDK erken ödeme cezas n  bize emrediyor k l f na s narak 
bu cezay  uygulamalar  samimiyetten uzakt r. BDDK bunu emretmemekte, 
mevzuatta ise sadece al nabilir eklinde esnek ifadelere yer verilmektedir. 
Baz  durumlarda bankalar n karlar n  yükseltme arzusu slami hassasiyetin 
önüne geçebilmektedir. Bu sebeple, genel standartlar belirlemek üzere 
merkezi dan ma kurullar n n tesis edilmesi ve otoritenin yapaca  
düzenlemelerde dan ma kurullar n n da görü ünün al nmas  problemi 
ortadan kald racakt r. 

2.2.8.  Faizsiz Finans Dan ma Kurullar  

slami finans alan nda faaliyet gösteren ülkelerin büyük bir k sm nda 
faizsiz finans dan ma kurullar  (Sharia Board) tesis edilmi tir. eriat 
kelimesi önceden de tan mland  üzere, âr’î kelimesinden türemekte olup 
yol ve cadde anlam na gelmektedir. eria kelimesinin en eski tan mlar ndan 
birisi, develerin suyu bulmak için gittikleri yol demektir.  Günümüzde eriat 
kelimesi ise Müslüman insanlar n tüm hayat n  kapsayan ve uymakla 
mükellef olduklar  kurallar bütünü eklinde tan mlanabilir. slami finansta 
mü teriler ile akdedilen sözle melerden tutun da finans, bankac l k, yat r m 
ve sigorta i lemlerinin tümünün eriat ilkelerine uyumlu olmas  
beklenmektedir. 183 

                                                                 
181 Yahya Abdulrahman, slam Ticaret Hukuku Kongresi, Konya, 2015. 
182 Ali Karadai, slam Ticaret Hukuku Kongresi, Konya, 2015. 
183 Michael J.T. McMillen, Islamic Finance A Risk Assessment Perspective, International 
Monetary Fund, June 2015, ss.9-12. 
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Faizsiz Finans Dan ma Kurulu (FFDK/dan ma kurulu), slam hukuku 
ve slam ekonomisi alanlar nda uzman ki ilerden olu an; slami finansal 
kurulu un geli tirdi i ürünler, yapt  i lemler ve akdetti i sözle melerin 
slami finans prensiplerine uygun oldu una ili kin kararlar veren ba ms z bir 
organizasyon eklinde tan mlanabilir.184 

Faizsiz finans n geli ti i Malezya, Endonezya, Pakistan, Bahreyn ve 
Kuveyt gibi ülkelerde merkezi bir Shari’ah Board tesis edilmi tir. Türkiye’de 
faaliyet gösteren kat l m bankalar n n tamam  belirli bir ürünü piyasaya 
sürmeden önce yerel dan ma kurullar ndan muhakkak fetva almaktad rlar. 
Ancak al nan fetvalar merkezi fetva kurulundan ziyade sadece bir iki hocan n 
görü ü olarak ortaya ç kmaktad r. Hocalar n verdi i fetvalarda belli bir 
standart bulunmad  için, ayn  konuda bir kat l m bankas n n fetva almas na 
kar n ba ka bir kat l m bankas  fetva alamayabilmektedir. Örne in askerlik 
kredisinin caiz olup olmamas  konusunda baz  kat l m bankalar  i lemin 
slami esaslara uygun oldu una ili kin fetva alabilirken di er kat l m 
bankalar  ise ayn  konuda fetva alamam lard r.  Dan ma kurulu hocalar na 
görü  sorulurken ürün tan t m n n yap lmas  ve detaylar n n iyi aç klanmas  
hocalar n fetvalar n  etkilemektedir. Hocalar n farkl  mezheplere müntesip 
olmalar  nedeniyle de farkl  görü ler arz edebilmektedirler. Öte yandan, 
May s 2018 döneminde TKBB bünyesinde tesis edilen Merkezi Dan ma 
Kurulunun bu eksikli i giderebilece i dü ünülmektedir.  

Dünya uygulamas na bak ld nda merkezi dan ma kurullar n n 
genellikle denetim otoriteleri bünyesinde kuruldu u görülmektedir. Banka 
bünyesinde kurulan dan ma kurullar n n ise do rudan yönetim kuruluna 
ba l  olacak ekilde tesis edilmesi önem arz etmektedir.185 Ayn  çerçevede 
erî uygunluk denetiminde etkinli in sa lanabilmesi için kat l m bankalar nda 

görevlendirilecek üyelerin genel kurul taraf ndan belirlenmesi ve do rudan 
yönetim kuruluna ba lanmas n n uygun olaca  ifade edilmektedir.186Ayr ca, 
dan ma kurulu üyelerinin farkl  farkl  ülkelerde ve farkl  finansal kurulu larda 
yer almas  mekânsal zorluklar n yan  s ra menfaat çat mas na (conflict of 
interest) da yol açabilmektedir. 187 

                                                                 
184 Odaba , Mehmet, slami Finansta Dan ma Kurullar n n Rolü-Türkiye Örne i, kinci 
Uluslararas  slam Finans  ve ktisad  Konferans , stanbul, 19 Kas m 2015. 
185 Nawal Kas m, Sheila Nu NuHtay and Syed Ahmed Salman, Comparative Analysis on 
AAOIFI, IFSB and BNM Shari’ah Governance Guidelines, International Journal of Business 
and Social Science, Vol. 4. No. 15, November 2013, ss. 220-227. 
186 http://ifsb-fis-elearning.intuition.com/Rubicon.aspx, Islamic Financial Services Board-10: 
Guiding Principles on Shari’ah Governance System for IIFS.  
187 Yahia Abdul-Rahman, The Art of Riba Free (RF) Islamic Banking and Finance, 2. Edition, 
John Wiley & Sons, New jersey, 2014, p. 94-97. 
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2.2.9. slami Finans Yakla m nda Kurumsal Yöneti im 

Firmalar büyüdükçe genellikle sahiplik ve yönetim fonksiyonlar  
ayr t r lmaktad r. Firmalar n etkin bir ekilde yönetilebilmesi profesyonel 
yöneticilerin i  ba nda olmas yla mümkündür. Konvansiyonel finansta 
kurumsal yöneti im ba lam nda ilk önce hissedarlar n menfaatinin 
maksimize edilmesi (shareholder) ilkesi benimsenirken son y llarda payda  
(stakeholder) yakla m  öne ç kmaktad r. Payda  yakla m  ilkesine göre 
sürdülebilir refah n yolu, tüm taraflara adil davran lmas  ve kazan mlar n tüm 
taraflar aras nda payla lmas d r. 1990’lar n sonu ve 2000’li y llar n 
ba lar nda enron, worldcom ve parmalat gibi büyük irketlerin iflaslar  
yüzünden kurumsal yönetim ilkelerinin önemi artm t r. 2000’li y llarda 
ABD’de ortaya ç kan finansal raporlama skandallar ndan sonra Sarbanes 
Oxley yasas  ç kar lm t r. Benzer ekilde OECD Kurumsal Yöneti im lkeleri 
dünyada benimsenmi  ve tavsiye kararlar  olarak hayata geçirilmi tir.188   

Kurumsal yöneti imle ilgili düzenlemeler adalet, sorumluluk, effafl k ve 
hesap verebilirlik olarak dört temel ilkeye dayanmaktad r. Adalet ilkesi, 
yönetimin bütün hak sahiplerine kar  e it davranmas  anlam ndad r. 

effafl k ilkesi, ticari s r kapsam nda bulunmayan bilgilerin aç k, do ru ve 
kar la t r labilir ekilde kamu oyu ile payla lmas d r. Sosyal sorumluluk 
ilkesi, irketin hissedarlar için de er yarat rken toplumsal de erleri de ihmal 
etmeyecek biçimde kanun ve mevzuata uyum göstermesidir. Hesap 
verebilirlik ilkesi, üst yönetim performans n n yönetim kurulu taraf ndan 
ba ms z bir ekilde de erlendirilebilmesidir.189 

AAOIFI ve IFSB gibi uluslararas  slami finansal kurulu lar da bu alanda 
standartlar yay mlam t r. slami finansa ili kin etik ilkelerin temeli 1990’l  
y llarda coorporate governance  (kurumsal yöneti im ilkeleri) kapsam nda 
de erlendirilebilir. Bu kapsamda faizsiz finans esas na göre çal an 
kurulu lar, dan ma kurulu üyeleri, banka denetçileri ve çal anlar  için etik 
ilkeleri olarak nitelendirilen slami yönetim ilkelerine uyumluluk ( eria 
governance) ilkeleri yay mlanm t r.  

slami finans sisteminde kumara, hileye, aldatmaya, manipülasyona, 
spekülasyona ve faize asla izin verilmemektedir. Böyle bir finans sisteminde 
f rsatç l k, stokçuluk, gabin190 ve karaborsaya da yer yoktur.  slami bir 
toplumda tüm inananlar karde  kabul edildi inden iyilik ve takva üzere 
yard mla lmas  esas görevdir.  

                                                                 
188 Mehmet Saraç, Finans Teorisini Yeniden Dü ünmek, ktisat Yay nlar , 2017, ss. 171-184. 
189 Mehmet Saraç, A.g.e. ss. 185-186. 
190 Gabin, kar  taraf n tecrübesizli inden, zor durumundan veya dikkatsizli inden faydalanarak 
a r  yarar sa lanmas d r. 
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“Ey iman edenler! Allah’ n (koydu u din) ni anelerine, haram 
aya, hac kurban na, (bu kurbanl klara tak l ) gerdanl klara ve de 
Rab’lerinden bol nimet ve ho nutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere 
sak n sayg s zl k etmeyin. hramdan ç kt n zda (isterseniz) 
avlan n. Sizi Mescid-i Haram’dan al koydular diye birtak mlar na 
besledi iniz kin, sak n ha sizi, haddi a maya sürüklemesin. yilik ve 
takva (Allah’a kar  gelmekten sak nma) üzere yard mla n. Ama 
günah ve dü manl k üzere yard mla may n. Allah'a kar  
gelmekten sak n n. Çünkü Allah’ n cezas  çok iddetlidir.” (Maide, 
2). 

Yukar daki ayette bahsedildi i üzere, sizlere haks zl k ederek Kâbe 
ziyaretinden al koyan mü riklere beslenen kin nedeniyle haddin a lmamas  
ve adaletsiz davran lmamas , gayrimüslim olan ki ilere bile adaletle 
muamele edilmesi, iyilik ve takva üzere yard mla lmas , günah ve 
dü manl kta yard mla lmamas  emredilmektedir.  

“Mü’minler ancak karde tirler. Öyleyse karde lerinizin aras n  düzeltin. 
Allah’a kar  gelmekten sak n n ki size merhamet edilsin.” (Hucurât Sûresi-
10)  

Bir hadisi erifte ifade edildi i üzere, “Müslümanlar bir vücudun bütün 
azalar  gibidir” herhangi bir azan n hastalanmas  veya rahats zl k duymas  
bütün vücudu huzursuz etmektedir. Efendimiz (Sav)’den nakledilen ba ka bir 
hadiste ise “Sizden herhangi biriniz ahs  için arzulad klar n  mü’min 
karde leri için de arzulamad kça, îmân etmi  olmaz.” buyurulmaktad r. Bu 
konuyla ilgili olarak ba ka bir rivayette, “Kom usu aç iken tok yatan bizden 
de ildir.” Bu sebeple, Müslüman n Allah r zas n  kazanabilmesi ve 
merhamete lay k olabilmesi Müslüman karde lerinin maddi ve manevi her 
türlü problemlerini çözmekle mümkündür. 

AAOIFI taraf ndan “ slami Finansal Kurulu lardaki Muhasebeciler ve 
Denetçiler çin Etik lkeler” yay mlanm t r. AAOIFI etik ilkeleri belirlerken 
ahlak ilkelerini esas almaktad r. Zira Buhari’de yer alan bir Hadis’te 
Peygamberimiz (Sav)’den rivayetle, “Ben güzel ahlak  tamamlamak için 
gönderildim.” Bu çerçevede, genel olarak muhasebecilerin, denetçilerin ve 
çal anlar n; do ruluk, güvenilirlik, sosyal sorumluluk, objektiflik, profesyonel 
yeterlilik, çal kanl k, samimiyet, dindarl k, 191 Allah korkusu ta yan ve 
me ruiyet gibi özelliklere sahip olunmas  öngörülmektedir. 192 

                                                                 
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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Dan ma kurulu üyeli ine atanabilmek için minimum gerekli olan artlar, 
akademik ve finansal yeterlilik, eria kurallar n  anlayabilecek deneyim, 
Makas d’ü - eria ilkelerini anlay p finansal ürünlere uygulayabilecek 
kapasite, iyi bir karaktere sahip olma, dürüstlük, ba ms zl k, vicdan sahibi 
olma, gerekli dikkat ve özeni gösterme, s r saklama yükümlülü üne sahip 
olma ve di er üyelerle uyumlu çal abilme gibi özelliklere sahip olmas  
beklenmektedir. 193 

slami finans sisteminde mal n telef olmas  veya fon kullanan ki inin 
temerrüde dü mesi durumunda faiz tahakkukuna gidilmemesi 
gerekmektedir. Ancak bu durum kötü niyetli ki ilerin klasik bankac l k sistemi 
yerine slami bankac a ba vurmalar n  ve sistemin istismar na yol 
açabilmektedir. Sistemin istismar edilmesinin önlenmesi amac yla fon 
kulland ran slami kurulu un hay r i lerine arac l k eden vak flar n kurulmas  
ve vak flara fon tahsis edilmesi ve ki ilerin temerrüde dü mesi veya kötü 
kullan m nedeniyle ödeyecekleri mebla n bu vak flara ödenmesi gerekti i 
gibi hususlar n sözle mede belirlenmesinde herhangi bir mahsur 
bulunmamaktad r194.   

2.3. slami Finans n Temel Sorunlar  Ve Çözüm Önerileri 

Klasik iktisad n tan m , s n rs z istek ve arzular n s n rl  kaynaklarla 
kar lanmas d r. slam iktisad nda temel sorun bat  iktisadi dü üncesi ile 
slam iktisad n n ortaya koydu u önceliklendirme sorunudur. Di er bir sorun 
ise slam iktisad  ile serbest piyasa sistemine dayal  sistem aras ndaki 
kavramsal çeli kilerdir. slam iktisad n n önceli i vahiy olmak üzere ak ldan 
ve uluslararas  bilgiden de istifade etmektedir.  slam iktisad  bat  iktisad  
taraf ndan geli tirilen analiz, araç ve tekniklerini slami hükümlere ayk r  
olmamak kayd yla kendi içerisinde tutarl  olacak ekilde kullanabilir. Esas 
dikkat edilmesi gereken konu ise klasik iktisadi dü ünceyi belli bir süzgeçten 
geçirmeden taklit etmemektir.195 

slam dini kapitalizmin tersine servet pe inde ko may  ve a r  servet 
tutkunu olmay  ele tirir (Tekasur Suresi). Kur’an’da ticaret ve mülkiyet haklar  
korunarak dünya ve ahirete ili kin bir denge (Bakara Suresi, 201) gözetilmesi 
gerekti i vurgulanmaktad r.  

slam iktisad n n temelleri yükseltilirken bat  iktisad  yerine slami 
temelleri esas alan veya klasik iktisad n temel varsay m ve teorileri ret 
edilerek slam n temel kaynaklar ndan yeni bir iktisat modeli kurulmas  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 Mu ammad Taqi Usmani, 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 ba ar l  olabilmesi için klasik iktisad n kavram, 
teori ve hipotezlerinin göz önünde bulundurularak yeniden sistemin in a 
edilmesi, ikinci yöntemin ba ar l  olabilmesi için ise içtihat yolunun aç k ve 
dinamik bir yap ya sahip olmas  gerekmektedir. 196 

Klasik i letmecilik anlay nda irketlerin temel amac  kar 
maksimizasyonu sa lamak iken bireylerin amac  ise elde etikleri fayday  
maksimize ederek, ellerindeki kaynaklarla, s n rs z ihtiyaçlar n  mümkün olan 
en fazla ve en uygun ekilde kar layabilmektir.  Halbuki slam ekonomisinde 
istek ve arzular n frenlenmesi ve kaynaklar n israf edilmemesi 
gerekmektedir.  sra Suresi’nin 27 nci ayetinde, eytan n Allah’a kar  nankör 
oldu u ve bu çerçevede israf edenlerin de eytan n karde leri say laca  
ifade edilmektedir.  

Az geli mi  ülkelerde yaz l  dokümantasyonun olmamas , 
kurumsalla amamas  ve effafl n olmamas  gibi nedenler slami finans n 
geli mesini yava latmaktad r. Bu ülkelerde aile irketleri genellikle ikinci ve 
üçüncü ku a a gelmeden iflas etmektedir. Geli mi  ülkelerden Japonya, 
ABD ve Avrupa Birli i gibi ülkelerde irketlerin daha fazla effafla mas , 
kurumsalla mas , standartlar n belirlenmesi ve yaz l  dokümantasyona sahip 
olunmas  nedeniyle ticarette daha ba ar l  olundu u ve aile irketlerinin 
ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü ku ak nesillere devredildi i görülmektedir.  

slami finans n önündeki di er bir sorun ise, Türkiye ve dünyada slami 
bankac l k alan nda faaliyet gösteren bankalar n finansal ürün olarak a rl kl  
bir ekilde murabahay  tercih ettikleri görülmektedir. Bu durumun en önemli 
sebebi bu ürünün uygulamas n n kolay ve kay p riskinin dü ük olmas d r. 
slami finans prensiplerine daha uygun oldu u kabul edilen mü araka, 

mudaraba ve karz-  hasen ürünlerinin slami finansal kurulu lar n aktifleri 
içerisindeki pay  ise oldukça dü üktür. slami bankalar n son y llarda tüketimi 
özendiren kredi kartlar  gibi ürünlere girmesi ve bu konuda konvansiyonel 
bankalar n taklit edilmesi ba ka bir problem olarak kar m za ç kmaktad r.  
slam ekonomisi reel ekonomiye dayal  bir ekonomi olmakla birlikte son 
y llarda türev i lemlerin de slami finans ürünleri aras nda da yer ald  
görülmektedir. Finansalla maya ba l  olarak slami türev ürünlerinden sukuk 
ve tavarruk i lemlerinin artmas  slam ekonomisinin k r lganl n  
artt rmaktad r.197   

eriat uyumu ile birlikte slam ahlak ekonomisinin, sosyal sorumluluk 
ilkelerinin benimsenmesi ve e itim kalitesinin yükseltilmesi son derece önem 
arz etmektedir. slami bankac l k ve finans alan nda yap lan baz  
çal malarda kurumsal sosyal sorumluluk göstergelerinin oldukça zay f 
                                                                 
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 belirlenmi tir. Söz konusu çal malarda kaynaklar n tahsis yerleri, 
zekat da t m  ve di er yard m faaliyetlerine i tirak oranlar  göz önünde 
bulundurulmaktad r. Sosyal sorumluluk endeksine göre Suudi Arabistan 
bankalar ndan en yüksek not 0.55 oran na tekabül etmektedir. Örne in, 
Zemzem Tower olarak bilinen ancak gerçek ad  Clock Tower diye 
isimlendirilen yap n n Kabe’nin yak n nda in a edilmesi sosyal ba ar s zl k 
olarak görülmektedir. IFSB’nin 50 kural  göz önünde bulundurarak yap lan 
çal mada, kurumsal sosyal sorumluluk alan nda en iyi skora sahip herhangi 
bir kurulu  bulunmad , kurulu lar n %33’ü iyi kategorisinde, %40’ n n 
ilerleme sa lamas  gereken kategoride, geriye kalan %27’sinin ise 
geli memi  ve alarm seviyesine i aret eden kategoride bulundu u 
belirlenmi tir.198 

Faizsiz finans kurulu lar n n di er önemli bir sorunu ise likidite 
yönetimidir. Bu kurulu lar hem mevduat ve hem de kredi taraf nda bir tak m 
sorunlarla kar la maktad r. Öncelikle konvansiyonel bankalar likidite 
ihtiyac n  interbank piyasas ndan veya repo piyasas ndan sa layabiliyorken, 
kat l m bankalar n n böyle bir imkân  bulunmamaktad r. Ayr ca, fazla fonu 
bulunan konvansiyonel bankalar bu paralar  gecelik piyasada veyahut 
mü terilere kredili mevduat hesab  kapsam nda kulland rabilirken kat l m 
bankalar  bu tutarlar  herhangi bir getirisi bulunmayan haz r de erlerde 
izlemektedir.  

BDDK öncülü ünde 2013 y l nda yap lan Kat l m Bankac l  ve Faizsiz 
Finans Çal tay Raporu’nun sonuç bildirgesinde Türkiye’de faizsiz finans 
sisteminin en önemli sorunlar ; nitelikli insan kayna  eksikli i, faizsiz finans 
sistemine yönelik alg n n iyi yönetilememesi, kurumsal ve hukuki altyap s n n 
etkin bir ekilde tesis edilememesi ve faizsiz finansa ili kin ürün, hizmet ve 
piyasalar n yeterince çe itlenmemesi ve geli memesi eklinde 
s ralanmaktad r.  

Yukar da bahsi geçen sorunlar n çözülebilmesi için, slami bankalar n 
sermaye yeterlili i ve likidite gibi alanlarda 5411 say l  Bankac l k Kanununa 
tabi olmalar n n yan  s ra, özel nitelikli faizsiz finans kanununun ç kar lmas  
ve faizsiz finans dan ma kurullar n n tesis edilmesi itibar ve güven 
aç s ndan oldukça önem arz etmektedir. Ayr ca, e itim ve insan kayna  
kalitesinin artt r lmas , sertifika al mlar n n te vik edilmesi, kaynak ve 
plasman ürün çe itlili inin artt r lmas , faizsiz finans alan nda etkin çal an 
birincil ve ikincil piyasalar n olu turulmas , sigortac l k ve bireysel emeklilik 
sisteminin iyi tesis edilebilmesi, standartlar ve düzenlemelere yer verilmesi, 
kurumsal ileti im alg  ve itibar n 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 artt r labilmesi için lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde slami finans derslerinin okutulmas , faizsiz finans alan nda e itim 
veren bölüm, ara t rma merkezi ve enstitülerin kurulmas , bu alanda faaliyet 
gösteren yurtd  üniversitelerde okumak isteyen ö rencilere burs 
sa lanmas , kat l m bankalar n n üniversitelerle ortak seminer, konferans ve 
sempozyum düzenlemeleri, faizsiz finansa yönelik sertifikasyon 
programlar n n ba lat lmas  önerilmektedir. Faizsiz finans alan nda etkin 
piyasalar n olu turulabilmesi için uygun metal borsas n n kurulmas , Hazine 
Müste arl  taraf ndan gerçekle tirilen sukuk ihrac n n sürekli hale 
getirilmesi, piyasa derinli inin sa lanmas  amac yla birincil ve ikincil 
piyasalar n etkin çal mas na yönelik olarak kat l m bankac l  alan nda da 
piyasa yap c l  sisteminin tesis edilmesi, kat l m endeksine dayal  ürünlerde 
çe itlili e gidilmesi, faizsiz ürünlerin tan t m na yönelik olarak kamu kurumlar  
nezdinde bilgilendirici toplant lar n yap lmas  ve rehberlerin haz rlanmas  
önerilmektedir. Toplumsal alg  ve itibar n yönetilebilmesi için, sistemin slami 
esaslara uygunlu unun öne ç kar lmas , etkin ve verimli kampanyalar n 
ba lat lmas , merkezi dan ma kurulunun tesis edilmesi, etik ilkelerin 
kurulmas , IFSB ve AAOIFI standartlar n n kabul edilmesi veyahut Türkiye’ye 
özgü slami finans standartlar n n kurulmas  önerilmektedir199.  

slami finans n önündeki sorunlar ve çözüm önerileri a a daki tabloda 
özet halinde sunulmu tur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
199 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, ss. 93-98. 
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Tablo 2: slami Finans Sorun ve Çözüm Önerileri 
slami Finans 

Sorunlar  Aç klama slami Finansta Çözüm 
Önerileri 

Teorik alt yap  
yetersizli i 

Klasik iktisad n kavram, söylem ve 
hipotezleri kullan lmaktad r. 

Sistemin kendine özgü kavram, 
söylem ve hipotez geli tirmesi 
gerekir. 

Mevzuat 
altyap s n n 
yetersizli i 

slami finansal kurulu lar pek çok 
ülkede konvansiyonel banka 
mevzuat na tabidir. 

slami finans n ruhuna uygun 
ayr  mevzuat alt yap lar  tesis 
edilmelidir. 

Standart eksikli i 
IFSB ve AAOIFI gibi kurulu lar 
standart yay mlasa bile tüm ülkeler 
taraf ndan uygulanmamaktad r. 

slami finans n uyguland  
ülkelerde IFSB ve AAOIFI 
standartlar n n benimsenmesi 
veya ülkelerin kendi yap lar na 
uygun standartlar geli tirmesi 
gerekmektedir. 

Kurumsalla ma-
effafl k Sorunu 

slami bankalar n kurumsalla ma ve 
effafl k eksikli i bulunmaktad r. 

Mü teri ile yap lan tüm i lem ve 
sözle meler aç k-net, anla l r 
ve effaf olmal d r. 

Likidite Sorunu 
slami bankalar n kat l m fonu k sa 
vadeli iken krediler taraf  uzun 
vadelidir. 

Likidite sorununu çözmek üzere, 
lender of the last resort görevi 
görebilecek Megabank gibi 
bankan n kurulmas  elzemdir. 

Özgünlük Sorunu 
slami bankalar ürün baz nda 

konvansiyonel bankalar  taklit 
etmektedir. 

slami finans n kendine özgü 
ürünleri ön plana ç kar lmal d r. 

Personel Kalitesi 

Personel kalitesi dü ük ve slami 
finans konusunda deneyimi 
olmayan ki iler istihdam 
edilmektedir. 

Personel kalitesinin artt r lmas  
için e itim ve sertifika 
programlar n n kurulmas ; üst 
düzey yöneticlerde ise slami 
finans tecrübesi de aranmal d r. 

Öncelik Sorunu 
slami bankalar da di er bankalar 
gibi hedef bask s  ve karl l k 
kriterleri uygulamaktad r. 

Karl l n tek hedef olmaktan 
ç kar lmas , sosyal amaçl  
projelerin finansman na önem 
verilmelidir. 

Kaynak: Bu tablo taraf m zdan olu turulmu tur. 
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3. Bölüm 

slami Bankac l kta Finansal Ürünler ve Risk Yönetimi 

Mevduat bankalar  gibi slami bankalar n da kendine has finansal 
ürünleri ve risk yönetimi bulunmaktad r. slami bankalar n ürünlerinin büyük 
bir k sm  mevduat bankalar ndan tamamen farkl la maktad r. slami 
bankalar n herhangi bir mal ve emtia al m-sat m  olmadan mü teriye 
do rudan finansman sa lama imkan  bulunmamaktad r. Türk bankac l k 
mevzuat nda, kat l m bankalar n n yapt klar  finansman ürünler Kurumsal 
Finansman Deste i, Bireysel Finansman Deste i, Kâr-Zarar Ortakl  
Yat r m , Finansal Kiralama, Mal Kar l  Vesaikin Finansman  ve Ortak 
Yat r mlar olarak s ralanmaktad r. Hâlbuki dünya uygulamalar na 
bak ld nda bu tür isimler yerine slami bankac l kta murabaha, mu araka, 
mudaraba, icara, selem, sukuk ve karz-  hasen gibi terimlerin yayg n oldu u 
görülmektedir. 

Risk, bir olay n gerçekle mesi durumunda kar  kar ya kal nmas  
muhtemel zarar  ifade etmektedir. Belirsizlik ile getiri aras nda genellikle ters 
ili ki söz konusudur. Yüksek risk yüksek kay p veya yüksek getiriye yol 
açmaktad r.200 Faizsiz finans sistemine dayal  bankalar n özkaynaklar  ile 
birlikte kendisine emanet edilen kat l m fonlar n n ba ka mü terilere 
kulland r lmas  nedeniyle kar/zarar ihtimali her zaman bulunmaktad r. Bu 
sebeple, faizsiz finans modeli do rultusunda çal an bankalar n ald  riskin 
mevduat bankalar ndan daha dü ük olmas  beklenmektedir. Bununla birlikte, 
kredi riski, likidite riski, kur riski ve operasyonel riskler gibi risk türleri hem 
slami bankac l kta ve hem de mevduat bankac l nda görülmektedir. 

Mevduat bankalar nda faiz riski gibi riskler sistemin en önemli risk aya n  
olu tururken kat l m bankalar n n kar pay  riski ise oldukça dü üktür.  

Öte yandan, slami bankac l kta risk türlerinin bir k sm  mevduat 
bankalar nda görülen risklerden tamamen farkl la maktad r. slami 
bankac l kta yer al p da mevduat bankalar nda yer almayan en önemli risk 
türü olarak eria riskidir. Bu risk k saca, yap lan i lem ve ürünlerde de 
dan ma kurulu hocalar n n görü lerine ve dolay s yla slami finans 
prensiplerine uyulmamas  durumunda bankan n maruz kalabilece i risk 
tutar n  ifade etmektedir. IFSB kurallar nda slami prensiplere ayk r  olarak 
elde edilen gelirlerin özkaynaktan indirim kalemi olarak dikkate al nmas  
gerekmektedir.  

                                                                 
200 Ayhan Alt nta , Bankac l kta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterlili i, Turhan Kitapevi, 
Ankara, 2006., s.16. 
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3.1. slami Bankac l kta Risk Türleri  

Finansal piyasalar n en önemli aktörü olan mevduat bankalar nda risk; 
kredi, likidite, faiz, kur, piyasa, operasyonel, itibar, takas, uyum ve sistemik 
risk eklinde s ralanabilir. Kat l m bankalar  da konvansiyonel bankalar ile 
hemen hemen ayn  riskleri ta maktad r. Bankalar risklerini yönetebilmek için 
aktif-pasif komitesi, kredi komitesi, iç denetim ve iç kontrol gibi komiteler 
kurmaktad r.  

slami bankalar faiz riskine ili kin k smi istisna hariç yukar da bahsedilen 
risklerin tamam n  ta makla birlikte ilave olarak kendine has baz  riskler de 
ta maktad r. slami bankalar n, slam hukukuna ve slam ekonomisine ayk r  
davranmalar ndan kaynaklanan risk er’i risk olarak tan mlanmaktad r. Bu 
konudaki detayl  aç klamalar eria riski ba l  alt nda daha detayl  
aç klanacakt r. 

slami ekonomisinin temel amac  konvansiyonel bankac l n ürünlerini 
taklit ederek ve onlar n paradigmalar n  kullanarak slami yasal çerçeve 
olu turulmamal d r. slam ekonomisinin kendi iç dinamikleri çerçevesinde 
hareket edilerek alternatif bir finansal model geli tirilmesi gerekmektedir. 
slami bankalar n en önemli problemlerinden birisi de mu araka ve 
mudarabaya yeterince yer vermemeleridir. Kar marj  yüksek irketler bu tür 
finansal ürünler yerine borç finansman n  tercih etmektedir. Kar marj  dü ük, 
effafl ktan yoksun, verimsiz ve kredibilitesi zay f bir firma için mudaraba ve 

mu araka i lemlerine ba vurmak oldukça riskli oldu u için kat l m 
bankalar m z bu yöntemlere ba vurmamaktad r.  

3.1.1. Kredi Riski 

Kredi riski, borçlunun borcunu zaman nda veya tam olarak 
öde(ye)memesi dolay s yla alacakl n n zarara u ramas  tehlikesidir. Kredi 
riski, ekonomik aktivitenin her safhas nda de i ik durumlarda 
kar la labilecek bir risktir. Kar  taraf n gelecekte yerine getirmeyi taahhüt 
etti i maddi veya mali bir de ere kar l k maddi, mali veya itibari bir de eri 
ödünç veren veya bir hizmet gören herkes kredi riskiyle kar  kar yad r.201 
Kredi kulland r l rken dikkat edilen en önemli unsurlar, spesifik bir yat r m için 
projenin nakit ak mlar , projenin rantabl olmas , taraflar n pazarl k gücü ve 
teminat yap s d r.  

Kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar n kredi kulland rma 
prosedürlerinde az da olsa baz  farkl l klar bulunmaktad r. Kat l m bankalar  
mü terilerine nakit ödeme yapmak yerine fatura kar l  olmak suretiyle 

                                                                 
201 M. Ayhan Alt nta , Kredi Kay plar n n Makroekonomik De i kenlere Dayal  Olarak 
Tahmini ve Stres Testleri, TBB Yay n No: 281, stanbul, 2012, ss.16-21. 
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ödemeyi do rudan mal  satan sat c ya yaparlar. Pe in ödeme yap larak 
al nan mal n üzerine kar paylar n  ekleyerek vadeli sat m yap l r. Mal ve 
emtia ticaretine dayanan bu tür i lemlere k saca murabaha denilmektedir. 
Murabaha kavram  faizsiz finansal ürünler ba l  alt nda daha detayl  
incelendi i için burada ilave aç klama yap lmayacakt r.  

Bankalarda yer alan kredi türleri; bireysel, kurumsal, ticari, konut ve 
kredi kart  gibi ayr mlara göre s n fland r l r. Di er taraftan, ba ka bir ay r ma 
göre krediler standart, yak n izleme ve donuk alacaklar eklinde 
s n fland r lmaktad r. “1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say l  Resmi Gazete’de 
yay mlanarak yürürlü e giren Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n 
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Kar l klara li kin Usul ve 
Esaslar Hakk nda Yönetmelik”e göre, standart (1. Grup) krediler 0-30 gün 
aras  geciken, yak n izlemedeki krediler (ikinci grup) ödeme vadesi 30-90 
gün geciken krediler tahsil imkan  s n rl  krediler (3.Grup), tahsili üpheli 
krediler (4. Grup), zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar (5. Grup) 
eklinde ay r ma tabi tutulmaktad r.  

Tahsil imkân  s n rl  krediler “borçlusunun özkaynaklar n n veya verdi i 
teminatlar n borcun vadesinde ödenmesini kar lamada yetersiz bulunmas ,
 kredi de erlili i zay flam  olan ve kredinin zafiyete u ram  oldu u 
kabul edilen, i letme sermayesi finansman nda veya ilave likidite yaratmada 
s k nt lar ya amas  gibi nedenlerle anaparan n veya faizin veya her ikisinin 
bankaca tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren 
doksan günden fazla gecikece ine” kanaat getirilen krediler tahsil imkan  
s n rl  kredi olarak s n fland r lmaktad r. Bu tür krediler için yönetmeli in 8 inci 
maddesinde %20 oran nda özel kar l k ayr lmas  gerekti i belirtilmektedir.   

Tahsili üpheli Krediler ve Di er Alacaklar, “mevcut ko ullarda geri 
ödenmesi veya tasfiyesi muhtemel görünmeyen, vadesi gelen veya 
ödenmesi gereken kredi tutarlar n n tamam n n banka taraf ndan tahsilinin 
sa lanamayaca  kuvvetle muhtemel olan, borçlusunun kredi de erlili inin 
önemli ölçüde zay flad  ve zafiyete u rad  kabul edilen, anapara veya 
faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren 
tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir y l  geçmeyen 
kredilerdir.” Tahsili üpheli krediler ve di er alacaklar kategorisinde olan 
krediler için %50 oran nda özel kar l k ayr lmas  gerekmektedir. 

Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar, “tahsilinin mümkün 
olmad na kanaat getirilen, anaparan n veya faizin veya her ikisinin 
vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili bir y ldan fazla 
gecikmi  olan, üçüncü ve dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri ta makla 
birlikte, vadesi gelen ve ödenmesi gereken alacak tutarlar n n tamam n n bir 
y l  a acak bir sürede tahsilinin sa lanamayaca n n kuvvetle muhtemel 
olmas  nedeniyle zafiyete u ram  oldu una ve borçlusunun kredi 
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de erlili ini tam anlam yla yitirdi ine banka taraf ndan kanaat getirilen 
krediler ve di er alacaklard r.” Mevzuat gere ince 5. Grup kategorine gelmi  
krediler için %100 oran nda özel kar l k ayr lmas  gerekmektedir.  

Giri imcinin her zaman sözle meye ayk r  davranmas  potansiyeli 
vard r. yi niyetli bir müte ebbisin bile kendisinden kaynaklanamayan d  
faktörler nedeniyle de ödeme güçlü üne dü ebilir. Giri imcinin önceden vaat 
etti i ödemeyi yapmamas  durumunda kredinin yeniden yap land r lmas  
yap labilmektedir. Borç yap land rmas  mevduat bankalar  için kolay bir 
yöntem iken kat l m bankalar  ancak iflas a amas na gelen ve zaruriyet 
bulunan mü teriler için bu yola ba vurabilir. Kat l m bankalar n n i lemlerinin 
belli bir emtia ve mala dayanma zorunlulu u bulundu undan do rudan nakit 
kulland r m  yerine tevarruk yöntemi ile borç yap lanmas  yoluna gidebilirler. 
Bu konu teverruk ba l  alt nda detayl  incelenece inden burada ilave 
aç klamalara yer verilmemi tir.  

3.1.2. Likidite Riski 

Likidite riski, bankalar n likiditelerinin mudilere olan yükümlülüklerini 
zaman nda kar lamaya yetmemesi olas l d r. Finansal krizler genellikle 
likidite k tl  ile ilintilidir.202 Bu risk, likit olmayan aktiflerin likit aktiflere oran  
a r  yüksek oldu unda ortaya ç kar.203 Likidite krizi ba  gösterdi inde 
bankac l k sektörünün tamam nda bula c l k etkisi ortaya ç kmaktad r. 
Konvansiynel bankalar n yan  s ra slami bankalar n likiditeye eri im 
kanallar n n yayg n olmas  daha az ankes ve rezerv ay rmalar na yol 
açmaktad r. 

Faiz oranlar ndaki de i ikli in kâr paylar  ile birebir ilintili olmamas  
kat l m bankalar n n likidite problemi ile kar  kar ya kalmalar na ve zaman 
zaman fon ç k lar na sebep olabilmektedir. Kat l m bankalar n n aç k piyasa 
i lemlerinden yararlanabilmeleri amac yla TCMB 30.12.2013’te bir tak m 
de i ikli e gitmi tir. Buna göre kat l m bankalar n n TCMB ile imzalad klar  
sözle melere istinaden haftal k geri sat m vadi ile al m imkân ndan 
yararlanabilmektedir. Ancak TCMB’nin B ST üzerinden geleneksel bankalara 
sundu u gecelik fonlama imkân ndan kat l m bankalar  
yararlanamamaktad r. Bankalar n bu fonlamadan yararlanmas  ellerindeki 
devlet iç borçlanma senetlerine ba l d r. Kat l m bankalar n n aktiflerinde yer 
alan kira sertifikalar n n teminat gösterilmeleri suretiyle fonlara eri meleri 
durumunda likidite yönetimi daha kolay gerçekle ecektir. Ayr ca, 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, Bankac l k Krizleri ve Erken Uyar  Modelleri: Deneysel 
Çal malar n Bulgular  I nda Teorik bir Model Önerisi, BDDK Bankac l k ve Finansal 
Piyasalar, Cilt 4, Say  1, 2010, ss.9-39. 
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taraf ndan alt n veya döviz teminatl  fonlama yap lmas  durumunda kat l m 
bankalar n n likidite sorununun çözülece i ifade edilmektedir. 204 

Geleneksel mevduat bankalar  gibi, Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m 
bankalar  da vade uyumsuzlu u (maturity mismatch) riskini ta maktad r. 
Vade uyumsuzlu u kulland r lan kredilerin vadesinin toplanan mevduatlar n 
vadesinden farkl l k arz etmesi nedeniyle bu risk ortaya ç kar. Ayl k mevduat, 
haftal k ve günlük repo i lemleri ile uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri 
(D BS) al nmas  vade uyumsuzlu unun en bariz örne idir. Ülkemizde 2000-
2001 krizinin ya anmas  sürecinde orta büyüklükteki Demirbank vade 
uyumsuzlu u nedeniyle iflas etmi tir. Vade uyumsuzlu u riski hala 
konvansiyonel ve kat l m bankalar  için geçerlidir. Çünkü bankalar n pasif 
yap s nda yer alan mevduat ile kat l m fonlar n n ortalama vadesi 1 ay iken 
kredilerin ortalama vadesi 3 y l civar ndad r. Mezkûr riskin azalt lmas  ve 
kaynak yap s n n çe itlendirilmesi amac yla bankalar sendikasyon ve 
seküritizasyon i lemlerine ba vurmaktad r. Ayr ca kat l m bankalar  da uzun 
vadeli fon bulabilmek için sukuk ihrac na ba vurabilmektedir.  

Basel II düzenlemelerinin likiditeye ili kin getirmi  oldu u kriterlerinin 
2008 küresel krizinde yeterli olmad  görülmü tür. Bu sebeple, Basel III 
kriterleri ad  alt nda Aral k 2010’da Basel Komitesi taraf ndan “Likidite 
Riskinin Ölçümü, Standartlar  ve Kontrolüne Yönelik Uluslararas  Çerçeve” 
adl  bir doküman yay mlanm t r. Bu düzenlemeyle, Likidite Kar lama Oran  
(Liquidity Coverage Ratio-LCR) ve Net staikrarl  Fonlama Oran  (Net Stable 
Funding Ratio-NSFR) yay mlanm t r. 205 LCR’nin, bankan n likit varl klar n n, 
30 gün içerisinde gerçekle ecek net nakit ç k lar na bölünmesi suretiyle 
hesaplanacak olan Likidite Kar lama Oran n n minimum %100 olmas  
gerekmektedir. NSFR ise bir y ldan uzun vadeli aktiflerle faaliyetlerin 
fonlanmas  amaçlan rken bu oran n da en az %100 olmas  beklenmektedir. 

Kanun’un Likidite yeterlili i ba l kl  olan 46. Maddesinde: “Bankalar, 
Merkez Bankas n n uygun görü ü al nmak suretiyle Kurulca belirlenecek 
usul ve esaslara göre asgarî likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame 
ettirmek ve raporlamak zorundad r.” fadelerine yer verilmi tir. BDDK 
taraf ndan 2006 y l nda likiditeye ili kin olmak üzere yay mlanan tebli  ile 
getirilen likidite kar lama yükümlülükleri Basel III için ilham kayna  
olmu tur. Mezkur yönetmelikte yap lan de i iklik ile Bankalar n Likidite 
Kar lama Oran  Hesaplamas na li kin Yönetmelik 21 Mart 2014 tarih ve 
28948 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir. 
Yönetmeli in 4. Maddesi ile birinci ve ikinci vade dilimi için toplam likidite 

                                                                 
204 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, BDDK, Strateji Geli tirme Daire 
Ba kanl , Ankara, 21-23 Aral k 2013, ss. 54-56. 
205 Ercan Türküner, Basel III Likidite Düzenlemeleri Çerçevesinde Türk Bankac l k 
Sektörünün Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Modellenmesi, TBB, stanbul, 2016, s. 68. 



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

89 

yeterlilik oran  %100 ve birinci ile ikinci vade dilimi yabanc  para likidite 
yeterlilik oran  %80 olarak belirlenmi tir. 

Bankalar n sermaye gereksinimleri, aktiflerin likiditeye dönme süreleri ile 
yak ndan ili kilidir. Aktiflerin likiditeye dönemedi i durumlarda veya takibe 
dönü üm oranlar n n yüksek oldu u durumlarda bankalar interbank 
piyasas ndan, merkez bankas  repo piyasas ndan veya geç likidite 
penceresinden fon temin etmeleri gerekmektedir. Kat l m bankalar n n 
alternatif likidite bulma yönetimleri mevduat bankalar na göre nispeten daha 
dü ük olmakla birlikte likidite yönetiminde daha yüksek ankes bulundurma, 
ellerindeki IILM sukuklar n  merkez bankas na rehin b rakarak fon sa lama 
ve commodity murabaha gibi yöntemlere ba vurabilmektedirler. Ayr ca, 
Megabank ba l  alt nda detayl  aç kland  üzere, slami finansal 
kurulu lar n k sa vadeli likidite ihtiyaçlar n  gidermek amac yla Türkiye, Suudi 
Arabistan, Endonezya ve slam Kalk nma Bankas ’n n i birli i ile 
MEGABANK’ n kurulmas na ili kin faaliyetler devam etmektedir. 

3.1.3. Faiz ve Kâr Pay  Riski 

slami bankac l kta do rudan faiz oran  riski bulunmasa bile muadili 
olarak genellikle kar pay  riski söz konusu olabilmektedir. Normal artlarda 
bu tür bankalar n mü terilerine önceden belli bir oranda kar pay  ödemesi 
veya taahhüt etmesi mümkün de ildir. Ancak, herhangi bir slami bankan n 
piyasadaki di er slami bankalara göre daha az kar pay  da tmas  
durumunda mü terilerin kat l m fonunu çekerek di er bankaya yat rmas  
olas d r. Bu sebeple, piyasa oyuncular n n da tt  kar pay  oranlar  da faiz 
oran  gibi bibine yak nsamaktad r.  

Faiz oran  riski, bankan n, al m sat m hesaplar nda yer alan faize 
hassas finansal araçlara ili kin pozisyon durumuna ba l  olarak, maruz 
kalabilece i zarar olas l n  ifade etmektedir. Faiz oran  riski genel piyasa 
riski ile spesifik riskten kaynakl  olabilir.  

Faiz oran  riski, faiz oranlar ndaki dalgalanma durumunda banka 
aktiflerinin uzun vadeli ve pasiflerinin ise k sa vadeli olmas ndan 
kaynaklanan ve bilançoyu olumsuz etkileyen risktir. Belirsizli in oldu u 
piyasalarda mevduat sahipleri fonlar n  vadesiz veya k sa vadeli fonlarda 
tutmak isterken, kredi kullanan ki iler ise uzun vadeli kredi talebinde 
bulunmaktad r. Faiz oranlar n n yükseldi i dönemlerde bankalar faizden 
dolay  zarar ederken faizlerin dü tü ü dönemlerde ise özellikle bireysel kredi 
kullananlar ba ka finansal kurulu tan daha cazip oranlarla krediyi sa layarak 
kredilerini kapatma yoluna gitmektedir. Bankalar n bu gibi olumsuz 
durumlarla kar la mamalar  için sözle melerde genellikle belirli oranlarda 
erken kapama cezas  uygulanmaktad r.  



Türkiye Bankalar Birli i 
 

90 

3.1.4. er’i Risk 

er’i risk, slami bankac l k esaslar n  gözetti ini ifade eden kurulu lar n 
slam Hukuku ve slam ekonomisine ayk r  davranmalar ndan kaynaklanan 
risk türüdür. slami finans kurulu lar n n ta d  en önemli risklerden birisi 
er’i risk olup, söz konusu riskin önlenebilmesi Dan ma Kurulllar n n varl  

ile mümkündür.206 

Dünya uygulamalar na ve IFSB gibi kurulu lar n yay mlad klar  
standartlara bak ld nda slami bankalar n eri riski seviyesini ve bu seviye 
için tutmalar  gereken sermaye tutar n  hesaplad klar  görülmektedir. 
Genellikle fetva kurulu çal anlar  taraf ndan yap lan denetimlerde slam 
hukukuna ayk r  i lem ve sözle meler tespit edildi inde, elde edilen gelirlerin 
özkaynaklardan dü ülmesi beklenmektedir. Halizah rda Türkiye’de faaliyet 
gösteren kat l m bankalar  için bu risk türü henüz tan mlanmam  ve 
sermaye yeterlili i hesaplamas nda dikkate al nmamaktad r. Kat l m 
bankalar n n itibarlar n  düzeltebilmeleri için öncelikli olarak dan ma 
kurulunu tesis etmesi ve er’i riskin tan mlanarak hesaplanmas  
gerekmektedir. 

 IFSB 15 Nolu Revised Capital Adequacy Standard For Institution 
Offering Islamic Financial Services’te kar dengeleme rezervi (Profit 
Equalization Rezerve-PER), yat r m risk rezervi (Investment Risk Rezerve-
IRR) ile displaced commercial risk (DCR) tan mlanm t r. Kar dengeleme 
rezervi, piyasadaki faiz oranlar na yak n bir kar pay  da tabilmek amac yla 
toplam aktif getirisi üzerinden hesaplanmaktad r. Yat r m risk rezervi ise 
slami finansal kurulu lar n yat r m hesaplar ndan kaynaklanan ve rabbul 
mal n (sermaye sahibinin) zarara u ramas  ihtimaline kar n kar 
payla m ndan sonra olu turulmu  bir rezerv mekanizmas d r. Bu sebeple, 
piyasadaki faiz oranlar na yak nsayabilmek için PER ve yat r m fonu 
sahiplerinin zarar n  telafi edebilmek için ise IRR mekanizmas  devreye 
girmektedir.  

 DCR, slami finansal kurulu larda yat r m hesab  sahiplerinin yat r m 
hesaplar ndan kaynaklanan ve hissedarlar n üstlenmek durumunda kald  
riskleri ifade eder. Kat lma hesab  kaynakl  bilanço içi varl klar n standart 
yönteme göre kredi risk tutar  hesaplan rken risk a rl kl  varl klar denetleyici 
otoritenin belirledi i do rultuda alfa oran  ile çarp lmaktad r. Bu oran 
dünyada farkl  uygulanmakla birlikte hali haz rda Türkiye’de %50 olarak 
uygulanmaktad r.  

                                                                 
206 Mehmet Odaba , slami Finansta Dan ma Kurullar n n Rolü-Türkiye Örne i, kinci 
Uluslararas  slam Finans  ve ktisad  Konferans , stanbul, 19 Kas m 2015. 
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3.1.5. Piyasa Riski 

Piyasa riski, bankalar n bilanço içi ve bilanço d  hesaplar nda yer alan 
varl k ve yükümlülüklerinde yer alan kalemlerin piyasa de erinin de i mesi 
nedeniyle zarara u rama ihtimali eklinde tan mlanabilir. 

Genel piyasa riski: “Bankan n al m sat m hesaplar  içinde yer alan 
finansal araçlara ili kin pozisyonlar n de erinde faiz oran  riski ve hisse 
senedi pozisyon riski nedeniyle maruz kalabilece i zarar olas l n ” ifade 
eder. Emtia riski, “bankan n, emtia fiyatlar ndaki hareketler nedeniyle, 
emtiaya ve emtiaya dayal  türev finansal araçlara ili kin pozisyon durumuna 
ba l  olarak maruz kalabilece i zarar olas l d r.” Hisse senedi pozisyon 
riski, bankan n al m sat m hesaplar  içinde yer alan hisse senedi pozisyon 
durumuna ba l  olarak genel piyasa riski ile spesifik riskten kaynakl  maruz 
kalabilece i zarar” olas l  eklinde tan mlanmaktad r.207 

Piyasa riski, “bankan n genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia 
riski, takas riski ve al m sat m hesaplar ndaki kar  taraf kredi riski nedeniyle 
maruz kalabilece i zarar” olas l d r. Takas riski, “bir menkul k ymet, döviz 
veya emtian n sözle mede öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu 
alan ve her iki taraf n yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören 
i lemlerde, takas i leminin vade tarihinde gerçekle memesinden ötürü 
i leme konu menkul k ymet, döviz veya emtian n fiyat de i imleri nedeniyle 
bankan n maruz kalaca  zarar” olas l n  ifade eder.208  

Bankalar piyasa riskini hesaplarken faiz riski, kur riski, hisse senedi 
pozisyon riski, takas ve emtia riskini dikkate almak zorundad rlar. Yukar da 
say lan risklerin bir k sm  bu çal man n di er bölümlerinde aç kland  için 
burada ilave aç klamalara gidilmemi tir.  

3.1.6. Kur Riski 

Kur riski, bankalar n, tüm döviz varl k ve yükümlülükleri nedeniyle döviz 
kurlar nda meydana gelebilecek de i iklikler sonucu maruz kalabilecekleri 
zarar olas l  eklinde tan mlanmaktad r. Bir ba ka de i le kur riski, 
bankalar n döviz kuru ve paritelerdeki de i iklikler nedeniyle zarara u rama 
ihtimaline kur riski denilmektedir. Bankan n döviz cinsinden borçlar n n döviz 
cinsinden varl klar n  a mas  aç k pozisyon, döviz varl klar n n döviz 
borçlar ndan fazla olmas  durumu ise fazla pozisyon eklinde ifade 
edilmektedir.209 Bankalar bilanço içi pozisyon durumlar na göre bilanço d  
                                                                 
207 Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik, 23 
Ekim 2015 Resmî Gazete Say : 29511, Tan mlar Ba l kl  Md. 3. 
208 Ayhan Alt nta , Bankac l kta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterlili i, Turhan Kitapevi, 
Ankara 2006, ss.55-56. 
209 Alt nta , a.g.e., 2006, s.57. 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

92 

pozisyonu ile denkle tirme yapmak suretiyle Yabanc  Para Net Genel 
Pozisyonu’na (YPNGP)  ula l r. 2001 krizinden sonra Türkiye’de bankalar n 
yabanc  para pozisyonu yak ndan izlenmekte olup yerel mevzuat m za göre, 
YPNGP/Özkaynak oran  mutlak de er olarak %20’yi geçemez. Bu 
düzenlemenin olmas  TBS’nin 2008 küresel krizde kur riskine kar  daha 
haz rl kl  olmas na katk da bulunmu tur. 

3.1.7. Operasyonel Risk 

Operasyonel risk, “yetersiz veya ba ar s z iç süreçler, insanlar ve 
sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan 
zarar etme olas l n ; Operasyonel riske esas tutar ise sermaye yeterlili i 
standart oran n n hesab nda operasyonel risk nedeniyle maruz kal nabilecek 
zararlara kar  bulundurulmas  gereken özkaynak miktar n n tespitinde 
dikkate al nacak tutar  ifade eder.”210  

Basel Komitesi, operasyonel riske esas tutar n hesaplanmas nda 3 farkl  
yakla m getirmektedir. Temel gösterge yakla m  ve standart yakla m daha 
basit bir model olup bankan n brüt gelirini dikkate alan, ancak riske 
duyarl l  tam olarak ölçmeyen yöntemlerdir. leri Ölçüm Yakla m  ise di er 
yakla mlara göre daha karma k bir yap ya sahip olmakla birlikte, riske en 
duyarl  yakla md r. Basel Komitesi, bankalar n kendi verilerini kullanarak 
ileri ölçüm sistemlerini geli tirmelerini ve bu do rultuda gerekli sermaye 
tahsisini yapmalar n  te vik etmektedir. leri ölçüm yakla m n  kullanmak 
isteyen bankalar n geli tirdikleri ölçüm sistemlerini yerel otoriteye 
onaylatmalar  gerekmektedir.211 

3.1.8. Di er Riskler 

Bankac l k sisteminde yukar da say lan risk türleri haricinde ba ka 
risklerde bulunmaktad r. Di er riskler ba l  alt nda sistematik risk, hisse 
senedi pozisyon riski, takas riski, spesifik risk ve emtia riskine de yer 
verilmi tir.  

Sistematik risk, bir ülkenin sosyal, ekonomik, politik ve konjonktürel 
faktörlerin de i kenli inden kaynaklanan ve tüm piyasay  etkileyen risktir.  

Hisse senedi pozisyon riski, “bankan n al m sat m hesaplar  içinde yer 
alan hisse senedi pozisyon durumuna ba l  olarak hisse senedi fiyatlar ndaki 
hareketler nedeniyle maruz kalabilece i zarar olas l d r.”  

                                                                 
210 Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik, 23 
Ekim 2015 Resmî Gazete Say : 29511, Tan mlar Ba l kl  Md. 3. 
211 Operasyonel Risk Çal ma Grubu, “Bankac lar Dergisi”, TBB, Say  58, stanbul, 2006, s.153. 
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Takas riski, “bir menkul k ymet, döviz veya emtian n sözle mede 
öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki taraf n 
yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmesini öngören i lemlerde, takas 
i leminin vade tarihinde gerçekle memesinden ötürü i leme konu menkul 
k ymet, döviz veya emtian n fiyat de i imleri nedeniyle bankan n maruz 
kalaca  zarar olas l d r.”  

Spesifik risk, “bankan n al m sat m hesaplar  içinde yer alan finansal 
araçlara ili kin pozisyonlarda, ola an piyasa hareketleri d nda, bu 
pozisyonlar  olu turan finansal araçlar  ihraç veya garanti eden ve ödeme 
yükümlülü ünü üstlenen kurulu lar n yönetimlerinden ve mali bünyelerinden 
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zarar 
olas l d r.”  

Emtia riski, “bankan n, emtia fiyatlar ndaki hareketler nedeniyle, emtiaya 
ve emtiaya dayal  türev finansal araçlara ili kin pozisyon durumuna ba l  
olarak maruz kalabilece i zarar olas l d r.”212 

3.2. Faizsiz Finansa Dayal  Ürünler 

Dünyada ve Türkiye’de faizsiz bankac l kla ilgili olarak pek çok finansal 
ürüne ba vurulmaktad r. Pek çok ülkede uygulanan finansal ürünlerin a rl  
de i mektedir. Pakistan mü araka, murabaha, finansal kiralama ve selem 
gibi faizsiz finans ürünlerini en fazla uygulayan ülke iken Kuveyt ve 
Türkiye’de sadece murabaha ile finansal kiralama i lemlerine 
ba vurulmaktad r. Malezya ve BAE’de murabaha ve finansal kiralama en 
önemli ürün olmakla birlikte mu araka i lemlerine de yer verilmektedir. 

slami finans ilkelerini gözeten kurulu lar n imzalad  sözle melerin her 
birisine “akit” ve ço uluna ise “ukud” denilmektedir. Kuran’ n pek çok 
ayetinde verilen sözlerin yetirne getirilmesi ve ahitte sorumluluk bulundu u 
aç klanmaktad r ( sra 34). Maide Suresinin 1 inci ayetinde “Ey iman edenler! 
Akitlerinizi yerine getirin…” ifade edildi i üzere, Müslümanlar n 
sözle melerine ba l  kalmalar  emredilmektedir. 

Peygamber Efendimiz’e (sav) vahiy gelmeden önce bile toplumda 
güvenlilirli i en yüksek seviyede oldu u için kendisine “Muhammed’ul Emin” 
lakab  tak ld  bilinmektedir. Zira, Efendimizin hayat na kast eden mü rikler 
bile gözleri arkada kalmayacak ekilde gönül rahatl l  ile emanetlerini 
teslim edebiliyorlard . Peygamberimiz bu güveni hiçbir zaman bo a 
ç karmam  hatta hicret etti i zamanda bile emanetleri tevdi etmek üzere Hz. 
Ali’yi (ra) vekil olarak vazifelendirmi tir. Allah’a ve ahiret gününe kavu may  

                                                                 
212 Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik,  
26333 say l  Resmi Gazete, Kas m 2006. 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

94 

uman Müslümanlar olarak Peygamberimizi (sav) örnek almam z 
gerekmektedir (Ahzap 21).   

Dünyada kullan lan slami bankac l a ili kin ürün terminolojisi henüz 
Türk mevzuat nda yerini almam t r. Türkiye’de faaliyette bulunan kat l m 
bankalar n n finansman amac yla kulland  terimler dünya 
uygulamalar ndan farkl la maktad r. Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m 
bankalar  fon toplamak amac yla cari hesap ve kat lma fonlar  ile birlikte özel 
fon havuzlar  olu turabilirler. Cari Hesap, kat l m hesab , kat l m fonu ve özel 
fon havuzlar  birinci bölümde detayl  anlat ld ndan dolay  burada ilave 
aç klamalara gidilmemi tir.  

 1 Kas m 2006 tarih ve 26333 say l  Bankalar n Kredi lemlerine li kin 
Yönetmelik’in (Kredi Yönetmeli i) 19 uncu maddesinde kat l m bankalar nca 
finansman sa lama yöntemleri 6 madde halinde s ralanmaktad r.  

“a) Kurumsal Finansman Deste i: Kat l m bankas  ile fonu 
kullanacak i letme aras nda akdedilecek sözle me dâhilinde, 
i letmenin ihtiyaç duydu u her türlü emtia, menkul k ymet,  
gayrimenkul, hak ve hizmet bedelinin sat c ya ödenmesi ko uluyla 
i letmenin borçland r lmas  i lemidir. Bu yöntemle kulland r lacak 
fonlarla ilgili al m sat ma ili kin belgenin bir suretinin kat l m 
bankas nca muhafazas  zorunludur. 

b) Bireysel Finansman Deste i: Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek 
ki i al c lar n do rudan sat c lardan ald klar  mal veya hizmet 
bedelinin, kat l m bankas  taraf ndan sat c ya ödenmesi ko uluyla 
al c n n borçland r lmas  i lemidir. Bu yöntemle kulland r lacak 
fonlarla ilgili al m sat ma ili kin belgenin bir suretinin muhafazas  
zorunludur.  

c) Kâr-Zarar Ortakl  Yat r m : Kat l m bankalar nca gerçek ve 
tüzel ki ilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya 
belirli bir parti mal n al m sat m ndan do acak kâr ve zarara 
kat lmak üzere bu ki ilere fon kulland r lmas  i lemidir. Bankalar, 
fon kulland rd  gerçek ve tüzel ki ilerin kâr ve zarar na, 
sözle mede belirlenen oranlarda kat l r. "Kâr-Zarar Ortakl  
Yat r m Sözle mesi"nde bankalar n kâr ve zarardan alaca  pay ve 
varsa alaca  teminatlar aç kça gösterilir. Bu sözle mede, projenin 
kârl l ndan ba ms z olarak önceden belirlenmi  tutarda kâr 
garanti edilmesine dair hükümler yer alamaz. 

ç) Finansal Kiralama: Ta n r ve ta nmaz mallar n Finansal 
Kiralama Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, kat l m bankas  
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ile kalk nma ve yat r m bankas  taraf ndan temin edilerek kiraya 
verilmesidir. 

d) Mal Kar l  Vesaikin Finansman : Kat l m bankas  ile fon 
kullanan aras nda düzenlenecek yaz l  bir sözle me dâhilinde, mal 
kar l  vesaik mukabilinde fon kulland r lmas  i lemidir.  

e) Ortak Yat r mlar: Kanunun 56 nc  maddesinin birinci 
f kras ndaki s n rlamalar dikkate al nmak kayd yla, geli me 
potansiyeli ta yan ve kaynak ihtiyac  olan irketlerin sermayelerine, 
taraflar aras nda düzenlenecek sözle me hükümleri çerçevesinde 
edinilecek ortakl k paylar n n en fazla yedi y l içinde halka arz yoluyla 
elden ç kar lmas  art yla, kat l m bankalar nca i tirak edilmesi veya 
belirli bir yat r m n finansman  amac yla olu turulacak fonlara 
kat l nmas d r. Sermayeye i tirak eklindeki yat r mlar için 
düzenlenecek sözle melerde, sermayesine i tirak edilen irketin 
yönetimi hususu ba ta olmak üzere taraflar n hak ve yükümlülükleri 
ile sermayenin halka arz edilmesi sürecine ili kin hükümlere yer 
verilmesi zorunludur.” 

slami finansa akitler sözle menin vazgeçilmez unsurudur. Bir mal n 
mülkiyeti kar  tarafa belli bir bedel kar l nda geçiyorsa ivazl  akit, bedelsiz 
olarak geçiyorsa ivazs z akit söz konusudur. vazl  akitlere örnek olarak 
sat , kira, sarf, istisna ve muzaraa gibi örnekler verilirken, ivazs z akitler ise 
hibe, sadaka ve ödünç i lemleridir. vazl  i lemlerde akitin geçerli olabilmesi 
için icap (ilk irade beyan ) ve kabul (son irade beyan ) beyanlar n n olmas  
gerekmektedir. 213 Kat l m Bankalar n n fon kulland rma yöntemleri 
mudaraba, murabaha, mu araka, azalan mu araka, icara, sat-geri kirala, 
döviz al m-sat m , vadeli sat , akreditif,  uluslararas  piyasalarda mal al m-
sat m  ve acil destek fonu olarak s ralanabilir214.  Murabaha slam n gerçek 
amaçlar n  gerçekle tirecek ideal bir sistem olmaktan ziyade faizden 
kaç nmak için geli tirilen bir finansman sistemidir. Kadim ve ça da  alimler 
ideal finansal enstrümanlar olarak risk payla m n  esas alan müdaraba ve 
mü araka uygulamalar n  görürler. bn-i Teymiye de en ideal finansman 
yöntemleri olarak müdaraba, musakata ve muzaraa ürünlerini görür ve bu 
ürünlerin icaradan daha adil oldu unu söyler. Ayn  ekilde, Taqi Usmani de 
en ideal slami finans ürünü olarak mudaraba ve mü araka oldu unu ileri 
sürer.215  

                                                                 
213 Hamdi Döndüren, a.g.e., 2005, ss. 78, 106. 
214  Ersan Özgür, Kat l m Bankalar n n Finansal Etkinli i ve Mevduat Bankalar  le 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 say lan fon kulland rma yöntemlerinden kurumsal 
finansman ve bireysel finansman deste i ileride ayr nt s yla anlat lacak 
murabaha i lemi türleridir.  Yönetmelikte yer alan di er bir finansman 
yöntemi olan kar/zarar ortakl  mudarabay , ortak yat r mlar mü arekeyi ve 
finansal kiralama ise icareyi ifade etmektedir.  

slami bankalar, mevduat bankalar ndan farkl  olarak, pek çok fon 
kulland rma yöntemlerine ba vurabilmektedir. A a da detayl  olarak 
aç klayaca m z fon kulland rma yöntemlerinden en fazla kullan lan yöntem 
cara,  Mudaraba, Murabaha Mü araka, Sukuk (kira sertifikas ) ve 
Selemdir216. Ayr ca uygulamada, Kiralama-Sat nalma, Azalan Mü araka, 
stisna, Tavarruk, Karz-  Hasen, Menafaa, sticrar, Vadeli Sat , Akreditif, 
Döviz Al m-Sat m , Uluslararas  Piyasalarda Mal Al m-Sat m  ve Acil Destek 
Fonu gibi ürünlere de yer verilmektedir. 

slam hukukunda içtihad da bulunulmas  yoluyla son dönemlerde farkl  
slami finansal ürünlerin ortaya ç kt  ve geli ti i mü ahede edilmektedir. 
slami finansal ürünler art k klasik ürünler olan murabaha, mudaraba ve 

mu arakan n ötesinde özel fonlar ve sukuk gibi ürünlere hatta melez (hybrid) 
ürün diye tabir edilen “Wakalah bi al-istithmar” ve “azalan mü areke” gibi 
ürünlere de yer verilmektedir. Bu tür ürünler ça da  slami finansal ürünlerin 
geli mesine ve rekabet avantaj  sa lamas na olanak sa lamaktad r217.  

Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar n n faaliyetlerinin büyük bir 
k sm  murabaha, finansal kiralama ve sukuk gibi ürünlerde yo unla m t r. 
Ülkemizde müdarebe, mü areke ve tekaful uygulamas n n s n rl  say da 
oldu u görülmektedir. Bu duruma yol açan en önemli faktörler; toplanan 
fonlar n k sa vadeli olmas , bu ürünlerin piyasa yap s na uygun olmas , 
mü teri al kanl klar  ve piyasadaki rekabet ko ullar d r. Ülkemizde kat l m 
bankac l  ile geleneksel bankac l k sektörü kar la t r ld nda kat l m 
bankalar n n ürün ve hizmetlerini çok fazla çe itlendiremedikleri ve ölçek 
ekonomisinin de aleyhlerinde i ledi i görülmektedir. Kat l m bankalar n n 
daha fazla pazar pay  alabilmesi için daha güçlü sermaye yap s  tesis 
edilmesi, kalifikasyonu yüksek insan kayna  olu turulmas , ube a lar n  
geni letilmesi ve teknolojik inovasyondan yararlan lmas  gerekmektedir. 
Kat l m bankalar n n ikâyet etti i en önemli hususlardan birisi de ube 
ba na tahsil edilen ube faaliyet harc d r. ube faaliyet harc  nedeniyle 
küçük bölgelerde ube açmak bazen ekonomik olmamaktad r. Bu durum 
kat l m bankac l n n ube a n  geni letmesini engellemektedir. ube 
a n n geni letilebilmesi amac yla faaliyet harc n n ya tamamen kald r lmas  
veyahut aktif büyüklü üne göre farkl la t r lmas  beklenmektedir. 

                                                                 
216 Akkizidis, Ioannis ve Khandelwal, Sunil Kumar, Financial Risk Management for slamic 
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 slam hukukunun bir konusu olup, k saca bir eyin 
kiralanmas  demektir. Icâr kelimesi iki durum için kullan lmaktad r. lk olarak 
herhangi bir i  ve hizmet için birisinin belli bir ücret mukabilinde kiralanmas  
durumunu ifade etmektedir. Bu durumda istihdam edilen ki iye “mustacir” 
istihdam edene ise “mucir” denilmektedir. stihdam edilen ki i doktor, 
mühendis, avukat, ö retmen veya i çi olmas  durumunda bile istihdam eden 
mucir ve istihdam edilen ki i mustacir olmaktad r ve kiralama kar l  
ödenen bedele de “ucra” (ücret) denilmektedir. kinci icâr çe idi ise bir 
varl a dayal  mal n veya mülkün intifa hakk n n belli bir ücret kar l  
devredilmesidir. Bu tür icâr k saca finansal kiralamaya kar l k gelmektedir. 
Finansal kiraya veren ki iye “mustacir”, kirac ya ise “mucir” ve finansal 
kiralama kar l  al nan paraya da “ucra” denilmektedir218. 

Icâr (Ijarah) kelimesi Arapça bir kelime olup k saca kiralama anlam na 
gelmektedir. Ijarah ürünü kiralama veya bir mal ve hizmet üzerindeki intifa 
hakk n n belirli bir dönem ve önceden belirlenmi  bir komisyon kar l nda 
ba kas na devredilmesidir. Icâr sözle mesi gerçek bir mala-mülke, araç, 
proje ve ki isel finansmana dayanmal d r. Finansal kiralama sözle meleri 
“ijarah muntahia bi al-tamlik” ve “al-ijarah thumma al-bai” eklinde ay r ma 
tabi tutulmaktad r. jarah muntahia bi al-tamlikte finansal kiralama konusu 
olan mülkün ba tan itibaren devredilece i öngörülmektedir. Ancak al-ijarah 
thumma al-bai de finansal kiralaman n iki a amas  bulunmaktad r. lk olarak 
finansal kiralama sözle mesi (icâr) ve sözle me sonunda mal n devrini 
sa layan sat  sözle mesi (al-bai) bulunmaktad r219.  

Uzun vadeli finansal kiralama sözle melerinde kira bedelinin sabit 
olmas  zorunlulu u bulunmamaktad r. ayet bu zorunluluk bulunsayd  piyasa 
ko ullar ndaki de i iklik nedeniyle kiralayan n ma dur duruma dü mesi 
ihtimali bulunacakt . Kiralayan ve kirac n n ma dur olmamas  için finansal 
kiralama bedelinin kar l kl  r za ile (örne in %5 veya enflasyon oran ) 
önceden kararla t r lmas n n; ayr ca sözle me süresinin de bir y l daha k sa 
veya daha uzun belirlenmesinin herhangi bir sak ncas  bulunmamaktad r220. 

Kat l m bankalar  ülkemizde finansal kiralama i lemlerini 2007 y l na 
kadar yayg n olarak kullanm lard r. Ancak 2007’de vergi avantajlar n n 
kald r lmas ndan sonra bu ürünün kullan m  azalm t r. Son dönemde 
yap lan düzenlemelerle birlikte gayrimenkulde belli bir metrekare alt nda 

                                                                 
218 Mu ammad 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 Mu ammad Taqi Usmani, An introduction to Islamic Finance / Hague; Kluwer Law 
International, 2002, s. 117. 
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kalan in aatlar ve in aat d  baz  alanlarda tekrar vergi avantaj  getirilmi tir.  
Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar n n büyük bir k sm  yabanc  
sermayeli oldu undan baz  ürünler için finansal kiralama yap lmas nda çe itli 
yasal zorluklar bulunmaktad r. Örne in, askeri alanlar yak n nda 
gayrimenkullerin finansal kiralama amaçl  edinimi için valilik, emniyet ve 
askeri makamlardan izin al nmas  gerekmektedir. Bu durum, finansal 
kiralama i lemlerinin uzamas na yol açmaktad r. Bu kapsamda, “2644 say l  
Tapu Kanununun 36’nc  Maddesi Kapsam ndaki irketlerin ve tiraklerin 
Ta nmaz Mülkiyeti ve S n rl  Aynî Hak Edinimine li kin Yönetmelik”te 
de i iklik yap lmas  bu anlamda prosedürlerin azalt lmas na yol açacakt r. 
Öte yandan, finansal kiralama i leminin mülkiyetlerinin kat l m bankalar nda 
olmas  nedeniyle, bu mallar n sukuk i lemlerine konu edilebilmesi 
mümkündür.  

Sat ve geri kirala (sale and lease back) i lemi, finansal kiralamaya konu 
varl klar n sat n al nd ktan sonra ayn  ki iye sat lmas  i lemidir. Bu i lem 
sayesinde mü teriye fon sa lanmas  mümkündür.  

Malezya Dan ma Kurulu’nun ald  kararlar uyar nca al-ijarah thumma 
al-bai sözle mesinin slam hukukuna uygun olmas  a a daki artlara 
ba lanm t r221.  

i. câra ve al-bai sözle meleri birbirinden ba ms z olmal d r. 

ii. Sat  fiyat , kiralama sözle mesinin son taksitinde mal n de eri üzerinden 
olmal d r.  

iii. câra ve al-bai sözle meleri slami finansal kurulu la imzalanmal d r. 

iv. câra ve al-bai sözle mesinde mü terinin dönem sonunda mal  sat n 
alaca  veya mal  erken sat n alma hakk n n bulundu u ibareleri yer 
almal d r.  

v. Icâra sözle melerinde mal n mülkiyeti finansal kurulu ta bulundu u için 
sahiplikten kaynaklanan riskleri finansal kurulu  üstlenmelidir. 

vi. Finansal kiralama konusu mal n fiyat n  do rudan slami finansal kurulu  
ödemelidir.  

vii. Finansal kiralama konusu mal n ba kas na kiralanmas  durumunda 
önceki sözle menin 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. Mû araka (Sermaye Ortakl ) 

Arapça bir kelime olan “mü araka” ereke  ( in, ra, kef) kökünden 
gelmekte olup, k saca ortakl k anlam ndad r. irket, i tirak ve mü araka 
kelimeleri ayn  kökten türetilmektedir. Serbest piyasa sisteminin çal ma 
mant nda faiz temel unsur iken slami finans sisteminde i  ortakl nda 
(mû araka), belirli bir proje için belli bir dönemde ortak olmak suretiyle 
gayrimenkul gibi sabit aktiflerin al nmas  ve proje a amas nda sat lmas  
esast r. 

Sermaye ortakl , iki veya daha fazla ki inin bir araya gelerek sermaye 
koymas , birlikte i  yapmas  ve olu acak kar/zarar n payla lmas n  
öngörülen bir ortakl k türüdür. Faizsiz finansman sistemine göre çal an 
kurulu lar ya do rudan kendisi irket kurarak veya kurulu olan irketlere 
i tirak ederek bu i lemleri yerine getirmektedir. Kat l m bankalar  sermaye 
ortakl  irketine i tirak ederken sadece özkayna n  kullanarak i tirak 
edebilece i gibi kat l m fonlar n  kullanarak da mu araka i lemleri 
gerçekle tirebilir.  Sözle mede yer ald  ekilde, dönem sonunda 
gerçekle en kar/zarar tutar  sermaye oran nda payla t r l r.222 

Ba ka bir ifade ile mü araka, para borcundan ziyade, özkaynak 
yöntemine dayal  olmak suretiyle mü terilerin banka ile kar/zarar ortakl na 
dayal  imzalad klar  yat r m ortakl  sözle mesidir. Sermaye olarak paran n 
yan  s ra, mal veya aktif de konulabilir. Ortaklar n tamam  veya birisinin vekil 
k l nmas  ile irket yönetilmektedir. Mü araka genellikle büyük yat r m 
projelerinde kullan lmaktad r. Örne in bir fabrika kurmak için, finansman 
tutar n n % 25’i bankadan ve % 75’i mü teriden olacak ekilde yat r m 
ortakl  tesis edilir. Faaliyet sonunda olu acak kar/zarar oranlar  da 
sözle mede belirlenen serbest oranlara göre örne in % 20’ye % 80 eklinde 
bölü ülmesi mümkündür.223 

slam hukukunda, mam afii ve Maliki’ye göre % 40 oran nda sermaye 
ile mü arake kuruldu unda kar/zarar oranlar n n da % 40 olmas  
gerekmektedir. mam Ahmed bin Hanbel’e göre ise taraflar n kar l kl  r zalar  
sonucunda kar/zarar oranlar  sermaye oranlar ndan farkl la t r labilir. mam 
Ebu Hanife, normal artlarda kar pay  oran n n yat r m oran ndan 
farkl la t r lmas  caizdir. Farkl la man n geçerli olmas  için orta n eme ini 
de ortaya koymas  gerekmektedir. ayet mü teri eme ini ortaya koymadan 

                                                                 
222 Servet Bay nd r, slam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankac l k, Ra bet Yay nlar , 
stanbul, 2005, s. 94. 

223 Ioannis Akkizidis ve Sunil Kumar Khandelwal, Financial Risk Management for slamic 
Banking and Finance, Palgrave Macmillan, New York, 2008, ss. 14-15. 
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sadece sermaye ile ortak olmu sa talep edebilece i kar oran  yat r m oran n  
geçemez.224 

Azalan mü araka (Mü araka-i Mütenak sa) mü teri ile finansal 
kurulu un bir projeyi gerçekle tirmesi veya bir varl n edinilmesi amac yla 
kurulan ortakl kt r. Bu ürüne ba vurulmas  durumunda mü teri belirli 
dönemler itibar yla finansal kurulu a ait ortakl k paylar n  belirli dönemlerde 
devralmaktad r. Finansal kurulu un ortakl ktaki paylar  azald kça kardan 
ald  pay da azalmaktad r. Sözle mede öngörülen süre sonunda ortakl k 
tümüyle mü terinin mülkiyetine geçmektedir. Azalan mü araka sisteminde 
ortakl n ba lang c nda ve ödemelerin sonunda mülkiyetin mü teriye nas l 
devredilece i önemli bir sorun te kil etmektedir. Örne in, konut 
finansman nda konutun ba lang çta kat l m bankas  ad na tescil edilmesi ve 
ödemelerin sonunda konutun mü teriye devredilmesi ilave tapu masraf  ve 
çifte vergilendirme sorununu gündeme getirdi i için tapuda banka ad na 
herhangi bir devir yap lmamaktad r.225 

Pakistan gibi ülkelerde gayrimenkul fiyatlar n n nispeten dura an olmas  
nedeniyle mü araka, azalan mü araka ve mü arakaya dayal  kira sertifikas  
önemli ölçüde geli mi tir. Özkaynak finansman yöntemi olan mü arakan n 
risk içermesi ve dönem sonlar nda yap lacak de erleme sonucunda 
gayrimenkulün rayiç bedelinin yükselmesine ba l  olarak mü terilerin borç 
yükümlülüklerinin artmas  nedeniyle ülkemizde mü arakan n uygulama alan  
oldukça k s tl d r.   

Normal artlarda mü araka sistemine dâhil olan herkesin yönetim hakk  
bulunmas na kar n, ortakl n yönetimi profesyonel insanlara da 
devredilebilir. Mü araka sözle meleri 3 ekilde sona ermektedir. lk olarak 
belli bir süre için veya belli bir amac  gerçekle tirmek amac yla kurulan 
mu araka ortakl  amac n gerçekle mesi veya sürenin dolmas  ile birlikte 
kendili inden sora erebilir.  Ortaklardan birisinin ölmesi de mü araka 
ortakl n  sona erdiren ba ka bir nedendir. Ölen ki inin mirasç lar  ortakl a 
devam edebilir veya ortakl ktan ayr labilir. Son olarak taraflardan birisinin ak l 
sa l  gibi vas flar n  kaybetmesi durumunda veya ortakl n amac n n 
gerçekle mesinin mümkün olmayaca n n anla lmas  halinde mü araka 
ortakl  sona erer.226 

3.2.3. Mudaraba (Emek-Sermaye Ortakl ) 

Mudaraba, taraflardan birinin sermayesini di erinin ise tecrübe ve 
eme ini koymak suretiyle olu turduklar  ortakl kt r. Yat r m sermayesini 
                                                                 
224 Mu ammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, Karachi, 1998, s. 24. 
225 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, ss. 37-38. 
226 Taqi Usmani, a.g.e. 2002, ss.31-32. 
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ortaya koyan ki iye “rabb-ul mal”, irketi yöneten ve ortaklara kar  sorumlu 
olan ki iye ise “mudarib” denilmektedir. Mudaraba, “al-mukayyadah” 
(s n rland r lm  mudaraba) ve “al-mutlaqah” (mutlak mudaraba) eklinde ikili 
bir ay r ma tabidir. S n rland r lm  mudaraba sisteminde rabb-ul mal 
mudaribe sadece belirli bir alanda yat r m yapma yetkisi vermektedir. Mutlak 
mudaraba sisteminde ise mudarip sermayeyi istedi i alanda serbestçe 
de erlendirebilmektedir.227 

Mudaraba ile mü araka aras nda pek çok farkl l k bulunmaktad r. 
Mü araka ortakl nda sermayenin tamam  yat r mc lardan gelmekte iken 
mudarabada sermaye rabb-ul mal taraf ndan konulmaktad r. kinci ayr m ise, 
mü araka ortakl nda taraflar n tamam  irketi yönetme hakk na sahip iken 
mudarabada yönetim hakk  sadece mudaribe aittir. Ba ka bir ay r m ise, 
mü arakada ortaya ç kan zarar taraflar aras nda payla l rken mudarabada 
mudaribin kötü niyetli davran  bulunmad  müddetçe ortaya ç kan zarar n 
tamam  rabb-ul mala aittir. Mu araka sisteminde yat r mc lar n yükümlülü ü 
s n rs z sorumluluk eklinde iken mudaraba sisteminde rabb-ul mal n 
sorumlulu u s n rl d r. Son ay r m ise mü araka sisteminde sermayenin bir 
havuz eklinde tesis edilmesidir. Mü arakada mal al m  ve ticaretinden 
dolay  elde edilen kar tüm ortaklara ait iken mudaraba sisteminde ise 
müdarip, ancak mallar n sat ndan elde edilen kara ortak olmaktad r. Mal 
sat lmadan önce de erleme nedeniyle mal n fiyat nda bir art  olursa 
mudaribin bu art  üzerinde herhangi bir hakk  bulunmamaktad r.   

Mudaraba ve mü araka i lemlerinde üç temel risk bulunmaktad r. Bu 
riskler kredi riski, likidite riski ve operasyonel maliyetlerin artmas d r. Kredi 
riski, projenin gerçekle memesi veya beklenilen geliri sa layamamas d r. Bu 
tür i lemlerde ortakl k sözle mesi imzaland ndan mü teriden teminat 
al nmas  imkân dâhilinde de ildir. Likidite riski ise aktif ve pasif aras ndaki 
uyumsuzluk nedeniyle kar la lan risktir. Bu tür i lemlerin i leyi inin ve 
karl l n n yak ndan takip edilebilmesi için çok say da uzmanla m  
personele ihtiyaç duyulmas  maliyetleri artt rmaktad r228.  

3.2.4. Murabaha 

Murabaha kelimesi Arapçada ra-be-ha kökünden türemi  olup artma, 
ço alma anlam na gelmektedir. Terim olarak murabaha ise, sat n al nan bir 
mal n al  fiyat na ve maliyetine bir miktar kar n eklenerek sat lmas  i lemidir. 
Murabaha i lemleri bir yönüyle konvansiyonel bankac l kta kullan lan finansal 
kiralama229 i lemlerine benzemektedir. Murabaha i lemi, mü terinin önceden 

                                                                 
227 Taqi Usmani, a.g.e. 2002, s32. 
228 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, s.36. 
229 Thorsen Beck, Asl  Demirgüç-Kunt & Ouarda Merrouche, a.g.m., 2010, ss.6-42. 
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be endi i ve almak istedi i bir mal  bankan n o mal  sat n almas  ve üstüne 
kar marj n  (mark up fiyatlama) ekleyerek mü teriye satmas  i lemidir.  

Tevliye (kars z) sat , bir mal n al  fiyat na sat lma i lemidir. Tevliye 
sat  klasik murabaha i leminin temeli olarak kabul edilmektedir. Hicret 
esnas nda Hz. Ebubekir’in (ra) ald  develerden bir tanesini Hz. 
Peygamber’e (sav) ba lamak istemesine kar n Efendimizin deveyi al  
fiyat  ile almas  murabahan n temeli olarak görülmektedir.230  

Murabaha, bir kimsenin sat n alm  oldu u mal n al  fiyat na belli bir kar 
konularak sat lmas d r. Söz konusu kar miktar  maktu bir tutar olabilece i gibi 
belli bir oranda da olabilir. Murabaha i lemleri hem spot piyasada hem de 
vadeli piyasada da gerçekle ebilir. E er murabaha akdinde taraflar aras nda 
herhangi bir vaad olmadan i lem gerçekle iyorsa buna klasik murabaha 
denilmektedir. Modern murabaha ise, slami finans kurulu u mü terisinin 
almak istedi i mal  öncelikle kendi ad na almas  ve sonras nda kar marj n  
eklemek suretiyle mal  mü terisine vadeli olarak satmas d r. Murabaha 
sözle mesi imzalan rken kar miktar n n gelecekteki L BOR gibi belirsiz bir 
orana endekslenmesi caiz de ildir. Ancak, vaad a amas nda iken kar oran  
hakk nda fikir verebilmek ad na endekslerden birini kullanmak veya önceki 
dönem kar oran n  mü teri ile payla makta herhangi bir mahzur 
bulunmamaktad r.231 

Murabaha i lemlerinde sipari i veren al c , banka ve sat c  olmak üzere 
3 taraf bulunmaktad r. Bankan n olmad , sadece al c  ve sat c  taraf ndan 
yap lan i lemlerde al nan mala belli bir kar ekleyerek sat lmas  sistemi klasik 
murabaha olarak adland r lmaktad r. Ça da  murabaha ise mü terinin 
bankaya ba vurarak bir mal  sat n al p kar n  ekledikten sonra sat n almas  
i lemidir. Ça da  murabaha sisteminde al c , sat c  ve mal  pe in al p 
mü teriye vadeli satan banka bulunmaktad r. slam hukukçular n n 
ço unlu u klasik murabahan n yan  s ra ça da  murabaha olarak 
adland r lan sistemin de caiz oldu u görü ündedir. Faizli bankalar n geliri ile 
kar pay n  esas alan murabaha i lemlerinin birbirinden farks z oldu u iddia 
edilse bile i lemin özü itibar yla birbirinden önemli farkl l klar  bulunmaktad r. 
Murabaha i leminden kaynaklanan kar pay  ticari bir eylem olup mal al m-
sat m  ile yak ndan ili kilidir. Hâlbuki faiz ise paran n bir miktar 
kullan lmas yla ilgilidir. Murabaha i lemine benzeyen ancak f k hta Beyu’l-ine 
olarak adland r lan ve ça da  faizsiz finansman ürünü aras nda tevarruk 
olarak bilinen i lemler ço unluk görü üne göre caiz de ildir. Beyu’l-ine “ayn  
mal n, ayn  ki i veya ili kili oldu u ba ka birine pe in al n p vadeli sat lmas  
veya vadeli al n p pe in sat lmas ” eklinde tan mlanmaktad r. Murabaha 

                                                                 
230 Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve ktisat lmihali, Erkam Yay nlar , stanbul. 2005, 
s.238. 
231 AAOIFI, slami Standart 8, Murabaha, Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i, stanbul, 2012, 
ss.161-191. 
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i leminde mal n al m-sat m  gerçek bir akde dayan rken Beyu’l-ine sat nda 
ise fona ula mak için göstermelik bir akit yap lmaktad r.232  

Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar n n kulland rd  fonlar n 
büyük bir k sm  pe in al vadeli sat eklinde gerçekle en murabaha 
i lemleridir. Bir ba ka ifadeyle murabaha, mü terinin iste i do rultusunda 
almak istedi i mal ve mülkün finansal kurulu  arac l yla mü terinin vekil 
tayin edilmesi yöntemiyle sat n al nmas , üzerine belli bir kar marj  eklemek 
suretiyle mü teriye devredilmesi ve belirli taksitlerle paran n tahsil 
edilmesidir. 

Murabaha i lemlerinde, sat n al nan mal n mü terinin mülkiyetine 
geçmeden önce bankan n mülkiyetine geçmesi esast r. Ancak sat n alma ve 
mülkiyet geçi lerinin ilave vergi yükü do urmas  nedeniyle i lemler vekalet 
yöntemiyle gerçekle mektedir.233  

Ebu Suud, bn-i Abidin ve ba ka baz  âlimler, ayet borçlu borcunu 
murabaha aktini akdettikleri vadesinden önce öder veya murabaha 
i leminden sonra, vadeden önce ölürse, alacakl  alaca n  onun ölümü 
sebebiyle vadeye ba l  borcun vadesinin tahakkuku sebebiyle, borçlunun 
terekesinden alabilir. Ancak alacakl , sadece vadeden dolay  i leyen 
zamanla orant l  olmak suretiyle murabaha kar na mustehak olur. E er kar  
kabzetmi se, vadeden geri kalan k sm n  (kar) hissesini iade etmesi gerekir. 
234 Örne in bir mü terinin murabaha sistemiyle 100 bin TL tutar nda bir evi 
banka vas tas yla ald n  ve 4 y ll na 2.500 TL olmak üzere e it taksitler 
halinde 120 bin TL ödeyece ini farz edelim. Mü terinin 2 y l boyunca 60 bin 
TL taksit tutar  ödedi ini ve herhangi bir sebeple veya ölüm nedeniyle 
borcunu erken kapanmas  gerekiyorsa geriye kalan 60 bin TL’nin tamam n n 
tahsil edilmemesi gerekti i ve vadeden kaynaklanan kar pay n n dü ülmesi 
gerekti i anla lmaktad r. Bu durumda slami bankan n sadece anapara 
tutar n  tahsil etmesi gerekmektedir. Bankan n ilave olarak alabilece i tutar 
ise sadece bu i lemlerden kaynaklanan masraft r.  

3.2.5. Sukuk (Kira Sertifikas ) 

Varl k Kiralama irketleri (VK ) (Special Purpose Vehicle – SPV)  belli 
bir sermaye ile grup firmalar n n kontrolünde bulunan veya i tiraki eklinde 
kurulan ve finansman sa lama fonksiyonu bulunan firmalard r. Ana 
sorumlulu u güveni tesis etmek olan VK ’ler menkul k ymeti veya kira 
sertifikalar n  yat r mc lara satarak finansman i lemlerine arac l k yaparlar. 
VK , ilgili ülkenin sermaye piyasas  otoritesine ba vurarak dayanak varl  
                                                                 
232 Servet Bay nd r, slam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankac l k, Ra bet Yay nlar , stanbul, 
2005, ss.75-83. 
233 Servet Bay nd r, a.g.e., 2005, s.38. 
234 Ahmet ez-Zerka, a.g.e., 2006, ss.180. 
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ve getirisini belli k s mlara ay rarak menkul k ymetle tirir veya suku a konu 
edebilir. Kira sertifikalar  veya menkul k ymetler sermaye piyasas  
otoritesince kayda al nd ktan sonra yat r m bankas  veya bir irketler birli i 
arac l  ile VK  taraf ndan sat  gerçekle tirilir. Dereceleme irketleri 
taraf ndan A, B ve C eklinde s n fland r lan k ymetlerin risklilik oranlar  bu 
notlara göre belirlenmektedir.  

Sukuk, sabit veya de i ken getirisi olan, ihraca konu varl klar üzerindeki 
yetkiyi bir Varl k Kiralama irketine (VK -SPV) devreden, sertifika sahipleri 
lehine hak tesisini sa layan, organize piyasalarda veya ikincil piyasalarda 
i lem görme özelli i bulunan, derecelendirme kurulu lar  taraf ndan 
de erlendirilebilen kira sertifikas  eklinde tan mlanmaktad r. 

Sukuk piyasas  slami bankac l n en h zl  büyüyen entrümanlar ndan 
birisidir. Dünyadaki sukuk piyasas na bak ld nda toplam hacminin, 2008-
2014 y llar  aras nda %20,8 oran nda artarak, 295 milyar USD’ye ula t  
görülmektedir. Sukuk piyasas n n artmas n n en önemli sebebi, söz konusu 
ürünün ihraç edilmedi i ve i lem gördü ü yeni piyasalar n bulunmas d r.  
2014 y l nda Birle ik Krall k 200 milyon Paund, Hong Kong 1 milyar USD, 
Güney Afrika 500 milyon USD ve Lüksekmburg 200 milyon EUR tutar nda 
sukuk ihrac  gerçekle mi tir.  

Özel sektör sukuk ihraçlar ndaki art lar, bu enstrüman n pazar pay n n 
artmas na katk  sa lamaktad r. Sukuk ihrac nda ilk s rada Malezya yer 
al rken daha sonra Suudi Arabistan ve BAE gelmektedir. 2012 y l ndan 
itibaren sukuk ihraç eden Türkiye 6. s raya yükselmi tir. Müslüman ülkelerin 
yan  s ra Singapur, ABD, ngiltere, Hong Kong ve Lüksemburg gibi ülkeler de 
sukuk ihrac na ba lam t r235.  

2010 y l nda Sermaye Piyasas  Kurulu’nun Seri: III No: 43 say l  “Kira 
Sertifikalar na ve Varl k Kiralama irketlerine li kin Esaslar Hakk nda 
Tebli i” ile birlikte ülkemizde kira sertifikas n n ihraç edilmesi önündeki engel 
kald r lm t r.  Yap lan ilave düzenlemelerle birlikte kira sertifikas  
ihraçlar nda damga vergisinden, gelir vergisinden ve noter harçlar ndan 
muafiyet getirilmi tir. Ayr ca, stopaj %10’a indirilmi  ve asgari 5 y ll k kira 
sertifikas  ihraçlar nda elde edilen gelir vergiden muaf tutulmu tur.236 

Hazine Müste arl , finansman temin etmek amac yla kira sertifikas  
yöntemine ba vurmaktad r. Ülkemizde kira sertifikas  yöntemiyle kamuya 
sa lanan finansman tutar  Hazine Müste arl n n toplam borçlar n n % 
3,2’sini olu turmaktad r. Esas nda faizsiz finans yönteminin geli ti i Malezya 

                                                                 
235 Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i 
Yay n No:5, 2015 stanbul, s.16. 
236 Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi, a.g.e., s.20. 
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ve Bahreyn gibi ülkelerde hazinelerin sukuk yoluyla yapt klar  borçlanma 
oranlar  s ras yla %50 ve %30 civar ndad r.  

Hazine taraf ndan TÜFE’ye endeksli olarak ç kar lacak kira 
sertifikalar n n kat l m bankalar  taraf ndan sat n al nmas n n kat l m 
bankac l  prensiplerine uygun oldu u ifade edilmektedir. Hazine 
Müste arl  taraf ndan ihraç edilen kira sertifikalar  genellikle kat l m 
bankalar  ve emeklilik fonlar  taraf ndan sat n al nmakta ve vade sonuna 
kadar elde tutulmaktad r. Hazine’nin farkl  vadelerde (3, 6, 12 ay ve 2-5 y l 
aras ) ve enflasyona endeksli kira sertifikas  ihraçlar  yapmas  durumunda, 
faizsiz finans kurulu lar n n yan  s ra geleneksel bankalar, portföy yönetim 
irketleri gibi di er piyasa oyuncular n n da bu ihraçlara talep 

gösterebilece i, bu ekilde kira sertifikalar  ikincil piyasas n n olu aca  ve 
bu piyasan n derinle ece i ifade edilmektedir237. 

Ülkemizde kamunun yan  s ra ve özel sektör kaynakl  kira sertifikas  
ihraçlar  piyasada yerini almaya ba lam t r. Türkiye’deki kat l m 
bankalar n n kira sertifikas na konu edebilecekleri gayrimenkul stoklar n n 
s n rl  olmas  Ülkemizde bu piyasan n geli mesinin önündeki en önemli 
engellerden birisidir. 2015 y lsonu itibar yla Hazine Müste arl n n ve kat l m 
bankalar n n toplam sukuk ihrac  10 milyar ABD dolar na yakla m  
bulunmaktad r. Kamu ve özel sektör tahvillerinde oldu u gibi kamu ve özel 
sektör kira sertifikalar  ihraçlar nda da stopaj muafiyetinin mevzuat m zda 
yerini almaya ba lamas  buradaki potansiyeli artt racakt r. 

3.2.6. Selem 

Herhangi bir sat  i leminde paran n pe in olmas na kar n mal n 
tesliminin ileri vadeli sat  eklinde gerçekle mesi selem akdidir. Vadeli sat  
ise mal pe in ancak para ileri tarihte teslim edilmektedir. Bu iki i lem caiz 
iken, bey’ul iyne (iyne sat ) caiz de ildir. yne sat nda al -veri teki faizi 
gizlemek ve finansmana  ula mak amac yla belli bir mal n vadeli sat larak 
ayn  mal n pe in al nmas  suretiyle kar  taraf ile bey’ul iyne sat  
gerçekle tirilir. Gerçekte al -veri e dayanmayan bu tür sat  i lemleri 
alimlerin ço unlu una göre caiz de ildir. afii ve Zahiri’lerde bu i lem 
mekruh, Maliki ve Hambelilerde ise bat ld r. Ebu Hanife ise iyne sat nda 
üçüncü ki i araya girmemi se bu i lemin caiz olmayaca  görü ündedir. 238  

Selem sözle melerinde ödemenin yap laca  döviz türü ve miktar  kesin 
olarak belirlenmelidir.  Sözle me imzalan rken ileride teslim al nacak mal ile 
ilgili olarak ba ka bir mü teri ile ayn  mal n ayn  vadede teslimi için anla ma 
                                                                 
237 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, s.58. 
238 Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve ktisat lmihali, Erkam Yay nlar , stanbul, 2005, ss 
202, 203 ve 228. 
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yap lmas na paralel selem denilmektedir. Selem yönteminin istisna 
yönteminden fark , selem sözle melerinin standart nitelikte olmas d r. Alt n, 
döviz ve k ymetli ta lar seleme konu edilememektedir. Ancak, demir, çelik ve 
alüminyum gibi standart nitelikli ve VOB’ta i lem görebilen ürünleri üreten 
firmalar n finansman  için bu yöntem kullan labilir239.  

3.2.7. stisna  

stisna (Üretim Kontrat ), bir mal n üretilebilmesi için sipari  a amas nda 
ödemenin üreticiye pe in veya taksitle yap lmas n , teslimat n ise daha 
sonraki bir tarihte gerçekle mesini içeren sözle melerdir. stisna 
sözle melerinde ürünün fiyat  ilk etapta belirlenirken teslimat tarihi sözle me 
süresi boyunca de i ebilmektedir. stisna sözle mesine konu olan mal n 
üretilebilecek bir mal olmas  gerekmektedir. slami bankac l k sisteminde 
banka öncelikli olarak e  zamanl  iki istisna kontrat  yapmaktad r. Birinci 
sözle me banka ile sipari i veren mü teri aras nda, ikinci sözle me ise 
banka ile üretici aras nda imzalanmaktad r. Bankan n üreticiye veya 
mü terinin bankaya gerçekle tirece i ödemeler pe in veya taksit eklindedir. 
Bu yöntem kat l m bankalar  taraf ndan Türkiye’de konut projelerinin 
finansman  amac yla kullan lmaktad r. stisna i lemlerinde kat l m 
bankalar n n kar la t klar  önemli s k nt lardan birisi, sözle me kapsam nda 
fonlanan projelerin uzun vadeli olmas d r. Mevduat bankalar , kulland rd klar  
konut kredilerini menkul k ymetle tirmek suretiyle uzun vadeli fon teminine 
çevirebilirken kat l m bankalar n n da bu tür i lemleri kira sertifikas na 
dönü türebilmesi uzun vadeli fona eri imini artt racakt r.  

3.2.8. Tavarruk 

Tavarruk, ticari mü terilerin nakit ihtiyaçlar n n finansman  amac yla bir 
mal n öncelikle vadeli sat n al nmas  ve sonras nda ise pe in bedelle 
sat lmas  i lemidir. Tavarruk i lemlerinde genellikle fiziki teslim 
yap lmamakla birlikte, fiziki teslim yap lmas n n önünde teorik olarak bir 
engel bulunmamaktad r. Ülkemizde Vadeli lem ve Opsiyon Piyasas na 
konu olan mallar n fiziki tesliminin gerçekle tirilmemesi nedeniyle, tavarruk 
i lemleri mümkün de ildir. Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar  
tavarruk i lemlerini Londra ve Zürih gibi metal borsalar nda 
gerçekle tirebilmektedir. Türkiye’de sermaye piyasas  araçlar n n (kat l m 
endeksi, borsa yat r m fonu ve hisse senedi gibi) tavarruk i leminde 
kullan labilmesinin sa lanmas  için SPK taraf ndan yay nlanan “Seri: V, 
No:65 say l  Sermaye Piyasas  Araçlar n n Kredili Al m, Aç a Sat  ve 
Ödünç Alma ve Verme lemleri Hakk nda Tebli ”de bir tak m de i ikliklerin 
yap lmas  gerekmektedir. 240 B ST bünyesinde yer alan piyasalarda k ymetli 

                                                                 
239 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, a.g.e., s. 43. 
240 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, a.g.e, s. 39. 
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madenlerin  fiziki olarak al n p-sat lmas  ve saklanmas  amac yla ba lat lan 
alt yap  çal malar n n bitirilmesinden sonra Londra piyasas  yerine yerli 
piyasalarda tavarruk i lemlerinin gerçekle tirilebilmesi mümkün olacakt r.  

3.2.9. Karz-  Hasen 

Mali imkan  bulunan Müslümanlar n zekat, sadaka, f t r sadakas  ve baz  
durumlarda fidye ve kefaretler için ihtiyaç sahiplerine yard m etmeleri 
gerekmektedir. Bunun yan nda zorunlu olmayan ancak tavsiye edilen 
yard mla ma enstrümanlar ndan birisi de karz-  hasendir. Karz-  hasen, 
herhangi bir gelir beklentisi veya fayda ko ulu olmaks z n, ödünç olarak 
verilen tutar n ayn  de erde geri al nmas  i lemidir. Mevduat bankalar  
mü terilerinin acil nakit ihtiyaçlar n  kar lamak için kredili mevduat hesab  
(KMH) veya rotatif kredi gibi enstrümanlarla nakit kredi imkânlar  
sunmaktad r. Kat l m bankalar  mü terilerinin acil nakit ihtiyaçlar n  
kar lamaya dönük olarak bir ürün geli tirmeleri oldukça zordur.  Çünkü 
herhangi bir ürün ve hizmete dayanmayan do rudan nakit finansman  caiz 
görülmemektedir.  

Karz-  hasen yöntemi, Türkiye’de genellikle, kredibilitesi yüksek 
mü terilerin k sa vadeli nakit ihtiyaçlar n n kar lanmas  amac yla 
kullan labilmektedir. Dan ma kurulu hocalar n n, genel olarak karz-  hasen 
i lemlerinden slami bankalar n enflasyon fark n  alabileceklerine dair 
görü leri bulunmaktad r.  Ancak çekirdek enflasyon, üretici veya tüketici fiyat 
endeksi oranlar ndan hangisinin dikkate al naca  hususu netlik 
kazanmam t r. 241 Ayr ca, an lan enflasyon oranlar  belirlenirken tüm mal ve 
hizmet sepetlerini kapsamad , sadece belirli mal ve hizmetleri içermesi 
nedeniyle gerçek durumu yans tmad  eklinde ele tiriler de bulunmaktad r.   

K saca karz-  hasen, maddi s k nt ya dü en bir kimseye maddi menfaat 
beklemeden s rf Allah r zas  için belli bir miktar paran n borç olarak verilmesi 
ve vade sonunda ödenen paran n misliyle tahsil edilmesidir. Araba veya ev 
almak isteyen bir kimseye 10 bin TL gibi bir borç tutar n n verilmesi ve 
ödeme imkân  bulunan ki inin de borcunu 10 bin TL olarak geri ödemesi 
karz-  hasen uygulamas na güzel bir örnektir.  Mezkûr uygulama ülkemizde 
de 1990’l  y llara kadar yayg n bir ekilde kullan lmaktayd . Enflasyon 
oranlar n n yüksek olmas  nedeniyle borç verenlerin ma dur duruma 
dü mesi, finansal kurulu lar n yayg nla arak halka kredi kulland rmak 
istemesi ve borç alanlar n bir k sm n n borcuna sad k kalmamas  gibi 
nedenler bu uygulaman n son y llarda azalmas na yol açm t r.  Sosyal 
sorumluluk projeleri kapsam nda kat l m bankalar n n ihtiyaç sahibi ki ilere 

                                                                 
241 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, ss. 40-41. 
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karz-  hasen yoluyla finansman sa lamalar  ve mikro kredi gibi uygulamalara 
yer vermesi kat l m bankalar n n itibar n  yükseltecektir.  

3.2.10. Menâfaa 

Menâfaa, bir bankan n ula m, telekomünikasyon, do algaz ve elektrik 
gibi alanlarda faaliyet gösteren irketlere ait haklar n mülkiyetini firmalardan 
pe in olarak sat n almas  ve bu ürünlerin mülkiyetini kira sertifikas  gibi bir 
yöntemle halka arz etmesine dayanan bir yöntemdir. Bu i lemlere arac l k 
yapan VK ’lerin ürün sat ndan elde ettikleri bankaya ve mü terilere 
öderler.242 

3.2.11. Müsaveme 

Herhangi bir mal n al  maliyeti ve kâr oran  aç klanmadan 
k ymetlendirilerek pazarl k usulüyle sat lmas  yöntemidir. Bu yöntemin 
murabahadan en önemli fark  mal n maliyetinin al c  taraf ndan 
bilinmemesidir.  

3.2.12. Musakat 

Musakaat, “meyve a açlar  üzerine yap lan bir tür kâr/zarar yat r m 
ortakl  yöntemidir. Kat l m bankalar  bu sayede sermayeye ortak olarak; 
sulama, mazot, makine bak m vb. unsurlara ili kin masraflar  
kar lamaktad r.  Ba -bahçe sahipleri ise hem sermayeye ortak olabilmekte 
hem de emeklerini ortaya koymaktad rlar.” Ortaklar taraf ndan imzalanan 
sözle melerde taraflar n koyaca  sermaye tutarlar  ve has lat sonunda elde 
edilecek kâr n payla m oranlar  aç kça yer almal d r.243  

Hz. Peygamber (sav) bir kimsenin kendisinde haz r olmayan bir eyi 
satmas n  yasaklam t r. Alimlerin ço unlu u, olgunla mam  ekin ve 
meyvelerin sat n n caiz olmayaca  görü ündedir. Ancak, Hanefi mezhebi 
alimleri bir k s m meyvelerin ortaya ç kmas  ve olgunla maya ba lamas  
s ras nda ürünlerin sat labilece ine onay vermi lerdir. Bunun sebebi, 
insanlar n ihtiyac  sebebiyle maslahat ilkesinden yararlanmas d r.244  

3.2.13. sticrar 

sticrar, “belirli bir mal n al c  taraf ndan belirli zamanlarda al naca n n 
sat c ya vaat edilmesini konu alan sözle medir. Sat  fiyat n n belirlendi i 

                                                                 
242 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, a.g.e, s.42. 
243 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, a.g.e., s.43. 
244 Mustafa Ahmed ez-Zerka, a.g.e., 2006, s.126. 
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zamana göre isticrar iki ekilde uygulanabilmektedir. Buna göre isticrarda 
sat  fiyat , bütün i lemler gerçekle ip sat n alma i lemi bitti i anda 
belirlenebilece i gibi, al c  mal  sat n almaya devam ederken de 
belirlenebilir.” Türkiye’de pek fazla uygulama alan  bulmayan bu yöntemi 
faizsiz finansman esas na dayal  çal an baz  ülkelerde mü terilerin su, 
do algaz ve elektrik gibi ödemelerinin finansman  amac yla 
kullan lmaktad r.245 

3.2.14. Tekaful 

Sigorta, sigorta edenin belli bir prim kar l nda birden çok ki i ile 
sözle me imzalamas  ve sigortal n n ortaya ç kma ihtimali bulunan zarar n n 
tazmin edilmesine dayal  olan bir akittir. Sigortan n caiz olup olmad  
konusu alimler aras nda tart lmaktad r. bn Abidin, islam memleketinde 
sigortan n caiz olmad n  ancak küfür diyar nda caiz olaca  görü ündedir. 
Öte yandan, Muhammed Abduh, Mustafa Ez-Zerka ve Muhammed el-Behiyy 
gibi alimler ise sigorta i lemlerinin bir tür yard mla may  esas ald n  ve bu 
sebeple caiz oldu unu ileri sürmektedir. Sigorta i leminin helal olabilmesi 
sigorta primlerinin slami finans ilkelerine uygun yerlerde de erlendirilmesi, 
taraflar n veya sigorta irketinin ald  fazlal klar n bir tür teberrü (hibe) veya 
hediye niteli ine sahip olmas  gerekmektedir. 246 

slami sigorta anlam na gelen tekaful sistemi son y llarda hem dünya 
genelinde ve hem de ülkemizde geli mektedir. Ülkemizdeki kat l m 
bankalar n n ev ve araba finansman  kulland rmas  durumunda söz konusu 
varl klar sigortalanarak, varl n kendisine gelebilecek zararlardan 
kaynaklanan riskler elimine edilmektedir.  

slami sigortac l k sektörü 2008-2014 y llar  aras nda ortalama %15 
oran nda artarak 22 milyar USD’ye ula m t r. Tekaful piyasas n n önemli bir 
k sm  Güneydo u Asya, Ortado u ve Afrika ülkelerinde görülmektedir. 
Malezya, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkeler tekaful ile ilgili yasal 
mevzuat  tamamlayarak önemli birer oyuncu haline gelmi tir.247 

3.2.15. Kredi Kart   

Kredi kartlar , Amerika’da 1960’larda günlük hayat  kolayla t rmak için 
e lence merkezlerinde yiyecek ve içecek ihtiyaçlar n  gidermek için büyük 
tutarl  olmamak kayd yla ödeme arac  olarak kullan lmak üzere bas lan 

                                                                 
245 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, a.g.e., s.42. 
246 Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve ktisat lmihali, Erkam Yay nlar , stanbul, 2005, 
ss. 166-174.  
247 slamic Financial Services Board, slamic Financial Services Industry, Stability Report, 
Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-5687-42-6, 2015, ss. 24-25. 
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kartlard r. Bu kartlar ilk ortaya ç kt nda günümüzde kullan ld klar  gibi bir 
taksitlendirme ve kredilendirme arac  bulunmamaktayd . Bir süre sonra kredi 
kartlar  nakit kullanmadan insanlar n beyaz e yalar n  alabilecekleri ve 
market al veri i gibi di er ihtiyaçlar n  bir taksitli kredi kart  hüviyetine 
büründü. 248 “5464 say l  Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu 01.03.2006 
tarih ve 26095 say l  Resmi Gazete (RG)”de yay mlanarak yürürlü e 
girmi tir. Bu Kanunun amac ; “banka kartlar  ve kredi kartlar n n 
ç kar lmas na, kullan m na, takas ve mahsup i lemlerine ili kin usûl ve 
esaslar  düzenlemek suretiyle kartl  ödemeler sisteminin etkin çal mas n  
sa lamakt r.” 

Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu’nun tan mlar ba l kl  3 üncü 
maddesinde banka kart , kredi kart , kartl  sistem kurulu u, kart ç karan 
kurulu , üye i yeri anla mas  yapan kurulu , üye i yeri, kart hamili ve dönem 
borcu gibi pek çok tan m getirilmi tir.249  

Banka kart , mevduat hesab  veya özel carî hesaplar n kullan m  dâhil 
bankac l k hizmetlerinden yararlanmay  sa layan kart  ifade eder. Kredi kart  
ise, nakit kullan m gerekmeksizin mal ve hizmet al m  veya nakit çekme 
olana  sa layan bas l  kart  veya fizikî varl  bulunmayan kart numaras n  
ifade eder.  Banka kart n n kredi kart ndan en önemli fark  genellikle “debit 
kart” eklinde, yani kart n ba l  oldu u hesapta bulunan paraya ba l  olarak 
çal mas d r. Dolay s yla mevduat ve özel cari hesab nda para 
bulunmuyorsa banka kart n  kullanmak mümkün de ildir.  

Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu’nun ikinci bölümünde, izne tabi 
i lemler, üçüncü bölümde, kart ç karan kurulu lar n yükümlülükleri, dördüncü 
bölümde, kart hamillerinin yükümlülükleri, be inci bölümde, üye i yeri ve üye 
i yeri anla mas  yapan kurulu lara ili kin yükümlülükler, alt nc  bölümde, 
sözle me ekli ve genel i lem artlar , yedinci bölümde, denetim ve al nacak 
önlemler, sekizinci bölümde, kurulu lar ve kurumlar aras  i birli i, dokuzuncu 
bölümde, kanuni yükümlülükler ve onuncu bölümde, idari ve adli cezalar ve 
son bölümde ise, di er hükümlere yer verilmi tir.  

Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu’nun 26 nc  maddesinde faiz 
hesaplamas  aç klan rken, TCMB’nin azami akdi ve gecikme faiz oranlar n  
tespit etmeye ve 3 ayda bir aç klamaya yetkili oldu u ifade edilmektedir. 
Ayr ca, kat l m bankalar  aç s ndan bu Kanun uygulamas nda yer alan faiz 
kar pay , gecikme faizi ise gecikme cezas  olarak uygulanaca  
belirtilmektedir. Kat l m bankalar  mü terinin yapt  harcamalar n kredi kart  
ile yap labilmesi, mü teri ile bir tür vekalet sözle mesi imzalanmas  ile 

                                                                 
248 Yahia Abdul-Rahman, The Art of Riba Free (RF) Islamic Banking and Finance, 2. Edition, 
John Wiley & Sons, New jersey, 2014, ss. 7-8. 
249 5464 say l  Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu, Yay mland  RG Tarih: 01.03.2006, 
Say  26095 
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mümkündür. Kart hamili, sat n alaca  mal ve hizmet bedeli ödenirken 
bankay  ödeme yapma konusunda vekil saymaktad r. Bu sebeple, kat l m 
bankas n n da mü teriden vekalet ücreti talep etme hakk  bulunmaktad r.  

“5915 say l  Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanununda De i iklik 
Yap lmas  Hakk nda Kanun” ile birlikte “Banka kartlar  ve Kredi Kartlar  
Kanunu”nun 24 üncü maddesinde de i iklik yap lm t r. Buna göre, 
sözle mede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden a a  
olamaz. Kurul, Hazine Müste arl  ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankas n n olumlu görü ünü alarak bu oran  yüzde k rka kadar artt rmaya, 
artt rd  oran  yüzde yirmiye kadar dü ürmeye veya belirtilen s n rlar 
dâhilinde söz konusu oran  kart hamili gruplar  itibar yla farkl la t rmaya 
yetkilidir. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutar  son ödeme tarihinde 
ödenmedi i takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözle mede öngörülen 
gecikme faizi d nda bir yükümlülük alt na sokulamaz.  

Geli mi  ülkelerde kredi kart  kullan m  az geli mi  ülkelere göre daha 
yayg nd r. Kredi kart yla yap lan al m sat mlarda kay t d l k azald  gibi 
devletin daha fazla vergi geliri tahsil etmesine yol açmaktad r. Öte yandan 
kredi kartlar  ticaret hacmini art rd  için i yerlerine, taksitsiz al -veri lerde 
bir ayl k faizsiz kredi sa lad  ve para ta ma sorununu çözdü ü için kart 
hâmillerine, kay t d  i lemleri azaltt  için devlete ve hizmet kar l nda 
komisyon tahsil etti i için bankalara faydalar sa lamaktad r. Kredi kartlar yla 
ilgili olarak taraflar ars nda bir tak m sözle meler ve hukuki ili kiler ortaya 
ç kmaktad r. slâm hukukçular  faiz temelli çal an kredi kartlar n n caiz 
olmad na hükmetmesine kar n murabaha kart gibi çal an kredi kartlar n 
caiz olabilece i dü üncesindedirler. Bankan n kart hâmiliyle yapaca  akit 
“kefâlet” veya “hizmet” akdi, banka kart hâmiline kefil s fat yla sorumlu veya 
kendisi ad na yap lan al m sat m  onaylayan kurum s fat yla da yer alabilir. 
Murâbaha kart ile yap lacak al m sat mlarda vâde fark n n fâhi  olmamas  ve 
uygulanacak taksit say s n n ba tan belirlenmesi gerekmektedir.250 

Banka ve kredi kartlar  ticari i lemleri kolayla t rma amaçl  olmal  borç 
arac  haline getirilmemelidir. Bankac lara, finansal kurulu lara ve hatta 
çocuklar m za nas l para kazanacaklar n  ve paralar n  nas l harcayacaklar n  
ö retmeliyiz. Öncelikli olarak insanlar n kanaatkâr olmalar , a r  lükse ve 
israfa meyilli olmamalar  ve ayaklar n  yorganlar na göre uzatmalar  
gerekmektedir. Abdul-Rahman, kredi kartlar n  taksitlendirme arac  haline 
getirmek ve bu kartlarla uzun vadeli finansman yapmaya çal mak “içinden 
ç k lmaz dipsiz kuyuya” dü mek demektir. 251  

                                                                 
250 shak Emin Aktepe, “Kredi Kart  Sistemi ve slâm Hukuku Aç s ndan De erlendirilmesi”, Din 
Bilimleri Akademik Ara t rma Dergisi, Cilt 10 Say  1, 2010, ss.133-157. 
251 Yahya Abdul-Rahman, slam Ticaret Hukuku Kongresi, Konya, 2015. 
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3.2.16. Gayrinakdi Krediler 

5411 say l  Bankac l k Kanunu’nun “krediler” ba l kl  48 inci 
maddesinde; “Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektuplar , 
kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu 
niteli i haiz taahhütler, sat n al nan tahvil ve benzeri sermaye piyasas  
araçlar , tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir ekil ve surette 
verilen ödünçler,  varl klar n vadeli sat ndan do an alacaklar, vadesi 
geçmi  nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemi  faizler, 
gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo i lemlerinden 
alacaklar, vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile benzeri di er sözle meler 
nedeniyle üstlenilen riskler, ortakl k paylar  ve Kurulca kredi olarak kabul 
edilen i lemler izlendikleri hesaba bak lmaks z n bu Kanun uygulamas nda 
kredi say l r.” 

Teminat Mektubu “yurt içinde veya yurt d nda yerle ik gerçek ya da 
tüzel ki iler lehine bir mal n teslimi, bir i in yap labilmesi ya da bir borcun 
vadesinde ödenmesi amac yla lehtar n muhataba kar  yüklendi i bir edimin 
yerine getirilmesini garanti etmek için banka taraf ndan muhataba hitaben 
verilen ve gerekli artlara riayet edilmedi inde kay ts z arts z ödenmesi 
gereken mektuplard r.” Bankan n lehine garanti verdi i, gerçek veya tüzel 
ki iye “lehtar”, edimin yerine getirilmesini aksi takdirde tazminat ödemeyi 
taahhüt etti i gerçek veya tüzel ki iye ise “muhatap” denilmektedir.252 

3.2.17. slami Bankac l kta Türev lemler 

slam hukukunda döviz ticaretinin geçerli olabilmesi için, bedellerin 
kar l kl  olarak ve hakiki teslimin olu mas , bedellerden birisinin vadeye 
ba lanmamas , karaborsa (ihtikar) amaçl  olmamas  ve vadeli piyasalarda 
i lem görmemesi gerekmektedir. Vadeli piyasalarda bedellerin kar l kl  
olarak havale edildi i i lemlerin ve teslimin gerçekle medi i vadeli 
para/döviz al m-sat m i lemlerinin haram oldu u ifade edilmi tir. Para/döviz 
sat m i lemlerinin geçerli olabilmesi için hakiki teslim veya hükmi teslim 
gerçekle melidir. Hakiki teslim k saca fiziki teslimi ifade etmektedir. Hükmi 
teslim fiziki teslim bulunmasa bile taraflar n kar l kl  olarak al m-sat m 
konusu olan eyler üzerinde tasarrufta bulunabilmesiyle gerçekle ir. slami 
finans kurulu lar  kurlarda meydana gelecek kay plardan korunmak amac yla 
faizsiz olmas  kayd yla farkl  cins paralar  birbirlerine borç verebilir253.  

Geleneksel bankac l kta herhangi bir mal n veya ürünün sahibi 
olmasan z bile bu emtiay  hem spot piyasada hem de ileri tarihli (futures) 

                                                                 
252 Abdurrahman Çetin ve Yusuf  Dinç, “Türkiye’de Teminat Mektuplar : Uygulamalar ve Hukuki 
Sorunlar”, Finansal Ara t rmalar ve Çal malar Dergisi, Cilt 5, Say : 9, 2013, ss.67-90. 
253 Faizsiz Bankac l k Standartlar  ss. 50-53.  
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piyasalarda satabilirsiniz. slam F k h Akademisi (IFAK) Kas m 1998’de 
toplanarak, ileri tarihli döviz sat na onay ve ileri vadeli döviz fiyat n n 
imdiden sabitlenmesine izin vermemi tir. Baz  slam âlimlerince futures 

i lemine onay verilirken baz lar  futures i lemlerini onaylamamaktad r. Çünkü 
teslimat n birisi spot piyasada di eri ise ileri vadede olmaktad r. Futures 
i lemlerinde de i  toku  tarihinin e  anl  olmas , ticaretin gerektirdi i koruma 
amac yla yap lmas  ve spekülatif maksatla yap lmamas  gerekmektedir.254  

Yukar daki aç klamalardan anla laca  üzere, slami finansta spot 
piyasada döviz al m-sat m  caizdir. Kat l m bankalar n n imzalad  forward 
i lemlerinin helal olabilmesi için de i  toku a konu olan dövizlerin fiziki 
tesliminin gerçekle mesi veya hükmi teslim statüsünde olmas  durumunda 
mezkur kurulu lar n döviz üzerinde tasarruf yetkilerinin bulunmas  
gerekmektedir. slami kurulu lar n opsiyon ve faiz swap  yapmalar  kesinlikle 
haram iken riskten korunma amaçl  para swap  yapmalar  caizdir.  

3.3. Dünya Uygulamalar nda slami Bankac l k 

slami bankac l k son 20 y lda yüksek bir performans göstermi tir. Bu 
art n temel nedeni; finansal düzenlemelerde liberalizasyon, finansal 
piyasalarda küreselle me, teknolojik geli meler, ürün yenili i ve slami 
fark ndal n artmas d r.  

slami finansla ilgili uygulamalara bak ld nda, Sudan ve ran’ n 
bankac l k sisteminin tamamen faizsiz ilkelere dayand ; Bahreyn, Malezya 
ve Türkiye gibi ülkelerde ise ikili bankac l k sisteminin uyguland  
görülmektedir. 255 

Finansal liberalizasyon ile birlikte 1980’lerden sonra ve faizsiz finans n 
küresel anlamda yüksek potansiyele sahip olmas  beklentisinden hareketle 
Malezya, Suudi Arabistan, ran, Pakistan, Dubai, Katar, BAE ve Türkiye gibi 
Müslüman ülkelerin yan  s ra ngiltere, Singapur, ABD, Hong Kong ve 
Lüksemburg gibi ülkelerin de faizsiz finansa yönelik stratejiler geli tirdi i 
görülmektedir. Bu kapsamda, dünya genelinde 75 ülkede 700’den fazla 
faizsiz finans kurulu unun ve ngiltere’de ise 21 bankan n faizsiz finans 
alan nda hizmet sundu u ve yakla k 34 milyar dolarl k sukukun Londra 
Borsa’s nda i lem gördü ü256 ifade edilmektedir. Mezkur ülkelerin büyük bir 
k sm n n faizsiz finansla ilgili bölgesel veya küresel bir güç olma gayreti 
bulunmaktad r. IFSB taraf ndan haz rlanan 2014 y ll k 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 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, ss. 10-14. 
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Türkiye, Pakistan, Endonezya ve Banglade ’in faizsiz bankac l k sektörünün 
büyümesinde sistematik öneme sahip ülkeler olarak kabul edilmektedir. 257  

1990’l  y llara gelindi inde slami duyarl l  olan kesimlerin tasarruflar n  
çekebilmek için uluslararas  bankalar slami prensiplere uygun olarak 
faaliyetlerini geni letmi lerdir. Faizli finansla birlikte faizsiz finans alan nda 
da faaliyet gösteren en önemli uluslararas  bankalar HSBC, Citigroup, 
Barclays, Deutsche Bank, Standard Chartered ve BNP Paribas eklinde 
s ralanmaktad r. Son 5 y ll k dönemde faizsiz bankac l n yasal 
düzenlemeleri güçlendirilerek uluslararas  otoriteler kurulmu tur. Faizsiz 
bankac l k sektörü Londra, Dubai, Lüksemburg ve Hong Kong gibi önemli 
finans merkezlerinin ilgisini çekmi tir.258 slami finans kurulu lar  olarak; 
bankalar, finansal kurulu lar, fon yönetimleri, proje finans  gibi reel varl a 
dayal  kurulu lardan olu makta olup toplam aktifleri 2012 y l  itibar yla 2 
trilyon dolara yakla m t r.259 IFSB’nin 2016 y l nda yay mlad  raporda ise 
slami finansal hizmetler 1,88 trilyon USD, Islami bankac l k aktifleri 1,5 
trilyon USD, sukuk piyasas n n 290 milyar USD, slami fonlar n 71 milyar 
USD ve tekaful ( slami sigorta) aktifleri ise 23 milyar USD seviyesindedir.260 

Grafik 1: 2015 Y l nda Küresel Faizsiz Finans Varl klar ndan Al nan 
Paylar 

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

Dünya genelinde slami finansal aktifler 1.658 Milyon USD bakiye arz 
etmektedir (Bkz: Ek 5). Faizsiz bankac l k aktif büyüklü ü s ralamas nda 
s rayla ran, Suudi Arabistan ve Malezya ilk üç s rada ve Türkiye ise 8 inci 
                                                                 
257 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2014, Malaysia., ss.8-10. 
258 Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i, 
Yay n No:5, stanbul, 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, May s 2016, 
s.7. 
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s rada yer almaktad r. Söz konusu tabloda ülkelerin tekaful, slami e itim 
kurulu lar , yay mlanan makale say s  ve eria board (dan ma kurulu) 
kararlar  ve faizsiz finansla ilgili haber ve konferanslara dair bilgiler yer 
almaktad r.261 Di er ülkeler ile kar la t r ld nda söz konusu kalemlerin 
ço unda, ülke olarak a a  s ralarda yer ald m z gözükmektedir. Türkiye 
ve ran’da te ekkül etmi  merkezi dan ma kurulu bulunmad ndan tabloda 
bu gösterge s f r gözükmektedir. Hâlbuki ülkemizde faaliyet gösteren her bir 
kat l m bankas n n kendisine has dan ma kurulu bulunmas na ve zaman 
zaman çe itli kararlar al nmas na ra men tabloda s f r gözükmesi al nan 
kararlar n kamuoyu ile payla lmamas ndan kaynaklanmaktad r. Dünya 
uygulamalar na bak ld nda effafl k ilkesi gere ince al nan dan ma kurulu 
kararlar  kamuoyu ile payla lmaktad r. Bu sebeple, ileride daha detayl  
aç kland  üzere ülkemizde de acilen dan ma kurulunun tesis edilmesi ve 
al nan kararlar n kamuoyu ile payla lmas n n yerinde olaca  
dü ünülmektedir.  

slami bankac l n küresel anlamda yayg nla mas  ve eriat kurallar na 
uyarlanmas  amac yla 1991 y l nda AAOIFI ve 2002 y l nda ise IFSB 
kurulmu  olup bu kurulu lara ili kin aç klamalar ilgili konu ba l klar  alt na 
incelendi inden burada detayl  aç klamalara yer verilmeyecektir.  stanbul’un 
finans merkezi haline getirilebilmesi ve yabanc  yat r mlar n Türkiye’ye 
çekilebilmesi uluslararas  standartlar n ülkemizde benimsenmesine, slami 
finans alan ndaki geli melerin ve piyasa derinli inin artmas na ba l d r. 
Türkiye’nin slam ülkeleri aras ndaki itibar n n yüksek olmas , nüfusunun 
büyük bir k sm n n Müslüman olmas  ve jeopolitik konumu göz önünde 
bulunduruldu unda faizsiz bankac l k alan nda yüksek potansiyele sahip 
oldu u dü ünülmektedir. 

IFSB slami finans alan nda dünyada Basel standartlar  gibi standartlar 
yay mlayan bir kurulu  olarak üye ülkelerden dönemsel veriler almaktad r. 
Bu kurulu a raporlama yapan ülkelerin slami finans içindeki paylar  %90 
üzerindedir. Bu tez kapsam nda inceledi imiz pek çok ülkeye ait veriler 
a a daki tabloda yer almaktad r.   

 

 

 

                                                                 
261 ICD Thomson Reuters, slamic Finance Development Report 2014, Harmony on the 
Horizon, s. 21. 
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Tablo 3: Dünya'da slami Finans n Geli ti i Ülkeler 

Mart 16 SYR ROA ROE TDO K sa V. 
Likidite  

Bilanç
od  / 

Aktifler 
Toplam 
Aktif 

slami 
Banka 

lar 
ube 

Say s  
Perso 

nel 

Malezya* 16,1 1,1 15,5 1,4 92,5 36,5   134.834   26  2.206  
 

8.978**  
Suudi 
Arabistan* 19,5 2,2 15 4 - 10,3   220.434   12  798  

  
20.369  

Pakistan* 13,9 1 15,3 6,5 84,2 41,9   15.522     23  2.082  
  

21.603  
Bahreyn 17,6 1,1 7,7 13,6 - - 55.319    21  -   -  

ran 6,5 0,7 10 10,2 16,8 17,8 477.890     34 21.379  

  
230.84

1  
BAE 15,4 1,4 12,1 7,5 - 25,9 131.469     8 307  9.054  
Kuveyt 17,4 1,1 9,8 2,5 46,5 17,1   89.503     6    172   -  
Banglade  10,9 1,8 29,3 4,3 84,9 19,4   25.614     8    988   27.704  
Sudan 21 1,1 9,1 5,1 90,9 20   19.485     37 808   -  

Turkey 14,9 1 13,5 4,3 52,2 -   42.970     5 980  
  

14.990  

Kaynak: Veriler IFSB sitesinden derlenerek tablo taraf m zdan olu turulmu tur.  
* Malezyada 10, Suudi Arabistanda 8 ve Pakistanda 17 Windows bulunmaktad r. 
** Windows personeline ait data bulunamam t r.  

 
Yukar daki tabloda yer alan ülkelerden sadece ran ve Sudan’ n tüm 

bankac l k sektörünün slami esaslara uygun oldu u iddia edilmektedir. 
Yukar da yer alan ülkelerin sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) ortalamalar  
%15,32, aktif karl l klar  %1,25, özkaynak karl l klar  %13,73, takibe 
dönü üm oran  %5,94, toplam slami banka say s  180, aktif toplam  1.213 
milyar TL, ube say s  29.720 adet ve personel say s  da 333.539 ki idir.  

Öte yandan, Avrupa Birli i ülkeler ve özellikle 2008 y l ndan sonra 
Fransal  yetkililer slami finans n Fransa’da geli tirilmesi amac yla güçlü 
politik deste in sa lanaca n  vurgulam t r. Fransa’da ilk sukuk i lemlerini 
2011 y l nda fast food sektöründe ihraç eden sektör, bu ekilde 5 milyon 
Euro ve 6 Milyon USD fon temin etmi tir. eri uyumlu mevduat ilk defa 
murabaha sözle meleri kapsam nda, slami pencere (window) bankac l  
çerçevesinde gerçekle tirilmi tir. Fransa’da eriat uyumlu bankac l k 
hizmetini sadece French Moroccan bank n i tiraki olan Chaabi Bank 
sunmaktad r. Yap lan çal mada Fransa’daki eri uyumlu ürünlerin 
konvansiyonel bankalara göre daha pahal  ve daha az korundu u 
yönündedir. Fransa’da slami finans n geli tirilmesi amac yla güçlü politik 
deste in sa lanmas , düzenlemelerin yap lmas  ve bu sektörde çal an 
insanlar n e itim kalitesinin yükseltilmesi önerilmektedir. 262 

                                                                 
262 Rihab Grassa and M. Kabir Hassan, (2015), Islamic Finance in France: Current State, 
Challenges and Opportunities, Uluslararas  slam Ekonomisi ve Finans  Ara t rmalar  
Dergisi, Cilt 1, Say  1, ss.65-80. 
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3.3.1. Megabank 

slami bankac l k ile konvansiyonel bankalar kar la t r ld nda slami 
bankalar n likidite yönetiminin daha zor oldu u ve ankes olarak daha fazla 
rezerv tutmalar  gerekti i likidite riski bölümünde aç klanm t r. 
Konvansiyonel bankalar likidite ihtiyaçlar n  do rudan merkez bankalar ndan 
veya interbank piyasas ndan di er finansal kurulu lardan borçlanarak 
giderebilmektedir. Konvansiyonel bankalar n günlük, haftal k veya 15 günlük 
repo-ters repo yapma imkânlar  bulunmas na ra men slami bankalar n bu 
tür imkânlar  bulunmamaktad r. Bu sebeple, son borç verme mercii (lender of 
last resort) i levini görecek slami merkez bankas n n veya uluslararas  
slami bankan n kurulmas  oldukça önem arz etmektedir.  

Bu sebeple, slam Kalk nma Bankas  ( KB), Suudi Arabistan, Endonezya 
ve Türkiye’nin taraf oldu u küresel faizsiz finans sistemine likidite sa lamak 
ve faizsiz altyap  yat r mlar n  desteklemek amac yla Mega slam Bankas ’n n 
(M B) kurulmas  fikri ortaya at lm t r. M B kurulmas na yönelik haz rl k 
çal malar  kapsam nda ilk çal ma grubu toplant s  03.06.2015 tarihinde 
Cidde’de gerçekle tirilmi  ve bu toplant da 3 teknik çal ma grubu 
olu turulmas na karar verilmi tir. Söz konusu teknik çal ma gruplar , aktif 
kalitesi ve sukuk ihrac , likidite yönetimi ve interbenak fonksiyonlar  ile eriat 
uygunlu u ve standart ürünler eklinde s ralanmaktad r. Fizibilite 
çal malar n  nihai hale getirmek üzere 1-2 Mart 2016 tarihlerinde Ankara'da 
BDDK, SPK, Hazine Müste arl , TCMB, KB, Endonezya denetim otoritesi 
temsilcileri ile Abu Dabi merkezli Deloitte ekibi taraf ndan çe itli toplant lar 
gerçekle tirmi tir. Deloitte ekibinin yapaca  fizibilite çal mas  ve 
haz rlayaca  nihai rapora göre bu bankan n Endonezya’n n ba kenti 
Jakarta’da veya stanbul’da kurulmas  beklenmektedir.  

3.3.2. Dünyadaki slami Fonlar n Büyüklü ü 

Dünyada faizsiz bankac l kla ilgili olarak üç ana ak mdan bahsetmek 
mümkündür. Birinci ekol Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, 
Birle ik Arap Emirlikleri körfez ve Ortado u ülkeleri olarak adland r lan 
bölgedir. kinci ana ak m ise, Malezya, Endenozya, Pakistan ve Brunei gibi 
Müslüman nüfusunun yo un oldu u uzak do u bölgesinden olu maktad r. 
Buras  faizsiz finans sisteminin klasik finans sistemine alternatiflerin 
geli tirildi i ve sukuk piyasas n n yo un oldu u bir bölgedir.  

Birinci ak m  olu turan körfez ülkelerinin toplam nüfusu 49 milyon iken 
GSMH’si ise 1.642 milyar ABD dolar d r. Körfez ülkelerinin slami finans 
a rl  toplam  dünyada %65 oran ndan fazlad r. Kuveyt hariç sabit döviz 
kurunu benimsemi  olan bu ülkelerin tamam nda enflasyon oran  %3 ve 
büyüme oran  ise %4 civar nda gerçekle mektedir. 1985’te BAE, 2003’te 
Kuveyt, 2006’da Bahreyn, 2012’de Umman ve 2013’te ise Katar slami finans 
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kanununu yasala t r lm t r. 2013 itibar yla slami bankac l n toplam 
bankac l k içerisindeki pay na bak ld nda Suudi Arabistan’da %49, Katar’da 
%34, Kuveyt’te %45, Bahreyn’de %28 ve BAE’de %22 oran nda oldu u 
görülmektedir. Katar’da bu oran n 2018 y l nda %34’e ve Suudi Arabistan’da 
ise 2019 y l nda %70 oran na ç kmas  beklenmektedir. Körfez ülkelerinde 
konvansiyonel bankac l ktan slami bankac l a dönü en pek çok banka 
bulunmaktad r. Bunlar n 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) eklinde 
s ralanabilir.263 

Malezya’da yer alan ürünlerin Türk kat l m bankac l n n geli mesine 
katk  sa lamas  amac yla Malezya slam Bankalar  Birli i ile TKBB aras nda 
15 May s 2012 tarihinde i birli i anla mas  imzalanarak, söz konusu Ülkede 
uygulanan 52 üründen Ülkemizde uygulanmayan ürünlerin kat l m 
bankac l na kazand r lmas  amaçlanm t r. Faizsiz bankac l kla ilgili üçüncü 
ana ak m ise, ngiltere, Hong Kong, Lüksemburg, New York ve Singapur gibi 
ülkelerin faizsiz finans alan ndaki faaliyetleri olarak zikredilmektedir.264 Bu 
piyasalarda slami finans n ve ürünlerin geli mesinin en önemli sebebi 
Müslüman ve Körfez ülkelerindeki petrol gelirlerinden kaynaklanan ve faiz 
hassasiyeti olan fonlara ula ma çabas d r. A a daki tabloda 2013-2016 
dönemlerine ili kin dünyadaki slami finansal göstergeler yer almaktad r. 

Tablo 4: Dünyadaki slami Finansal Göstergeler 

lem Ad  2013 2014 2015 Mart 2016 

Toplam Aktifler* 1.153 1.268 1.331 1.403 
eria Uyumlu Finansal Varl klar* 753 810 854 891 

Toplam Finansman Tutar * 1.043 1.179 1.238 1.295 
slami Bankalar n Say s  163 165 169 170 
slami Windows Say s  83 85 85 85 
slami Bankalar n ube Say s  28.710 28.783 29.855 29.891 
slami Bankalar n Personel Say s  349.716 364.099 390.061 389.040 

Kaynak: Veriler IFSB sitesinden al narak tablo taraf m zdan olu turulmu tur.  
* Tutarlar Milyar USD’dir. 

                                                                 
263 Muhammad Qattan, “Islamic Banking in GCC Countries Facts and Figures”, Kuwait 
University, 2015, ss.4-16. 
264 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara, s. 15. 
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Yukar daki tabloda, IFSB’ye üye 17 ülkenin yapm  oldu u raporlama 
tutarlar  yer almakta olup slami finans sektörünün %90’ n  olu turmaktad r. 
Aktif büyüklü üne bak ld nda Aral k 2013’ten Mart 2016 tarihine kadar 
slami finans n %22 oran nda artt  görülmektedir. Tüm aktifin eria uyumlu 
olmamas n n temel sebebi üye ülkelerin bir k sm nda henüz eria kurullar n n 
tesis edilmemesi ve kurulsa bile aktifte yer alan tüm varl klar n uyumunun 
incelenmemesidir. Öte yandan, Son y llarda slami finansal kurulu  say s nda 
art  ya anarak 170’e ç kmas na kar n, slami Windows ( slami Pencere) 
say s n n 85’te kald  görülmektedir. Mart 2016 tarihi itibar yla dünyadaki 
slami finansal kurulu lar n ube say s  29.891 iken toplam personel say s  

ise 389.040’t r.  

slami Bankac l k ve finansal kurulu lar n aktif büyüklü ü 1975’ten 2008 
küresel krizine kadar y ll k ortalama %15-20 oran nda265, 2009-2014 y llar  
aras nda ise y ll k olarak %17 civar nda artarak 1.870 milyar ABD dolar na 
ula m t r. Söz konusu tutar n 1.477 milyar USD’si slami bankac l k 
aktiflerinden, 295 milyar USD’si sukuk ihrac ndan, 76 milyar USD’si slami 
Fon aktiflerinden ve 22 milyar USD’si ise tekaful ( slami sigorta) 
i lemlerinden olu maktad r. Suudi Arabistan’da slami bankac l k toplam 
sektörün %51’ini, Malezya’da %22’sini, Kuveyt’te %38’ini, Katar’da %25’ini, 
Yemen’de %27’sini, Birle ik Arap Emirliklerinde %17’sini, Brunei’de %41’ini 
ve Ürdün’de %13’ünü olu turmaktad r. 266  

Vatikan gazetesi L’Osservatore Romano, dünya ekonomik krzinin 
çözümü için bat  bankalar na slami finans n ve slami finans n etik 
kurallar n n uygulanmas n  tavsiye etmektedir. 4 Mart 2009 tarihli gazete, 
slam temelli finans n etik kurallar n n uygulanmas  mü teriler ile bankalar  
birbirine yak nla t racakt r. slam temelli ve kira sertifikas  eklinde 
tan mlanan sukuk i lemleri tahvil piyasas na alternatif olabilece i ifade 
edilmektedir. Kar payla m na dayanan Sukuk i lemleri sayesinde otomobil 
sektörü pek çok sektör ve alt yap  çal malar  finansman sorununu çözebilir. 
slami finans sadece inançl  Müslümanlar için de il, Avrupa ve di er bat  

ülkeleri için de iyi bir finansal çözüm getirebilir.267  

Beck, Demirgüç-Kunt ve Merrouche taraf ndan yaz lan makalede, 
incelenen 22 müslüman ülkesindeki slami bankac l k sektörünün 1995-2007 
y llar  aras nda l ml  bir art  kaydederek toplam bankac l k sektöründeki 
pay n n %10 civar nda oldu u tespit edilmi tir.268 Müslüman nüfusunun 
                                                                 
265 Mehmet Asutay, a.g.m., 2012, 93-113. 
266 slamic Financial Services Board, Islamic Financial Services Industry, Stability Report, 
Kuala Lumpur, 2015, Malaysia, ISBN: 978-5687-42-6, ss. 7-9. 
267 Mehmet CAN, “Parameters of the Islamic Economic System”, International Symposium on 
Sustainable Development, June 9-10, Sarajevo. 
268 Thorsen Beck, Asl  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 rl kl  oldu u Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Endonezya, Bahreyn, 
Pakistan ve Türkiye’nin faizsiz bankac l k alan nda önemli oranda 
büyüyebilece i öngörülmektedir. Faizsiz bankac l k varl klar n n finans 
pazar ndan daha büyük oranda pay alabilmesi için ekonomik ve politik 
istikrar n sa lanmas , mevzuat eksikliklerinin giderilmesi, teknolojik 
yat r mlar n artt r lmas , inovasyona yer verilmesi, ölçek ekonomisinden 
yararlan lmas , kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve mü teri odakl  
çal ma prensiplerinin tercih edilmesi ile mümkündür269.   

Dünyadaki slami Sektörlerin Geli me Endeksine bak ld nda birinci 
s rada Malezya’n n 176 puanla birinci, Bahreyn’in 84 puanla ikinci ve Birle ik 
Arap Emirliklerinin ise 78 puanla üçüncü s rada yer ald  görülmektedir.  lk 
üç s ran n ard ndan s ralama Suudi Arabistan, Umman, Pakistan, Kuveyt, 
Katar, Endonezya ve Sudan eklindedir. Dünyadaki Müslüman ülkelerin 
slami Sektörlerin Geli im Endeksi s ralamas nda Türkiye’nin ancak 13 üncü 
s rada 18 puanla yer ald  görülmektedir. slami finans n en fazla geli ti i 
Malezya ile Türkiye kar la t r ld nda aradaki makas n çok fazla oldu u 
görülmektedir.270   

Grafik 2: Dünyadaki slami Sektörlerin Geli me Endeksi 

Kaynak: Thomson Reuters, State of the Global Islamic Economy Report 2015/16 

Yukar da yer alan grafikte slami sektörlerin geli im endeksinde birkaç 
kriter dikkate al nmaktad r. Bu s n fland rma yap l rken ülkelerde faaliyette 
bulunan slami finansal kurulu lar n aktif tutar , banka ve ube say s  en 

                                                                 
269 Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i 
Yay n No:5, 2015 stanbul, s. 27. 
270 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 kurumsall k, effafl k, sosyal sorumluluk ve 
yay mlanan akademik üründür. 

Müslüman ülkeleri aras nda slami bankac l n aktif büyüklü ü 
bak m ndan Malezya ilk s rada yer almaktad r. Bu ülkede slami finans 
alan nda, slami ürün penceresi açan bankalar dahil olmak üzere, 38 kurulu  
faaliyet göstermekte olup aktif büyüklü ü 174 milyar dolard r. Dünya 
s ralamas na bak ld nda 5 kat l m bankas  ile faaliyetlerini sürdüren 
Türkiye’nin ilk 10 ülke içerisinde yer almad  ancak aktif büyüklü üne göre 
ise 45 milyar dolar bakiye ile 8 inci s rada yer ald  görülmektedir.271  

Faizsiz finans alan nda faaliyet gösteren di er bir en önemli bölge 
körfezdir. Dünyada faizsiz finans alan nda faaliyet gösteren en büyük alt  
banka bu bölgede de konu lanm t r. A ustos 2015 itibar yla söz konusu en 
büyük alt  bankan n aktif büyüklü ü 250 milyar USD’dir272. Söz konusu 
bankalar n aktif s ralamas  a a daki grafikte yer almaktad r.  

Grafik 3: Dünyadaki En Büyük slami Bankalar 

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles 

Yukar daki grafikte, en büyük üç slami banka Al Rajhi Bank, Kuwait 
Finance House ve Dubai Islamic Bank eklinde s ralanmaktad r. Söz konusu 
bankalar n aktif büyüklükleri s ras yla 80, 60 ve 35 milyar dolar civar ndad r. 
Bu tutarlar, dünyadaki büyük konvansiyonel bankalarla kar la t r ld nda 
nispeten küçük, ancak Türkiye’deki kat l m bankalar na göre büyüktür.  
                                                                 
271 Zamir Iqbal, a.g.e., 2016, s.4. 
272 https://www.islamicfinance.com/2015/08/indonesia-turkey-pushing-islamic-bank-cooperation, 
27.08.2015. 
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Çal man n ilerleyen sayfalar nda dünyada slami bankac l k alan nda 
en büyük aktiflere sahip olan ülkelerden Malezya, Suudi Arabistan, Birle ik 
Arap Emirlikleri (UAE), Kuveyt, Katar, Bahreyn, Pakistan ve Türkiye detayl  
incelenecektir. Türkiye haricinde bu ülkelerin incelenmesinin en önemli 
nedenleri faizsiz finans alan nda mevzuatlar n  farkl la t rmalar , eri 
dan ma kurullar n n tesis edilmi  olmas , yay mlanan akademik makale 
say s n n ve faizsiz finans alan nda faaliyet gösteren e itim kurulu lar n 
say s n n yüksek olmas d r. slami bankac l k alan nda dünya s ralamas nda 
ilk 10’da yer almayan ngiltere örne i de detayl  incelenmi tir. ngiltere 
örne ine yer verilmesinin en önemli nedeni ise, Londra’n n küresel finans 
merkezi olmas  ve bu merkezin faizsiz finans alan na da ta nma çabas d r. 
ran devleti, ran Anayasas n n slami esaslara uygun oldu unu ve tüm 

bankac l k faaliyetlerinin slami esaslara uygun oldu unu ileri sürmektedir. 
Ancak bu ülkede bildi imiz anlamda slami finansal ürünlerin uyguland na 
dair bir bilgi bulunmamaktad r. Bu çerçevede, ran’da slami finansal aktiflerin 
büyüklü ü 323 milyar USD seviyesinde olmas na ra men yukar da zikredilen 
sebepten ve bu ülkenin farkl la t r lm  bankac l k uygulamalar  
bulunmad ndan ran örne i incelenmemi tir. 

3.3.3. Malezya’da Faizsiz Bankac l k Sistemi 

Nüfusunun yakla k olarak %68’ini Malay (ço unlu u Müslüman), %25 
Çinli ve %7 Hintli olan Malezya slami finans n geli ti i en önemli 
merkezlerden birisidir. Malezya’n n nüfusu 30 milyondan fazla iken ki i ba  
gelir 11 bin dolar seviyesindedir. Finansal ve ekonomik istikrar  büyük ölçüde 
sa layan bu ülkede enflasyon oran  %2-3 aras nda ve i sizlik oran  da 
%4’ün alt ndad r.273 

Malezya’da slami finansal hizmetlerin ba lang c  1963 y l nda faaliyete 
ba layan Hac lar Fonu Kurulu u’na (Pilgrims Fund Corporation) 
dayand r lmaktad r. Bu kurulu un tasarruflar  artt rmak, kat l m fonu 
sahiplerinin paralar n  korumak ve bu paralar  faizsiz enstrümanlarda 
de erlendirmek gibi i levi bulunmaktad r. Tabung Haji ad  alt nda 
faaliyetlerini devam ettiren kurulu un 2003 itibar yla 11.635 milyon Ringgit 
net aktif de eri, 404 milyon Ringgit net kar, 411 milyon Ringgit kat l mc  kar  
ve 15 milyon Ringgit zekat bakiyesi bulunmaktad r.274 

Mahathir Muhammed’in 1981’de Malezya Ba bakan  olmas ndan sonra 
ülkeyi geli tirmek ve kalk nd rmak amac yla pek çok uygulamay  hayata 
geçirmi tir. Bu dönü ümün en önemli saç ayaklar ndan birisi ise 
konvansiyonel bankac l n yan  s ra slami bankac l a da önem 
verilmesidir. Bu kapsamda, parlamento 1983 y l nda dünyada ilk defa slami 
                                                                 
273 Ali Koç, (2014), Malezya Ülke Raporu, Karacada  Kalk nma Ajans , ss. 5-6. 
274 Mohamad Akram Laldin, “Islamic Financial System: The Malaysian Experience and the Way 
Forward”, Humanomics, Vol. 24 No. 3, 2008, s.219. 
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Bankac l k Kanunu’nu kabul etti. Merkez bankas n n temel görevleri aras nda 
slami bankac l n da düzenlenmesi, denetlenmesi ve geli tirilmesi de 

say labilir. 275 

Konvansiyonel bankac l kta likidite aç n  veya fazlas n  yönetmek için 
interbank piyasas ndan günlük, haftal k, ayl k olmak üzere finansman temini 
yap labilmektedir. Malezya Merkez Bankas  slami finans  geli tirmek, para 
fazlas n  ve likidite aç klar n  yönetmek amac yla 1994 y l nda slami Para 
Piyasas n  kurdu. lk finansal ürün olarak, bankalararas  mudaraba yat r m n  
hayata geçirdi. Zamanla kar/zarar ortakl  (mudaraba), sermaye ortakl  
(mu araka), murabaha ve di er finansal ürünler geli tirilmi tir. 276 

slami finans n, bankac l k sektörü içerisindeki pay  %25 civar nda olan 
ülkenin ayr  bir ekolü bulunmaktad r. Pek çok kurulu  taraf ndan yay mlanan 
slami finansal endekslerde Malezya ilk s ralarda yer almaktad r. Malezya’da 
slami finans n geli tirilmesi amac yla, slami bankac l a has yasal 
mevzuat n farkl la t r lmas , dan ma kurullar n n tesis edilmesi ve 
üniversiteler nezdinde ara t rma merkezlerinin kurulmas  gibi pek çok at l m 
gerçekle tirilmi tir.  

Malezya Ba bakan  30 Temmuz 1981 tarihinde “ slam Bankas  Milli 
Komisyonu”nu kurarak al nmas  gereken yol haritas n  aç klad . slam dini 
esaslar na göre limited irket eklinde kurulmas , kanun alt yap s n n 
haz rlanmas , merkez bankas  denetimine tabi olmas  ve slam Dini’ne 
uygunlu unu denetlemek üzere “ er’i denetleme meclisi” kurulmas  
kararla t r lm t r.277  

3.3.3.1. Malezya’da slami Bankac l a li kin Yasal Çerçeve 

Malezya’da Bankac l k sistemi genel olarak 3 a amaya ay r lmaktad r. 
Birinci a ama, 1963-1982 y llar  aras nda olup Tabung Haji gibi banka 
olmayan slami finansal kurulu lar n kurulmas d r. Tabung Haji sayesinde, 
Hac farizas n  yerine getirmek isteyen ve yeterince finansman bulamayan 
ki ilerin belli bir dönem boyunca tasarruf etti i ve tasarruf dönemi sonunda 
bu ibadeti gerçekle tirdi i bir sistemdir. slami finans n ikinci a amas  ise 
1983-1993 y llar n  kapsayan dönemdir. Geli me dönemi olarak da 
adland r lan bu evre slami bankalar n, tekaful irketlerinin kurulmas  ve 
hükümet taraf ndan faizsiz sertifikalar n ihraç edilmesi a amas d r.  
Malezya’da slami bankac l n uçu a geçti i a ama ise 1994 y l  sonras d r. 
Uçu  a amas , slami Bankac l k Kanunu’nun kabul edildi i, slami interbank 
                                                                 
275 Khiyar Abdalla Khiyar, a.g.m., s.1133. 
276 Nuradli Ridzwan  Mohd Dali, and Abdul Ghaffar Ismail, “Malaysia: Islamic Money Market 
Instruments”, The Business Review, Cambridge, 2006, ss. 193. 
277 M. Ahmet ez-Zerka ve A. Muhammed Abdülaziz en-Neccâr, Çeviren: Hayrettin Karaman, 
slama Göre Banka ve Sigorta, www.HayrettinKaraman.net, 10.06.2016. 
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piyasas n n ve eria dan ma kurulunun tesis edildi i ve yeni slami ürünlerin 
hayata geçirildi i dönemdir.278  

Malezya’da slami Bankac l l k ilk defa 1983 y l nda Malezya Berhad 
slam Bankas ’n n 80 milyon Ringgit sermaye ile kurulmas yla ba lam t r.279 

Pencere eklinde nitelendirilen slami Window bankac l k faaliyetleri ise 1993 
y l nda görülmektedir. Malezya’da bankac l k denetim otoritesi Bank Negara 
Malaysia (BNM)’d r. slami bankac l k sektörü Malezya’da son 30 y lda çok 
büyük bir performans göstermi tir. Malezya’da ikili bir bankac l k sistemi 
mevcut olup BNM’nin denetiminde hem konvansiyonel ve hem de slami 
bankac l k bulunmaktad r.280 

slami finansal sistemin k sa sürede büyütülebilmesi için Malezya 
Hükümeti 4 Mart 1993 slami Windows bankac l k diye bilinen faizsiz 
bankac l k tasar m n  hayata geçirmi tir. Bu sistemde ticari bankalar n 
altyap , personel ve ube kullan mlar na izin vererek ayr  bir pencerede 
slami bankac l k yap lmaktad r. BNM, 15 yerli ve yabanc  mevduat 
bankas na slami esasa göre bankac l k ürünlerinin pazarlanmas na onay 
vermektedir. 281 

Malezya Merkez Bankas  2009 y l nda kabul etti i yasa ile Bank Negara 
Malaysia’n n eriat Dan ma Konsülü’nü (Malezya eriat Dan ma Kurulu-
M DK) slami Finans meselelerinde en yüksek otorite olarak kabul 
etmi tir.282 

Finansal istikrar n sa lanmas  ve finansal reformlar n tamamlanmas  
amac yla Malezya Merkez Bankas  Kanun’u da 2009 y l nda de i tirilmi tir. 
Malezya’daki bankac l k sistemi 2013 y l na kadar tek bir mevzuat 
çerçevesinde düzenlenmi ti. Malezya’da 2013 y l nda yeni Finansal 
Hizmetler Kanunu ile birlikte slami Finansal Hizmetler Kanunu’nun ( FHK) 
kabul edilmesinden sonra finansal sektörün modernizasyonu anlam nda 
önemli bir dönüm noktas  olmu tur. Malezya’da slami bankalar n yapt klar  
i lemlerde ve sözle melerde eriat kurallar na uygunluk ve eriat denetimi 

                                                                 
278 Khiyar Abdalla Khiyar, “Malaysia: 30 Years of Islamic Experience (1983-2012)”, 
International Business & Economic Researh Journal, 2012, s.1133. 
279 Fadzlan Sufian, “The Efficiency of Islamic Banking Industry in Malaysia”, Humanomics, Vol. 
23 No. 3, 2007, s175. 
280 Salina H. Kassim, M. Shabri Abd. Majid and Rosylin Mohd Yusof, “ mpact of Monetary Policy 
on the Conventional and Islamic Banks in A Dual Banking System: Evidence From Malaysia”, 
Journal of Economic Cooperation and Development, Vol. 30 No. 1, 2009, ss.41-58. 
281 Sulaiman Abdullah Saif Al Nasser & Datin Joriah Muhammed, Introduction to History of 
Islamic Banking In Malaysia, Emerald Group Publishing Limited, Humanomics Vol. 29 No:2, 
2013, ss.80-87. 
282 Bank Negara Malaysia, Central Bank of Malaysia, Sarih Resolutions in Islamic Finance 
2nd Edition, 2010, s.15. 
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yap lmaktad r. Malezya Merkez Bankas ’n n eriat uygunlu una ili kin 
aç klad  kararlar kamuoyu ile payla lmaktad r.283  

3.3.3.2. Malezya’da slami Bankac l n Geli imi 

Malezya’da faaliyet gösteren 26 bankadan 13 tanesi yabanc lara ait iken 
en büyük iki banka ise Maybank ve CIMB’dir. Malezya’n n en önemli ihracat 
geliri petrol, palm ya , kauçuk, kakao, karabiber ve Hindistan cevizi ya d r. 
malat sanayinin GSMH’ye katk s  %30 civar nda olan ülkenin Proton ve 
Perodua adl  iki yerli otomobil firmas  bulunmaktad r.284 

2014 y l  itibar yla Malezya’da toplam bankac l k sektörü 644 milyar USD 
olup slami bankac l n sektör içerisindeki pay  %21,3’e tekabül etmektedir. 
slami bankalar n kald raç oran  (%12,5) konvansiyonel bankalar n (%11,5) 
üzerindedir. slami bankalar n aktif karl l  (%0,9) ve özkaynak karl l  
(%12) konvansiynel bankalar n oranlar n n biraz alt nda gerçekle mi tir.285  

Mart 2016 tarihi itibar yla Malezya’da 10 tanesi Windows olmak üzere 
toplam 26 slami banka ve 2.206 ube bulunmaktad r. Malezya’da faaliyet 
gösteren slami bankalar n SYR oran  %16,1, TDO oran  %1,4 ve özkaynak 
karl l klar  ise %15,5 seviyesinde iken aktif toplam  ise 135 milyar USD 
tutar ndad r.286  

slami sözle melere esas te kil eden 12 adet temel sözle meler için 
standartlar belirlenmi tir. Murabaha kontrat na ili kin olan standart 2013 
y l nda yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Mudaraba, mu araka, icara, istisna, 
vedia, tavarruk, vekalet, kefalet, ba-i i ne, vaad ve hibeye ili kin standart 
taslaklar  kamuoyu ile payla lm  ve 2015 y lsonu itibar yla nihai standart 
haline getirilmesi planlanmaktad r. FHK’de eriat standartlar  ile birlikte 
operasyonel standartlar, gözetim fonksiyonu ve kararlar yer almaktad r. 
Operasyonel standartlarda güçlü risk yönetimi, kurumsal yönetim, aç kl k, 
effafl k ve di er operasyonel i lemlere yer verilmektedir. Gözetim 

fonksiyonlar nda ise, slami finansal kurulu lar n genel kurullar n n ve eria 
komitelerinin i lemlerinin eriat kurallar na uygunlu u ve rolleri ele 
al nmaktad r. slami finansal i lemlerde eriata uygunluk sözle meleri 
bilançolar n ya aktif yada pasif taraf yla ilgilidir. Murabaha, istisna, icara ve 
tevarruk i lemleri sat  esasl , mudaraba ve mu araka sözle meleri 

                                                                 
283 slamic 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. 
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özkaynak ve yat r m odakl ; vekalet, kefalet ve rehin sözle meleri ise ücreti 
esas alan sözle melerdir.287 

3.3.4. Pakistan’da Faizsiz Bankac l k Sistemi 

ngilizlerin sömürgesi alt nda bulunan Hintli Müslümanlar ayr larak slami 
de erler üzerine Pakistan’  kurmu lard r. ngilizce bildikleri için bat l  ilimleri, 
Arapça bildikleri için slami ilimleri, ekonomiye vak f olduklar  için slami 
finans ve kalk nma alan nda önemli modeller gerçekle tirebilmi lerdir.288 

Pakistan 1947 y l nda ba ms zl n  kazanm  ve bu ülkede 1973 
y l nda kabul edilen anayasa ile birlikte bütün kanunlar n  slami esaslara 
uygun hale getirilmesi amac yla çal malar ba lat lm t r. slam Dü üncesi 
Konseyi’nden olu an 15 ki ilik uzman ve âlimlerin ülke ekonomisinin faizden 
ar nd r lmas  amac yla haz rlad  rapor 1980 y l nda meclise sunulmu tur. 
Giri  ve be  fas ldan olu an raporun giri  k sm nda faiz yasa  ve hikmeti, 
birinci bölümde hükümler, strateji ve al nmas  gereken tedbirler incelenmi tir. 
kinci bölümde faiz yerine kar/zarar ortakl  esaslar , üçüncü bölümde mali 
kurulu lardan faizin kald r lmas , dördüncü bölümde merkez bankas n n 
faaliyetleri ve faizsiz sistemde para politikas  ile son bölümde ise hükümetin 
bütün i lemlerinde faizin kald r lma yollar  ele al nm t r.289   

Raporun sonuç k sm nda kurulmas  gereken alt komisyonlara, e itim 
seferberli inin ba lat larak toplumsal fark ndal k olu turulmas  amac yla 
at lmas  gereken ad mlara, vergi ve muhasebe gibi sistemlerin de slah 
edilmesine, faizin kademeli olarak ilk önce banka ve mali kurulu lardan 
sonra hükümet i lemlerinden ve nihayetinde ise milletleraras  ili kilerden 
kald r lmas  için öneriler getirilmektedir.  

3.3.4.1. Pakistan’da slami Bankac l a li kin Yasal Çerçeve 

Pakistan’da çal anlar n %44,8’i tar m alan nda istihdam edilmekte olup 
GSYH’nin %23’ünü olu turmaktad r.  Pakistan Hükümeti ilk defa 1979 
y l nda Tar m Geli tirme Bankas  (Agriculture Development Bank) vas tas yla 
5 dönüm alt nda arazisi olan çiftçilere faizsiz tar m kredisi kulland rm t r. 
Kredinin bir k sm n n amac  d nda kullan lmas  nedeniyle Hükümet 1988 

                                                                 
287 slamic Financial Services Board, slamic Financial Services Industry, Stability Report, 
Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-5687-42-6, 2015, ss. 11-12. 
288 Sabahattin Zaim, slam Ekonomisi ve slam Ülkeleri birli i Sahas nda Son 50 Y ldaki 
Geli meler,  Ahlak  Dergisi, Cilt 3, Say  5, ss. 125-143. 
289 Muhammed Abdülaziz en-Neccâr, Çeviren: Hayrettin Karaman, slama Göre Banka ve 
Sigorta, www.HayrettinKaraman.net, 10.06.2016. 
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y l nda faizsiz tar m kredisini kald rd . Pakistan’da slami finansal ürünler 
olarak mu araka, murabaha, mudaraba, selem ve icara uygulanmaktad r.290 

Pakistan’da slami faaliyetler 1970’lerin son döneminde önem 
kazanmaya ba lam t r. Pakistan’da kamu deste i ile Ocak 2002’de kurulan 
ilk slam Bankas  Meezan Bank Limited’tir. kinci slami banka ise Societe 
Generale ubesi ad  alt nda Mart 2002 döneminde faaliyete ba lam t r. 
2003 y l nda slami bankalar n ayr  bir tüzel ki ilik veya i tirak eklinde 
kurulabilece ine ili kin düzenleme yap lm t r. 291 

 2013 y l nda, 6 banka tam slami bankac l k (full-fledged) ilkelerine göre 
i lem yaparken 13 konvansiyonel banka ise baz  hizmetlerde slami finansal 
ürünler sunarak Windows faaliyetlerini yürütmektedir. Halk n n %98’i 
Müslüman olmas na ra men Pakistan’daki slami bankalar n finans 
sisteminden ald  pay %6,4’tür. Bu durumun en önemli sebepleri; slami 
bankac l k hizmetlerinin yeterince tan nmamas , yeterli ileti im kanallar n n 
kurulmamas , çal anlar n e itim kalitesinin dü ük olmas , slami bankac l k 
ilke ve ürünlerinin konvansiynel bankac l ktan tamamen farkl  oldu u 
konusunda kamuoyunun ikna edilememesi ve bankalar n kuruldu u 
bölgelerin efektif olmamas  eklinde s ralanmaktad r. nsan kayna  
kalitesinin artt r lmas  amac yla e itimlere önem verilmesi, çal tay, 
konferans ve seminerlerin düzenlenmesi ve dan ma kurullar n n tesis 
edilmesi slami finans n Pakistan’da potansiyelinin artmas na katk  
sa layacakt r.292 

Son y llarda kamu sektörünün özelle tirmeye a rl k vermesi do rudan 
yabanc  yat r m n artmas na ve ABD, Birle ik Krall k, Suudi Arabistan ve 
BAE’de çal an i çilerin paralar n  Pakistan’a göndermeleri nedeniyle önemli 
ölçüde sermaye giri i ya anmaktad r.293 Dünyada faizsiz finans 
s ralamas nda Banglade ’in alt nda 11 inci s rada yer alan Pakistan’ n slami 
bankac l k aktifleri 10 milyar USD ve slami Finansal aktifleri ise 15 milyar 
USD seviyesindedir.  

Shaikh’in yapt  çal mada, Pakistan’daki kat l m bankalar n n daha 
riskli firmalar  finanse etti i, daha yüksek operasyonel harcamaya maruz 
kald , likit varl klar n kullan lma imkan n n konvansiyonel bankalara 

                                                                 
290 Ahmad Kaleem ve Rana Abdul Wajid, “Application of Islamic Banking Instrument for 
Agriculture Financing in Pakistan”, British Food Journal, Vol. 111 No.3, 2009, ss.276-277. 
291 Islamic Banking Department, “Pakistan’s Islamic Banking Sector Review”, State Bank of 
Pakistan, 2008, ss.4-5. 
292 Adnan Bashir, Mirza Rizwan Sajid and Samra Iqbal, “Barriers to Islamic Banking Growth-
Bank Employees’ Perspective from Pakistan”, Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 
3, No.1, 2011, ss.1-11.  
293 Sajjad Zaheer ve di erleri, a.g.m., 2013, ss.175-220. 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

128 

nazaran daha dü ük oldu u ve net kar pay  marj n n net faiz marj ndan daha 
fazla oldu unu ileri sürmektedir.294 

2004 y l  itibar yla Pakistan’daki slami Bankalar n ürünlerinin yakla k 
olarak %80’i murabaha ve finansal kiralama iken Aral k 2009 y l nda bu oran 
%60’lara gerilemi tir.295 Söz konusu kalemlerin slami bankac l k 
sektöründeki pay n n azalmas n n en temel nedeni Pakistan’ n son y llarda 
kira sertifikas , mü araka ve azalan mü araka gibi enstrümanlar n 
kullan m na ba lamas d r. Pakistan’da faaliyet gösteren bir bankan n aktif 
büyüklü ü 2,5 milyar TL’den fazla ise büyük banka statüsünde 
de erlendirilmekte olup bu kriterleri sa layan 6 banka bulunmaktad r. 
Mezkur bankalar n bankac l k sektörü içerisindeki pay  %60 oran nda ve 
tamam  konvansiyonel bankalardan olu maktad r. slami bankalar nispeten 
küçük bankalardan olu maktad r.  

3.3.4.2. Pakistan’da slami Bankac l n Geli imi  

Pakistan’da slami bankac l k özellikle 2002 y l ndan sonra hükümetin 
deste i ile para piyasas , sermaye piyasas , tekaful ve sukuk piyasalar nda 
büyük ba ar  yakalam t r. Merkez bankas  bünyesinde finansal sistemi 
dönü türme komisyonu kurulmu tur. Pakistan’daki slami bankalar n son 
dönemde yöneldikleri stratejik sektörler tar m, KOB  kredisi, mikrofinans ve 
konut kredisi eklinde s ralanmaktad r.296  

Pakistan slam bankalar n n riski ölçüm metodlar  baz  yönlerden  
konvansiyonel bankalardan farkl l k arz etmektedir. Risk yönetiminin eriat 
kurallar na uyumlu olmas  aç s ndan kurumsal eria yöneti imi (Sharia 
Governance) ilkeleri benimsenmi tir. Bu konuda ilkeleri belirlemek, görü  
beyan etmek ve inceleme yapmak üzere, 24 Ekim 2003 y l nda Pakistan 
Merkez Bankas  bünyesinde Dan ma Kurulu (sharia board)  tesis edilmi tir. 
Bu kurul 5 ki iden olu makta olup, slami finans alan nda yeterli deneyime 
sahip hocalardan, bankac lardan, hukukçu ve muhasebecilerden 
olu maktad r. 297 

Pakistan’da 5 tane slami banka ve 15 tane slami window 
bulunmaktad r.298 Pakistan bankac l k sektörünün aktif büyüklü ü 2014 
itibar yla 120 milyar USD’ye tekabül etmekte olup dünya bankac l k 
sektöründeki pay  %1,4 oran ndad r. Söz konusu y lda slami bankalar n 
bankac l k sektörü içindeki pay  Pakistan’da %10,4 oran ndad r. slami 

                                                                 
294 Salman Ahmed Shaikh, Islamic Banking in Pakistan: A Critical Analysis, Journal of Islamic 
Economics, Banking and Finance, Forthcoming, 2013, ss.1-19. 
295 Sajjad Zaheer, Steven Ongena ve Sweder J.G. Van Wijnbergen, a.g.m., 2013, ss.175-220. 
296 Riaz Riazuddin, “Islamic Banking Bulletin”, State Bank of Pakistan, June 2016, ss.3-4. 
297 Pakistan Islamic Banking Department, a.g.e, s.16. 
298 Salman Ahmed Shaikh, Islamic Banking in Pakistan: A Critical Analysis, Journal of Islamic 
Economics, Banking and Finance, Forthcoming, 2013.  
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bankalar n kald raç oranlar n n (%15,7) konvansiyonel bankalara (%8.1) 
nispetle daha yüksek olmas na kar n aktif karl l  (%0,6) ve özkaynak 
karl l  (%9) daha dü üktür. 299  

Haziran 2016 itibar yla Pakistan’ n bankac l k sektöründe 6 tam slami 
banka ve 17 adet slami window bulunmaktad r. Söz konusu bankalar n 
toplam 2.146 ubesi vard r. Tüm bankac l k sektörü ile kar la t r ld nda 
slami bankalar n aktif büyüklü ü %11,4’e ve kat l m fonu (mevduat) 
%13,2’ye yükselmi tir.  Mezkur tarihte finansal aktiflerin %36’s  azalan 
mu araka, %20’si murabaha, %13 mü araka, %7 istisna, %7 icara ve %17 
di er ürünlerden olu maktad r. Pakistan bankac l k sektörünün sermaye 
yeterlilik rasyosu %16,1 iken slami bankalar n SYR’si ise %13,4’tür. 300 

3.3.5. Bahreyn’de Faizsiz Bankac l k Sistemi 

Bahreyn’deki slami bankac l n toplam bankac l k sektörü içindeki aktif, 
kredi ve mevduat oranlar  1991-2001 y llar  aras nda oldukça s n rl  seviyede 
olup %5’in alt ndad r.301 Ancak, yap lan güncel çal malarda Bahreyn’de 
slami bankac l n aktif büyüklü ünü son y llarda %30 civarlar na yükseltti i 

ifade edilmektedir. slami bankalar n kald raç oranlar  aktif karl l  ve 
özkaynak karl l  konvansiyonel bankalara göre daha dü ük iken son 
dönemde birbirine oldukça yak nsam t r. Aral k 2014 dönemi itibar yla her 
iki sektörün aktif karl l  %1,2 ve özkaynak karl l  %9 oranlar nda 
gerçekle mi tir.302 A a daki grafikte Bahreyn’de faaliyet gösteren en büyük 
slami bankalar303 yer almaktad r.   

 Grafik 4: Bahreyn slami Bankac l k S ralamas  

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles 

                                                                 
299 Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report, 2016, s. 62-63. 
300 Islamic Banking Bulletin, Islamic Banking Department State Bank of Pakistan, (June 2016). 
301 Abdul-Samad, a.g.m., 2004, ss.13-22. 
302 Ernst & Young, a.g.e., 2015. 
303 https://www.islamicfinance.com/islamic banksmalaysia/page/2/?p=true&search1= 
    banks&country, 14.07.2016. 
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Grafik 4’ten de anla laca  üzere, Bahreyn’in en büyük bankas  21 
milyar dolar aktif büyüklü ü ile Albaraka Bankac l k Grubuna aittir. kinci ve 
üçüncü s rada yer alan bankalar ise Al Salam Bank Bahreyn ve Bank ABC 
Islamic’tir. Mezkûr bankalar n 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 Bankac l k Sistemi 

2014 y l  itibar yla Suudi Arabistan’ n finansal aktif toplam  568 milyar 
USD ve slami bankac l k aktifleri ise 291 milyar USD ile %51,2 oran na 
tekabül etmektedir. Son y llarda kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar 
kar la t r ld nda genellikle kald raç oranlar  (%7) ve özkaynak karl l klar  
(%14) birbirlerine yak n gerçekle mi tir. 2010-2014 y llar  aras nda aktif 
karl l na bak ld nda ise %2,8 oran ndan dü erek %1,9 oran  ile 
konvansiyonel bankac l a yak nsad  görülmektedir.304  Grafikte Suudi 
Arabistan’da faaliyet gösteren en büyük slami bankalar yer almaktad r.  

Grafik 5: Suudi Arabistan'da Faaliyet Gösteren En Büyük slami 
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. kinci, üçüncü ve dördüncü büyük 

                                                                 
304 Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report, 2016, ss. 48-49. 
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bankalar ise Alinma Bank (22 milyar USD), Bank Aljazira (18 milyar USD) ve 
Faisal Islamic Bank (16 milyar USD) eklinde s ralanmaktad r.305 

slami finans n geli ti i di er bir önemli ülke ise Suudi Arabistan’d r. 
Mart 2016 tarihi itibar yla Suudi Arabistan’da 8’i Windows olmak üzer toplam 
12 adet slami banka bulunmaktad r. Bankalar n aktif toplam  220 milyar 
USD’ye ula rken ube say s  798 ve bu alanda çal an personel say s  da 
20.369 ki idir. Söz konusu alanda çal an bankalar n SYR’si %19,5, TDO’su 
%4 ve özkaynak karl l klar  ise %15 seviyesindedir.306 

3.3.7. UAE’de Faizsiz Bankac l k Sistemi 

Birle ik Arap Emirlikleri (BAE) dünya ham petrol rezervlerinin %10’a ve 
do algaz kaynaklar n n %3,2’sine sahiptir. Do al kaynaklar n büyük bir k sm  
Ba kent Abu Dabi’de iken Dubai ise finansal bir merkezdir. Bu ülkede alt 
yap  yat r mlar , in aat, ta ma, turizm, üretim, teknoloji ve liman yat r mlar  
dikkat çekmektedir. 2014 y l nda bütçe fazlas  olan ülkenin hükümet 
borçlar n n GSMH’ye oran  %24 civar ndad r.  2008 Küresel krizin ard ndan 
ekonomisi %2,7 daralan BAE sonraki dönemde toparlanma e ilimine girmi  
ve son üç y lda %5,5 ile %6 aras nda büyüme performans  göstermi tir. 307 

BAE Merkez Bankas ’n n temel görevi etkin finansal sistemin tesis 
edilmesi, ekonomik ve finansal istikrar n sa lanmas d r. Para arz  
göstergeleri olarak , , ve  kullan lmakla birlikte likidite aç s ndan 

’nin daha iyi gösterge oldu u ifade edilmektedir. Aral k 2015 dönemi 
itibar yla BAE’de 23 yerel, 6 körfez ve 20 yabanc  banka olmak üzere toplam 
49 banka bulunmaktad r. Bu tarih itibar yla toplam 960 ube ve 5.119 
bankamatik (ATM) bulunan ülkede bankac l k sektörü SYR oran  %18,3’tür.  
Bankac l k sektörünün toplam aktif büyüklü ü 674 milyar, kredisi 404 milyar 
ve mevduat  da 401 milyar dolard r.308  

BAE’de slami bankac l k ile ilgili kanuni düzenlemeler ilk defa 1985 
y l nda ba lam t r. Burada faaliyet gösteren slami bankalar n konvansiyonel 
bankalara göre bir tak m istisnalara tabi olmas na kar n slam Dini 
hükümlerine ayk r  olmayan her türlü bankac l k hizmetlerini do rudan tek 
ba na veya ba ka kurumlarla ortak yürütebilme imkan  bulunmaktad r. 
Yap lan i  ve hizmetlerin slam Dinine uygunlu unu denetlemek üzere 

                                                                 
305https://www.islamicfinance.com/islamic-banks-
malaysia/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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kurulan eria boardun kararlar  ba lay c  niteliktedir.309 Bankac l k alan nda 
dünya s ralamas nda 4 üncü s rada yer alan BAE slami bankac l n aktif 
büyüklü ü 113 milyar USD ve slami finansal aktiflerin büyüklü ü ise 140 
milyar USD seviyesindedir. BAE’de faaliyet gösteren en büyük banka 
s ralamas  a a daki grafikte yer almaktad r.  

Grafik 6: BAE’de Faaliyet Gösteren En Büyük slami Bankalar  

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles 

BEA’da slami bankac l k alan nda faaliyet gösteren en büyük üç banka 
Dubai slamic Bank (34 milyar USD), Abu Dhabi slamic Bank (30,5 milyar 
USD) ve Emirates slamic Bank (11,6 milyar USD) eklinde 
s ralanmaktad r.310 

3.3.8. ngiltere’de Faizsiz Bankac l k Sistemi 
 

Londra 1980’lerden beri slami finansal i lemlerin yer ald  bir piyasa 
olmas na kar n slami bankac l n bu ülkede geli tirilmesi amac yla ilk defa 
1994 y l nda Bank of England slami bankalarla ileti im hatt  kurmu tur. 2012 
y l  itibar yla Birle ik Krall k’ta eriat uyumlu (shari’ah-compliant) aktiflerin 
toplam tutar  18.605 Milyon USD’ye yükselmi tir. 311  

                                                                 
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-uaes-
legal-foundatio. (12.04.2017) 
310https://www.islamicfinance.com/islamic-banks-
malaysia/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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slam ülkelerinin sermaye ihtiyac n n bulunmas na ra men bankac l k ve 
finans sisteminin yeterince geli memi  olmas , Müslüman ülkelerinde 
mevzuat alt yap s n n bir tak m eksiklikler bar nd rmas , yat r m imkan ve 
ortamlar n n bulunmamas  nedeniyle Müslüman ve Arap sermayesinin 
önemli bir k sm  ABD ve Avrupa ülkelerine yönelmi tir. Nitekim ngiltere 
hükümeti gerekli deste i vererek mevzuat alt yap s n  süratle pek çok 
Müslüman ülkesinden önce bitirmi tir. Ayr ca, ngiltere’nin bir ehri olan 
Durham Üniversitesinde slami finans ile ilgili olu turulan master program  
dünyadaki en eski programlardan birisidir. Yarat lan akademik fark ndal kla 
birlikte ngiltere’de slami finansla ilgili olarak yay mlanan makale say s  pek 
çok Müslüman ülkesinden fazlad r. ngiltere’de (Birle ik Krall k) faizsiz 
bankac l n aktif büyüklü ü yakla k olarak 5 milyar USD seviyesindedir. 
Birle ik Krall k’ta faaliyet gösteren en büyük slami bankalar a a daki 
grafikte s ralanm t r. 

Grafik 7: ngiltere’de Faaliyet Gösteren En Büyük slami Bankalar 

Kaynak: www.islamicfinance.com, Country Profiles 

ngiltere’de faaliyet gösteren en büyük slami banka 2.2 milyar USD aktif 
büyüklü ü ile Bank of London and Middle East bankas d r. Di er büyük 
slami bankalar Al Rayan Bank (1 milyar USD), Gatehouse Bank (400 milyon 
USD) eklinde s ralanmaktad r. Avrupa slami Kalk nma Bankas ’da 
(European Islamic Investment Bank) 214 milyon USD aktif büyüklü ü ile 5 
inci s rada yer almaktad r.  
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4. Bölüm 

Türk Kat l m Bankalar n n Ve Bankac l k Sektörünün Mukayeseli 
Analizi 

Denetim otoritelerinin alm  oldu u kararlar nedeniyle kat l m bankac l  
da t pk  mevduat bankalar  gibi etkilenmektedir. BDDK ve TCMB’nin alm  
oldu u kararlar genellikle kredi tahsisi ve kulland rma, mevduat toplama, 
likidite ve sermaye yeterlili i gibi hususlarda önemli etkiler hissedilmektedir. 
TCMB Para Politikas  Kurulu’nun (PPK) yapm  oldu u toplant larda 
gösterge faiz oranlar n  bazen a a ya indirdi i gibi bazen de yukar ya 
ç karabilmektedir. Söz konusu art lar zaman zaman l ml  bir seyir izlerken 
bazen de piyasa beklentisinin ötesinde daha yüksek oranlarda de i ti i de 
görülmektedir.  

Türk bankac l k sektörünün sa laml k göstergelerinden sermaye 
yeterlilik rasyosunun yüksek olmas , kredi takip oranlar n n dü ük olmas  ve 
mevduat n krediyi kar lama oranlar n n yükselmesi aktif kalitesinin 
artmas na yol açm t r. Yap lan çal mada Türk bankac l k sektörünün 2008 
küresel krizinden çok fazla etkilenmedi i görülmektedir. Bu durumun en 
önemli sebebi, aktif kalitesinin yüksek olmas , kald raç oranlar n n dü ük 
olmas , yurtd  fonlar n geli mekte olan piyasalara yönelmesi, Ülkemizde 
geni letici para ve maliye politikalar n n uygulanmas  eklinde 
s ralanmaktad r.312  

4.1. Osmanl dan Günümüze Bankac l k Tarihçesi, Denetim Ve 
slami Finans Ekosistemi 

Osmanl  tebaas ndaki müslüman halk n, faizin haram oldu u 
konusundaki inançlar  dolay s yla Türkler bankac l k ve bankerlik i lemleri ile 
u ra mam lard r. Osmanl  döneminde bankac l k faaliyetleri ile u ra anlar 
genellikle Galata sarraflar  ve bankerleri olan gayrimüslimlerdi. Osmanl  
döneminde 1865 y l nda Murabaha Nizamnamesi ad  ile yay mlanm  tebli  
faize ili kin düzenlemeler getirmektedir. Bu Nizamnamede faiz oran n n ayl k 
%1’i geçmemesi, bile ik faize izin verilmemesi, borcun yenilenmesi 
durumunda anaparaya eklenen fahi  (yüksek) faizin indirilmesi, suba l k 
aidat  veya di er adlar alt nda para alman n kesinlikle yasak oldu u 
hükümetçe kararla t r lm t r. 1888 y l nda bu Nizamnamede yap lan 
de i iklik ile faiz oran  y ll k %9 oran na indirilmi tir. 313 

                                                                 
312 Eri ah Ar can ve Ba ak Tan nm  Yücememi , “Ekonomik Geli meler ve Seçilmi  
Göstergelerle Türkiye’de Bankac l k Sektörü”, ktisadi Ara t rmalar Vakf , stanbul , 2015, 
ss.44-51. 
313 Haydar Kazgan, Osmanl dan Cumhuriyete Türk Bankac l k Tarihi, Türkiye Bankalar 
Birli i, stanbul. ISBN 975-7104-10-8, 1997, ss. 194-196. 
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Osmanl  liman kentlerinde tüccar, toptanc  ve perakendeci esnaf n 
Galata bankerlerine ödedi i faiz y ll k %18-20 civar nda iken ayn  nitelikteki 
Frans z ve ngiliz vatanda lar n n kredi faiz maliyeti %4-5’lere tekabül 
etmektedir. Kambiyo i lemlerine arac l k ve finansman ihtiyac n  gidermek 
amac yla Osmanl  mparatorlu u’nda hükümetin öncülü ü ile “Banque de 
Constantinople” bankas  1845’te kurulmu tur. Osmanl ’daki alt n ve gümü  
stokunun tükenmesi nedeniyle stanbul Bankas  kaime ad  verilen bir tahvili 
ihraç etmeye ba lam t r314. Osmanl da kurulan ilk bankalardan bir di eri ise 
Bank-  Dersaadet’tir. Söz konusu banka, Osmanl  maliyesinin ald  130 
milyon kuru luk borcu ödeyememesi ve 1848’de Fransa’da ba  gösteren 
Frans z htilali’nin olumsuz etkisi nedeniyle 1852’de iflas etmi tir.315  

Hükümet bütçe aç klar n  kapatmak amac yla Amerika’dan getirdi i 
bask  makinas yla ikinci tertip kaimeler basm t r. K sa sürede kaimelerin 
alt n ve gümü  kar l klar  dü mü tür. stanbul Bankas  1 sterlini 110 kuru a 
ve 24 frank  100 kuru a e itleyebilmek için spekülasyona giri mi tir. Bir süre 
sonra özkaynak problemine dü en stanbul Bankas  hükümet karar yla 1850 
y l nda tasfiye edilmi tir.316  

ngiltere Krall  24 May s 1856 y l nda faaliyet merkezi stanbul’da,  
yönetim merkezi Londra’da olmak üzere 500 bin sterlin sermaye ile Ottoman 
Bank’  (Osmanl  Bankas ) kurmu tur. 15 Ekim 1857 tarihli gazete say s nda 
Osmanl  Bankas ’n n Galata, Beyrut ve zmir ubeleriyle faaliyetlerini 
sürdürdü ü, tüccarlara cari hesap açmak suretiyle ticari sand k görevini ifa 
ettikleri, mevduat kabulüne ba layarak mevduat mü terisine faiz 
ödeyecekleri ve iskonto i lemlerinde makul faiz haddi uygulayacaklar  ifade 
edilmi tir. Ottoman Bank’ n yurtd ndan %4 oran nda fon bularak ülkemizde 
%10’larla plase etmesi ba kalar n n da i tah n  kabartm t r. 1858 y l nda 
Banque de Turquie (Türkiye Ticaret ve S nai Bankas ) her biri 20 sterlin 
de erinde 50 bin adet hisse senedinden olu an 1 milyon sterlin sermaye ile 
kurulmu tur. Ayr ca, 8 Kas m 1858 tarihli Osmanl  Hükümeti’nin sözle mesi 
ile 300 bin sterlin sermayeli Union Financiere (Finans Birli i) ad  alt nda yeni 
bir banka kurulmu tur. Bu finans irketinin hükümetle imzalad  anla ma 
gere ince en önemli görevi kambiyo kurunu 1 sterlin 110 kuru  olmak üzere 
sabit tutmak olarak belirlenmi tir.317  

Osmanl  döneminde pek çok yerli ve yabanc  banka kurulmas na 
ra men merkez bankas  fonksiyonlar n  icra eden ilk banka Osmanl  
Bankas ’d r. Frans z sermayesinin de kat l m yla büyüyen ve Bank-  Osmani-
i ahane ad  alt nda faaliyetini sürdüren bankan n Osmanl  mparatorlu u 
için banknot ç karma ve Devlet’in hazine i lemlerini yürütme yetkisi 

                                                                 
314 Kazgan, a.g.e., ss. 25-27. 
315 Bay nd r, a.g.e., 2005, s. 29. 
316 Kazgan, a.g.e., s. 28. 
317 Kazgan, a.g.e., ss. 52-62. 
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bulunmaktayd . Söz konusu banka kaime ad yla tedavülde bulunan ve 
sayg nl n  yitiren paralar n yerine sa lam para ç karma görevini 
üstlenmi tir.318  

Osmanl  Bankas ’n n banknot ihrac nda, para yaratma gücünü 
kullanmakta aciz kal nca bu bo lu u doldurmak üzere Galata bankerleri 
önderli inde “Societe Generale de e’Empire Ottoman” (Osmanl  Umum 
Bankas ) ad nda yeni bir banka kurulmu tur. Osmanl ’da donanma, askeri 
donat m, yol, liman, altyap  faaliyetleri ile birlikte ihti aml  saraylar n 
yap lmas  bütçe aç klar n n inan lmaz derecede yükselmesine yol açm t r. 
Bütçe aç klar n n finanse edilebilmesi için Osmanl  Hükümeti ad na 
bankalar n iç ve d  borç bulmalar  veya borca arac l k etmeleri 
gerekmekteydi. Bu sebeple, “Societe Generale de France” Osmanl  
hükümeti nam na 50 milyon frank de erinde hazine bonosu ihraç etmek 
üzere anla ma imzalanm t r.319 

Söz konusu dönemde ulusal bankac l k sisteminin kurulmas  için yeterli 
sermaye birikiminin bulunmamas  ve  tar mla u ra an çiftçilerin 
ba vurabilecekleri kurumsal bir finansal yap n n olmamas  nedeniyle çiftçiler 
ancak yüksek faizle borçlanabiliyorlard . Ezilen çiftçileri tefecilerin elinden 
kurtarmak amac yla Osmanl  Sadrazam  Mithat Pa a, 1863 y l nda Pirot 
Kasabas 'nda, çiftçilerin olu turdu u kaynakla ve devlet öncülü ünde 
"Memleket Sand klar " denilen bir organizasyonu kurmu tur. Söz konusu 
sand klar milli bankac l n ilk örne i olarak tarihe geçmi tir. 1867 y l nda 
"Memleket Sand klar  Nizamnamesi"nin yürürlü e girmesiyle Osmanl  
Devleti'nin her yan nda sand klar faaliyete ba lam t r. Zamanla sand klar n 
etkinliklerinin azald n  gören hükümet, 1883'te ayn  amaçlar do rultusunda 
"Menafi Sand klar "n  kurmu tur. A ustos 1888'de mezkur sand klar n 
görevini üstlenmek üzere modern finans kurulu u olarak Ziraat Bankas  
kurulmu  ve Menafi Sand klar  da banka ubelerine dönü türülerek 
faaliyetini devam ettirmi tir. Ziraat Bankas 'n n ilk kurulu undaki görevleri, 
sat lmas  mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet kar l nda 
çiftçiye kredi kulland rmak, faiz kar l nda tevdiat kabul etmek ve son 
olarak ziraat faaliyetine ili kin sarrafl k ve arac l k i leri yapmak eklinde 
say lm t r.320 

Ziraat Bankas  Hicaz Demiryollar  için halktan toplad  ianenin 
düzenlenmesine ve Birinci Dünya Sava n n finansman nda baz  vergi 
tahsilat görevini üstlenerek Osmanl  imparatorlu una faizsiz kaynak temin 
etmi  ve bir anlamda merkez bankas  görevini üstlenmi tir. Ziraat 
Bankas ’n n ubelerinin bulunmad  yerlerde bu görevi Mal Sand klar  

                                                                 
318 lker Paras z, Para Banka ve Finansal Piyasalar, stanbul, Ezgi Yay nevi, 2009, s. 290. 
319 Kazgan, a.g.e., ss. 109-110. 
320 http://www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/Hakkimizda/Pages/BankamizTarihcesi.aspx. 
25.11.2015. 
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üstlenmi tir. 1916 y l nda Ziraat Bankas  Kanunu yürürlü e konularak 
bankac l k faaliyetlerini ziraat i lemleri d nda geni letme ve çe itlendirme 
görevi verilmi tir321.  

Cumhuriyetten önceki dönemde kurulan Osmanl  Bankas , Ziraat 
Bankas , nterbank, Unicredit Banka di Roma, Milli Ayd n Bankas  ve Türk 
Ticaret Bankas , hariç tutuldu unda 86 bankan n ülkemizde kuruldu u 
anla lmaktad r. (Bkz: Ek 6)  Ayr ca The Royal Bank Of Scotland Plc.’de 
Türkiye’de 1921 y l nda faaliyetlerine ba lad  hesaba kat ld nda 
Türkiye’deki ilk özel banka 1924 y l nda kurulan Türkiye  Bankas  A. .’dir. 
Milli Ayd n Bankas  (1913), Türk Ticaret Bankas  (1913), Tütüncüler Bankas  
Ya arbank A. . (1924), Eski ehir Bankas  T.A. . (1927), ktisat Bankas  
A. . (1927), Egebank A. .  (1928), Etibank A. . (1935), Demirbank A. . 
(1953), S nai Yat r m Bank (1963), Ulusal Bank T.A. . (1985), Bank Kapital 
Türk A. . (1986),  T. Emlak Bankas  A. . (1986), Yurt Ticaret ve Kredi 
Bankas  A. . (1986), Birle ik Türk Körfez Bankas  A. . (1987), K br s Kredi 
Bankas  LTD. (1989), Tekfen Yat r m ve Finansman Bankas  A. . (1989), 
Kentbank A. . (1992), Toprakbank (1992) Park Yat r m Bankas  A. . (1992), 
Sümerbank (1995), Ege Giyim Sanayi Bank (1997), Okan Yat r m Bankas  
A. . (1998), Atlas Yat r m Bankas  A. . (1999), Morgan Garanty Trust 
Company of N.Y.(1999) Türkiye’de ya anan 2001 krizi nedeniyle toplamda 
mezkûr 24 bankan n faaliyet iznine son verilmi tir. Söz konusu bankalar n 
Türk ekonomisine getirdi i mali yükün 60 milyar dolar  a t  ifade 
edilmektedir.  

1928 y l nda kurulan ve Uzan ailesine ait olan Türkiye mar Bankas  
A. .’nin devlet tahvili ve hazine bonosunda aç a sat , çift kay t, muhasebe 
hilesi, denetim elemanlar ndan bilgi ve belge gizleme, bankan n grup 
faaliyetleri do rultusunda istismar edilmesi sebebiyle banka faaliyetlerine 
4389 say l  Bankalar Kanunu’nun 14. maddesinin 3. f kras  gere ince, 
istenen tedbirlerin k smen ya da tamamen al nmad  ve yükümlülüklerin 
vadesinde yerine getirilmemesi nedeniyle 3 Temmuz 2003 tarihinde BDDK 
taraf ndan TMSF’ye devredilerek faaliyetine son verilmi tir.322 

1996 y l nda kurulan Asya Kat l m Bankas ’n n, BDDK’n n 22.07.2016 
gün ve 6947 say l  Karar  ile; Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonunun (Fon) 
talebi üzerine 5411 say l  Bankac l k Kanunu’nun 107’inci maddesinin son 
f kras  uyar nca, faaliyet izni kald r lm t r.  

Osmanl  dönemi dahil bankac l k lisans  bulunupta faaliyetleri sona eren 
bankalar n tablosu a a da yer almaktad r.  

 
                                                                 
321 Kazgan, a.g.e., ss. 167-171. 
322 http://www.tmsf.org.tr/2017.tr?bid=79, 21.03.2017. 
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Tablo 5: Türkiye'de Faaliyeti Sona Eren Bankalar 
 

S ra 
No 

Eft 
Kodu Banka Ad  

Sektöre 
Giri  
Tarihi 

Sektörden 
Ç k  Tarihi 

1 89 OSMANLI BANKASI A. . 01.01.1863 21.12.2001 

2 90 INTERBANK A. . 07.05.1888 30.06.2001 

3 87 UNICREDIT BANCA D  ROMA 01.09.1911 30.11.2008 

4 55 M LL  AYDIN BANKASI 27.02.1913 27.12.2002 

5 60 TÜRK T CARET BANKASI A. . 09.03.1913 14.08.2002 

6 88 
THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND PLC. 01.09.1921 30.03.2017 

7 66 
T.TÜTÜNCÜLER BANKASI 
YA ARBANK 17.09.1924 31.01.2001 

8 51 ESK EH R BANKASI T.A. . 15.01.1927 30.06.2001 

9 30 KT SAT BANKASI T.A. . 30.04.1927 07.12.2001 

10 63 T. MAR BANKASI 28.03.1928 03.07.2003 

11 50 EGEBANK A. . 05.04.1928 31.01.2001 

12 3 ET BANK A. . 14.06.1935 28.12.2001 

13 48 DEM RBANK A. . 15.09.1953 19.12.2001 

14 58 SINA  YATIRIM B. 13.03.1963 29.03.2002 

15 71 FORT S BANK A. . 14.04.1964 13.02.2011 

16 102 ULUSAL BANK T.A. . 07.11.1985 30.04.2001 

17 107 
AK ULUSLARARASI BANKASI 
A. . 03.12.1985 19.09.2005 

18 93 KOÇBANK 23.12.1985 03.10.2006 

19 105 BANK KAP TAL TÜRK A. . 01.01.1986 31.01.2001 

20 112 T.EMLAK BANKASI A. . 01.01.1986 30.06.2001 

21 130 
YURT T CARET VE KRED  
BANKASI A. . 01.01.1986 31.01.2001 

22 106 PORTIGON A.G. 02.01.1986 15.11.2013 

23 110 CREDIT LYONNAIS 25.08.1987 12.03.2004 

24 114 
B RLE K TÜRK KÖRFEZ 
BANKASI A. . 01.09.1987 31.07.2001 

25 118 KIBRIS KRED  BANKASI LTD 22.06.1989 28.09.2000 

26 120 TEKFEN YATIRIM BANKASI A. . 07.08.1989 26.10.2001 
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27 127 KENTBANK A. . 25.02.1992 28.12.2001 

28 126 TOPRAKBANK  16.03.1992 01.10.2002 

29 128 PARK YATIRIM BANKASI A. . 27.07.1992 30.11.2000 

30 8 SÜMERBANK 01.01.1995 11.01.2002 

31 131 EGE G Y.SAN.BANK 01.01.1997 18.02.2002 

32 133 ING BANK 09.06.1997 01.05.2003 

33 136 OKAN YATIRIM BANKASI A. . 25.06.1998 30.06.2001 

34 140 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 14.04.1999 11.09.2003 

35 144 ATLAS YATIRIM BANKASI A. . 30.06.1999 30.06.2001 

36 145 
MORGAN GUARANTY COMPANY 
OF N.Y. 16.08.1999 09.11.2001 

37 101 F BA BANK 01.05.2000 03.04.2003 

38 204 FAMILY F NANS KURUMU 01.01.2002 29.12.2005 

39 56 PAMUKBANK 18.06.2002 16.11.2004 

40 208 ASYA KATILIM BANKASI A. . 24.10.1996 22.07.2016 
Kaynak: BDDK, TMSF 

4.1.1. Günümüz Türk Bankac l k Sistemi 

Aral k 2016 dönemi itibar yla Türkiye’de faaliyet gösteren kamu (3), özel 
(8), yabanc  (21) kalk nma ve yat r m (13), kat l m (5) ile TMSF (2) 
bünyesinde toplam 52 banka bulunmaktad r.  

Mülga 4389 Say l  Bankalar Kanunun 2. Maddedesinde banka;“Bu 
Kanuna göre banka ad  alt nda Türkiye'de kurulan kurulu lar ile yurtd nda 
kurulu bankalar n Türkiye'deki ubelerini”323 ifade eder. 1 Kas m 2005 
tarihinde yürürlü e giren 19.10.2005 tarih ve 5411 say l  Bankac l k 
Kanunu’nun 3 üncü maddesinde pek çok tan ma yer verilmi tir. Bu maddede 
banka türleri tek tek say larak tan mlanm t r. Buna göre; 

“Banka: Mevduat bankalar  ve kat l m bankalar  ile kalk nma 
ve yat r m bankalar n ,  

 Mevduat bankas : Bu Kanuna göre kendi nam ve hesab na 
mevduat kabul etmek ve kredi kulland rmak esas olmak üzere 
faaliyet gösteren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu nitelikteki 
kurulu lar n Türkiye'deki ubelerini,  

                                                                 
323 4389 Say l  Bankac l k Kanunu, md.2., 18.06.1999, Resmi Gazete, 23 Haziran 1999, 23734 
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 Kat l m bankas : Bu Kanuna göre özel cari ve kat lma 
hesaplar  yoluyla fon toplamak ve kredi kulland rmak esas olmak 
üzere faaliyet gösteren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu 
nitelikteki kurulu lar n Türkiye'deki ubelerini,  

 Kalk nma ve yat r m bankas : Bu Kanuna göre mevduat veya 
kat l m fonu kabul etme d nda; kredi kulland rmak esas olmak 
üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen 
görevleri yerine getiren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu 
nitelikteki kurulu lar n Türkiye'deki ubelerini 

Özel cari hesap: Kat l m bankalar nda aç labilen ve 
istenildi inde k smen veya tamamen her an geri çekilebilme özelli i 
ta yan ve kar l nda hesap sahibine herhangi bir getiri 
ödenmeyen fonlar n olu turdu u hesaplar , 

Kat lma hesab : Kat l m bankalar na yat r lan fonlar n bu 
kurumlarca kulland r lmas ndan do acak kâr veya zarara kat lma 
sonucunu veren, kar l nda hesap sahibine önceden belirlenmi  
herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparan n aynen geri ödenmesi 
garanti edilmeyen fonlar n olu turdu u hesaplar , 

Kat l m fonu: Kat l m bankalar  nezdinde açt r lan gerçek ve 
tüzel ki ilere ait özel cari hesap ve kat lma hesaplar nda yer alan 
paray ,” 324 

ifade eder. Mevduat n faizsiz bankac l k literatüründeki kar l  olarak 
kat l m fonu, vadeli mevduat için kat l m hesab  ve vadesiz hesap için özel 
cari hesap terimleri kullan lmaktad r.  

Dünya uygulamalar na bak ld nda faizsiz alanda faaliyet gösteren 
bankalar n tamam  ya slami bankac l k veya faizsiz bankac l k tabirini 
kullanmaktad r. Ülkemizde faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet 
gösteren bankalar ise kat l m bankalar  olarak isimlendirilmektedir. Bu 
çal mada, slami bankac l k veya kat l m bankac l  terimleri bazen bir 
birlerinin yerine kullan lm t r.  

Kat l m bankalar , Bankac l k Kanununun 60 nc  maddesinin yedinci 
f kras  uyar nca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nca tespit edilen vade 
ve türlerine ba l  kalmaks z n önceden belirlenmi  projelerin veya di er 
yat r mlar n finansman nda kullan lmak üzere müstakil hesaplarda fon 

                                                                 
324 5411 Say l  Bankac l k Kanunu, md.3., 19.10.2005, 25983 say l  mükerrer Resmi Gazete, 
Ankara. 
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toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzlar  
olu turabilmektedir.325 

Bankac l k Kanununun 4. Maddesinde bankalar n yapabilecekleri 
i lemler hüküm alt na al nm t r. Buna göre, bankalar mevduat kabulü/kat l m 
fonu kabulü, nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme i lemleri. 
Ödeme ve fon transferi i lemleri, muhabir bankac l k veya çek hesaplar n n 
kullan lmas  dâhil her türlü ödeme ve tahsilat i lemleri, çek ve di er kambiyo 
senetlerinin i tiras  i lemleri. Saklama hizmetleri. Kredi kartlar , banka 
kartlar  ve seyahat çekleri gibi ödeme vas talar n n ihrac  ve bunlarla ilgili 
faaliyetlerin yürütülmesi i lemleri. Efektif dahil kambiyo i lemleri; para 
piyasas  araçlar n n al m ve sat m ; k ymetli maden ve ta lar n al m , sat m  
veya bunlar n emanete al nmas  i lemleri, türev araçlar  i lemleri, sermaye 
piyasas  araçlar n n ihraç edilmesi, al m ve sat m , ba kalar  lehine teminat, 
garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi i lemleri gibi garanti i leri, yat r m 
dan manl  i lemleri, portföy i letmecili i ve yönetimi. Piyasa yap c l , 
sigorta acenteli i ve bireysel emeklilik arac l k hizmetleri ve kurulca 
belirlenecek di er faaliyetleri gerçekle tirebilirler.  

Mevduat ve kat l m bankalar n n her ikisi yukar da say lan i lemleri 
yapabilirler. Ancak mevduat bankalar n n kat l m fonu kabul etmeleri 
mümkün olmad  gibi ayr  bir i tirak kurmadan do rudan finansal kiralama 
i lemleri yapamazlar. Kat l m bankalar  ise ayr  bir i tirak kurmadan finansal 
kiralama faaliyetlerinde bulunabilirler. Kat l m bankalar n n yapamayaca  
i lemlere gelince mevduat kabulü ve faktöring faaliyetlerini 
gerçekle tiremezler. Kalk nma ve yat r m bankalar  ise mevduat/kat l m fonu 
faaliyetlerini gerçekle tiremezler.” 326 

Bankalar,  mevcut düzenlemelerde de i iklik yap lmad  veya Kurulca 
faaliyet geni lemesine izin verilmedi i sürece yukar da say lan faaliyet 
konular n n d na ç kamazlar. Kurulun izin verdi i i lemlere örnek olarak 
destek hizmetleri kapsam nda baz  faaliyetlerin outsource yap lmas  
gösterilebilir.  

4.1.2. Türk Bankac l k Sisteminde Etkinlik Denetimi 

Türkiye’deki finansal piyasalar n etkinlik denetimini TCMB, bankac l k 
sisteminin etkinlik denetimini BDDK, sermaye piyasalar n n etkinlik 
denetimini SPK, borsan n etkinlik denetimini Borsa stanbul ve tasarruf 
güvencesinin etkinlik denetimini ise TMSF icra etmektedir.  
                                                                 
325  1.11.2012 tarih ve 28454 say l  Mevduat ve Kat l m Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve 
Zamana m na U rayan Mevduat, Kat l m Fonu, Emanet ve Alacaklara li kin Usul ve Esaslar 
Hakk nda Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 
326 5411 Say l  Bankac l k Kanunu, md.4., 19.10.2005, Resmi Gazete, 1 Kas m 2005, 25983 
mükerrer 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ’n n (TCMB) kurulu u esnas nda 
Osmanl  Bankas 'n n millile tirilmesi dü ünülse de ülkenin ekonomik 
ko ullar  nedeniyle bu gerçekle memi tir. Sonras nda kurulan Türkiye  
Bankas 'n n merkez bankas na dönü türülmesi gündeme gelmi  olmas na 
ra men merkez bankas n n ba ms z olarak çal mas  gerekti i görü ü 
a rl k kazanm t r. 20 Eylül 1931 tarihinde Resmi Gazete'de yay mlanan 
1715 say l  Merkez Bankas  Kanunu ile TCMB kurulmu  ve 3 Ekim 1931 
tarihinde faaliyete ba lam t r.327 Mezkûr Banka anonim irket statüsünde 
olup para ve kredi piyasas n  düzenlemek en önemli görevleri aras nda yer 
almaktad r.328 Merkez Bankas  mevzuat  zamanla baz  de i ikliklere u ram  
olmas na ra men en köklü de i iklik 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 say l  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  Kanunu ile gerçekle mi tir.  

Banknot ihrac nda tek yetkili olan kurum olan TCMB’nin temel amac  
“fiyat istikrar n n sa lanmas d r.” Banka, fiyat istikrar n  sa lamak için 
uygulayaca  para politikas n  ve kullanaca  para politikas  araçlar n  
do rudan kendisi belirlemektedir. TCMB fiyat istikrar n  sa larken aç k 
piyasa i lemlerine, reeskont ve avans i lemlerine, bankalar için zorunlu 
kar l k ve umumi disponibilite oranlar n n belirlenmesine, ülkenin alt n ve 
döviz rezervlerinin yönetilmesine, Türk Liras n n hacim ve tedavülünün 
düzenlenmesine, ödeme ve menkul k ymet transferi ve mutabakat 
sistemlerinin kurulmas na, finansal sistemde istikrar  sa lay c  ve para ve 
döviz piyasalar  ile ilgili düzenleyici tedbirlerin al nmas na ve mali piyasalar n 
izlenmesine yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir. Öte yandan, TCMB 
Hükümetle birlikte Türk Liras n n yurtiçi ve yurt d  de erinin korunmas  için 
gerekli tedbirlerin al nmas na ve yabanc  paralara ili kin kur rejiminin 
belirlenmesine, Türk Liras n n yabanc  paralar kar s ndaki de erinin 
olu turulmas  için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli al m ve sat m  ile 
dövizlerin Türk Liras  ile de i imi ve di er türev i lemlerin yap lmas na karar 
vermektedir.  

Türkiye’de Bankac l k ile ilgili düzenleme ve denetleme yetkisi 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) aittir. BDKK’n n 
denetlemek ve düzenlemekle görevli oldu u en önemli kurulu lar bankac lar 
olup, ayr ca denetim kapsam nda bulunan ba ka finansal kurulu lar da 
bulunmaktad r. Türkiye’de finansal piyasalar n büyük bir k sm  (yakla k 
olarak %80) bankalardan olu maktad r. Banka D  Di er Kurulu lar (BDMK) 
olarak tabir edilen kurulu lar ise finansal kiralama, faktoring, tüketici 
finansman irketleridir. 5411 say l  Bankac l k Kanunu ile birlikte Finansal 
Holding ve varl k yönetim irketleri de ilk defa bankac l k otoritesinin denetim 
kapsam na girmi tir. Ayr ca ba ms z denetim kurulu lar n n, dereceleme 
irketlerinin, ödeme ve elektronik para kurulu lar n n da kurulmas , faaliyet 

                                                                 
327 Banka Hakk nda, www.tcmb.gov.tr, (09.12.2011) 
328 Seza Reiso lu, Bankac l k Kanunu erhi, Cilt 1, Yakla m Yay nlar , Ankara 2007, s. 6. 



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

143 

izninin verilmesi ve denetimi gibi konularda BDDK’n n yetkili oldu u hüküm 
alt na al nm t r.  

BDDK’n n yapt  yerinde denetim ve uzaktan gözetim i lemlerinde, 
bankalar n aktif kalitesini, kârl l k oranlar n , likiditeyi, özkaynak yeterlili ini,  
iç kontrol sistemlerinin uygunlu unu, menkul k ymetlerin fiziki varl n  ve 
de erlemesini, kredilerin sa laml n , i tirak ve ba l  ortakl k paylar n n, 
kald raç oranlar n n ve takibe dönü üm oranlar n n makul olup olmad n  ve 
yeterli kar l k ayr l p ayr lmad n  tespit etmektedir. Denetim otoritesi, 
bankac l kta etkinli i sa lamak için hem yerinde denetime hem de uzaktan 
gözetime e anl  önem vermekte, hesap plan nda tek düzeni sa lamak, 
banka gruplar n  konsolide ve konsolide olmayan bazda denetlemek ile 
görevli olup, ayr ca bankac l k sisteminin sa laml n  de erlendirmek üzere 
erken uyar  sistemlerini ve stres testlerini kullanmaktad r. Ayr ca, yerinde 
denetim yapan denetçiler bankalarda hata ve hile denetimi gerçekle tirerek 
bankan n iç ve d  kaynakl  doland r c l k ve zimmet vakalar n n olup 
olmad na, türev i lemlerden kaynaklanan risklerin etkin bir ekilde yönetilip 
yönetilmedi ine dair inceleme yapmaktad r.  Di er taraftan denetçiler 
bankalar hakk ndaki ikayet ve ihbarlar  de erlendirilerek rapora ba lanmas  
faaliyetlerine bakmakla yükümlüdür. 

Türkiye’de yüksek rating notuna sahip olan bir bankan n denetlenme 
s kl  daha seyrek ve TMSF’ye ödedi i prim kötü bankaya göre daha 
dü üktür. 5411 say l  Bankac l k Kanunu’nun 63 üncü maddesinde Tasarruf 
Mevduat Sigortas  Fonu’na (TMSF) verilen en önemli görev bankalar 
taraf ndan kabul edilen mevduat ve kat l m fonunun sigortalanmas d r. 
Mevzuat gere ince her bir gerçek ki i için garanti kapsam nda bulunan 
tasarruf mevduat  garanti tutar  uzun bir süre için 50.000 TL uygulanm t r. 
15 ubat 2013 tarih ve 28560 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan 
yönetmelik ile tasarruf mevduat n n ve kat l m fonlar n n garanti tutar  
100.000 TL’ye yükseltilmi tir.  

4.1.3. Kat l m Bankalar n n Denetimi 

Türkiye’de faaliyette bulunan kat l m bankalar  di er mevduat bankalar  
gibi BDDK, ba ms z denetim ve kendi müfetti leri taraf ndan yap lan 
denetimlere tabidir. BDDK’n n yapt  denetimler, yerinde denetim, uzaktan 
gözetim ve IT denetimidir. Yerinde denetim faaliyetleri bankalar yeminli 
murak plar  ve yard mc lar  ile bankac l k uzmanlar  ve yard mc lar  
taraf ndan olu turulan banka yerinde denetim ekipleri taraf ndan icra 
edilmektedir. Ayn  ekibin uzun süre ayn  kurum ve kurulu ta denetim 
yapmas  denetim miyoplu una yol açabilmektedir. Bu sebeple söz konusu 
ekipler belirli dönemlerde rotasyona tabi tutularak esnek denetim icra 
edilmektedir. Bu rotasyonla birlikte BDDK taraf ndan risk odakl  denetim 
programlar  yerine getirilmektedir. Risk odakl  denetimde riski yüksek 
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bankalar ile belli bir aktifin üzerinde olan bankalar n denetimi daha s k 
yap lmaktad r. Nispeten riski dü ük olan bankalar ise daha seyrek 
denetlenmektedir.  

Denetim sürecinin en önemli unsuru ve denetçilerin en fazla vaktini alan 
konular n ba nda kredi riskinin büyüklü ü ve riskin yönetilme süreci 
gelmektedir. Kredilerin incelenme süreçlerinde etkin ve uygun kredi 
mekanizmas n n varl , kredilerin tahsis edilme sürecinin mevzuata uygun 
olup olmad  ve yeterli teminat yap s n n bulunup bulunmad , kredi 
limitlerine riayet edilip edilmedi i, kredilerin takibe dönü üm süreci ve takibe 
dönü en kredilerin toplam kredilere oran  gibi önemli hususlara 
bak lmaktad r.  

Yerinde icra edilen denetimlerle e anl  olarak BDDK taraf ndan uzaktan 
gözetim de yap lmaktad r. Bu kapsam nda BDDK’ya yap lan raporlamalar n 
tutarl l  incelenirken, erken uyar  sistemi ve stres testi gibi çe itli analizlere 
ve senaryolara yer verilmektedir. Ayr ca gerek görülmesi halinde BDDK 
bünyesindeki uzman ve murak plardan görevlendirilen ekipler IT denilen 
sistemsel denetimlerde yapmaktad r.  

Ba ms z Denetim Yönetmeli i’nde ba ms z denetim, “finansal tablo ve 
di er finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlar na uygunlu u ve 
do rulu u hususunda, makul güvence sa layacak yeterli ve uygun ba ms z 
denetim kan tlar n n elde edilmesi amac yla, denetim standartlar nda 
öngörülen gerekli ba ms z denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kay t ve 
belgeler üzerinden denetlenmesi ve de erlendirilerek rapora ba lanmas ” 
eklinde tan mlanm t r. Konvansiyonel bankalar gibi kat l m bankalar n n da 

her y l ba ms z denetimden geçmeleri zorunludur. Türkiye’deki bankalar n 
y lsonunda ve üçer ayl k ara dönemler itibar yla bilanço, gelir tablosu, nakit 
ak m tablosu, özkaynak de i im tablosu ve kar da t m tablosu haz rlamalar  
gerekmektedir.  Bununla birlikte “Ba ms z Denetim Kurulu lar nca 
Gerçekle tirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankac l k Süreçlerinin Denetimi 
Hakk nda Yönetmelik”e göre bankalarda COB T denetimleri de 
gerçekle tirilmektedir. 

Finansal ve muhasebesel aç dan yap lan bu denetimlerin yan  s ra 
slami kurulu lar n kendi bünyelerinde ve standartlar n olu turulmas  
aç s ndan da merkezi dan ma kurullar  ihdas etmeleri son derece önemlidir. 
Çünkü merkezi dan ma kurullar n n kurulmas  bu kurulu lar aras nda 
uygulama farkl l klar n n giderilmesine ve alg  bozuklu unun azalmas na yol 
açacakt r. Öte yandan, slami finansal kurulu lar n kendi bünyelerinde 
kuracaklar  dan ma kurulunun (dan ma komitesi) slam hukukuna göre 
denetim yapmalar  ve eri risk diye tabir edilen riski yönetmeleri 
gerekmektedir. Faizsiz finans dan ma kurullar  ve eri risk ile ilgili detayl  
aç klamalara ileride yer verildi inden burada ilave aç klamalara gidilmemi tir.  
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4.1.4. Kat l m Bankalar n n Tekdüzen Hesap Plan  ve Muhasebe 
Uygulamalar  

5411 say l  Bankac l k Kanununun 37, 39, 42, 93 ve 95 inci maddelerine 
dayan larak haz rlanan “Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na Ve Belgelerin 
Saklanmas na li kin Usul Ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” 01.11.2006 
tarih ve 26333 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.  

 Bu Yönetmeli in amac , “bankalar n; muhasebe ve raporlama 
sisteminde effafl k ve tekdüzenin sa lanmas , i lemlerinin kay t 
d nda kalmas n n önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine 
uygun olarak sa l kl  ve güvenilir bir biçimde muhasebele tirilmesi, 
konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumlar , mali 
performanslar  ile yönetimin etkinli i hakk nda bilgileri içeren 
finansal tablolar n n zaman nda ve do ru bir ekilde haz rlanmas , 
raporlanmas  ve yay mlanmas na ve belgelerin saklanmas na 
ili kin usul ve esaslar  düzenlemektir.” 

5411 say l  Bankac l k Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 
“01.11.2006 tarih ve 26333 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Bankalar n 
Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na li kin Usul ve 
Esaslar Hakk nda Yönetmeli e" dayanarak haz rlanan “Kat l m Bankalar nca 
Uygulanacak Tekdüzen Hesap Plan  ve zahnamesi Hakk nda Tebli ” 
26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak 
yürürlü e girmi tir.  Tebli ’in birinci maddesinde; 

“Bu Tebli in amac , kat l m bankalar  için muhasebele tirme 
ve finansal raporlama aç s ndan 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 ekilde 
do rudan ve sa l kl  olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve 
yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duydu u bilgilerle, di er 
istatistiki bilgilere do rudan ula lmas , finansal analiz, risk analizi, 
verimlilik analizi gibi çe itli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan 
bilgilerin standart bir ekilde elde edilmesini sa lamakt r.” 

 ifadelerine yer verilmi tir. Tekdüzen hesap plan  0-9 nolu rakamlardan 
olu maktad r. Dönen de erler 0, krediler 1, yat r m amaçl  de erler ve di er 
aktifler 2, kat l m fonu ve di er yabanc  kaynaklar 3, özkaynaklar 4, kâr pay  
gelirleri 5, kâr pay  giderleri 6, kâr pay  d  gelirler 7, kâr pay  d  giderler 8 
ve bilanço d  hesaplar 9 rakamlar yla gösterilmektedir. 0,1 ve 2 
rakamlar yla ba layan kay tlar bilançonun aktifini, 3 ve 4 ise pasifini, 5, 6, 7 
ve 8 ise kar/zarar tablosunu ve 9 ise naz m hesaplar  göstermektedir.  
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4.1.5. Türkiye’de slami Finans Ekosistem Tasar m  

Türkiye’nin Onuncu Kalk nma Plan  Öncelikli Dönü üm Program  
(ÖDOP) kapsam nda faizsiz finans sisteminin geli tirilebilmesi için at lmas  
gereken ad mlar Yedinci Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans n 
Geli tirilmesi Bile eni haline getirilmi tir. BDDK’n n bile en sorumlusu oldu u 
planda toplam 4 politika ve bu politikalar alt nda yer alan toplam 31 adet 
eylem bulunmaktad r. stanbul’un öncelikle bölgesel ve sonras nda küresel 
faizsiz finans merkezi olabilmesi için kat l m bankac l n n finans sektörü 
içindeki % 5’lik pay n 2025 y l na kadar % 15’ler seviyesine ç kart lmas  
TKBB taraf ndan stratejik bir hedef olarak belirlemi tir.  

BDDK olarak faizsiz finans sisteminin geli tirilmesi amac yla çok önemli 
inisiyatifler al nm t r. Eylemlerin organize bir ekip taraf ndan hayata 
geçirilmesi ve slami finansa yönelik ar-ge çal malar n n yürütülmesi 
amac yla BDDK bünyesinde Uygulama V Daire Ba kanl  kurularak daire 
bünyesinde Eylül 2015 tarihinden itibaren tam zamanl  uzman personel 
istihdam na ba lanm t r. Faizsiz finansman modellerinin olu turulmas  
amac yla dünya uygulamalar n n incelenmesine, faizsiz finans dan ma 
kurulunun tesis edilmesine, mevzuat altyap s n n haz rlanmas na ve faizsiz 
finans alan ndaki uluslararas  standartlar n incelenerek alt düzenlemelerin 
ülkemize kazand r lmas na yönelik çal malar yeni kurulan daire bünyesinde 
devam etmektedir.   

Kat l m bankac l n n geli tirilmesi amac yla Aral k 2013’te 
K z lcahamam’da, 13-14 May s 2016’da BDDK, Borsa stanbul ve TÜ Ar  
Teknokent i birli i ile “Kat l m Bankac l  ve Giri imcilik Ekosistemi” 
konferans  ve 20–22 May s 2016 tarihinde BDDK-Sakarya Üniversitesi 
i birli i çerçevesinde “Tasarrufa Dayal  Faizsiz Finansman Sistemi”, “Kat l m 
Fonlar n n F khi Niteli i” ve “Kat l m Bankalar n n Kar Da t m Metodolojileri” 
çal taylar  düzenlenmi tir. Türkiye’de slami finansa ili kin ekosistem 
tasar m  a a da yer almaktad r. 

ekil 1’den de görülece i üzere Türkiye’deki finans piyasas  para ve 
sermaye piyasas ndan olu maktad r. Finansal sistemin en büyük oyuncusu 
ise bankalard r. Türkiye’deki bankalar mevduat, kat l m, kalk nma ve yat r m 
bankalar  eklinde s n fland r lmaktad r. Türkiye’de slami finans n 
geli ebilmesi ve %15 pazar pay na ula abilmesi için “Faizsiz Finans 
Ekosistemi”nin iyi tasarlanmas  gerekmektedir. Bu tasar m n içerisinde para 
piyasas , sermaye piyasas , sigortac l k, metal ve emtia borsalar  alt nda 
faaliyette bulunan slami bankalar n ve slami bankad  mali kurulu lar n da 
yer almas  gerekmektedir. Bankad  mali kurulu lar kavram ndan genellikle 
finansal kiralama, faktöring, tüketici finansman irketleri anla lmaktad r. 
Faktöring i lemlerinin mevcut ekliyle slami finansta uygulanmas  caiz 
de ildir. Ancak bu irketlerin çek-senetler iskonto uygulamalar ndan 
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vazgeçerek sözle melerinde bir tak m de i iklikler yapmas  suretiyle farkl  
bir isim ad  alt nda üretici finansman irketleri ekline dönü türülmeleri 
mümkündür. Üstelik dünya uygulamalar nda farkl  i  modelleri ile 
faaliyetlerini yürüten tasarrufa dayal  finansman irketleri de banka d  mali 
kurulu lar kategorisinde s n fland r labilir.  

ekil 1: Türkiye slami Finans Ekosistemi 

Kaynak: BDDK, Uygulama 3 Dairesi. 

Faizsiz finansman ilkeleri çerçevesinde kat l m bankalar n n, banka d  
mali kurulu lar n, sermaye piyasas  faaliyetlerinin, kat l m sigortac l , sukuk 
i lemlerinin ve tasarrufa dayal  finansman sisteminin “Faizsiz Finans 
Ekosistemi” ba l  alt nda bütüncül ekilde ele al nmas  gerekmektedir. 
Yat r m bankac l n n ve finansal kiralama modellerinin slami bankalar n 
finansman modellerine çok yak n oldu u bilinmektedir.  Bu çerçevede faizsiz 
esasa göre çal an yat r m bankalar , finansal kiralama, üretici ve tüketici 
finansman irketleri ile dünyada uygulamalar  bulunan tasarrufa dayal  finans 
sistemin faizsiz esaslara göre uyarlanmas  gibi alternatif finansal yöntemlerin 
geli tirilmesi gerekmektedir. Ayr ca mezkûr hedefe ula abilmek için faizsiz 
finans sisteminin mevzuat yap s n n konvansiyonel bankac l ktan 
farkl la t r lmas , kamu kurumlar n n ve sektör temsilcilerinin e güdüm 
içerisinde çal mas , slami finans ve ekonomisi ile ilgili yeni enstitü ve 
merkezlerin aç lmas , yeni finansal ürünlerle ilgili akademik çal malar n 
h zland r lmas , özkaynaklar n artt r lmas  ve nitelikli insan kayna n n 
yeti tirilmesi hayati önem arz etmektedir.  

Öte yandan, start-up projeleri, melek yat r mc l k, risk sermayesi gibi 
konvansiyonel finans kurulu lar n n sa lad  finansman yöntemlerinin 
kat l m bankalar nca uygulanabilmesi amac yla kat l m bankalar n n 
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müdaraba ve mü araka eklinde özkaynak finansman  faaliyetlerine etkin bir 
ekilde yönelmeleri elzemdir.   

4.1.6. Türkiye’de Faizsiz Finans Dan ma Kurullar n n Tesisi 

Türkiye’de kat l m bankalar  dan ma kurullar n  ya kendi bünyelerinde 
tesis etmekte ya da dan ma kurulu hizmeti veren ba ms z bir dan manl k 
irketinden sat n almaktad rlar. Ülkemizde merkezi Dan ma Kurulunun tesis 

edilmesi, ideal slami finans faaliyeti için elzem oldu u, sadece tek bir 
dan man hocan n görü üyle yetinilmemesi gerekti i, kurul içtihatlar n n 
do ruyu bulma aç s ndan daha isabetli olaca , kat l m bankalar nda 
yeknesakl n sa lanmas  ve kat l m bankalar  hakk ndaki olumsuz alg n n 
ortadan kald r lmas na yol açaca  ifade edilmektedir.329 

Merkezi dan ma kurulu kararlar n n ba lay c  olmas  amac yla bu 
Kurul’un BDDK, D B, TKBB bünyesinde tesis edilmesi veya mevcut 
kurumlardan ayr  ba ms z bir yap  eklinde tesis edilmesi gerekti i ifade 
edilmektedir.330 Kurulun belirleyece i standartlara ili kin denetimlerin ve 
yapt r mlar n uygulanmas  faizsiz finans sisteminin i leyi ini daha sa l kl  
hale getirece i ve sisteme duyulan güveni artt raca  belirtilmektedir. 
Merkezi dan ma kurulunun ayr  bir müstakil kuruma ba l  kurulmas  
durumunda al nan kararlar n ba lay c l , uygulaman n denetlenmesi ve 
gerekli durumda yapt r m uygulanmas  için avantaj sa layacakt r.  

BDDK’n n denetimi kapsam nda di er bankalar n yer almas  ve banka 
d  mali kurulu lar olarak s n fland r lan finansal kiralama, faktöring ve 
tüketici finansman irketlerinin bulunmas  ve sigorta kurulu lar n n Hazine 
Müste arl  denetiminde bulunmas  görev çat mas na yol açabilecektir. 
Ayr ca, BDDK bünyesinde istihdam edilen uzman ve murak plar n büyük bir 
k sm n n finans konusunda uzmanla mas na kar n ilahiyat, slam ekonomisi 
ve slami finans konusunda yeterli donan ma sahip olmamas  bir ba ka 
ele tiri konusudur. Bu durum merkezi dan ma kurulunun BDDK bünyesinde 
olmas n  engellemektedir. Merkezi Dan ma Kurulu’nun TKBB bünyesinde 
olmas  gerekti ini ifade eden görü ler de bulunmakla birlikte bu uygulaman n 
da ele tirilecek taraflar  bulunmaktad r. TKBB ile kat l m bankalar  aras nda 
yak n bir ili ki bulundu undan dan ma kurulunun ba ms z karar 
alamayaca ; ayr ca, hem faizsiz bankac l k ve hem de slam hukuku 
alan nda yeterli donan ma sahip elemanlar n n da bulunmad  ele tirileri 
göz önünde bulundurulmal d r. Dan ma Kurulu’nun D B bünyesinde 
olmas n n da bir tak m zorluklar  bulunmaktad r. D B bünyesinde yer alan 
                                                                 
329 Mehmet Odaba , slami Finansta Dan ma Kurullar n n Rolü-Türkiye Örne i, kinci 
Uluslararas  slam Finans  ve ktisad  Konferans , stanbul, 19 Kas m 2015 
330 Ömer Çekin ve Bilal Soysal, slami Finans Sisteminin Geli tirilmesi Sürecinde Merkezi 
Dan ma Kurulu ve Dan ma Kurullar  Tespitler-Öneriler, Sakarya Üniversitesi slam 
Ekonomisi ve Finans Çal taylar , Mart 2015.  
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hocalar n büyük bir k sm  sadece lahiyat ve slam hukuku alan nda yeterli 
donan ma sahiptir. Burada görev alan hocalar n önemli bir k sm  finans ve 
faizsiz finans alan nda yeterli donan ma sahip de ildir. 331  

Merkezi Dan ma Kurulu’nun yukar da bahsedilen BDDK, TKBB ve 
D B’ten ayr  bir tüzel ki ili e haiz müstakil bir kurum eklinde tesis 
edilmesinin daha yararl  olaca  dü ünülmektedir. En ideal çözüm olarak, 
Cumhurba kanl na ba l  Faizsiz Finans Standartlar  Kurumu bünyesinde 
Merkezi Dan ma Kurulu’nun tesis edilmesi ve banka bünyelerinde de ayr  
bir dan ma komitelerinin kurulmas n n yerinde olaca  dü ünülmektedir. 
Faizsiz Finans Standartlar  Kurumu’nun organizasyon yap s  ve Dan ma 
Kurullar n n i leyi ine ili kin ekil a a da yer almaktad r.  

ekil 2: Faizsiz Finans Standartlar  Kurumu ve Kurumsal Yönetim 

Kaynak: BDDK, Uygulama 3 Dairesi. 
 

Yukar daki ekilde Faizsiz Finans Standartlar  Kurumu bünyesinde 
Faizsiz Finans Dan ma Kurulu ve slami finansal kurulu lar n bünyelerinde 
tesis edilecek Dan ma Komiteleri yer almaktad r. Faizsiz Finans Dan ma 
Kurulu bünyesinde bir sekretaryan n ve 9 ki ilik üyelerden müte ekkil olmas  
ve üyelerin en az ndan alt s n n slam F kh  alan nda yeterli tecrübeye sahip 
olmas  geri kalan 3 üyenin ise bankac , finansç , akademisyen, hukukçu ve 
muhasebe nosyonuna sahip ki ilerden olu mas n n yararl  olaca  
dü ünülmektedir. Merkezi dan ma kuruluna atanacak üyelerin 2’sinin 
do rudan Cumhurba kan  taraf ndan birisinin BDDK, TKBB, D B, TCMB, 
SPK, B ST ve Hazine Müste arl  taraf ndan belirlenecek 3’er ki ilik 
adaylardan yine Cumhurba kan  atanmas yla gerçekle tirilmelidir. 

                                                                 
331 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, BDDK-Strateji Geli tirme Daire 
Ba kanl , Ankara, 21-23 Aral k 2013. 
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Ülkemizde sivil anayasan n kabul edilmesinden sonra Faizsiz Finans 
Standartlar  Kurumunun do rudan devlet ba kan na ba lanmas  ve 
üyelerinin de devlet ba kan  taraf ndan atanmas n n daha isabetli olaca  
kanaatine ula lm t r. Atanacak akademisyen üyelerin slam hukuku 
alan nda doktora yapm  olmas ; di er üyelerin ise faizsiz finans ve slam 
hukuku alan nda yeterli deneyime sahip olmalar  ve hatta gerekli görülmesi 
durumunda bu alanda faaliyet gösteren kurulu lardan sertifika almalar  art  
getirilmelidir. Faizsiz Finans Dan ma Kurulu’nun etik ilkeleri, çal ma usul ve 
esaslar n  ve kat l m bankac l  için belirli standartlar  geli tirmesi 
beklenmektedir.  

Kurul ba kan  üyeler taraf ndan seçilmelidir. Kurul 2 haftada bir veya 
ayda bir ola an toplant lar gerçekle tirmelidir. Ba kan n veya dört üyenin 
talebi do rultusunda ola anüstü toplant lar da gerçekle tirilebilmeli ve oy 
çoklu u ile karar al nmal d r. Kurulun daha verimli çal abilmesi için Kurul’a 
ba l  olmak suretiyle Genel Sekreter atanmal d r. FFDK’n n standart 
geli tirme, mevzuat haz rlama, inceleme, ara t rma ve rapor haz rlamak 
amac yla hukukçu, bankac , finansç  ve muhasebecilerden olu an 25-30 
ki ilik personel kadrosunun istihdam edilmesinin uygun olaca  
dü ünülmektedir. Faizsiz Finans Dan ma Kurulunun tesis edilmesi 
a amas nda BDDK, TCMB, Hazine Müste arl , SPK gibi kamu 
kurumlar nda istihdam edilen personelin bir k sm n n buraya transfer 
edilmesi veya geçici olarak görevlendirilmesi, ayr ca kat l m bankac l  
tecrübesi olan sektör personelinden ve akademisyenlerden müte ekkil 
ekiplerin kurulmas n n uygun olaca  dü ünülmektedir. 

BDDK ç Sistemler Yönetmeli inde, banka bünyesinde kurulan iç 
kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum birimleri do rudan yönetim 
kuruluna ba l  olacak ekilde olu turulmaktad r. Benzer ekilde, banka 
dan ma kurullar n n da do rudan yönetim kuruluna ba l  tesis edilmesi, 
merkezi dan ma kurulu üyelerinin faizsiz finans kurulu lar nda görev 
almamas  ve faizsiz finans kurulu lar nda görev alan dan ma kurulu 
hocalar n n da en fazla 3 finansal kurulu ta görev almas  ve belli periyotlarda 
yönetim kuruluna raporlama yapmas  önerilmektedir. 

Öte yandan, May s 2018 döneminde TKBB bünyesinde Merkezi 
Dan ma Kurulu’nun tesis edilmi  olmas  çok önemli bir geli me olmakla 
birlikte sadece kat l m bankalar na hizmet verecek olmas  sigortac l k ve 
sermaye piyasalar ndaki slami ürünlere ili kin ekosistem tasar m nda zafiyet 
olu turabilece i ifade edilmektedir.  

4.2. Türkiye’de Kat l m Bankac l  

BDDK ve TKBB ev sahipli inde 21-23 Aral k 2013 tarihinde Kat l m 
Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay  yap larak rapor yay mlanm t r. Söz 
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konusu Çal tay’ n amac ; “Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasi ve yasal 
ko ullar , toplumun kat l m bankac l  ve faizsiz finansa ili kin alg lar  ve bu 
alandaki yurt içi ve yurtd  mevcut uygulamalar göz önünde bulundurularak, 
ülkemizde faizsiz finans piyasas n n sa l kl  ve sürdürülebilir ekilde 
geli iminin temin edilmesi için temel dinamiklerin belirlenmesi ve gerekli 
altyap lar n olu turulmas na yönelik strateji ve eylem planlar na katk  
sa layacak somut önerilerin ortaya konulmas  eklinde aç klanm t r.”332 Bu 
amaçlara ula abilmek için BDDK koordinasyonunda ve gözetiminde e itim, 
insan kayna  ve sertifikasyon masas , ürün çe itlili i masalar , standartlar 
ve düzenleme, sigortac l k, piyasalar, dan ma kurullar , strateji, kurumsal 
ileti im, alg  ve itibar ile koordinasyon ve inovasyon masalar  tesis edilmi tir.  

Bu çal mada Türkiye’de faaliyet izni iptal edilen kat l m bankalar na da 
yer verilmekle birlikte halihaz rda faaliyet gösteren Albaraka Türk Kat l m 
Bankas  A. ., Kuveyt Türk kat l m Bankas  A. . Türkiye Finans Kat l m 
Bankas  A. ., Ziraat kat l m Bankas  A. . ve Vak f Kat l m Bankas  A. .’nin 
yay mlanm  ba ms z denetim raporlar na ili kin temel kalemler a a da yer 
almaktad r.  Kat l m bankalar  genel rasyolar  hesaplan rken a rl kl  
ortalamaya göre hesaplama yap lm t r.  

Aral k 2016 dönemi itibar yla kat l m bankalar n n bankac l k 
sektöründeki paylar  dikkate al nd nda aktif büyüklü ünün %4,9, kredinin 
%4,4, mevduat n %5,6, özkaynaklar n %3,8 ve türev i lemlerin %1,8 oldu u 
anla lmaktad r.333  Ülkemizde kat l m bankac l  faaliyetlerinin 1980’li y llara 
dayanmas na ra men bankac l k sektöründeki pay n n s n rl  büyümesinin en 
önemli nedenleri kat l m bankalar n n özkaynaklar n n yetersiz, piyasa 
oyuncular n n ve ürünlerinin s n rl  olmas  ve toplumun faize kar  
hassasiyetinin dü ük olmas  eklinde s ralanabilir. Yap lan kamuoyu 
ara t rmalar nda toplumun faize kar  duyarl l  %15 civar nda334 
bulunmu tur.  

 

 

 

 

                                                                 
332 Kat l m Bankac l  ve Faizsiz Finans Çal tay Raporu, 21-23 Aral k 2013, BDDK, Strateji 
Geli tirme Daire Ba kanl , Ankara. 
333 Türk Bankac l k Sektörü Temel Göstergeler, Aral k 2016 Dönemi BDDK Kurum içi Rapor, 
s.12. 
334 Abitter Özulucan ve Özdemir Serkan, Kat l m Bankac l , Muhasebe Organizasyonu, 
Uygulamalar, Finansal Tablolar & Ba ms z Denetim, Türkmen Kitapevi, stanbul, 2010, s. 
15. 
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Tablo 6: Kat l m Bankalar  Temel Göstergeleri (Bin TL) 

31.12.2016 
(Milyon 
TL) ** 

Albaraka 
Türk 

Kat l m 
Bankas  

A. . 

Kuveyt 
Türk 

Kat l m 
Bankas  

A. . 

Türkiye 
Finans 
Kat l m 
Bankas  

A. . 

Ziraat 
Kat l m 
Bankas  

A. . 

Vak f 
Kat l m 
Bankas  

A. . 

Toplam / 
Kat l m 

Bankalar  
Ortalamas  

Kat l m 
Fonu  21.300 31.220 20.357 5.596 2.799 81.273 

Krediler* 20.625 26.989 24.703 5.081 2.621 80.018 
Toplam 
Aktif  32.851 48.574 38.808 7.960 4.682 132.874 

ROA 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 

TDO 5,09 2,7 5,34 0,21 0,14 3,92 
ube 

Say s  213 386 286 44 30 959 

Personel 
Say s  3.796 5.588 3.989 655 437 14.465 

*Krediler hesaplan rken finansal kiralama alacaklar  da dahil edilmi tir. 
** Kat l m fonu, krediler ve aktif toplam  kalemleri milyon TL olarak gösterilmi tir. 

Kat l m Bankalar  Strateji Belgesi’nde kat l m bankalar n n son on y lda 
bankac l k sektöründen ald klar  pay n %2’den %5,2 düzeyine ç kt  ifade 
edilmektedir. Yeni oyuncular n faizsiz finans sistemine girmesiyle birlikte aktif 
büyüklü ünün bankac l k sektöründeki pay n n 2025 y l nda %15’lik paya 
ç kar lmas  hedeflenmektedir. 

stanbul’un uluslararas  finans merkezi olmas  kapsam nda Dünya 
Bankas , stanbul’da Küresel slami Finans Geli tirme Merkezini kurmu tur. 
Faizsiz finans n ülkemizde geli mesiyle birlikte alternatif finansal eri im 
kanallar n n ve tasarruf oranlar n n artmas , k r lganl klar n azalt lmas  ve 
finansal derinle menin artmas  beklenmektedir.  

4.2.1. Türkiye’de Kat l m Bankac l n n Tarihçesi 

Kat l m bankac l n  k saca ifade etmek gerekirse, dini inançlar  
dolay s yla geleneksel bankalara yat r lmayan, yast k alt nda bulunan Türk 
Liras , döviz, alt n ve k ymetli madenlerin kat l m fonu eklinde kat l m 
bankalar na yat r lmas  ve söz konusu bakiyelerin bina, arsa, ta t, üretim 
deste i gibi alanlarda kar/zarar ortakl  prensibi do rultusunda finansman 
olarak kullan lmas n  sa layan kurulu lar  eklinde tan mlanabilir.  
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Türkiye 1975 y l nda kurulan slam Kalk nma Bankas ’n n ( KB-Islamic 
Development Bank) kurucu üyeleri aras nda yer alm  ve 1984 y l nda ise 
bankan n en büyük ortaklar ndan biri olmu tur. Faizsiz finans sistemine 
uygun olmak, küçük ve orta boy i letmelere hizmet verebilmek maksad yla 
1975 y l nda Devlet Sanayi ve çi Yat r m Bankas  A. . (DES YAB) 
kurulmu  ve 1978 y l na kadar faaliyetlerini devam ettirmi tir.335  

1980'li y llara kadar ithal ikameci büyüme politikalar  izleyen Türkiye 24 
Ocak 1980 kararlar yla ihracata dayal  büyüme stratejisini izlemeye 
ba layarak d  dünyaya aç lmas  süreci h zland r lm  ve sermaye 
hareketleri önündeki engellerin büyük bir k sm  kald r larak yabanc  sermaye 
te vik edilmi tir. 1992’de Sermaye Piyasas  Kurulu’nun (SPK) ve 1983 
y l nda da stanbul Menkul K ymetler Borsas ’n n ( MKB) kurulmas yla birlikte 
sermaye piyasas  araçlar  uygulama alan  bulmu tur. Ayr ca, TCMB 
bünyesinde para piyasalar  kurulmu , bankalar aras  para piyasas  
( nterbank), döviz-efektif piyasas , yetkili müesseseler (döviz büfeleri), 
faktoring, leasing, tüketici finansman irketleri ile sermaye piyasas  arac  
kurumlar  gibi birçok yeni kurum Türk mali sistemine girmi tir.  

Faizsiz bankac l k uygulamas  Türkiye’de 16.12.1983 gün ve 83/7506 
say l  Kanun Hükmünde Kararname ile ba lam t r. Bu tarihten sonra kat l m 
fonlar n  kar/zarar ortakl  esaslar na göre de erlendirmek isteyen 
yat r mc lar paralar n  Özel Finans Kurumlar  (ÖFK-kat l m bankalar ) 
arac l yla finansal sisteme dâhil etmi lerdir.  

4389 say l  Bankalar Kanunu’nun 20 nci maddesinin 6 nc  f kras  
uyar nca kat l m bankalar n n toplad  fonlar n, Güvence Fonu bünyesinde 
garanti alt na al nmas , kat l m bankalar n n Özel Finans Kurumlar  Birli i’nin 
kurulmas  ve faaliyet izni kald r lan kurulu lar n tasfiyesine ili kin özel 
hükümlerin tesis edilmesi kat l m bankalar  için milat niteli indedir.336 

Kat l m bankalar  ilk defa 4389 say l  Bankalar Kanunu’nda 
tan mlanm t r. 5411 say l  Bankac l k Kanunu’nda “Kat l m bankas : Bu 
Kanuna göre özel cari ve kat lma hesaplar  yoluyla fon toplamak ve kredi 
kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulu lar ile yurt d nda 
kurulu bu nitelikteki kurulu lar n Türkiye'deki ubelerini,” ifade etmektedir.  

1998-2005 y llar  aras nda özel finans kurulu lar  ad  alt nda faaliyet 
gösteren kurulu lar n sermaye gereksiniminin bulunmamas , kat l m fonu 
(mevduat) garantisinin bulunmamas  ve konvansiyonel bankac l a göre 
daha az düzenlemelere tabi tutulmas , toplad klar  fonlar  kredi olarak 
kullanabilmeleri bir tür finansal arac l k i lemi oldu undan mezkur kurulu lar 
                                                                 
335 Özulucan Abitter, Özdemir Serkan, a.g.e., s. 15. 
336 Özel Finans Kurumlar  Birli i, Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankac l k “ÖFK’lar n 
Sistemdeki Paylar  Art yor”, 2003, s. 30. 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

154 

gölge bankac l k özelli ine haizdi. Ayr ca bu makalede, 5411 say l  
bankac l k Kanunu’na tabi olduktan sonra kat l m bankas  ad n  alan 
kurulu lar n mevzuat alt yap s n n tamamlanmas , BDDK denetim ve 
gözetimine tabi olmas , TMSF taraf ndan mevduat güvencesinin ba lat lmas  
gibi hayati düzenlemeler 2006 y l ndan sonra bu kurulu lar n art k gölge 
bankac l k statüsünde de erlendirilemeyece ini ifade etmektedir.337 

5411 say l  Bankac l k Kanunu ile birlikte çal ma prensiplerinden 
kaynaklanan ufak-tefek de i iklikler haricinde kat l m bankalar  da art k 
mevduat bankalar  gibi pek çok aç dan ayn  mevzuata tabi olmu tur. Kat l m 
Bankalar n n geleneksel bankalarla ayn  mevzuata tabi olmas n n bir tak m 
avantaj ve dezavantajlar  bulunmaktad r. K saca ifade etmek gerekirse, en 
önemli avantajlar kat l m bankac l n n da standartla mas , uluslararas  
i lemlerde banka itibar n  kullanabilmeleri, bu kurulu lar n da ba bo  
olmad  ve kamu otoritesi taraf ndan denetlenmesi eklinde s ralanabilir. 
Mevzuat n yeknesakla mas n n en önemli dezavantaj  ise bu kurulu lar n 
mevduat bankalar ndan farkl  olmad  ve da t lan kar paylar n n da faizle 
ili kilendirilerek alg  sorunun ortaya ç kmas na yol açmaktad r.  

Kat l m bankac l na ili kin pek çok tan m yap labilmektedir. Kat l m 
bankac l , hukuki olarak anonim irket statüsünde kurulan, kar/zarar 
ortakl na dayanan, alternatif finansman teknikleri ile mali sektörde 
faaliyette bulunan, reel ekonomiyi finanse eden ve bankac l k hizmeti sunan 
kurulu lard r.338  

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A. . 1985'te,  Faisal Finans Kurumu 
A. . 1985'te, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A. . 1989'da, Anadolu 
Finans Kurumu A. . 1991'de, hlâs Finans Kurumu A. . 1995'de, Asya 
Finans Kurumu A. . 1996'da, Ziraat Kat l m Bankas  A. . 2015’te 
faaliyetlerine ba lam t r.  Vak f Kat l m Bankas  A. . 2016 y l nda BDDK 
taraf ndan faaliyet izni alarak çal malara ba lam t r.  

“19 Aral k 1999 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanan Bankalar 
Kanunu’nda De i iklik Yap lmas na ili kin 4491 say l  Kanun ile 4389 say l  
Bankalar Kanunu”nun baz  maddeleri de i tirilerek ÖFK’lar da Bankalar 
Kanunu’na dâhil olmu lard r. 2005 y l nda Anadolu Finans Kurumu A  ile 
Family Finans Kurumu A ’nin genel kurulda ald klar  kararlar do rultusunda 
birle melerine ve banka unvan n n Türkiye Finans Kat l m Bankas  A 339 
olarak de i tirilmesine karar verilmi tir. Kamu sermayesini kullanarak 2015 
y l nda Hazine Müste arl ’n n Ziraat Kat l m Bankas ’n  ve 2016 y l nda da 

                                                                 
337 Dinç, a.g.m., 2015, ss. 121-155. 
338 Abitter Özulucan ve Serkan Özdemir, Kat l m Bankac l , Muhasebe Organizasyonu, 
Uygulamalar, Finansal Tablolar & Ba ms z Denetim, Türkmen Kitapevi, stanbul, 2010, s. 6. 
339 Türkiye Finans Kat l m Bankas  A. ., 31 Mart 2015 konsolide olmayan ba ms z denetim 
raporu. 
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Vak flar Genel Müdürlü ü’nün Vak f Kat l m Bankas ’n  kurmas yla birlikte 
kat l m bankalar  say s  6’ya yükselmi tir.   

5411 say l  Bankac l k Kanunu ile birlikte ÖFK’lar Kat l m Bankalar  ad n  
alm t r. Dünyan n pek çok yerinde slami bankac l k veya faizsiz bankac l k 
ad yla faaliyetlerini yürüten bu tür bankalar n Türkiye’de kat l m bankac l  
ad n  almas  28 ubat sürecinde hükümetin post-modern darbe ile devrilmesi 
ve bu tür bankalar n ye il sermaye gibi vas fland r lmas d r. Odaba , slam 
hukuku kurallar na uygun olarak kurulan ve faaliyetlerini yürüten kat l m 
bankac l  tabirinin slami bankac l k tabirinden daha uygun oldu unu ancak 
slami bankac l k tabirinin kullan lmas nda da bir sak nca olmad n  ileri 
sürmektedir.340 Esas nda “ slami” s fat  kullan larak yap lan bir i teki hatan n 
slama mal edilme riskinden dolay  kat l m bankac l  ve kat l m sigortac l  
terimlerinin slami bankac l k ve slami sigortac l k terimlerinden daha uygun 
oldu unu ifade etmektedir. 1994,1999 ve 2000 y llar nda ekonomik krizlerin 
ya anmas , mevzuat alt yap s n n sa lam olmamas , özkaynak yetersizli i ve 
ürün çe itlili inin s  olmas  bu piyasan n istenen seviyeye gelmesini 
geciktirmi tir.  

5411 say l  Kanun ile birlikte kat l m bankalar  da art k mevduat 
bankalar  gibi pek çok yükümlülük ile kar  kar yad r. K saca ifade etmek 
gerekirse bu tür bankalar da art k, sermaye yeterlilik rasyosu, likidite 
rasyolar , krediler ve kar l klara ili kin yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundad r. Buna kar n, mevduat bankalar  do rudan finansal kiralama 
faaliyeti yapamazken kat l m bankalar  ile kalk nma ve yat r m bankalar  için 
herhangi bir s n rlama yoluna gidilmemi tir. Finansal kiralama i lemlerinde 
mala ve emtiaya dayanan makine, teçhizat, arsa ve bina bulunmaktad r. Bu 
sebeple, kat l m bankalar n n do rudan finansal kiralama i lemlerine 
ba vurabilmeleri bu bankalar n çal ma prensipleriyle uyumlu olmas d r. 

Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi 2015 y l nda yay mlanarak 
gelecek 10 y la ili kin stratejik hedefler aç klanm t r. Kat l m bankac l n n 
son 10 y ldaki seyri izlendi inde bankac l k sektörü içindeki pay n %2’den 
%5,2’ye ç kt  görülmü tür. Söz konusu strateji belgesinde vizyon olarak, 
2025 y l nda aktif büyüklü ünün %15’lik paya ç kar lmas  hedeflenmi tir. Bu 
kapsamda, sektörel strateji ve koordinasyonun sa lanmas , kurumsal alg  ve 
itibar n yönetilerek ürün ve kaynak çe itlili inin geli tirilmesi, dan ma 
kurullar n n tesis edilmesi, insan kaynaklar  niteli inin artt r lmas  amac yla 
sürekli e itimin verilmesi ile sertifikasyon i lemleri en önemli stratejik 

                                                                 
340 Mehmet Odaba , slami Finansta Dan ma Kurullar n n Rolü-Türkiye Örne i, kinci 
Uluslararas  slam Finans  ve ktisad  Konferans , stanbul, 19 Kas m 2015. 
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hedefler olarak kabul edilmektedir.341 Türkiye’de kurulan kat l m bankalar na 
ili kin özet bilgiler a a da s ras yla yer almaktad r. 

4.2.2.  Albaraka Türk Kat l m Bankas  

21 Ocak 1985 gün 10912 say l  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  
yaz s na istinaden “Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A. .” unvan yla 
faaliyetine ba lam t r. Özel Finans Kurumlar , 17 Aral k 1999 tarih 4491 
say l  Kanun ile yap lan de i iklikle, 4389 say l  Bankalar Kanunu 
hükümlerine tabi k l nm lard r. 1 Kas m 2005 gün ve 25983 mükerrer say l  
Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 5411 say l  Bankac l k 
Kanununa göre faaliyetlerini sürdüren Banka’n n unvan  21 Aral k 2005 günü 
yap lan Ola anüstü Genel Kurul karar yla “Albaraka Türk Kat l m Bankas  
A. .” olarak de i tirilmi tir.342 Genel Müdürlü ü stanbul’da bulunan 
Bankan n, 31 Aral k 2015 tarihi itibar yla biri yurt d nda olmak üzere toplam 
213 ubesi ve 3.756 personeli bulunmaktad r. Mezkur tarih itibar yla 
Banka’n n kredi hacmi 17.335 milyon TL, toplanan fonlar  19.756 milyon TL, 
öz kaynaklar  2.104 milyon ve aktif büyüklü ü ise 29.562 milyon TL’dir. 

4.2.3.  Kuveyt Türk Kat l m Bankas  

TCMB’den al nan 28 ubat 1989 tarihli izne istinaden banka “Kuveyt 
Türk Evkaf Finans Kurumu A. .”ad yla kurulmu  olup, faaliyetlerine 31 Mart 
1989 tarihinde ba lam t r. 5411 Say l  Bankac l k Kanunu’na uyum 
sa lanmas  amac yla, Banka’n n 26 Nisan 2006 tarihli ola an genel kurul 
toplant s nda Banka’n n unvan  “Kuveyt Türk Kat l m Bankas  A. .” olarak 
de i tirilmi tir. 31 Mart 2015 tarihi itibar yla Banka hisselerinin %62.32’si 
Kuwait Finance House’a, %18.74’ü Vak flar Genel Müdürlü ü Mazbut 
Vak flar ’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 oran ndaki 
hisseler di er gerçek ve tüzel ki ilere aittir.343 31 Aral k 2015 tarihi itibar yla 
Banka’n n 359 ubesi ve 5.442 personeli bulunmaktad r. An lan tarihte 
Banka’n n kredi hacmi 23.542 milyon TL, toplanan fonlar  27.637 milyon TL, 
özkaynaklar  3.402 milyon TL ve aktif büyüklü ü ise 42.176 milyon TL’dir. 

4.2.4. Türkiye Finans Kat l m Bankas  

“Türkiye Finans Kat l m Bankas  A. .”, Family Finans ve Anadolu Finans 
kurumlar n n birle mesi neticesinde 2005 y l nda kurulmu tur. Türkiye 
Finans’ n %60’l k hissesi 31 Mart 2008 y l nda Suudi Arabistan men eli The 
                                                                 
341 Türkiye Kat l m Bankac l  Strateji Belgesi, 2015-2025, Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i 
Yay n No:5, stanbul, 2015, ss. 5-7. 
342 Albaraka Türk Kat l m Bankas  A. . Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Mart 2015, s.2-10. 
343 Kuveyt Türk Kat l m Bankas  A. . Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Mart 2015, s.1-5. 
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National Commercial Bank (NCB) taraf ndan sat n al nm t r.344 31 Aral k 
2015 tarihi itibar yla Türkiye Finans Kat l m Bankas ’n n ortakl k yap s , 
%67,03 NCB, %22,34 Boydak Grubu, %10.57 Ülker Grubu eklindedir. Söz 
konusu tarihte bankan n birisi yurtd  olmak üzere toplam 286 ubesi ve 
4.132 personeli bulunmaktad r. Bir önceki y l ile kar la t r ld nda banka 
personeli %7,7 oran nda azalm t r. Mezkûr tarihte Banka’n n kredi bakiyesi 
25.527 milyon TL, toplanan fonlar  21.650 milyon TL, özkaynaklar  3.357 
milyon TL ve aktif büyüklü ü ise 38.576 milyon TL’dir. 

4.2.5. Asya Kat l m Bankas  

Bakanlar Kurulu’nun onay ndan sonra Banka ana sözle mesi 25 Eylül 
1996 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay mlanm t r. Bankac l k 
Kanunu’nun yay mlanmas ndan sonra 22 Aral k 2005 tarihinde yap lan 
ola anüstü genel kurul toplant s nda banka unvan  Asya Kat l m Bankas  
A. . olarak de i tirilmi tir.  

Banka’n n 31 Aral k 2014 tarihi itibar yla toplam halka aç kl k oran  
%54,05’tir. Banka’n n 123 pay sahibine ili kin temettü d ndaki ortakl k 
haklar  Kurul’un “3 ubat 2015 tarih ve 6187 say l  Karar ” ile mezkûr tarihten 
itibaren TMSF taraf ndan kullan lmas na ba lan lm t r.345 31 Aral k 2015 
tarihi itibar yla Banka’n n 200 adet ubesi (1 adet yurtd  dahil) ve 2.937 
çal an  bulunmaktad r. Ayn  tarihte bankan n özkayna  1.117 milyon TL, 
krediler 4.310 milyon TL ve kat l m fonlar  ise 3.912 milyon TL’dir. Banka 
kredilerinin takibe dönü üm oran  %33 seviyesi ile rekor düzeyde olup Aral k 
2015 tarihi itibar yla 588 milyon TL zarar aç klanm t r.  

Asya Kat l m Bankas  A. . (Banka)’nin temettü hariç ortakl k haklar  ile 
yönetim ve denetimi 29.05.2015 tarihi itibar yla 5411 say l  Bankac l k 
Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. nolu f kras n n b bendi hükmü gere ince, 
“bankan n faaliyetine devam n n mevduat ve kat l m fonu sahiplerinin haklar  
ve mali sistemin güven ve istikrar  bak m ndan tehlike arz etti i ortaya 
ç kt ndan” Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (BDDK) 
Banka’n n ve Fon’a devredilmesine karar verilmi tir. 

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22.07.2016 gün ve 
6947 say l  Karar  ile; Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonunun (Fon) talebi 
üzerine 5411 say l  Bankac l k Kanunu’nun 107’inci maddesinin son f kras  
uyar nca Asya Kat l m Bankas  A. .’nin faaliyet izni kald r lm t r. 5411 say l  
Bankac l k Kanunu hükümleri gere ince TMSF taraf ndan Asya Kat l m 
Bankas  A. . nezdindeki sigortaya tabi kat l m fonunun ödenmesi ve 

                                                                 
344 Türkiye Finans Kat l m Bankas  A. . Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Haziran 2015, 
s.1-6. 
345 Asya Kat l m Bankas  A. ., Konsolide Ba ms z Denetim Raporu, Aral k 2014. 
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Bankan n do rudan iflas n n istenmesi, mahkemece iflas na karar verilmesi 
halinde iflas tasfiyesinin TMSF taraf ndan yap lmas , iflas karar  verilmemesi 
halinde Bankan n iradi tasfiyesinin 13.01.2011 tarihli ve 6102 say l  Türk 
Ticaret Kanununun anonim irketlerin infisah ve tasfiyesine ili kin 
hükümlerine tabi olmaks z n TMSF taraf ndan yürütülmesi 
kararla t r lm t r.346 

4.2.6. Ziraat Kat l m Bankas  

Kurulu’nun 15 Ekim 2014 tarih ve 29146 say l  Resmi Gazete’de, 
yay mlanan izniyle “Ziraat Kat l m Bankas  A. .”nin tamam  T.C. Hazinesi 
taraf ndan ödenmi  675.000 TL sermayesi ile kurulmu tur. 29 May s 2015 
tarihinde aç l  yap larak faaliyete ba layan Banka’n n merkezi stanbul’dur. 
Banka, Faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ilk kamu kat l m 
bankas  hüviyetindedir.347 Banka sermayesini 24.05.2016 tarih ve 9081 say l  
Resmi Gazetede yay mlanan karar do rultusunda ödenmi  sermayesini 
72.000.000-TL artr larak 747.000.000-TL'ye yükseltmi tir.348 Aral k 2016 
tarihi itibar yla Banka’n n kredi bakiyesi 5.081 milyon TL, kat l m fonlar  5.596 
milyon TL ve aktif büyüklü ü ise 7.960 milyon TL’dir. 

4.2.7. Vak f Kat l m Bankas  

Vak f Kat l m Bankas  A. . Kurul’un 11 ubat 2016 tarih ve 6729 say l  
karar  ile faaliyet izni alm  olup 24 ubat 2016 tarihi itibar yla Kat l m 
Bankac l  Faaliyetlerine ba lam t r. Vak f Kat l m Bankas  A. . 797 milyon 
TL’si T.C. Ba bakanl k Vak flar Genel Müdürlü ü, 2 milyon TL’si Bayezid 
Han-  Sani (II.Bayezid) Vakf , 2 milyon TL’si Mahmut Han-  Evvel Bin 
Mustafa Han (I.Mahmut) Vakf , 2 milyon TL’si Mahmut Han-  Sani Bin 
Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakf  ve 2 milyon TL’si Murat Pa a Bin 
Abdusselam (Murat Pa a) Vakf  taraf ndan tamam  ödenmi  805 milyon TL 
sermaye ile kurulmu tur.349 

30 Nisan 2016 tarihi itibar yla merkez ube haricinde ubesi 
bulunmayan Banka’n n toplam 163 personeli bulunmaktad r. An lan tarihte 
kredi tutar  236 milyon TL, kat l m fonu 227 milyon TL, özkaynaklar 860 
milyon TL ve aktif toplam  ise 1.107 milyon TL bakiye arz etmektedir.   

                                                                 
346 http://www.tmsf.org.tr/2017.tr?bid=227, 01.02.2017. 
347 Ziraat Kat l m Bankas  A. ., Solo Ba ms z Denetim Raporu, Aral k 2015, ss.1-8. 
348 http://www.ziraatkatilim.com.tr/bankamiz/Sayfalar/hakkimizda.aspx, 01.02.2017. 
349 Vak f Kat l m Bankas  A. ., Solo Ba ms z Denetim Raporu, Mart 2016, ss.1-9. 
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4.2.8. Halk Kat l m Bankas  A. .  

Halk Kat l m Bankas  A. . Kurul’un 15.01.2015 tarihli ve 6168 say l  
Karar  ile kurulu  izni alm t r. 5411 say l  bankac l k Kanunu’nun 6. 
Maddesinin gerekçesinde zne ili kin karar n ba vurunun yap ld  ya da 
ba vuruda eksik bulunmas  halinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamland  
tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilece i ve eksikliklerin alt  ay 
içerisinde giderilmemesi halinde ba vurunun geçersiz olaca  hüküm alt na 
al nm t r.  

22.10.2015 tarih ve 6504 say l  Kurul Karar  do rultusunda, “T. Halk 
Bankas  A. .’nin farkl  bir ortakl k yap s  ile ileride yeniden de erlendirilmek 
üzere bu a amada faaliyet izni ba vurusunun yap lmamas na karar verilmesi 
nedeniyle kurulu  izninden vazgeçildi ine ili kin beyan  do rultusunda, Halk 
Kat l m Bankas  A. .'nin kurulu  izninin 5411 say l  Bankac l k Kanununun 
11 inci maddesinin (c) bendi uyar nca” kurulu  izni iptal edilmi tir. 

4.2.9.  hlas Finans Kurumu 

1995 y l nda faaliyete ba layan hlas Finans Kurumu 5 y l gibi k sa bir 
sürede aktif büyüklü ü yakla k yüz kat artarak 901 milyon TL’ye 
yükselmi tir. 2000 y l nda 755 milyon TL kat l m fonu ve kredi hacmine 
ula an hlas Finans Kas m 2000 ve ubat 2001 krizlerinde aktif kalitesi 
bozulmaya ve likidite problemi ya amaya ba lam t r. Grup firmalar na 
kulland r lan kredilerin yüksek olmas , kredi takip oranlar n n artmas , kat l m 
fonu sahiplerinin paras n  geri almak için hlas Finans Kurumuna hücum 
etmesi, yükümlülüklerin varl klar  kar lamamas  gibi nedenler Kurumun 
faaliyet yetkisinin BDDK taraf ndan iptal edilmesine yol açm t r.350 Mezkûr 
Banka’n n o dönede TMSF Güvence Fonu’na tabi olmamas  nedeniyle 
tasfiye i lemleri Türk Ticaret Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde 
yürütülmü tür. 

 hlas Finans Kat l m Bankas n n iflas etmesinden sonra kat l m 
bankac l n n da risk ta yabilece i ve iflasla kar  kar ya kalabilece i daha 
aç k görüldü ünden kat l m bankalar  kendi aralar nda Güvence Fonu 
olu turmu lard r. 5411 say l  Bankac l k Kanunu ile birlikte Kat l m 
bankac l  ad n  alan ÖFK’lar n olu turdu u Güvence Fonu kapat larak 
TMSF bünyesine aktar lm t r. Bu düzenleme ile birlikte geleneksel 
bankalar n hesaplayarak ödedikleri risk odakl  prim uygulamas  kat l m 
bankac l  için de ba lat lm t r. Bu uygulama ba lat ld nda her bir gerçek 
ki iye ait kat l m fonlar  tutar n n 50 bin TL’si ve hâlihaz rda ise 100 bin TL’si 
TMSF garantisi kapsam na al nm t r.  

                                                                 
350 Yusuf Dinç, “Convesion from Shadow Banking to Regular Banking: An Emperical Analysis”, 
The Macrotheme Review, Special Issue IV, 2015, ss. 121-155.  
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4.3. Bankac l k Sektörünün Finansal Rasyolar  

Finansal rasyo analizinde BDDK taraf ndan belirlenen en önemli 
rasyolar ile IMF ve IFSB taraf ndan belirlenen rasyolardan ehemmiyeti 
yüksek olan rasyolar tercih edilmi tir. Ayr ca, tez yaz m nda kullan lan yurtiçi 
verilerin büyük bir k sm  dört farkl  kaynaktan; BDDK nteraktif Ayl k 
Bülten'den, TBB, TKBB veri taban ndan ve TCMB bünyesindeki Elektronik 
Veri Da t m Sisteminden (EVDS) temin edilmi tir. EK’lerde bankac l k 
sektörünün ve kat l m bankalar n n bilançolar , kar/zarar tablolar  ve temel 
finansal rasyolar n detayl  aç klamas  yer almaktad r. Tablo ve grafiklerde 
para birimine ili kin detayl  aç klama yap lmam sa gösterimlerin 1000 TL 
eklinde raporland  anla lmal d r. 

IMF taraf ndan yay mlanan makalede sermaye yeterlili i, aktif kalitesi, 
karl l k, likidite ve kald raç oranlar  gibi temel finansal istikrar rasyolar  
kullan lmaktad r. Sermaye yeterlili i olarak sermaye yeterlilik rasyosu ve 
çekirdek sermaye (Tier 1) rasyolar , aktif kalitesi olarak takibe dönü üm 
oran  (TDO-NPL), karl l k olarak aktif karl l  (ROA) ve özkaynak karl l  
(ROE), likidite ölçüsü olarak likit aktiflerin likit pasiflere oran  ve kald raç 
rasyosu olarak da özkaynaklar n toplam aktife oran  gibi temel rasyolara yer 
verilmektedir. 351  Söz konusu temel rasyolar n yan  s ra literatürde kabul 
edilen ve BDDK taraf ndan yo un bir ekilde kullan lan rasyolardan da 
yararlan lm t r. Literatürde yer alan ve IMF taraf ndan kabul edilen 
rasyolar n büyük bir k sm  bilançolardan, kar/zarar tablosundan ve mizandan 
haz rlanmaktad r.  

4.3.1. Bankac l k Sektörünün Haz r De erler Rasyolar  

4.3.1.1. Net letme Sermayesi  

Net i letme sermayesi (Net Working Capital), organizasyonel ve 
operasyonel faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan sermayedir. 
Bu sermaye nakit olabilece i gibi nakit olmayan varl klardan da olu abilir.  
Nakit olmayan varl klar de erlemeye tabi tutularak kaydedilmek zorundad r. 

352  Net i letme sermayesi k sa vadeli aktiflerden k sa vadeli pasiflerin 
ç kar lmas yla bulunur. Net i letme sermayesinin pozitif olmas  k sa vadeli 
aktiflerin k sa vadeli pasiflerden büyük olmas  anlam na gelir.353   

Net letme Sermayesi= K sa Vadeli Aktifler-K sa 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 i letmenin sermaye giri leri 
sermaye ç k lar ndan daha yüksek olaca  için i letme önümüzdeki bir y l 
içerisinde likidite problemi ya amayacakt r. Tersi durumda ise bankan n k sa 
vadeli yükümlülükleri k sa vadeli aktiflerden yüksek oldu u için her zaman 
likidite riskiyle kar  kar yad r. TBS’nin aktiflerini olu turan kredilerin 
ortalama vadesi 12 ayl k iken pasifte yer alan mevduat n ortalama vadesinin 
bir ayl k olmas  vade uyumsuzlu u problemini ortaya ç karmaktad r. K sa 
vadeli aktiflerden k sa vadeli pasiflerin ç kar lmas  suretiyle bulunan net 
i letme sermayesinin hem kat l m bankalar  için ve hem de konvasnsiyonel 
bankalar için hesaplanan tutarlar a a daki grafikte yer almaktad r. 

Grafik 8: Net letme Sermayesi 

 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Grafik 8’den de görülece i üzere, hem konvansiyonel bankalarda ve 
hem de kat l m bankalar nda net i letme sermayesi bazen pozitif ve bazen 
de negatif de erler alabilmektedir. Konvansiyonel ile kat l m bankalar  
kar la t r ld nda konvansiyonel bankalar n net i letme sermayesinin 
genellikle daha yüksek oldu u görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi, 
konvansiynel bankalar n TCMB’den, interbank piyasalar ndan gecelik 
borçlanabilmeleri ve gerek duyulmas  halinde repo-ters repo i lemlerine 
ba vurabilmeleridir.  Kat l m bankalar n n kar la t klar  likidite problemlerini 
çözebilmek amac yla sukuk i lemlerinin teminata verilebilmesi veya 
Megabank projesinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.  
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4.3.1.2. K sa Vadeli Likidite Rasyolar  

K sa vadeli likidite rasyolar  i letmenin k sa vadeli likiditesini ölçmede 
kullan lan rasyolard r. letmenin k sa vadede faturalar n  ve 
yükümlülüklerini, ödeme güçlü üne dü meden yerine getirebilmesi nedeniyle 
bu rasyolar önem arz etmektedir. K sa vadeli aktif ve pasiflere odaklanman n 
en önemli avantajlar ndan biri varl k ve kaynaklar n defter de eri ile piyasa 
de eri birbirine yak n olmas d r. letmelerin k sa vadeli aktifleri ve pasifleri 
para piyasalar  ve özellikle bankac l k sektörü ile yak ndan ili kilidir. Bu 
sebeple, bu rasyolara likitide rasyolar  da denilmektedir.  

Grafik 9: Vadesiz Mevduat/Toplam Mevdaut ve Özel Cari Hs./Kat l m 
Fonu  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Kat l m bankalar n n özel cari hesaplar n n kat l m fonuna oran  
genellikle mevduat bankalar n n vadesiz mevduat n n toplam mevduat 
oran ndan yüksek oldu u görülmektedir. Bu oran konvansiyonel bankalarda 
%13 ile %20 aras nda de i irken, kat l m bankalar nda %15-27 aras nda 
dalgalanmaktad r. Mevduat ve kat l m bankalar  bu tutarlar için mevduat 
sahiplerine herhangi bir faiz ödeme yükümlülü ü bulunmad  gibi kat l m 
fonu sahiplerine de kar pay  da tma gibi bir zorunluluk bulunmamaktad r. 
Dolay s yla bu at l fonlar n bankalar taraf ndan kullan lmas  neticesinde elde 
edilen faiz ve getiriler bankalara kalmaktad r. Ancak vadesiz mevduat ve 
özel cari hesap sahiplerinin istedikleri zaman bu bakiyeleri bankalardan 
çekme esnekli inin bulunmas  bankalar n yeterli ankes bulundurmalar n  
zorunlu hale getirmektedir.  
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4.3.1.3. Cari Oran (Current Ratio) 

Bu oran dönen varl klar n k sa vadeli pasiflere bölünmesiyle bulunur. 
Söz konusu oran i letmenin k sa vadeli borçlar n  kar layabilme gücünü 
ölçmekte olup %1,5 ile %2 aras nda olmas  beklenmektedir. Faaliyette 
bulunulan sektöre göre bu oran de i mekle birlikte üretime dayal  
i letmelerde stok nedeniyle daha yüksek iken, hizmet sektöründe daha 
dü ük olmas  beklenmektedir. Söz konusu rasyonun birden küçük olmas  net 
i letme sermayesinin negatif oldu unu göstermektedir. Kat l m ve 
konvansiyonel bankalar n 2005-2015 y llar  aras ndaki cari oran geli imi 
a a daki grafikte yer almaktad r.  

Grafik 10: Türk Bankalar n n K sa Vadeli Likidite Rasyosu 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

K sa vadeli aktiflerin k sa vadeli pasiflere oran na bak ld nda kat l m 
bankalar nda bu oran n daha dü ük oldu u görülmektedir. Söz konusu oran 
kat l m bankalar nda 80-100 band nda iken konvansiyonel bankalarda 
genellikle daha yüksek gerçekle mektedir.  

4.3.1.4. Likidite Oran  (Liquidity Ratio- Asit-Test Oran ) 

Likidite Oran ; Haz r de erler, menkul k ymetler, k sa vadeli alacaklar 
toplam n n k sa vadeli yabanc  kaynaklara oranlanmas yla 
hesaplanmaktad r. Genel kabul görmü  kurallara göre Likidite Oran ’n n 1 
olmas  yeterli görülmekle birlikte sektöre göre farkl l k arz etmektedir.  
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Bir ayl k likidite rasyosu oran  2007 öncesinde her iki banka türü için 
%50 oranlar nda gerçekle mi , ancak BDDK’n n likiditeye ili kin 
düzenlemesinden sonra her zaman bu oran n %100’den daha fazla 
gerçekle mi tir.  

Grafik 11: Bir Ayl k Likidite Rasyosu 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

4.3.2. Bankac l k Sektörünün Karl l k Gösterge ve Rasyolar  

Gerek Türk bankac l k sektörü ve gerekse kat l m bankalar  son y llarda 
oldukça yüksek karl l k oranlar  aç klamaktad r. 2008 krizi nedeniyle dünyada 
faaliyet gösteren pek dev banka zaman zaman zarar aç klamas na kar n 
sektörümüzün kar  her y l katlanarak artm t r. A a daki grafikte bankac l k 
sektörünün 2005-2016 dönemlerine ili kin dönem kar  geli imi yer 
almaktad r.  

Grafik 12: Türk Bankac l k Sektörü Dönem Net Kar /Zarar  Tablosu 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 
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Türk Bankac l k Sektörü’nün dönem net kar  2008 küresel krizinin 
ya and  y l ile 2011 y l  haricinde sürekli artmaktad r. 2005 y l nda 5.715 
milyon TL seviyesinde olan dönem net kar  2016 y l nda 37.532 milyon TL 
seviyesine yükselmi tir. Son 12 y l göz önünde bulunduruldu unda TBS’nin 
kar üretme potansiyelinin oldukça yüksek oldu u ve kümülatif bazda 242 
milyar TL vergi sonras  dönem net kar  üretti i görülmektedir.  A a daki 
grafikte ise Türkiye’deki kat l m bankalar n n 2005-2016 y llar  aras ndaki 
dönem net kar  geli imi yer almaktad r 

Grafik 13: Türkiye'deki Kat l m Bankalar n n Dönem Net Kar /Zarar  

Kaynak: TKBB, BDDK 

Yukar daki grafikten de anla laca  üzere, kat l m bankalar n n dönem 
net kar  2014 y l  haricinde sürekli artma trendi göstermektedir. Kat l m 
bankalar n n Aral k 2013 y l nda eri ti i karl l k oran  ancak 2016 y lsonu 
itibar yla a labilmi tir. Bu durumun en önemli sebepleri Asya Kat l m 
bankas n n zarar etmesi ve Türkiye Finans Kat l m bankas n n son y llarda 
yüksek kar üretememesidir. Ayr ca, yeni kurulan kat l m bankalar n n 
ubele me ve operasyonel maliyetinin yüksek olmas  nedeniyle kar üretme 

potansiyelinin s n rl  oldu u dü ünülmektedir. Tüm bunlara ra men 2005 y l  
itibar yla 250 milyon TL olan dönem net kar n n Aral k 2016 döneminde 
1.106 milyon TL’ye yükselmi tir.  

slami bankalar ile konvansiyonel bankalar karl l k aç s ndan 
kar la t r ld nda slami bankalar n karlar n n daha istikrarl  oldu u 
görülmektedir.354 Bu durumun en önemli sebebi kar dengeleme rezervinin 
önemli bir i lev görmesidir. Türkiye’deki meri mevzuata göre, kat l m 
hesaplar  kaynakl  plasmanlar nedeniyle kat l m bankalar n n genel kar l k, 

                                                                 
354 Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, Ouarda Merrouche, a.g.m., 2010. 
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özel kar l k ve TMSF primi gibi maliyetlerle kar  kar yad r. Bu sebeple, 
BDDK söz konusu maliyetler için ve kar dalgalanmalar n  stabil hale 
getirebilmek için günlük kar n %5’ine kadarl k k sm  tutar nda kar dengeleme 
rezervine onay vermektedir.  

4.3.2.1. Net Faiz Marj  ve Net Kar Pay  Marj  

Türkiye’de kat l m bankalar , uzun y llar temerrüde dü en mü terileri için 
ceza uygulamay p, temerrüte dü en kredi miktar n  dövize çevrilerek tahsil 
etme yoluna gitmi lerdir. Ancak döviz kurlar n n dalgal  olmas  ve özellikle 
2002 y l ndan 2010 y l na kadar kurlar n yükselmemesi, bankalar n zarar 
etmesine yol açm t r. Günümüzde, kat l m bankalar n n fetva kurullar ndan 
ald klar  kararlar do rultusunda, temerrüde dü en kredi borçlular na 
konvansiyonel bankac l k sisteminin uygulad  faiz oranlar na yak n bir kar 
pay  tahakkuk ettirmektedirler. Bu fetvalar n gerekçesi olarak, normal 
artlarda mü teriden tahsil edilmesi gereken ancak temerrüte dü üldü ü için 

ödenmeyen paran n, ba ka bir mü terinin finansman nda kullan lmas  
halinde elde edilecek gelirden mahrum kal nmas n n bankan n haks zl a 
u ramas  sonucunu do urdu unu ileri sürmektedir. Bu sebeple, mahrum 
kal nan kar pay  tutar nda bir kar oran n n al nmas n n caiz olaca  fetvas  
al nm t r. Ayr ca, Aktepe gibi bir tak m yazarlar, slam hukukunda kâr 
s n rlamas n n olmad n  ve kâr n faiz oranlar na endekslenerek 
belirlenmesinin yasaklanmad n ; bir tüccar n piyasa fiyat n  a mamak 
kayd yla kâr için faiz oranlar n  kriter alabilece ini, kat l m bankalar n n kâr 
pay  oranlar n  belirlerken merkez bankas n n faiz kararlar n , enflasyon 
oranlar n  ve rekabet ettikleri klasik bankalar n faiz oranlar n  dikkate almakta 
herhangi bir beis bulunmad n  ifade etmektedir.355 

Mevduat bankalar nda kullan lan net faiz marj  terimi kat l m 
bankalar nda net kar pay  marj  eklinde ifade edilmektedir. Bu marj 
bankalar n karl l klar n  belirleyen en önemli kalemlerden birisidir. Net faiz 
marj  (NIM), kredi ve menkul k ymetlerden sa lanan faiz gelirlerinden 
mevduata ve borçlulara ödenen faiz giderlerinin fark n n toplam aktiflere 
oran  eklinde hesaplanmaktad r.356 Ba ka bir tan ma göre net faiz marj , faiz 
gelirleri ile faiz giderleri aras ndaki fark n gelir getiren aktiflere bölünmesiyle 
bulunur.357 Net faiz marj  hesaplan rken genellikle operasyonel maliyetler, 
banka rezervlerinin alternatif f rsat maliyeti, para arz n n miktar , kredi 

                                                                 
355 shak Emin Aktepe, slam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankac l k, Erkam 
Matbaas , stanbul, 2010. 
356Hubbard, 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 olas l , kredi ve mevduat faiz oranlar  gibi önemli kalemler 
kullan l r. 358  

Net faiz marj n n bulunmas  için birinci a ama net faiz gelirinin 
bulunmas  gerekmekte olup toplam faiz gelirlerinden toplam faiz giderleri 
ç kar lmaktad r. kinci a amada ise bulunan net faiz geliri toplam varl klara 
bölünerek net faiz marj  bulunmaktad r. Kat l m bankalar n n net kar pay  
gelirlerinin toplam aktiflere oran  da net kar pay  marj  olarak bilinir. 

i) Net Faiz Geliri= Toplam faiz gelirleri - Toplam faiz giderleri 

(Net Kar Pay  Geliri= Toplam kar pay  gelirleri - Toplam kar pay  
giderleri) 

ii) Net Faiz Marj  = Net faiz geliri / Ortalama toplam varl klar 

(Net Kar Pay  Marj  = Net kar pay  geliri / Ortalama toplam varl klar) 

Net faiz marj  rasyosu, bir anlamda ortalama aktiflerle yarat lan net faiz 
gelir marj n n ortalama toplam aktiflere oran d r. Net faiz marj  bankalar n 
arac l k maliyetlerini (intermediation costs) gösteren temel kriter ve ayn  
zamanda sistemdeki etkinli in ölçülmesinde öncü gösterge oldu undan 
önem arz etmektedir.  Bu marj n aç lmas  yat r mc lar n bankac l k 
sisteminden uzakla mas na ve mali sektörün geli iminin olumsuz 
etkilenmesine yol açmaktad r. Bankalar n faiz marjlar  dönem ba nda (ex 
ante) ve dönem sonunda (ex post) olmak üzere iki ekilde 
hesaplanmaktad r.359 

Dünyadaki slami bankac l k sektörünün net kar marj  2008 y l nda 
%1,51 oran nda iken 2013 y l nda %0,96 oran nda gerçekle mi tir.  S k  
para politikas , ekonominin durgunlu a girmesi, makro ihtiyati politikalar n 
s k la t r lmas  nedeniyle kar marjlar  son y llarda dü mü tür.360 Türk 
Bankac l k Sektörünün Net Faiz Marj /Net Kar Pay  Marj  2005-2015 
dönemleri için a a daki tabloda yer almaktad r. 

                                                                 
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 Bankac l k Sisteminde Net Faiz Marj n n Modellenmesi, 
Çal ma Raporlar , Haziran 2001. 
360 slamic 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 Bankac l k Sektörü Net Faiz Marj  ve Net Kar Pay  Marj 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Grafik 14’den bak ld nda Türk bankac l k sektörünün net faiz marj  ile 
kat l m bankalar n n net kar pay  marj n n baz  dönemler hariç genellikle bir 
birine yak n seyretti i görülmektedir. 2005-2015 y llar n  kapsayan süreçte 
kat l m bankalar n n net kar pay  marj  ortalamas  4,44 iken konvansiyonel 
bankalar n net faiz marj  ortalamas  ise 4,36 oran nda gerçekle mi tir. 
Ülkemizdeki bu oranlar n dünyadaki faiz/kar marjlar yla kar la t r lmas  
durumunda oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Bu ayr mada kat l m 
bankalar m z n kar payla m oranlar n n 80-20 seviyelerinde gerçekle mesi 
ve mevduat bankalar m z n ise ilgili periyotta azalan faiz ortam ndan elde 
etti i verim etkilidir.  

4.3.2.2. Aktif Karl l   

Aktif kârl l  (Return on Assets-ROA) oran  bankan n vergi sonras  
kar n n toplam aktifler ortalamas na bölünmesiyle bulunur. Bu rasyo ile 
dönem net kar  ve ortalama toplam aktifler ili kilendirilmektedir. Ortalama 
toplam aktiflerle yarat lan net kar n ortalama toplam aktiflere oran n n 
artmas , bankan n plasmanlar n  ne derece karl  yat r mlara yönlendirdi ini 
göstermektedir. 

ROA= Vergi Sonras  Kâr/Toplam Aktif Ortalamas  

Türkiye’de 2005-2015 dönemleri için kat l m bankac l  ve 
konvansiyonel bankac l n aktif kârl l  kar la t rmas  a a daki tabloda 
gösterilmi tir. 
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Grafik 15: Mevduat ve Kat l m Bankalar  Aktif Karl l   

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Grafik 15’ten Türkiye’de kat l m bankac l n n aktif karl l  baz nda 
2009 y l na kadar konvansiyonel bankalara nazaran daha iyi performans 
gösterdi i ancak sonraki y llarda ise daha dü ük performansla çal t  
görülmektedir. Bank Asya’n n TMSF bünyesinde bulunmas  ve son y llarda 
zarar aç klamas  nedeniyle hesaplamada dikkate al nmazsa kat l m 
bankalar n n son 10 y ldaki aktif karl l  ortalamas  %2,02 oran  ile 
konvansiyonel bankalar n %2,13 oran na yak n gerçekle mi tir. Özkaynak 
karl l  için de durum benzerdir.  

4.3.2.3. Özkaynak Kârl l   

Özkaynak kârl l  (Return on Equity-ROE), bir bankan n vergi sonras  
kar n n toplam özkaynaklara bölünmesi ile bulunur. Bir anlamda banka 
ortaklar n n koydu u sermayenin hangi oranda karl  oldu unu ifade 
etmektedir.  Bu sebeple, banka faaliyetlerinden elde edilen aktif karl l  
yerine özkaynak karl l na daha fazla önem verilmektedir. Özkaynak karl l  
rasyosu, bankan n vergi sonras  net kar n n toplam özkayna a oran  ile 
bulunmaktad r.361 Söz konusu rasyo a a da yer ald  ekilde 
hesaplanabilmektedir. 

ROE= Vergi Sonras  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 Bankac l k Sektörünün 2005-2015 dönemleri için özkaynak karl l  
a a daki Grafik 16’te yer almaktad r. 

Grafik 16: Mevduat ve Kat l m Bankalar  Özkaynak Karl l  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Kat l m bankac l n n özkaynak karl l  2005-2008 y llar  aras nda 
konvansiyonel bankalar n üstündedir. Mezkûr rasyo küresel krizle birlikte 
tersine dönmü  ve konvansiyonel bankalarda 2012 y l na kadar daha 
yüksek, ancak sonraki dönemde birbirine yak nsam t r. Türkiye’de 2005-
2015 y llar  aras nda kat l m bankalar n n özkaynak karl l  %18,70 oran nda 
gerçekle irken konvansiyonel bankalarda bu oran %19,17 oran ndad r. Bank 
Asya’n n hariç tutulmas  durumunda kat l m bankalar n n özkaynak karl l k 
oran  %19,25 oran na yükselmektedir. Aktif ve özkaynak karl l  bak m ndan 
kat l m bankalar n n görece dü ük sermaye yeterlilik rasyolar na ra men 
konvansiyonel bankalarla yak n de er almas  güçlü karl l klar  bulundu una 
i arettir. Dünyadaki finansal kurulu larla kar la t r ld nda Türk bankac l k 
sektörünün özkaynak karl l klar  oldukça yüksektir.  

 

4.3.2.4. Türk Bankac l k Sektörü Sermaye Yeterlilik Rasyosu  

Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) mevcut öz kaynaklar ile bankan n 
alabilece i potansiyel risk tutarlar n n ölçüldü ü en önemli rasyodur. Bu 
rasyo özkaynaklar n düzeyi ile bankan n faaliyetleri aras ndaki ili kinin de 
ölçülmesini sa lar. Basel düzenlemelerine göre %8 oran nda olan SYR’nin 
tutturulmas , raporlanmas  ve idame ettirilmesi gerekmektedir. Türk 
bankac l k sisteminde de SYR’nin %8 oran nda hesaplanmas , off shore 
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ubesi bulunan bankalar n ve yeni ube açmak isteyen bankalar n da 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf ndan al nan karar 
uyar nca, ”Hedef Rasyo” diye tabir edilen %12 oran n  tutturmas  
gerekmektedir.  Ayr ca, küresel krizin dünya piyasalar nda derinle mesi 
nedeniyle Kurul’un 21.09.2011 tarih ve 4383 say l  karar uyar nca belli bir 
süreli ine baz  bankalar için 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, Bankalar n hedef sermaye yeterlili i oran  farkl la t r lm t r. Söz 
konusu ihtiyati uygulamaya gerek kalmad ndan hali haz rda konvansiyonel 
ve kat l m bankalar n n %12 oran n  sa lamas  beklenmektedir. 

Grafik 17: Mevduat ve Kat l m Bankalar n n Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

4.3.2.5. Mevduat ve Kat l m Bankalar n n Takibe Dönü üm Oran   

Takibe dönü üm Oran  (TDO) kulland r lan kredilerden yüzde kaç n n 
takibe intikal etti ini gösteren bir orand r. Rasyonun yüksek olmas  bankan n 
kredi riski yönetimi bak m ndan olumsuz de erlendirilir. Türk Bankac l k 
Sektörünün kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar n takibe dönü üm 
oranlar  2005-2015 dönemleri için a a daki tabloda gösterilmi tir.  
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Grafik 18: Mevduat ve Kat l m Bankalar n n Takibe Dönü üm Oranlar  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Yukar daki tabloda TBS’nin takibe dönü üm oranlar  yer almaktad r. 
Kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar kar la t r ld nda takibe 
dönü üm oranlar n n birbirine çok yak n gerçekle ti i görülmektedir. 
Ülkemizde ya anan Kas m 2000 ve ubat 2001 krizlerinden sonra takibe 
dönü üm oranlar  %12-15 seviyelerine yükselmi  bulunmaktayd . Ekonomik 
ve siyasi istikrar n sa lanmas ndan ve bankac l k sektöründe s k  
düzenlemelerden sonra takip oranlar  peyderpey dü meye ba lam t r. 
Sonraki dönemlerde en yüksek TDO 2008 küresel krizin ya and  dönemde 
kat l m bankalar nda görülmektedir. Bu oran kat l m bankalar nda %5.73 iken 
konvansiyonel bankalarda %5.56 oran nda gerçekle mi tir. En dü ük oran 
ise kat l m bankalar nda 2014 y l nda %2,22 oran nda gerçekle mi tir. Aral k 
2015 dönemine bak ld nda ise TDO rakamlar n n birbirine çok yak nsad , 
kat l m bankalar nda bu oran n %2,94 iken konvansiyonel bankalarda ise 
%3.09 oran nda oldu u görülmektedir. 

 

4.3.2.6. ube Ba na Aktif  

ube ba na aktif, ortalama toplama aktiflerin ortalama ube say s na 
oranlanmas yla hesaplanmaktad r. ube ba na dü en aktifin büyük olmas  
ubelerin performans n n daha yüksek oldu una i aret etmektedir. Kat l m 

bankalar  ve konvansiyonel bankalar n 2005-2015 dönemleri için ube 
ba na dü en aktif oranlar  a a daki ekilde yer almaktad r. 
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Grafik 19: Türk Bankac l k Sektörü ube Ba na Dü en Aktif (Bin TL) 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Türk bankac l k sektörünün ube ba na dü en aktifleri son on y ll k 
süreçte sürekli artmaktad r. Kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar 
kar la t r ld nda art  trendinin ayn  do rultuda oldu u ancak son 
dönemlerde makas n konvansiyonel bankalar lehine biraz aç ld  
görülmektedir.  

4.3.2.7. ube Ba na Personel 

Bu rasyo bankan n ube ba na dü en personel say s n  
göstermektedir. Söz konusu rasyosunun dü ük olmas , bankan n teknoloji 
yo un çal t n n göstergesi olabilir. Ancak daha sa l kl  bir kar la t rma 
yapabilmek için personel ba na dü en kar rakam na da bakmak 
gerekmektedir. Türk Bankac l k Sektörünün 2005-2015 dönemleri için ube 
ba na dü en personel say s  a a daki grafikte yer almaktad r 

Grafik 20’den görülece i üzere konvansiyonel bankalarda ube ba na 
dü en personel say s  2008 y l ndan itibaren sürekli dü mektedir. Kat l m 
bankalar nda ube ba na dü en personel say s  2008 y l na kadar artm  
ancak sonraki dönemlerde sürekli azalm t r. Aral k 2015 dönemi itibar yla 
konvansiyonel bankalarda ube ba na dü en personel say s  17,54 iken 
kat l m bankalar nda ise 15,33 olarak gerçekle mi tir. 
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Grafik 20: Türk Bankac l k Sektörü ube Ba na Personel 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

4.3.2.8. Personel Ba na Vergi Öncesi Kar 

Personel ba na kar  gösteren bu rasyo, bankan n karl l n n yan  s ra 
personel verimlili i hakk nda da bilgi vermektedir. 

Grafik 21: Bankac l k Sektörü Personel Ba na Vergi Öncesi Kar 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 
 

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00
20

05
-1

20
05

-7
20

06
-1

20
06

-7
20

07
-1

20
07

-7
20

08
-1

20
08

-7
20

09
-1

20
09

-7
20

10
-1

20
10

-7
20

11
-1

20
11

-7
20

12
-1

20
12

-7
20

13
-1

20
13

-7
20

14
-1

20
14

-7
20

15
-1

20
15

-7

Kat l m Konvansiyonel

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

20
05

-1
20

05
-7

20
06

-1
20

06
-7

20
07

-1
20

07
-7

20
08

-1
20

08
-7

20
09

-1
20

09
-7

20
10

-1
20

10
-7

20
11

-1
20

11
-7

20
12

-1
20

12
-7

20
13

-1
20

13
-7

20
14

-1
20

14
-7

20
15

-1
20

15
-7

Kat l m



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

175 

Grafik 21’dan de anla laca  üzere konvansiyonel bankalar n personel 
ba na vergi öncesi kar  kat l m bankalar na göre her zaman daha yüksektir. 
Kat l m bankalar nda y llar itibar yla personel ba na vergi öncesi kar  50-100 
bin TL aras  iken mevduat bankalar nda bu tutar genellikle 100-150 bin TL 
aras ndad r. Bu durum konvansiyonel banka personelinin daha verimli 
çal t na i aret etmektedir.  

4.3.3. Bankac l k Sektörünün Yo unla ma Oran  

IMF taraf ndan yay mlanan makalede, bankac l k alan ndaki 
yo unla ma ve da l m ölçüsü olarak Harfindahl endeksi kullan lmaktad r. 
Bu endeks 0<HI<1 aras nda yer almaktad r. ayet piyasada sadece tek bir 
banka varsa bu endeks 1 bulunur ve piyasada tam yo unla ma var 
demektir. Piyasada ayn  aktif büyüklü üne sahip 100 tane banka varsa bu 
oran 0,01 eklinde bulunur. K saca ifade etmek gerekirse, bankac l k 
sektöründe bu endeks de erinin 0,10’un alt nda olmas  göreli olarak s n rl ; 
oran n ise 0,18 üzerinde olmas  durumunda yo unla man n yüksek oldu u 
ifade edilmektedir.362 2005-2015 y llar  aras ndaki bankac l k sektörü ile 
kat l m bankalar n n yo unla ma oran  a a daki tabloda yer almaktad r.  

Grafik 22: Bankac l k Sektörü ve Kat l m Bankalar n n Yo unla ma 
Oran  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Türk bankac l k sektörünün 2005-2015 y llar  aras ndaki yo unla ma 
oran n n oldukça dü ük oldu u ancak kat l m bankalar n n oyuncu say s n n 
dü ük olmas  nedeniyle yüksek oldu u görülmektedir. Bankac l k 
                                                                 
362 Joseph Crowley and Others, Pilot Project on Concentration and Distribution Measures for a 
Selected Set of Financial Soundness Indicators, IMF Working Paper, 2016. 
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sektöründeki bu oran 0,079 ile 0,093 aras nda de i mektedir. Kat l m 
bankalar nda ise bu oran 0,25 ile 0,29 aras nda de i mektedir. Asya kat l m 
bankas n n sektörden ç kmas  nedeniyle bu oran 2015’te azda olsa 
yükselmi tir. slami finans alan ndaki oyuncu say s n n artmas na ba l  
olarak kat l m bankalar ndaki yo unla ma endeksinin dü mesi 
beklenmektedir. Nitekim Ziraat Kat l m ve Vak f Kat l m bankalar n n sektöre 
girmesinden sonra bu oran dü me e ilimine girmi tir.  

4.3.4. Di er Rasyolar 

4.3.4.1. Kald raç Oran  

Kald raç oran   (Leverage Ratio), banka yat r mlar n n kaçta kaç n n 
yabanc  kaynaklarla yap ld n  ölçmeye yarayan bir rasyodur. Banka 
kald raç oran , bankan n toplam aktiflerinin özkaynaklara oran n  ifade 
etmektedir. Bu oran n yüksek olmas  durumunda aktiflerdeki bir zarar n 
özkaynaklardaki zarar n daha yüksek olmas na yola açmaktad r.363  

Kald raç Oran  = Toplam Aktifler / Toplam Özkaynaklar 

Grafik 23: Konvansiyonel Bankalar ve Kat l m Bankalar n n Kald raç 
Oran  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Örne in, banka aktifinin %1’ini kaybederse ve kald raç oran  10 ise 
banka özkayna ndan %10 oran nda sermaye erimesiyle kar  kar ya 

                                                                 
363 Hubbard, R.Glenn, O’brien, A.Patrick, a.g.e., s. 291. 
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kalacakt r. 2008 Global finans krizinde kald raç oranlar n n %100’lere 
varmas  nedeniyle pek çok büyük banka ba ta olmak üzere, yat r m 
bankalar  ve sigorta irketleri özkaynaklar n n tamam n  kaybederek iflas 
etmi tir. Bu sebeple, Basel III ve ABD`de Dodd-Frank yasas  ile getirilen 
yeniliklerden en önemlisi bankalar n kald raç oranlar n n s n rland r lmas d r.  

4.3.4.2. Finansman Oran   

Finansman Oran  (Financial Ratio), bankan n yabanc  kaynaklar n n 
özkaynaklar n n kaç kat  oldu unun gösteren borçlanma çarpan d r. Bu oran 
bir birim özkayna a kar l k ne kadar yabanc  kaynak oldu unu gösterir. Söz 
konusu oran n yüksek olmas  maliyetli yabanc  kaynak büyüklü ünün fazla 
oldu una i aret eder.  Rasyonun yüksekli i banka mali bünyesi aç s ndan 
olumsuz de erlendirilmektedir. Türk bankac l k sektörünün 2005-2015 
dönemleri için borçlanma oran  a a daki tabloda yer almaktad r. 

Grafik 24: Türk Bankac l k Sektörü Finansman Oran  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Grafik 24’de kat l m bankalar n n finansman oran  baz  dönemlerde 
konvansiyonel bankalar n üstünde, ancak baz  dönemlerde ise alt nda 
gerçekle mi tir. Finansman oran  son 10 y l boyunca kat l m bankalar nda 
5,2 oran nda gerçekle irken konvansiyonel bankalarda ise 7,7 kat 
gerçekle mi tir. Bu iki kalem dünyadaki finansal kurulu lar ile 
kar la t r ld nda nispeten küçük kalmakla birlikte konvansiyonel bankalar 
kat l m bankalar na nazaran borçlanmaya daha fazla önem vermektedir.   
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4.4. Kat l m Bankalar n n 2025 Hedefi 

2 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. 
Kalk nma Plan  kapsam nda faizsiz finans sektörünün 2025 y l nda 100 
milyar USD aktif büyüklü üne ula arak piyasa pay n n %15’lere ç kar lmas  
hedeflenmektedir. Bu hedeflere ula abilmek için, stanbul’un öncelikli olarak 
yerel, bölgesel ve en sonunda küresel bir faizsiz finans merkezi haline 
getirilebilmesi gerekmektedir. A a daki grafikte kat l m bankalar  ve 
konvansiyonel bankalar n son 12 y l içerisindeki paylar  ve performanslar  
yer almaktad r.  

Grafik 25: Kat l m Bankalar  ve Konvansiyonel Bankalar n Pay  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Türk bankac l k sektörünün 2005-2015 y llar  aras ndaki bilanço ve kar 
zarar tablolar  ekte yer almakla birlikte (Ek:1, 2, 3, 4) yukar da yer alan 
grafikten de anla laca  üzere, kat l m bankalar n n 2005 y l nda Türk 
bankac l k sektöründen ald  pay %2,4 iken 2013 y l nda %5,5’e yükselmi  
ve Asya Kat l m Bankas  A. .’nin TMSF’ye devredilmesinden sonra bu oran 
%4,7’e gerilemi tir. Kat l m bankalar n n aktif toplam  2005-2010 döneminde 
y ll k %34,2 oran nda art  kaydederken, 2011-2016 y llar  aras nda ise 
ortalama %20,5 oran nda gerçekle mi tir. Söz konusu art  oranlar  
konvansiyonel bankalar için s rayla %19,4 ve %17,9 oran nda 
gerçekle mi tir. Bu varsay mlar alt nda, mezkur art  oranlar  önümüzdeki 
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y llarda gerçekle se bile kat l m bankalar n n bankac l k sektöründen alaca  
pay n %15’i bulmas  imkans z görünmektedir.  

Geçmi  dönem kat l m ve konvansiyonel bankalar n aktiflerinin y ll k 
art  h z  göz önünde bulundurularak 2 tane senaryo haz rlanm t r. Birinci 
senaryoda kat l m bankalar n n Aral k 2005-2016 dönemlerindeki y ll k art  
oran  göz önünde bulundurulmu tur. Söz konusu senaryoya ili kin veriler 
a a daki tabloda yer almaktad r.  

Tablo 7: Kat l m Bankalar n n 2025 Hedefine Ula ma Senaryosu 1 

Her ki Sektör Son 11 Y ll k Art  Oran  ile Büyürse 

Y llar Kat l m* Konvansiyonel* 
Kat l m  
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 taraf m zdan haz rlanm t r.  
* Kat l m bankalar  son 11 y lda y ll k %22,9, konvansiyonel bankalar ise %16,46 oran nda 
artm t r. 

Yukar da yer alan Senaryo 1’de aktif büyüklü üne göre kat l m 
bankalar n n y ll k %22,9 oran ndaki art a kar n konvansiyonel bankalarda 
bu oran %16,46 olarak gerçekle mi tir. Bu oranlar n önümüzdeki 
dönemlerde hem konvansiyonel ve hem de kat l m bankalar  için 
gerçekle ece i varsay m  alt nda 2025 y l nda konvansiyonel bankalar n aktif 
büyüklü ü 10.241 milyar TL, kat l m bankalar  için ise bu tutar n 850 milyar 
TL gerçekle mesi beklenmektedir. Türkiye’nin son 11 y lda yakalad  
yüksek büyümenin yan  s ra dünyadaki para bollu unun bir k sm n n 
geli mekte olan ülkelere hareket etmesi Ülkemizde gerek bankac l k 
sektörünün ve gerekse kat l m bankac l n n yüksek büyüme performans  
göstermesine yol açm t r. kinci senaryoda ise konvansiyonel bankalar n 
son 5 y ldaki büyüme performans  göz önünde bulundurulmu tur. 
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Tablo 8: Kat l m Bankalar n n 2025 Hedefine Ula ma Senaryosu 2 

Konvansiyonel Son 5 Y ll k Büyüme H z  le Büyürse 

Y llar Kat l m Konvansiyonel* 
Kat l m  
Pay (%) 

2016          132.873.497    2.598.173.044          5,11     
2017          171.247.363    2.971.270.693 5,76     
2018          220.703.601    3.397.945.165 6,50     
2019          284.442.801    3.885.890.090 7,32     
2020          366.589.882    4.443.903.907 8,25     
2021          472.461.041    5.082.048.508 9,30     
2022          608.907.789    5.811.830.674 10,48     
2023          784.760.358    6.646.409.559 11,81     
2024      1.011.399.150     7.600.833.972 13,31     
2025      1.303.491.225     8.692.313.730 15,00     

Kaynak: Bu tablo taraf m zdan haz rlanm t r.  
 * Konvansiyonel bankalar son 5 y lda ortalama %14,36 oran nda büyümü tür.  

Kat l m bankalar n n son 5 y ldaki büyüme performans  %15,44 iken 
konvansiyonel bankalar n art  h z  y ll k %14,36’d r. Bu art  oranlar  ayn  
ekilde gerçekle ecek olursa kat l m bankalar n n sektör pay n  %15’e 

ç karmas  mümkün de ildir. Bu sebeple, bu senaryoda konvansiyonel 
bankalar n y ll k %14,36 oranlar n  önümüzdeki dönemlerde sürdürece i 
varsay m  ile hareket edildi inde konvansiyonel bankalar n 2025 y l nda 
8.692 milyar TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Bu tutar n %15’i 
hesapland nda kat l m bankalar m z n 2025 y l nda aktif büyüklü ünü 
1.303 milyar TL’ye ç karmal d r. Kat l m bankalar n n aktiflerini bu tutara 
getirebilmesi yakla k olarak aktiflerinin 10 kat artt r lmas  anlam na 
gelmektedir. Yap lan hesaplamada kat l m bankalar n n bu hedefleri 
gerçekle tirebilmesi için önümüzdeki y llarda her y l ortalama %28,88 
oran nda büyümesi gerekir. K saca ifade etmek gerekirse, kat l m 
bankalar n n %15 hedefini gerçekle tirebilmesi için 2025 y l na kadar kat l m 
bankalar n n her y l konvansiyonel bankalar n iki kat  oran nda büyümesi 
gerekmektedir. Ayr ca, ikinci senaryodaki art  oran n n özkaynaklara 
uyarlanmas  neticesinde haz rlanan 3. senaryo a a da yer almaktad r. 
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Tablo 9: Kat l m Bankalar n n 2025 Hedefine Ula ma Senaryosu 3 

Kat l m Bankalar  Özkaynak Senaryosu 
Y llar 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 taraf m zdan haz rlanm t r.  
 
Yukar daki senaryoya göre aktiflerin y ll k %14,36 oran nda artmas  

durumunda toplam aktiflerin 2025 y l na kadar 9,81 kat artmas  
gerekmektedir. Bu art  oran n n özkaynaklara uyarlanmas  durumunda 
kat l m bankalar n n özkaynaklar n n 11.493 milyon TL olan özkaynaklar n n 
112.751 milyon TL’ye ç kmas  gerekmektedir. Di er taraftan, kat l m  
bankalar n n y ll k özkaynak art n n aktif oran yla ayn  oranda artt  ve elde 
edilen dönem karlar n n tamam n n özkaynaklara eklenmesi durumunda 
kat l m bankalar n n 2025 y l nda ula abilece i özkaynak tutar  38.452 
milyon TL’ye yükselmektedir. Kat l m bankalar n n bu hedefi 
gerçekle tirebilmesi için yakla k olarak ilave 75 milyar TL özkayna a ihtiyaç 
bulunmaktad r. Bu hedeflere ula abilmek için yeni oyuncular n kat l m 
bankac l  piyasas na girmesi veya var olan konvansiyonel bankalar n 
dönü mesi gerekmektedir.  

slami finans ve konvansiyonel bankac l n uyguland  ülkeler 
aç s ndan kar la t r lma yap ld nda slami Sektörlerin Geli im Endeksi 
s ralamas nda Türkiye’nin 18 puanla ancak 13 üncü s rada yer ald  
görülmektedir. Pek çok farkl  kategoride s ralama yap lmakla birlikte 
genellikle bu endekslerin içerisinde slami finansa ili kin ayr  bir mevzuat n 
haz rlanmas , eria kurullar n n tesis edilmesi, slami finans alan nda 
faaliyette bulunan üniversite ve ara t rma merkezlerinin  tesis edilmesi, 
slami banka ve ube say s , yay mlanan makale say s ,  slami yönetim 
ilkelerine uyumluluk ilkelerinin belirlenmesi, ara t rma raporlar  ile sosyal 
sorumluluk ilkeleri kapsam nda karz-  hasen ve zekat fonlar n n kurulmas  
gibi etkenler dikkate al nmaktad r.  
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slami bankac l n ba ar l  olabilmesi için 3 a aman n ba ar yla 
bitirilmesi gerekti i ifade edilmektedir. Birinci a ama, slami bankac l k 
dü üncesinin aç k bir ekilde ortaya konmas  ve teorinin detayl  ekilde 
aç klanmas  gerekmektedir. kinci a amada, teoriyi uygulamaya koyacak 
nitelikli deneyime sahip insan kayna n n bulunmas d r. Son a amada ise, 
toplumun e itilmesi ve fark ndal n olu turulmas d r.364 Kanaatimizce slami 
bankalar n ba ar l  olabilmesi için yukar da say lan maddelere ilave olarak 
öncelikle slam ahlak n  merkeze alan bir anlay  benimsemeleri, devletin, 
kat l m bankalar n n ve mü terilerin sisteme inanmas  ile piyasa 
oyuncular n n etkinliklerini artt rarak konvansiyonel bankalarla rekabet 
etmeleri önemli bir husustur. Zira faiz hassasiyeti bulunan insanlar n her 
hâlükârda kat l m bankalar n  tercih edece i varsay m ndan hareket edilerek 
etkinli in sa lanamad  durumda kat l m bankas n n ba ar l  olma ans  
bulunmamaktad r. Bu sebeple, slami finansal kurulu lar n slami yönetim 
ilkelerine uyumluluk sa lamalar , effafla malar , kamuoyunu aç kça 
bilgilendirmeleri ve etkinliklerini artt rarak konvansiyonel bankalarla yar r 
hale gelmeleri en önemli hususlard r.  

Hükümetin faizsiz finans alan ndaki destekleri neticesinde Ba bakan 
yard mc s na ba l  üst kurul ba kanlar n n belirli periyodlarla i tirak etti i 
faizsiz finans koordinasyon kurulu tesis edilmi tir. slami finansa alan nda 
regülasyonlar n hayata geçirilmesi ve uluslararas  standartlar n kabul 
edilebilmesi için BDDK nezdinde ayr  bir daire tesis edilmekle birlikte di er 
kamu kurumlar  nezdinde de çal malar ba lat lm t r.  

Faizsiz finans alan ndaki pastam z  büyütebilmek için kamunun gerekli 
regülasyonlar  bir an önce hayata geçirmesi, kat l m bankac l nda piyasa 
yap c l  sisteminin kurulmas , likidite ihtiyac n  çözmek üzere Megabank 
projesinin hayata geçirilmesi; piyasa oyuncular n n yeni finansal ürün 
geli tirmesine odaklanmas , insan kayna n  daha nitelikli hale getirmesi, 
fintech, melek yat r mc , giri im sermayesi ve dijital bankac l k gibi alanlara 
yat r m yapmas  gerekmektedir. Ayr ca, mü teriler nezdindeki olumsuz 
alg n n giderilebilmesi amac yla, kongreler, konferanslar ve sempozyumlar 
düzenleyerek finansal okur-yazarl l n olu turulmas , ara t rma 
merkezlerinin ve üniversitelerin kurularak slami finans ile ilgili makale, kitap 
ve raporlar n yay mlanmas  son derece önem arz etmektedir.   

  

                                                                 
364 M. Ahmet ez-Zerka ve A. Muhammed Abdülaziz en-Neccâr, Çeviren: Hayrettin Karaman, 
slama Göre Banka ve Sigorta, www.HayrettinKaraman.net, 10.06.2016. 
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5. Bölüm 

Kat l m Ve Mevduat Bankalar n n Monte Carlo Simulasyonu Ve 
Regresyon Yöntemleri le Mukayeseli Analizi 

Bu bölümde kat l m ve mevduat bankalar n n monte carlo simülasyonu 
ve regresyon analizlerine yer verilmi tir. Veriler olu tururken Aral k 2005 ile 
Aral k 2015 dönemlerini kapsayan 132 ayl k data kullan lm t r. Ancak, bu 
büyüklükte ayl k datan n temin edilemedi i baz  kalemler için Haziran 2010-
Aral k 2015 dönemlerini kapsayan 67 ayl k veri kullan lm t r.  

5.1. Literatür ncelemesi  

Bu çal man n birinci bölümünde slami finans ve konvansiyonel finans n 
kar la t r lmas n  yapan detayl  literatür taramas  yap lm t r. Bu çal mada 
Monte Carlo Simülasyonu ve Regresyon Analizi kullan larak kat l m ve 
mevduat bankalar n n piyasa etkinli i ekonometrik modellerle test edilmi tir.  
Her ne kadar slami finans n kar/zarar payla m  esas na dayal  olarak 
çal mas  ve kendine özgü esntrümanlar n bulunmas na ra men ayn  i gücü, 
enflasyon ve piyasa artlar nda çal malar ndan dolay  mevduat bankalar yla 
çok ciddi anlamda farkl la mamas  beklenmektedir.   

Birinci ve kinci dönem faizsiz finans çal anlar genellikle ekonometrik 
model kullanmadan slami finans n temel ilkeleri ve felsefesi ile birlikte slami 
finansal ürünler üzerinde odaklanm lard r. Üçüncü nesil faizsiz finans 
çal anlar ise ekonometrik modeller kullanarak slami bankac l kta etkinlik, 
konvansiyonel bankac l k ile kar la t rmal  analizlere yer vermi lerdir. 
Ço unlu u üçüncü nesil olmak üzere yap lan literatür taramas n n özeti 
a a da yer almaktad r.  
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Tablo 10: Literatür Özet Tablosu 

S ra Yazar Eser Ad  Yöntem Yer/Dönem Sonuç Y l 

1 
 
Abdel 
Hameed 
Bashir 

Risk and 
Profitability 
Measures in 
Islamic Banks; 
The Case of 
Two Sudanese 
Banks 

Panel Data  
Regression 

Sudan,  
1979-1993 

*Büyüyen ölçek 
karl l  art r r. 

*Ölçek büyüdükçe 
operasyonel risk 
azal r. 

1999 

2 E. Alper 
nan 

Banka 
Ekinli inin 
Ölçülmesi ve 
Dü ük Enflasyon 
Sürecinde 
Bankac l kta 
Etkinlik 

Rasyo 
Analizi, 
Parametrik 
ve 
Parametrik 
Olmayan 
Teknikler 

Türkiye 

1990-2000 

*Yabanc  ve özel 
bankalar kamu 
bankalar na göre 
daha etkindir 
*Sermaye 
hareketlerinin 
serbestle mesi 
bankac l k sisteminin 
etkinli ini artt rm t r. 
*Türk Bankalar nda 
sermaye yetersizli i 
verimlili i 
s n rland rmaktad r. 

2000 

3 
Muhammet 
MERCAN & 
Reha 
YOLALAN 

The Effect of 
Scale and Mode 
of Ownership on 
the Turkish 
Banking Sector 
Financial 
Performance 

Veri 
Zarflama 
Analizi 

1989-1998 

*Makroekonomik 
ortam tüm bankalar  
ayn  ekilde 
etkilemektedir. 
*1989’da ba layan 
finansal 
liberalizasyon ile 
1994 krizi Türk 
Bankac l k 
Sektörünün 
performans n  
etkilemi tir. 
*Yabanc  ve özel 
bankalar n 
performans  kamu 
bankalar na göre 
daha yüksektir. 

2000 

4 

John H 
Boyd, Rose 
Levine  & 
Bruce 
Smith 

The Impact of 
Inflation on 
Financial Sector 
Performance 

Simple 
Linear  
Regression 

97 Ülke,  
1960-1995 

*Bankac l k ile 
sermaye piyasalar  
enflasyonla ters 
ili kilidir. 
*%15'in üzerindeki 
enflasyon oran  
finansal sektör 
performans n n 
azalmas na neden 
olur. 

2001 

5 
Selçuk 
C NC  & 
Arma an 
TARIM 

Türk Banka 
Sisteminde 
Performans 
Ölçümü 

DEA-
Malquist 
TFP Endeksi 
Uygulamas , 

21 Adet 
Türk 
Bankas  

1989-1996 

*Türk banka 
sisteminde ileri 
derecede oligopolcü 
yo unla ma 
bulunmaktad r. 

2000 
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*Bankalar aras  
etkinlik fark  ölçek 
etkinli indeki 
farklardan 
kaynaklanmaktad r. 

6 
Abdel 
Hameed 
Bashir 

Assessing the 
Performance of 
Islamic Banks: 
Some Evidence 
from Middle East 

Regresyon 
Analizi 1993-1998 

* Yabanc  bankalar, 
yerli bankalara göre 
daha karl d r. * 
Do rudan ve dolayl  
vergiler performans  
olumsuz 
etkilemektedir. 

* Yüksek kald raç ve 
kredi oranlar  
performans  olumlu 
etkilemektedir. 

2003 

7 

Kabir 
Hassan 
& Abdel-
Hameed M. 
Bashir 

Determinants Of 
Islamic Banking 
Profitability 

Regression 21 Ülke,  
1994-2001 

* slami bankalar n 
karl l k oranlar  
sermaye ile pozitif, 
kredi rasyosu ile 
negatif ili kilidir 
*Tüketici yap s , vade 
yap s  ve kar pay  
d  gelirler karl l kta 
belirleyicidir. 
*Vergiler etkili, 
zorunlu kar l klar 
etkisizdir. 

2003 

8 Abdus 
Samad 

Performance of 
Interest-Free 
Islamic Banks 
vis-a-vis 
Interest-Based 
Conventional 
Banks of 
Bahrain 

 

Financial 
Ratio 
Analysis 
Mean ve t-
test 

Bahreyn, 
1992-2001 

*Bahreyn’deki slami 
bankalar n kredi riski 
daha dü üktür. 
* slami bankalar ile 
konvansiyonel 
bankalar n karl l k 
rasyolar nda anlaml  
bir farkl l k 
bulunmamaktad r. 
* slami bankalarda 
eria riski 

bulundu undan daha 
yüksek likidite 
bulundurmaktad rlar. 

2004 

9 Sudin 
Haron 

Determinants of 
Islamic Bank 
Profitability 

Panel Data 
Regression 

slami 
Bankalar 

*Piyasa ve ölçek 
de erleri karl l kta 
etkendir. 
*Cari hesaplar, 
sermaye ve kar 
payla m oranlar  
karl l kta temel 
belirleyicilerdir. 

2004 

10 Kabir M. 
Hassan 

The X-Efficiency 
in Islamic Banks 

Data 
Envelopmen
t  
Analysis 

21 Ülke,  
1995-2001 

*ROA ve ROE 
etkinlik ölçmede çok 
yüksek ili kilidir. 
* slami bankalar 
konvansiyonel 

2006 
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bankalara göre daha 
az etkindir. 

11 

Mohd Azmi 
Omar, 
Abdul 
Rahim 
Abdul 
Rahman 
and Others 

Efficiency of 
Commercial 
Banks in 
Malaysia 

Data 
Envelopmen
t  
Analysis 

Malezya 11 
Banka 

2000-2004 

*Bankac l k 
Sektöründe yüksek 
teknolojinin 
kullan lmas  uzun 
vadede bankalara 
rekabet avantaj  
sa lamaktad r. 

* Malezya’daki slami 
bankalardan etkinli i 
konvansiyonel 
bankalara göre daha 
dü üktür. 

2006 

12 
Batu Tunay 
ve Murat 
Silpar 

Türk Ticari 
Bankac l k 
Sektöründe 
Karl l a Dayal  
Performans 
Analizi 

Regresyon 
Analizi 

Türkiye 34 
Banka 

1988-2004 

* Banka karl l klar , 
banka içi, sektörel ve 
makro dinamiklerden 
etkilenmektedir. 

*Enflasyon oran  ve 
milli gelirde meydana 
gelen 
makroekonomik 
göstergeler modelde 
önemli aç klay c  
de i kendir. 

 

2006 

13 
Yakup 
Asarkaya 
ve Serkan 
Özcan 

Determinants of 
Capital Structure 
in Financial 
Institutions: The 
Case of Turkey 

Genelle tiril
mi  
Momentler 
Metodu 

Turkey 
2002-2006 

Portföy riskinin, 
ekonomik 
büyümenin, sektörün 
ortalama 
sermayesinin, ve 
sermaye getirisinin 
tutulan sermaye ile 
pozitif ili kisi vard r. 
Aktif büyüklü ü ve 
mevduat pay  tutulan 
sermaye ile negatif 
ili lkilidir. 

2007 

14 Ersan 
ÖZGÜR 

Kat l m 
Bankalar n n 
Finnansal 
Etkinli i ve 
Mevduat 
Bankalar  
ile Rekabet 
Edebilirli i 

Veri 
Zarflama 
Analizi 

2001-2005 

Türkiye 

* Dü ük faiz oranlar  
bankalar n arac l k 
islevini daha etkili bir 
ekilde yerine 

getirmelerini 
sa lanmaktad r. 
* Kat l m bankalar  
finansal yönden faizli 
islem yapan 
bankalara göre etkin 
birimlerdir. 

2007 

15 
Thorsten 
Beck and 
Others 

Islamic vs. 
Conventional 
Banking 

Panel Data  
Regression 

141 Ülke,  
1995-2007 

*  uyumu, etkinlik, 
aktif kalitesi ve 
istikrar bak m ndan 

2010 
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 Business Model, 
Efficiency and 
Stability 

slami bankalar ile 
konvansiyonel 
bankalar aras nda 
çok az farkl l k 
mevcuttur. 
*Pek çok ülkede 
slami bankalar 

konvansiyonel 
bankalara göre 
maliyet etkindir. 
* slami bankalar n 
daha yüksek 
sermaye tutma 
ihtiyac  son küresel 
krizde daha yüksek 
performans 
göstermelerine 
yard mc  olmu tur. 

16 
Bünyamin 
ER & 
Mustafa 
UYSAL 

Türkiye'deki 
Ticari Bankalar 
ve Kat l m 
Bankalar n n 
Kar la t rmal  
Etkinlik Analizi: 
2005-2010 
Dönemi 
De erlendirmesi 

Veri 
Zarflama 
Analizi 

34 banka, 

2005-2010 

*CCR modeline göre 
2'si kat l m bankas  
olmak üzere11 
banka etkindir. 
*BBC modeline göre 
ise 3'ü kat l m 
bankas  olmak üzere 
toplam 16 banka 
etkindir. 

2012 

17 

Mohammed 
Ali Al-
Oqool, 
Reem Okab 
& 
Mohammed 
Bashayreh 

Financial Islamic 
Banking 
Development 
and Economic 
Growth: A Case 
Study of Jordan 

Granger 
Nedensellik 
Testi 

Ürdün 

1980-2012 

*K sa dönemde 
Ürdün’de Finansal 
slami Bankalar n 

geli mesi ile 
ekonomik büyüme ile 
aras nda ili ki yoktur. 
*Uzun dönemde 
Ürdün’de Finansal 
slami Bankalar n 

geli mesi ekonomik 
ve sosyal kalk nmaya 
olumlu etki eder. 

2014 

18 
Mehmet 
Saraç and 
Feyyaz 
Zeren 

The 
Dependency of 
Islamic Bank 
Rates on 
Conventional 
Bank nterest 
Rates 

Regresyon 

Granger 
Nedensellik 
Testi 

Maki Test 

Johansen 
Test 

Turkey 

2002-2013 

*Johansen testine 
göre Türkiye’deki 
kat l m 
bankalar n n 
tamam  önemli 
ölçüde TCMB faiz 
oranlar  ile 
uyumludur. 
*Maki Testine 
göre, Bank Asya 
faiz oranlar  ile 
önemli ölçüde 
uyumlu ç karken, 
Kuveyt Türk’te 
entegrasyon 
bulunamam t r. 
*Granger 
Nedensellik 

2015 
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Testine göre 
TCMB faiz oranlar  
kat l m 
bankalar n n 
oranlar n  
belirlemektedir. 

19 

Ahmet F. 
Aysan, 
Mustafa 
Di li and 
Hüseyin 
Öztürk 

Bank Lending 
Channel in 
Turkey: 
Evidence from 
Islamic and 
Conventional 
Banks 

Panel 
Vector 

Oto-
regresyon 

Turkey 
2004-2012 

* TCMB politika faiz 
oranlar  de i iklikleri 
nedeniyle, kat l m 
fonu sahipleri 
konvansiyonel 
bankalara göre daha 
fazla duyarl l k 
göstermektedir. 

2015 

20 

Mehmet 
Asutay and 
Astrid 
Fionna 
Harningtyas 

Developing 
Maqasiad al-
Shari’ah Index to 
Evaluate Social 
Performance of 
Islamic Banks: A 
Conceptual and 
Empirical 
Attempt 

Maqasiad 
al-Shari’ah 
Index* 

Endenozya 
Pakistan, 
Malezya, 
Türkiye, 
Qatar ve 
ngiltere 

2008-2012 
13 Banka 

slami bankalar n 
Maqasiad al-Shari’ah 
performans na göre 
ülkelerin notu; 
Endenozya %56,8, 
Pakistan %34,6, 
Malezya %33,5, 
Türkiye %29,34, 
Katar %23,8, 
ngiltere %11,44 ve 

genel ortalamada 
%30,08 olarak 
bulunmu tur. 

2015 

21 Dilip Kumar 

Weigted 
Bootstrap 
Approach for the 
Variance Ratio 
Test: A Test of 
Market 
Efficiency 

Monte Carlo 
Simulasyonu 

Arjantin, 
Brezilya, 
Meksika, 

ili ve 
Ekvator 

Piyasa etkinli inde, 
çoklu varyans ve 
otomatik varyans 
rasyolar nda a rl kl  
önyükleme 
yakla m n n 
kullan lmas  daha 
üstündür. 

2016 

22 CIBAFI 

Confidence, 
Risk and 
Responsible 
Business 
Practices 

Global 
Islamic 
Bankers’ 
Survey 

29 Ülke 

86 Banka 

*Dünya bankac l k 
güven endeksi 
%3,46 iken, 
dünyadaki slami 
bankac l k güven 
endeksi %3,64 
oran nda 
bulunmu tur. 

*Türkiye’de 
konvansiyonel 
bankac l k güven 
endeksi %3,33 iken, 
kat l m bankac l k 
güven endeksi 
%3,50 oran nda 
bulunmu tur. 

2016 

*  Genel tasnife göre Maqasiad Shari’ah; akl n, mal n, can n, dinin ve 
neslin korunmas d r. Ancak makalede Maqasiad Shari’ah Index’ine servet, 
sosyal varl k ve çevre de eklenmi tir. 



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

189 

5.2. Uygulaman n Amac  

Bu çal ma kapsam nda piyasada en yayg n kullan lan modellerden 
birisi olan regresyon analizi ile birlikte Monte Carlo Simulasyonuna da yer 
verilmi tir. Monte Carlo Simulasyonu kapsam nda kat l m ve konvansiyonel 
bankalar n en önemli kaynak kalemi olan mevduat ile aktifte yer alan 
kredilerin maliyeti kar la t r lm t r. Söz konusu kar la t rma 2005-2015 
y llar  aras nda ayl k TL cinsi mevduata ödenen faiz ile kat l m bankalar n n 
kat l m fonu sahiplerine ödedi i ayl k TL kar paylar  kullan larak yap lm t r.  

Bu çal ma bildi imiz kadar yla Türkiye için bu alanda yap lan ilk 
çal ma özelli i ta maktad r. Elde edilen sonuçlara göre kat l m ve 
konvansiyonel bankalar n arac l k fonksiyonunu yerine getirirken 
mevduat/kat l m fonu sahiplerine ödedikleri mevduat faizi ve kar pay  ile 
birlikte kredi kullanan mü terileri hangi oranda finanse ettikleri 
kar la t r lmaktad r. Ayr ca her iki banka türünün davran  kal plar n n 
birbirleri ile hangi oranda örtü tü ü tespit edilmi tir.  

Regresyon analizi kapsam nda ise mevduat ve kat l m bankalar n n net 
faiz marjlar  ile aktif ve özkaynak karl l klar  ba ml  de i ken olarak 
seçilmi tir. Regresyon analizinde kullan lan 16 kalemin baz lar  
makroekonomik göstergeleri, bir k sm  bankac l k sektörünün aktif kalitesini 
ve karl l n , likiditesini, para arz n , sermaye yap s n  ve operasyonel 
maliyetleri temsil etmektedir.  

5.3. Montecarlo Simulasyonu 

5.3.1. Monte Carlo Simülasyonunun Uygulanma Amac  

Monte Carlo simülasyonunda kesin olarak bilinmeyen pek çok veri girdi 
eklinde kullan larak standart sapma ve ortalama bulunmaktad r. Modelde 

kontrol edilemeyen ve bilinmeyen yüzlerce girdiye ili kin varsay mlar 
kullan larak modelin ç kt lar  elde edilmektedir. II. Dünya sava nda nükleer 
silahlar n tasar m nda çal an Polonyal  bir matematikçi olan Stanislaw Ulam 
ilk defa nükleer reaksiyon teorilerinde kar la lan karma k integrallerin 
çözümü için Monte Carlo Metodu’nu önermi tir. Pennsylvania 
Üniversitesinde görevli Metropolis, bilgisayar ortam nda ilk defa Monte Carlo 
hesaplamas n  gerçekle tirdi. Risk Sim program  Microsoft Excel ile uyumlu 
bir yama program  olup Monte Carlo Simulasyonunu çal t rmam za yard mc  
olmaktad r.  Risk Sim program nda 14 farkl  fonksiyon bulunmaktad r.365 

 

                                                                 
365 Kwon, H Dharma, Simulation and Risk Analysis, University of Illinois at Urbana-
Champaign, USA, The McGraw Hill Companies, 2014, ss.147-167. 
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 RANDBINOMIAL(Deneme, Olas l k) 
 RANDBIVARNORMAL(ortalama1, standart sapma1, ortalama2, 

standart sapma2, korelasyon12) 
 RANDCUMULATIVE (Kümülatif tablo de eri) 
 RANDDISCRETE (kesikli tablo de eri) 
 RANDEXPONENTIAL (lambda) 
 RANDINTEGER (alt, üst) 
 RANDLOGNORMAL (ortalama, standart sapma) 
 RANDNORMAL (ortalama, standart sapma) 
 RANDPOISSON (ortalama) 
 RANDSAMPLE (popülasyon) 
 RANDTRIANGULAR (minimum, en fazla tekrar, maximum) 
 RANDTRUNCBIVARNORMAL (ortalama1, standart sapma1, 

ortalama2, standart sapma2, korelasyon12, min1, max1, min2, max2) 
 RANDTRUNCNORMAL (ortalama, standart sapma, min. de er, 

max. de er) 
 RANDUNIFORM (minimum, maximum) 

Konvansiyonel bankalar n ortalamas  ve 4 adet kat l m bankas n n da 
aritmetik ortalamas  al nmak suretiyle ayr  ayr  mevduat, konut kredisi ile 
ticari krediler için Monte Carlo Simulasyonu randbivarnormal ile 
randcumulative fonksiyonlar  çal t r lm t r. Birinci fonksiyonda kat l m 
bankalar n n hem kendi aralar nda ve hem de konvansiyonel bankalar ile 
hangi oranda korelasyon ili kisine sahip oldu u bulunmu tur. Korelasyon 
Katsay s  -1  Korelasyon (C) 1 de erleri aras nda yer almaktad r. Söz 
konusu de erin eksi olmas  veriler aras nda ters yönlü ili kinin oldu una, s f r 
olmas  ise herhangi bir ili kinin olmad na, art  olmas  durumunda ise pozitif 
bir ili kinin varl na i aret etmektedir. Korelasyonun -1 olmas  yüzde yüz 
negatif ili ki, +1 olmas  ise yüzde yüz pozitif ili kiye i aret etmektedir.   

Monte Carlo Simülasyonunda, mevcut bir veri kullan larak çözülmesi 
gereken bir fiziksel olay  tesadüfi say lar  defalarca kullanarak istatistiksel b ir 
yöntemle çözmektedir. Bu yöntemin en önemli avantaj  çok say lar kuram na 
(law of large numbers) ve merkezi limit teorisine (central limit teorem) 
dayanmas d r. Mezkûr yöntem günümüzde fizik, matematik ve faiz 
oranlar n n modellenmesinde kullan lmaktad r. Di er non parametrik 
olmayan modellerle kar la t r ld nda bu modelin daha üstün olmas  
nedeniyle bu çal mada Monte Carlo Simülasyonu tercih edilmi tir.  

Monte Carlo Simülasyonunda kulland m z ikinci fonksiyonda ise var 
olan veriler en dü ükten en yükse e kadar s ralan r ve s n rl  datalar 
aras ndan 5000 defa denemek suretiyle veri ço alt larak veri k s t  sorunu 
giderilmektedir. Bu fonksiyonda konvansiyonel bankalar ile birlikte kat l m 
bankalar n n mevduat/kat l m fonu faizleri/kar pay  ile birlikte konut ve ticari 
kredi faizlerinin da l m , ortalamas  ve güven aral klar  tespit edilerek her iki 
sektör için etkinlik kar la t r lmas  yap lm t r. 
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5.3.2.  Monte Carlo Simülasyon Analizi 

Yap lan bu çal mada Monte Carlo Simulasyonu kullan lm  olup 
Türkiye’de faaliyette bulunan konvansiyonel bankalar ile 4 adet kat l m 
bankas  kar la t r lm t r. Monte Carlo Simulasyonu haz rlan rken mevduat-
kat l m fonu kar la t r lmas  yap lm t r. Söz konusu kar la t rma yap l rken 
sadece mevduat bankalar n n ayl k bazl  faiz oranlar  ile kat l m bankalar n n 
da tm  oldu u ayl k kar pay  oranlar  kar la t r lm t r. Çünkü üç ayl k, alt  
ayl k ve y ll k mevduat/kat l m fonunun baz  bankalarda ayl k faiz/kâr pay  
oranlar na yak n olmas na kar n baz  bankalarda çok yüksek olmas  verinin 
güvenilirli ini ve ortalaman n a r  de i mesini etkiledi i görülmü tür. Üstelik 
Türkiye’deki mevduat ile kat l m fonlar n n ortalama vadesi yakla k olarak 40 
gün civar ndad r. Ayr ca, vadesiz mevduat/özel cari fonlar hariç tutuldu unda 
mevduat n/kat l m fonunun %80’inden fazlas n n ayl k oldu u görülmü  ve 
dolay s yla ayl k data kullan lmas na kar n datan n güvenilirli inin 
zedelenmesini önlemek amac yla 3, 6 ayl k ve y ll k mevduat/kat l m fonu 
hariç tutulmu tur. Öte yandan Bank Asya’n n olumsuz etkisini gidermek 
amac yla Mart 2014 döneminden itibaren mezkur bankan n verileri 
hesaplamaya dâhil edilmemi tir. 2005 y l ndan 2015 y l na kadar Türkiye’de 
faaliyet gösteren kat l m bankalar n n kar paylar  ve mevduat bankalar n 
mü terilere ödedi i faiz oranlar  a a daki grafikte gösterilmektedir. 

Grafik 26: Türk Bankac l k Sektörü Mevduat Faizi ve Kar Pay  Oranlar  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Yukar daki ekilden de görülece i üzere Türkiye’de faaliyet gösteren 
konvansiyonel bankalar n mü terilere ödedi i faiz ile kat l m bankalar n n 
da tt  kar paylar  birbirine yak n seyretmektedir. Baz  dönemlerde 
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konvansiyonel bankalar mü terilere daha yüksek faiz öderken, baz  
dönemlerde ise kat l m bankalar  kat l m hesab  sahiplerine daha yüksek kar 
da tabilmektedir. 2006-2008 y llar  aras  ile A ustos 2013 sonras nda 
konvansiyonel bankalar daha yüksek mevduat faizi öderken, kat l m 
bankalar n n finansal kriz sonras nda 2009-2013 y llar  boyunca daha yüksek 
kar pay  da tt klar  görülmektedir. Konvansiyonel bankalar n ödedi i 
mevduat faizi ile kat l m bankalar n n da tt  kar pay  oranlar n n  %93 
civar nda korelasyonlu oldu u bulunmu tur. 2005 y l ndan 2015 y l na kadar 
Türkiye’de faaliyet gösteren kat l m bankalar n n kar paylar  a a daki 
grafikte gösterilmektedir.  

Grafik 27: Kat l m Bankalar n n Kat l m Hesaplar na Da tt klar  Kar 
Paylar  

Kaynak: TKBB 
 
Yukar daki ekilde kat l m bankalar n n kat l m hesaplar na da tt klar  

kar pay  oranlar  kar la t r ld nda korelasyon düzeyinin % 99 oran nda 
oldu u görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi kat l m bankalar n 
say s n n az olmas , finansal ürünlerinin benzer olmas  ve ayn  piyasada 
çal malar d r.  

Kredi taraf nda konvansiyonel ve kat l m bankalar n n kredi türleri 
genellikle farkl la maktad r. Konvansiyonel bankalar n KMH ve ihtiyaç kredisi 
kulland rmalar na kar n, kat l m bankalar  türü itibar yla farkl l k arz eden 
murabaha sistemine dayal  veya sosyal amaçl  olan karz-  hasen eklinde 
kredi kulland rabilmektedir. Bu sebeple, bu tür kredi türlerini kar la t rmak 
imkâns zd r. Kredi kart  kullan m  her iki tür için geçerli olmakla birlikte kat l m 
bankalar n n varl  yok denecek kadar az veya sistemde yeterli data 
bulunmad ndan bu tür kredi türü de kar la t rmaya imkan vermemektedir. 
Kredi taraf nda konvansiyonel ve kat l m bankalar n n konut kredisi 
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kulland r m  baz  nüans farkl l klar  ta sa bile birbiriyle kar la t r labilir 
durumdad r. Haziran 2010 tarihinden Aral k 2015 tarihine kadar kat l m ve 
konvansiyonel bankalar n TL konut kredisi a a daki grafikte yer almaktad r. 

Grafik 28: Konut Kredileri A rl kl  Ortalama Maliyet Geli imi  

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 

Yukar daki grafikten de görülece i üzere kat l m bankalar n n konut 
kredisi son 6 y lda konvansiyonel bankalar n üzerinde seyretmekte birlikte 
baz  dönemler hariç yak n seviyededir. Konvansiyonel bankalar n konut 
kredisi faiz oranlar  ile kat l m bankalar n n konut finansman kar pay  
oranlar n n  %76 civar nda korelasyonlu oldu u bulunmu tur TP konut 
kredileri konvansiyonel bankalar için 9-12 band nda hareket ederken kat l m 
bankalar  için 10-13 band nda kalmaktad r. Konut kredilerinde baz  
bankalar n faiz oran n  daha dü ük tutmas na kar n zaman zaman daha 
yüksek komisyon ücreti veya dosya masraf  tahsil edebilece i de göz 
önünde bulundurulmal d r. Dolay s yla bu farkl l n bir k sm n n kat l m 
bankalar n n daha dü ük masraf ve komisyon almas ndan kaynakland  
dü ünülmektedir. Ayr ca, faizlerin dü me e ilimine girdi i dönemde 
konvansiyonel bankalar n konut kredilerini daha dü ük faizden 
yap land rmas  2011-2103 y llar  aras ndaki kredi faizi ile finansman oran  
makas n n aç lmas na yol açmaktad r. Haziran 2005-Aral k 2015 dönemleri 
aras ndaki konvansiyonel ve kat l m bankalar n n KMH hariç ticari krediler 
a rl kl  ortalama maliyeti a a da yer almaktad r.  
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Grafik 29: Ticari Krediler A rl kl  Ortalama Maliyeti 

Kaynak: TBB, TKBB, BDDK 
*Bank Asya verisi kat l m bankalar  verisine dahil de ildir. 

Grafik 29’da, konvansiyonel ile kat l m bankalar n n ticari kredi a rl kl  
ortalama maliyeti yakla k olarak Mart 2013 dönemine kadar ayn  trendi 
izleyerek birbirine yak n gerçekle mi tir. Ancak, sonraki dönemlerde 
makas n giderek aç ld  ve Aral k 2015 döneminde kat l m bankalar  
ortalamas  konvansiyonel bankalara göre 188 baz puan daha dü üktür. Bu 
durumun en önemli sebepleri, faiz oranlar  art na kat l m bankalar n n daha 
geç adapte olmas  ve kurumsal mü terilere çapraz sat  imkan n  göz 
önünde bulundurarak maliyet avantaj  sa lamas d r. Faiz oranlar n n dü me 
e ilimine girdi i dönemlerde konvansiyonel bankalar n h zl  hareket 
kabiliyetine sahip olmalar  nedeniyle Nisan 2014 dönemine kadar oranlar 
birbirine yakla rken, faiz oranlar n n artma e iliminde oldu u dönemlerde 
ise konvansiyonel bankalar n daha h zl  hareket etmeleri ayr maya 
sebebiyet vermektedir.   

Bankac l k sektörünün kredi da l mlar  aç s ndan bak ld nda konut 
kredilerinin pay n n ticari kredilerin pay n n oldukça alt nda oldu u 
görülmektedir. Kat l m bankalar n n konut kredilerinin getirisi konvansiyonel 
bankalar n üzerinde olmas na kar n ticari krediler taraf nda tam tersi bir 
görüntü izlenmektedir.  

Konvansiyonel bankalar n ve kat l m bankalar n n mevduat ve kar pay  
verisini kar la t rabilmek için Ocak 2005- Aral k 2015 dönemlerini içerecek 
ekilde 132 ayl k veri 5000 deneme yap larak Monte Carlo Simulasyonunda 

kullan lm t r. 
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Tablo 11: Bankac l k Sektörü Mevduat n n Monte Carlo Simulasyonu 

Ortalama 11,25   95% 
Standart Sapma  4,32 Üst S n r 11,37 
Ortalama Standart Hata 0,06 Alt S n r 11,13 
En Az 4,97   
lk Çeyrek 7,45   

Medyan 9,19   
Üçüncü Çeyrek 16,08   
En Çok 18,40   
Çarp kl k 0,42     
 

Yukar daki tablodan görülece i üzere bu simülasyonda 5000 defa 
deneme yap larak sonuçlar getirilmeye çal lm t r. Konvansiyonel 
bankalar n 2005-2015 y llar  aras nda mevduata minimum %4,97 ve 
maksimum ise %18,40 oran nda faiz verdi i görülmektedir. Söz konusu 
sürede mevduata verilen faizin ortalamas  %11,25 iken %95 güven aral  ile 
ortalama [11,13;11,37] aral nda gerçekle mi tir. A a daki tabloda kat l m 
bankalar n n 2005-2015 y llar  aras nda mü terilere da tt klar  kat l m 
fonlar na ait monte carlo simulasyonu yer almaktad r. 

Tablo 12: Kat l m Bankac l  Kar Pay  Monte Carlo Simulasyon Analizi 

Ortalama 10,11   95% 
Standart Sapma  3,86 Üst S n r 10,87 
Ortalama Standart Hata 0,05 Alt S n r 10,65 
En Az 6,03   
lk Çeyrek 7,24   

Medyan 8,89   
Üçüncü Çeyrek 14,87   
En Çok 19,01   
Çarp kl k 0,40     
 

Montecarlo simülasyonunda sa l kl  sonuca ula abilmek için 5000 defa 
deneme yap larak kat l m bankalar n n verisi üretilmi tir. Türk Kat l m 
Bankalar n n 2005-2015 y llar  aras nda kat l m hesab  sahiplerine minimum 
%6,03 ve maksimum ise %19,01 oran nda kar pay  da tt  görülmektedir. 
Söz konusu sürede kat l m fonuna ödenen kar pay  ortalamas  %10,76 iken 
%95 güven aral  ile ortalama [10,65;10,87] aral nda gerçekle mi tir. 
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Konvansiyonel bankac l k ile kat l m bankalar  verisi kar la t r ld nda 
%95 güven aral nda herhangi bir kesi menin bulunmamas  ve 
konvansiyonel bankac l n mevduata ödedi i faiz oranlar n n kat l m 
bankalar n n mü terilerine ödedi i kar pay na nazaran 49 baz puan daha 
yüksek oldu u görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi, mevduat 
bankalar n n ölçek ekonomisinden daha fazla yararlanmas , operasyonel 
maliyetlerin daha dü ük olmas  ve k sa vadeli fonlar n repo gibi alanlarda 
de erlendirilmesidir. Buna ra men kat l m bankalar n n minimum-maksimum 
kar pay  oranlar n n minimum-maksimum faiz oran ndan daha yüksek olmas  
kat l m bankalar nda kar dengeleme rezervine ba vurulmas ndan 
kaynaklanmaktad r. Ayr ca, kat l m bankalar nda aktif getirisinin vade 
sonunda belirlenmesi nedeniyle konvansiyonel bankac l a göre faiz 
de i ikli ine daha geç intibak etmektedir. 

Konut kredisinin hem konvansiyonel bankac l k sektörü hem de kat l m 
bankalar  için standart olmas  nedeniyle montecarlo similasyonu ile test 
edilerek kar la t rmal  analiz yap lm t r.  Di er taraftan, kat l m bankalar  
için kredi kart  piyasas n n yeni olmas  ve 2010 öncesi dönemde bankac l k 
sektörü ile kar la t r ld nda yekünün küçük olmas  gibi nedenler yüzünden 
sa l kl  kar la t rma yapma imkan  bulunmamaktad r. Ayr ca baz  kat l m 
bankalar n n do rudan ihtiyaç kredisi kulland rmamas na kar l k çal mada 
detayl  aç kland  üzere baz  kat l m bankalar  tavarruk yöntemi ile ihtiyaç 
kredisi kulland rmaktad r. Bu tür i lemlerin baz  kat l m bankalar nda bireysel 
mü teriler için tercih edilen bir yol olmamas  ve sadece ticari mü teriler için 
kullan lmas  nedeniyle sa l kl  kar la t rma yapmak için yeterince 
standard n olmad  görülmü tür.  

Bu çal mada genel olarak, 2005-2015 dönemleri kullan lmaya 
çal lmakla birlikte yukar da bahsedildi i üzere zaman zaman veri temininde 
baz  problemler ya anmaktad r. 2005 dönemimden itibaren konvansiyonel 
bankac l n kredi faiz tutarlar  verisi bulunmas na kar n, kat l m 
bankalar n n en eski verisi Haziran 2010 döneminde ba lamaktad r. Bu 
durumun en önemli sebebi, Kat l m bankalar n n bu unvan  kullanmadan 
önce özel finans kurulu u ad  alt nda faaliyette bulunmalar , yap s n n baz  
aç lardan konvansiyonel bankalardan farkl  olmas , bir tak m 
raporlamalardan muaf tutulmalar  ve sa l kl  verinin bulunmamas d r. Bu 
sebeple, her iki sektörü kar la t rabilmek ad na veriler Haziran 2010-Aral k 
2015 dönemini kapsayacak ekilde 67 ay ile s n rland r lm t r. 
Konvansiyonel bankac l k sektörü için mezkûr dönemde elde edilen Monte 
Carlo Simulasyonu sonuçlar  a a daki tabloda yer almaktad r.  
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Tablo 13: Bankac l k Sektörü Konut Kredilerinin MCS Analizi 

Ortalama 10,76   95% 
Standart Sapma  0,69 Üst S n r 10,13 
Ortalama Standart Hata 0,01 Alt S n r 10,09 
En Az 8,79    
lk Çeyrek 9,84    

Medyan 10,02    
Üçüncü Çeyrek 10,44    
En Çok 11,98    
Çarp kl k 0,58     

Yukar da bahsedilen k s tlardan dolay  datan n yeterli büyüklü e sahip 
olmamas  sorununu Montecarlo simülasyonunu 5000 defa deneme yap larak 
çözülmü tür. Buna göre, Konvansiyonel bankalar n Haziran 2010-Aral k 
2015 dönemleri aras nda konut kredisi için minimum %8,79 ve maksimum 
ise %11,98 oran nda konut kredisi faizi uygulad  görülmektedir. Söz 
konusu sürede konvansiyonel bankalar n konut kredisinden tahsil etti i faiz 
oran  ortalamas  %10,11 iken %95 güven aral  ile ortalama [10,09;10,13] 
band nda gerçekle mi tir. Kat l m bankalar  için Haziran 2005-Aral k 2015 
dönemleri için elde edilen Monte Carlo Simulasyonu sonuçlar  a a daki 
tabloda yer almaktad r.  

Tablo 14: Kat l m Bankac l  Konut Finansman Oranlar n n MCS Analizi 

Ortalama 11,03   95% 

Standart Sapma  0,66 
Üst 

S n r 11,05 
Ortalama Standart Hata 0,01 Alt S n r 11,01 
En Az 10,18   
lk Çeyrek 10,53   

Medyan 10,87   
Üçüncü Çeyrek 11,56   
En Çok 12,87   
Çarp kl k 0,73     
 

Tablo 14’ten görülece i üzere, kat l m bankalar n n Haziran 2010-Aral k 
2015 dönemleri aras nda konut kredisi için minimum %10,18 ve maksimum 
ise %12,87 oran nda finansman oran  uygulam t r.  Söz konusu sürede 
kat l m bankalar n n konut kredisinden tahsil etti i finansal maliyet ortalamas  
%11,03 iken %95 güven aral  ile ortalama [11,01;11,05] band nda 
gerçekle mi tir. Mezkur dönemde konvansiyonel ile kat l m bankalar n n 
ortalama konut kredisi kar la t r ld nda kat l m bankalar n n 92 baz puan 
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daha yüksek finansman oran  uygulad  görülmektedir. Söz konusu 
durumun sebebi Grafik 28’in alt nda detayl  bir ekilde aç klanm t r. Ticari 
bankac l k sisteminin ticari kredilerinin monte carlo simülasyon analizi 
sonuçlar  a a da yer almaktad r.  

Tablo 15: Bankac l k Sektörü Ticari Kredilerinin MCS Analizi 

Ortalama 11,92   95% 
Standart Sapma  0,65 Üst S n r 11,93 
Ortalama Standart Hata 0,01 Alt S n r 11,90 
En Az 10,94   
lk Çeyrek 11,32   

Medyan 11,87   
Üçüncü Çeyrek 12,39   
En Çok 13,69   
Çarp kl k 0,33     

Yukar daki tablodan görülece i üzere, ticari bankalar n ticari kredilerinin 
ayl k faiz oran  yüzde 11,92 oran nda ve standart sapmas  da binde 6,5 
oran nda gerçekle mi tir. Bu tür kredi faiz oran  minimum 10,94 ve 
maksimum ise 13,69 oran nda oldu u görülmektedir. Simülasyon analizinde 
da l m sa a çarp k bir da l m özelli i göstermektedir. Kat l m bankalar n n 
ticari kredilerinin monte carlo simülasyon analiz sonuçlar  a a da yer 
almaktad r.  

Tablo 16: Kat l m Bankalar  Ticari Kredilerinin MCS Analizi 

Ortalama 11,20   95% 

Standart Sapma  0,66 
Üst 

S n r 11,22 
Ortalama Standart 

Hata 0,01 
Alt 

S n r 11,18 
En Az 10,41   
lk Çeyrek 10,72   

Medyan 10,86   
Üçüncü Çeyrek 11,66   
En Çok 13,16   
Çarp kl k 0,87     

Yukar daki tablodan görülece i üzere Haziran 2010-Aral k 2015 
dönemlerini kapsayan 67 ayl k monte carlo simülasyonuna göre kat l m 
bankalar n n ticari kredilerdeki ortalamas  %11,20 ve standart sapmas  ise 
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binde 6,6 oran nda gerçekle mi tir. Bu oran konvansiyonel bankalarla 
kar la t r ld nda kat l m bankalar n n 72 baz puan daha dü ük maliyetle 
finansman sa lad  görülmektedir. Beklenen bu sonuca ili kin gerekli 
aç klamalara ekil 23’ün alt nda detayl  bir ekilde de inilmi tir. Ayr ca, 
minimum ve maksimum oranlar n n konvansiyonel bankalara göre nispeten 
daha dü ük olmas  konvansiyonel bankalar n faiz yükseli  ve dü ü lerine 
kar  daha h zl  hareket edebilmesinden kaynaklanmaktad r. Sonuç olarak, 
piyasadaki faiz/kar pay  oynakl n n yüksek oldu u ülkemizde KOB ’lerin 
konvansiyonel bankalar yerine kat l m bankalar n  tercih etmelerinin maliyet 
aç s ndan kendi lehlerine olaca  ortaya ç kmaktad r.  

Ocak 2005-Aral k 2015 dönemlerini kapsayan 132 ayl k verinin 5000 
deneme yap larak kullan lmas  suretiyle kat l m ve konvansiyonel bankalar n 
özkaynak karl l na ili kin Monte Carlo Simülasyonu sonuçlar  a a da yer 
almaktad r.  

Tablo 17: Türk Bankac l k Sektörü ROE Monte Carlo Simülasyonu 
Analizi 

Konvansiyonel ROE  Kat l m ROE  
Ortalama 19   95% 18,63   95% 
Standart 
Sapma  0,054 Üst 

S n r 19,15 0,073 Üst 
S n r 18,83 

Ortalama 
Standart 
Hata 

0,001 Alt 
S n r 18,85 0,001 Alt 

S n r 18,43 

En Az 8,7     8,5     
lk 
Çeyrek 15,2     12,5     

Medyan 18,4     16,9     
Üçüncü 
Çeyrek 23,7     25     

En Çok 29,4     36,8     
Çarp kl k 0,104     0,503     

 
%95 güven aral nda konvansiyonel ve kat l m bankalar  grubu için 

Monte Carlo Simülasyonu çal t r ld nda özkaynak karl l  bak m ndan 
konvansiyonel bankalar n kat l m bankalar na nispetle daha yüksek bir kara 
sahip olmad  anla lmaktad r. 2005-2015 dönemleri itibar yla özkaynak 
karl l klar n n ortalamas  konvansiyonel bankalarda %19 ve alt-üst bantlar 
olarak [18,85;19,15] aras nda gerçekle mesine ra men kat l m bankalar nda 
bu oran %18,63 iken alt-üst bantlarda [18,43;18,83] aras nda 
gerçekle mektedir. Tablo 18’de yer alan formüller kullan lmak suretiyle 
yap lan hesaplamalar her iki banka grubu için ortak kesi im alanlar  
bulunmad ndan konvansiyonel bankalar n kat l m bankalar na göre mezkûr 
dönemler için daha yüksek özkyanak karl l na sahip oldu u 
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anla lmaktad r. %95 güven aral nda alt ve üst bantlar n belirlenmesinde 
a a daki formül kullan lmaktad r.  

Tablo 18: Alt-Üst Band Hesaplama Formülü   

Üst S n r (Upper 
Bound)= 

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

Alt S n r (Lower 
Bound)=  

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

  

Ocak 2005-Aral k 2015 dönemlerini içeren 132 ayl k verinin 
kullan lmas yla bulunan konvansiyonel ve kat l m bankalar n n aktif 
karl l na ili kin Monte Carlo Simülasyonu sonuçlar  a a da yer almaktad r.  

Tablo 19: Türk Bankac l k Sektörü ROA Monte Carlo Simülasyonu 
Analizi 

 
Konvansiyonel ROE  Kat l m ROE  

Ortalama 2,11   95% 1,99   95% 
Standart Sapma  0,6 Üst S n r 2,13 0,77 Üst S n r 2,01 
Ortalama Standart Hata 0,01 Alt S n r 2,1 0,01 Alt S n r 1,96 
En Az 0,89   0,76     
lk Çeyrek 1,72     1,27     
Medyan 2,11     2,04     
Üçüncü Çeyrek 2,6     2,65     
En Çok 3,77     3,52     
Çarp kl k -0,1173     1,52     

 
%95 güven aral nda kat l m ve konvansiyonel bankalar grubu için 

Monte Carlo Simülasyonu çal t r ld nda aktif karl l  bak m ndan gruplar 
aras nda istatiksel olarak konvansiyonel bankalar n aktif karl l  bak m ndan 
daha yüksek bir karl l a sahip oldu u anla lmaktad r. Nitekim, 2005-2015 
dönemleri itibar yla konvansiyonel ve kat l m bankalar n n aktif karl l klar n n 
ortalamas  s ras yla %2,11 ve %1,99 olarak gerçekle mektedir. Alt ve üst 
s n rlar n yer ald  hesaplama yap ld nda her iki banka türünün ortak 
kesi im alanlar nda yer almamas  nedeniyle aktif karl l klar  bak m ndan 
mevduat bankalar n n kat l m bankalar na göre istatiksel olarak daha yüksek 
karl l a sahip oldu u anla lmaktad r.  Di er taraftan, incelenen dönemler 
aç s ndan her iki grup için standart sapman n binde 6 ve binde 8 oldu u göz 
önüne al nd nda Türk bankac l k sektörünün aktif karl l n n dönemler 
itibar yla istikrarl  bir seyir izledi i anla lmaktad r.  
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Tablo 20: Mevduat Bankalar  Net Faiz Marj  ve Net Kar Pay  Marj  MCS 
Analizi 

Konvansiyonel NIM Kat l m NIM 
Ortalama 4,36   95% 4,43   95% 
Standart 
Sapma  0,78 Üst S n r 4,39 0,99 Üst S n r 4,45 

Ortalama 
Standart 
Hata 

0,01 Alt S n r 4,34 0,01 Alt S n r 4,40 

En Az 3,02     3,02     
lk Çeyrek 3,5     3,53     
Medyan 4,45     4,13     
Üçüncü 
Çeyrek 4,85     5,37     

En Çok 6,02     7,17     
Çarp kl k 0,133     0,1983     

 

2005-2015 dönemleri itibar yla %95 güven aral nda konvansiyonel ve 
kat l m bankalar  grubu için Monte Carlo Simülasyonu çal t r ld nda net 
faiz/kar pay  marj  bak m ndan kat l m bankalar n n konvansiyonel bankalara 
göre daha yüksek bir marja sahip oldu u anla lmaktad r. Net faiz/kar pay  
marj  kat l m bankalar nda %4,43 ve alt-üst bantlar ise [4,40;4,45] aras nda 
gerçekle mesine ra men konvansiyonel bankalarda ortalama 4,36 iken alt-
üst bantlar [4,34;4,39] aras nda gerçekle mektedir. Alt-üst bantlar aras ndaki 
tutarlarda her iki banka grubu için ortak kesi im alanlar  bulunmad  ve 
kat l m bankas ndaki en alt band n bile konvansiyonel bankalara nispetle 
daha yüksek olmas  kat l m bankalar n n istatiksel olarak daha yüksek net 
faiz/kar pay  marj na sahip oldu unu ifade etmektedir.  

5.4. Regresyon Analizi Ve Hipotez Testleri 

Regresyon analizi yap l rken kat l m ve konvansiyonel bankalar 2005-
2015 dönemlerine ili kin ayl k data kullan lmak suretiyle panel data yöntemi 
kullan larak her iki banka türünün etkinli i ölçülmeye çal lm t r. Regresyon 
modelinde ba ml  de i kenler grubu olarak karl l k; ba ms z de i ken 
gruplar  ise likidite, kald raç, aktif kalitesi, operasyonel maliyet, sermaye 
yeterlili i ve makroekonomik geli melerin etkileri dikkate al nm t r. Bu 
çal mada mevduat bankalar  için özkaynak karl l , aktif karl l  net faiz 
marj ; kat l m bankalar  için ise özkaynak karl l , aktif karl l  ve net kar 
pay  marj  eklinde 3’er tane ba ms z de i ken verisinden yararlan larak 
modeller kurulmu tur. Bankalar n karl l klar nda en önemli etken olan net faiz 
marj  terimi kat l m bankalar nda net kar pay  marj  eklinde ifade 
edilmektedir. Çal mada kullan lan baz  verileri anlaml  hale getirmek için 
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standardizasyon, ayl kland rma, yeniden hesaplama ve oranlama i lemlerine 
ba vurulmu tur. Kurulan regresyon modelinde kullan lan de i kenler ve 
tan mlar a a da yer almaktad r.  

Tablo 21: Analizde Kullan lan Veri Seti ve Özellikleri (2005-2015 
Dönemi) 

S ra No De i kenler Tan mlar 
1 NIM Net Faiz Marj  
2 NIMK Kat l m Bankalar  Net Kar Pay  Marj  
3 ROA Aktif Karl l  (Net Kar/Toplam Aktifler) 
4 ROE Özkaynak Karl l  (Net Kar/Özkaynaklar) 
5 SYR Sermaye Yeterlilik Raysosu 
6 TK/TM Toplam Krediler / Toplam Mevduat 
7 ÖZ/TA Özkaynaklar/Toplam Aktifler 
8 GSYH ((Pt-Pt-

1)/Pt)*100 
Gayri Safi Milli Has la 

9 K/TA Krediler /Toplam Aktifler 
10 M/TA Mevduat / Toplam Aktifler 
11 M2/M Parasal Taban / Mevduat 
12 TDO  Kredilerin Takibe Dönü üm Oran  
13 CR (Cost of Risk) Risk Maliyeti (Kar l klar/Toplam Krediler 
14 PSK Personel ve ube çarp m n n krediye oran  
15 PSM Personel ve ube çarp m n n mevduata 

oran  
16 PSTA Personel ve ube çarp m n n toplam aktife 

oran  
17 MF Mevduat Faizi 
18 VS/M Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat 
 
Regresyon analizinde ba ml  de i ken olarak net faiz/kar pay  marj , 

aktif karl l  ve özkaynak karl  kullan lm t r. Ba ms z de i ken olarak 
gayrisafi yurtiçi has la (GSYH-GDP), mevduat faizi (MF)  ve tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) gibi makroekonomik göstergeler, bankalar n aktif kalitesini 
ölçmek için ise, kredilerin toplam aktife oran  (KTA), takibe dönü üm oranlar  
(TDO-NPL), risk maliyeti (Cost of Risk-CR) ve toplam mevduat n toplam 
krediye dönü üm oranlar  (TKTM); para arz n  ölçmek için M2’nin mevduata 
oran  (M2M), likiditeyi ölçmek için mevduat n toplam aktife oran  (MTA),  
vadesiz mevduat n toplam mevduata oran  (VSM) ve özkaynaklar n toplam 
aktife oran  (OZTA) kullan lm t r. Ayr ca, operasyonel harcamalar n etkinlik 
ve verimliklerini ölçmek için ba ms z de i ken olarak personel ile ube 
çarp mlar n n aktife oran  (PSTA) ile personel ve ube çarp mlar n n kredilere 
(PSK) ve mevduata (PSM) oranlar  ekonometrik analizde kullan lm t r.  
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Bu çal mada ba ml  de i kenler olarak; 

 Net faiz/kar pay  marj ,  
 Özkaynak karl l ,  
 Aktif karl l  kalemleri seçilmi tir.  

Ba ms z de i kenler grubu olarak makroekonomik göstergeler, aktif 
kalitesi, likidite, operasyonel giderler ve parasal taban seçilmi  olup söz 
konusu de i kenlere ili kin vektörler a a daki tabloda yer almaktad r. 

Tablo 22: Ba ms z De i kenler 

Makroekonomik 
Göstergeler 

Aktif 
Kalitesi Likidite Operasyonel 

Giderler 
Parasal 
taban 

TUFE 
Kredilerin 

aktife oran   
-SYR 

Mevduat n 
aktife oran  

Personel ve 
ube gider. 

aktife oran  

Para 
arz n n 

mevduat
a oran  

GSYH TDO 
Vadesiz 

mevduat n 
mevduata oran  

Personel ve 
ube gider. 
mevduata 

oran  

- 

Mevduat Faizi 
Ayr lan 
kar l k 
oran  

Özkaynaklar n 
aktife oran  

Personel ve 
ube gider. 

krediye oran  
- 

- 

Mevduat n 
krediye 

dönü üm 
oran  

- - - 

Regresyon Modeli sonucunda ba ml  ile ba ms z de i kenler aras nda 
güçlü ve anlaml  ili ki olmas  beklenmektedir. Resresyon Analizine ili kin 
detayl  aç klamalar ilerleyen sayfalarda yer almaktad r. 

5.4.1. Regresyon Modelindeki Ba ml  ve Ba ms z De i kenler  

Kat l m Bankalar  ve konvansiyonel bankac l k sektörünün piyasa 
etkinli ini ölmek amac yla 2005-2015 dönemine ili kin 132 ayl k veri 
kullan lmak suretiyle NIM, ROA ve ROE ba ml  de i kenleri için a a da 
yer alan 3 ayr  regresyon modeli olu turulmu tur.  

a) 
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b) 

 
 
c) 

 

Gölge de i ken, (D) dummy de i kendir. Mevduat bankalar  için dummy 
de eri olarak “0” kat l m bankalar  için ise “1” olarak kabul edilmi tir. Böylece 
her iki tür aras nda performans farkl l  olup olmad  anla lmaya 
çal lm t r. Model dinamik kuruldu undan  de eri  katsay s  ile 
birlikte modele dâhil edilmi tir. Buna göre;  

0= Sabit Terim, 
X1-X14: Ba ms z De i kenlerin ald  de erleri, 

1- 14: Ba ms z de i kenlerin kat say lar n , 
 dinamik de i kenin katsay s n  
 gölge de i kenin katsay s n  
 hata terimini ifade etmektedir. Regresyon modelimizde kullan lan 

ba ms z de i kenlerin ald  de erler ve ba ms z de i kenlerin katsay lar  
a a daki tabloda yer almaktad r.  

Tablo 23: Ba ms z De i kenlerin De erleri ve Katsay lar  

 
S ra 
No 

 
Ba ms z 

De i kenler 

Ba ms z 
De i kenin 
Ald  De er 

Ba ms z 
De i kenin 
Katsay s  

1 SYR X1 1 
2 TK/TM X2 2 
3 ÖZ/TA X 3 
4 GSYH ((Pt-Pt-

1)/Pt)*100 
X4 4 

5 K/TA X5 5 
6 M/TA X6 6 
7 M2/M X7 7 
8 TDO  X8 8 
9 CR (Cost of Risk) X9 9 
10 PSK X10 10 
11 PSM X11 11 
12 PSTA X12 12 
13 MF X13 13 
14 VS/M X14 14 
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5.4.1.1. Aktif Karl l  (Return on Assets-ROA) 

Bu rasyo vergi sonras  dönem net kar n n aktif ortalamas na 
bölünmesiyle bulunur. letmelerin karl l k ve etkinli ini ölçmede kullan lan 
ROA’ya ili kin detayl  aç klamalara dördüncü bölümde “Aktif Karl l  (Return 
on Assets-ROA)” ba l  alt nda yer verilmi tir.  

Grafik 30: Konvansiyonel-Kat l m Bankalar  Aktif Karl l  

 

 

Yukar daki birinci grafik konvansiyonel bankalar n ROA oran n  
gösterirken ikinci grafik ise kat l m bankalar n n ROA oran n  göstermektedir. 
Bu oran toplula t r larak hesapland  için dönem ba lar nda dü mekte ve 
zamanla artmaktad r. Ancak ekillere bak ld nda konvansiyonel bankalar n 
ROA oran  küresel krizle birlikte dü tü ü ve 2010 y l ndan sonra toparlanma 
sürecine girmesine ra men son y llarda dü ü  e iliminde oldu u 
görülmektedir. Kat l m bankalar nda ise bu trend sürekli dü me e ilimi 
göstermekle birlikte son 3 y lda konvansiyonel bankalar ile birbirine çok 
yak n gerçekle mi tir.  

5.4.1.2. Özkaynak Karl l  (Return on Equity-ROE) 

Bir bankan n vergi sonras  kar n n toplam özkaynaklara bölünmesiyle 
bulunan bir rasyodur. Bu rasyo ile ilgili detayl  aç klamalara tezin dördüncü 
bölümünde “Özkaynak Karl l  (Return on Equity-ROE)” ba l  alt nda yer 
verilmi tir.  
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Grafik 31: Konvansiyonel-Kat l m Bankalar  Özkaynak Karl l  

 
Yukar daki birinci grafik konvansiyonel bankalar n, ikinci grafik ise 

kat l m bankalar n n n özkaynak karl l n  göstermektedir. Her iki grafikten 
de anla laca  üzere, Türk Bankac l k Sektörünün art k eskisi kadar yüksek 
özkaynak karl l na sahip olmad n  ancak buna ra men hala %12-14 
band nda karl l a sahip oldu u gözlemlenmektedir.  

5.4.1.3. Net Faiz Marj  (Net Interest Margin-NIM) 

Net faiz marj  (NIM), faiz gelirleri ile faiz giderleri aras ndaki fark n gelir 
getiren aktiflere bölünmesiyle bulunur. Kat l m bankalar nda ise bu oran net 
kar pay  gelirlerinin toplam aktiflere bölünmesiyle elde edilir. 2005-2015 
y llar n  kapsayan süreçte kat l m bankalar n n net kar pay  marj  ortalamas  
4,44 iken konvansiyonel bankalar n net faiz marj  ortalamas  ise 4,36 
oran nda gerçekle mi tir. Bu konudaki detayl  aç klamalar dördüncü 
bölümün “Net Faiz Marj /Net Kar Pay  Marj ” alt ba l  alt nda yer 
almaktad r.  

5.4.1.4. Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) 

SYR, bir bankan n mevcut özkaynaklar  ile ta yabilece i kredi riski, 
piyasa riski ve operasyonel riske esas tutar  ifade etmektedir. Bu konuyla 
ilgili detayl  aç klamalara “Türk Bankac l k Sektörü Sermaye Yeterlilik 
Rasyosu” ba l  alt nda yer verilmekle birlikte konvansiyonel ve kat l m 
bankalar n n SYR’si son y llarda %14-16 band nda gerçekle mi tir. 

5.4.1.5. Toplam Krediler / Toplam Mevduat (TK/TM) 

Kredilerin mevduata oran  bankalar n finansal arac l k i lemlerini yerine 
getirirken mü terilerden toplad klar  mevduat oranlar n n hangi oranda 
krediye plase edildi ini göstermesi aç s ndan önemli bir göstergedir. 2003 
y l ndan önce bankalar m z n toplad klar  mevduat oranlar n n önemli bir 
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k sm  hazine ka d na plase edilmekteydi. 2000-2001 Türkiye krizinde 
Demirbank n pasif yap s n n büyük bir k sm n  devlet iç borçlanma senedine 
ba lamas  faiz ve kur riskine aç k pozisyonda yakalanmas na yol açm t r. 
A a daki grafikten de görülece i üzere ülkemizdeki konvansiyonel ve 
kat l m bankalar n n son y llarda TK/TM oranlar n  artt rmas  asli bankac l k 
faaliyetlerinde döndüklerine i aret etmektedir.  

Grafik 32: Konvansiyonel-Kat l m Bankalar n n Kredi/Mevduat Oran  

 

Yukar da yer alan ilk grafik konvansiyonel bankalar n mevduat n n 
krediye dönü  oran n  göstermekte iken ikinci grafik ise kat l m bankalar n n 
kredilerinin kat l m fonlar na oran n  göstermektedir. Konvansiyonel 
bankalar n bu oran  2008 küresel krizinde hafif bir dü ü ten sonra istikrarl  
bir ekilde artarak %118 seviyesine gelirken kat l m bankalar nda ise bu 
oran n hala kriz öncesi seviyesini yakalayamad  ve %108 civar nda oldu u 
görülmektedir.  

5.4.1.6. Özkaynaklar/Toplam Aktifler 

Bu rasyo bir bankan n mevcut özkaynalar  ile hangi oranda aktif 
yaratt na i aret etmektedir. Bu oran n yükselmesi bankan n d  
finansmandan daha az yararland na ve özkaynak finansman na daha fazla 
a rl k verdi ine i aret etmektedir.  

 



Türkiye Bankalar Birli i 
 

208 

Grafik 33: Mevduat ve Kat l m Bankalar n n Özkayna n n Aktife 
Oran  

 

Yukar daki grafikten de görülece i üzere, kat l m bankalar n n 
konvansiyonel bankalar na göre 2010 y l na kadar özkaynaknaklar n n daha 
yüksek oldu u ancak son y llarda gerek konvansiyonel ve gerekse kat l m 
bankalar n n %10 civarlar nda özkaynak a rl n  tercih ettikleri 
görülmektedir. Bu durumun en önemli sebepleri Türk Bankac l k sektörünün 
son y llarda sermaye benzeri kredilere, sendikasyon kredisine, tahvil ve 
sukuk ihraçlar na a rl k vermesidir.  

5.4.1.7. Gayrisafi Yurtiçi Has la (GSYH) Cari Fiyatlarla 

GSYH, bir ülkede y l içinde üretilen toplam mal ve hizmetlerin cari 
fiyatlarla hesaplanmas  ile elde edilen milli gelir kalemidir. GSYH rakamlar  3 
er ayl k dönemler itibar yla ilan edilmektedir. Milli gelirdeki art  oran  
do rudan kullan ld nda zaman serisi problemi ortaya ç kmakta olup 
genellikle bu kalemin bankac l k sektörünün etkinli inde anlams z ç kt  
görülmektedir. Buna ra men, söz konusu veriler ayl kland r larak ve bir 
önceki ayl k verilere göre art  oran  dikkate al nmak suretiyle regresyon 
analizi yap ld nda milli gelirin banka etkinli inde anlaml  olmad  
görülmü tür.  

5.4.1.8. Krediler / Toplam Aktifler 

Bu oran banka aktiflerinin yüzde kaç n n kredilerden olu tu unu 
göstermektedir. 2003 döneminden önce Türk bankac l k sektörünün aktifleri 
içerisindeki en önemli kalem kredi yerine menkul k ymetler kalemi idi. 
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Sa l kl  bir bankac l k sektörü için kredilerin aktif içerisindeki pay n n yüksek 
olmas  arzulanan bir durumdur.  

5.4.1.9. Mevduat / Toplam Aktifler 

Bu oran banka varl klar n n yüzde kaç n n mevduattan olu tu unu 
göstermektedir. Sa l kl  bir bankac l k sektörü için mevduat n pasif 
içerisindeki pay n n yüksek olmas  beklenmektedir. A a daki grafikte 
mevduat n aktiflere oran  hem mevduat ve hem de kat l m bankalar  için 
gösterilmektedir.  

Grafik 34: Mevduat n Aktiflere Oran  

 

Yukar daki grafikten de görülece i üzere gerek konvansiyonel ve 
gerekse mevduat bankalar n n mevduat/aktif oran  sürekli dü mektedir. Buna 
kar l k, 2016 y l  itibar yla konvansiyonel bankalarda bu oran %53 iken 
kat l m bankalar nda %63 oran nda oldu u görülmektedir. Alternatif 
finansman kalemleri aras nda mevduat n (kat l m fonu) maliyeti daha dü ük 
ise bu durum kat l m bankalar n n lehine, mevduat n maliyeti daha yüksek 
ise kat l m bankalar n n aleyhinedir.  

5.4.1.10. Parasal Taban / Mevduat  

M1 Para arz , dola mdaki nakit ve vadesiz mevduatlardan 
olu maktad r. M2 Para arz  ise M1’e ilave olarak vadeli mevduat n, para 
piyasas  yat r m fonu paylar n n ve gecelik geri sat n alma anla malar  
(REPO) bakiyelerinin eklenmesi ile bulunur. Parasal taban  etkileyen 
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faktörler genellikle aç k piyasa i lemleri, zorunlu kar l klar ve iskonto 
oran d r.366 

5.4.1.11. Kredilerin Takibe Dönü üm Oran  

Bankac l k sektörünün aktif kalitesi ölçülürken genellikle kredilerin takibe 
dönü üm oranlar na bak lmaktad r. Bu oran kullan lan kredilerin yüzde 
kaç n n takibe dönü tü ünü göstermesi aç s ndan önemlidir.  

Grafik 35: Konvansiyonel-Kat l m Bankalar  TDO 

 

Yukar daki grafiklerden görülece i üzere gerek konvansiyonel ve 
gerekse kat l m bankalar n n TDO oranlar  birbirine oldukça yak n 
gerçekle mektedir. Son küresel krizde bankalar n TDO’su %6-7 band na 
yükselmesine kar n 2016 y l nda %3,2 oranlar nda gerçekle mi tir.  

5.4.1.12. Risk Maliyeti (Cost of Risk) 

Bankalar n aktif kalitesini ölçmede kullan lan risk maliyeti takibe 
dönü en krediler için ayr lan kar l k oran n n TDO’ya bölünmesiyle bulunur. 
Ayr lan kar l k oranlar n n yüksek veya dü ük tutulmas  bankalar n dönem 
sonu karl l n  ve ödeyecekleri vergiyi do rudan etkilemektedir. Ülkemizde 
bu oran genellikle %75-85 band nda gerçekle mektedir.  

5.4.1.13. Personel* ube Say s  / Krediler 

Bankalar n operasyonel maliyetini etkileyen en önemli unsur ube 
ba na kredi ve personel ba na kredi göstergeleridir. Ayr  ayr  iki rasyo 

                                                                 
366 Frederic S. Mishkin, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Bilim Teknik Yay nevi, stanbul, 2000, 
ss. 63-65. 
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kullanmak yerine her iki rasyo birle tirilerek operasyonel maliyetin kredi ile 
ili kisi ara t r lmaktad r.  

5.4.1.14. Personel* ube Say s  / Mevduat 

Bankalar n operasyonel etkinli ini etkileyen en önemli unsur ube 
ba na mevduat ve personel ba na mevduat oran d r. Ayr  ayr  iki rasyo 
kullanmak yerine her iki rasyo birle tirilerek operasyonel etkinlik ile mevduat 
ili kisi kurulmu tur. 

5.4.1.15. Personel* ube Say s  / Toplam Aktifler  

Bankalar n operasyonel etkinli ini etkileyen ba ka bir gösterge ise ube 
ba na aktif ve personel ba na aktif oran d r. Ayr  ayr  iki rasyo kullanmak 
yerine her iki rasyo birle tirilerek operasyonel etkinlik ile aktif ili kisi 
kurulmu tur. 

5.4.1.16. Mevduat Faizi (Kar Pay ) 

Bankac l k Kanunu’nun 3 üncü maddesinde “Tan mlar ve K saltmalar” 
ba l  alt nda mevduat ve kat lma hesaplar  tan mlar na yer verilmi tir. 
Günümüz bankac l k sisteminde mudiler paralar n  vadeli veya vadesiz 
hesaplara yat rabilir. Kat l m bankalar  mü terileri ise paralar n  özel cari 
hesap ve kat lma hesaplar na yat rmaktad r. Vadesiz mevduat ile özel cari 
hesaplar n i leyi i birbirine yak n iken her iki hesap için faiz ve kar pay  
tahakkuku gerçekle tirilmemektedir. Vadeli mevduata önceden ödenecek 
faiz kararla t r lmas na kar n kat lma hesaplar na önceden herhangi bir kar 
pay  ödeme taahhüdü bulunmamaktad r. 

5.4.1.17. Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat (Özel Cari 
Hs./Kat l m Fonu) 

Mevduat ve kat l m bankalar  için vadesiz mevduat /toplam mevduat 
oran  bu bankalar için olu turulan at l fon hükmündedir. Mevduat/Kat l m 
fonu sahiplerine herhangi bir faiz/kar pay  ödeme yükümlülü ü 
bulunmamaktad r. Dolay s yla bu at l fonlar n bankalar taraf ndan 
kullan lmas  neticesinde elde edilen faiz ve getiriler bankalara kalmaktad r. 
Bu oran ülkemizde konvansiyonel bankalar için %20 ve kat l m bankalar  için 
ise %25’in üzerinde gerçekle mektedir. Ancak her ne kadar bu para 
maliyetsiz olsa bile mü terilerin bankaya hücum ederek vadesiz 
mevduat/özel cari hesaplar n  talep etme ihtimali bulundu undan bankalar n 
likiditelerini iyi yönetmeleri gerekmektedir. Bu hesaplarla ilgili detayl  
aç klamalara çal man n “K sa Vadeli Likidite Rasyolar ” ba l  alt nda yer 
verilmi tir.  
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Grafik 36: Vadesiz Mevduat n Toplam Meveduata Oran  

5.4.2. Bankac l k Sektörü Regresyon Modeli Sonuçlar  

Kat l m ve mevduat bankalar  için çok de i kenli panel regresyon 
modellerinin tahmininde iki a amal  bir süreç izlenmi tir. Birinci a amada tüm 
de i kenleri içeren referans model tahmin edilmi , sonraki a amada ise 
anlams z katsay  tahminleri üreten de i kenler tek tek elenerek en anlaml  
katsay  de erleri veren modellere ula lm t r. %1, %5 ve %10 düzeyinde 
anlaml  F de erleri modellerin genel anlaml l klar n n yüksekli ine i aret 
etmektedir. Zaman n karl l k performans  üzerindeki dinamik etkilerinin 
dikkate al nabilmesi için modellerde ba ml  de i kenin ilk gecikmesi 
kullan lm t r. Bu itibarla ard k ba lam n (otokorelasyon) sorunu olup 
olmad  Durbin-Watson testi ile s nanm t r. Bu testin sonuçlar , tüm 
modellerde otokorelasyon sorunu bulunmad n  göstermektedir. Bununla 
birlikte modellerin katsay  tahminlerinin önemli ölçüde tutarl  ve anlaml  
oldu u gözlenmi tir.  

Makroekonomik göstergeler genellikle enflasyon ve milli gelirin bir 
fonksiyonudur. TÜFE oranlar , mevduat faizinin dolayl  bir unsuru ve model 
sonuçlar nda anlams z ç kt ndan regresyon analizleri sonuçlar nda rapor 
edilmemi tir.  Net faiz/kar pay  marj , ROA ve ROE ba ml  de i kenleri için 
yap lan regresyon analizi sonuçlar  ve bulgular  a a daki alt ba l klarda yer 
almaktad r.  
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5.4.2.1. Net Faiz ve Net Kar Pay  Marj  e-views Sonuçlar  

Konvansiyonel ve kat l m bankalar n n panel regresyon analizi ile test 
edilmesi sonucunda elde edilen tablo a a da yer almaktad r.  

Ba ml  De i ken: D(NIM)   
Metod: Panel Regresyon   
Dönemlere: 130   

De i kenler Katsay  Standart Hata t-Testi P De eri 

C -0.000165 1.76E-05 -9.398926 0.0000 
D(SYR) 0.009921 0.008223 1.206391 0.2288 

D(TKTM) 0.002595 0.000357 7.261248 0.0000 
D(TDO) 0.098062 0.091140 1.075945 0.2830 
D(M2M) 0.010213 0.005708 1.789253 0.0748 
D(CR) -0.190699 0.024722 -7.713862 0.0000 

D(PSTA) 0.012524 0.004779 2.620441 0.0093 
D(PSM) -0.006601 0.001832 -3.602677 0.0004 
D(OZTA) 0.038459 0.022765 1.689395 0.0924 
D(MTA) -0.010652 0.004588 -2.321802 0.0211 
D(KTA) 0.001102 0.000138 8.003003 0.0000 
KATLM -7.36E-05 4.60E-05 -1.598920 0.1111 

D(KATLMSYR) 0.032497 0.009632 3.373679 0.0009 

R-Kare 0.104468 
    Ortalama Ba ml  
Varyans -0.000178 

Düzeltilmi  R-Kare 0.060960     St. Sapma Varyans  0.001998 
Regresyonun st. hatas  0.001936     Akaike ölçütü -9.607702 
Art k kareler toplam  0.000926     Schwarz ölçütü -9.429668 
Logaritma olas l  1262.001     Hannan-Quinn kriteri -9.536130 
F- statisti i 2.401144     Durbin-Watson istatisti i 2.079960 
P De eri (F-Testi) 0.005922    

 
Karl l k NIM ile ölçüldü ünde kat l m ile konvansiyonel bankalar 

aras nda bir fark görülmemektedir. Mevduat n toplam aktifler içerisindeki 
pay  artt kça net faiz marj  azalmaktad r. Öte yandan kredilerin aktif 
içerisindeki pay  artt kça bankalar n net faiz marj  olumlu etkilenmektedir. Bu 
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durum kredilerin kar üretme kabiliyetini (potansiyeli) yükselmektedir. 
Mevduat faizi yüksek ise net faiz marj  da atmaktad r. kisi aras nda anlaml  
ve pozitif yönde bir ili ki vard r. Takibe dönü en kredi için ayr lan 
provizyonlar cost of risk ile gösterilmekte olup bu oran n yüksek olmas  
bankan n çok kredi bat rd na ve aktif kalitesinin dü ük olmas na yol 
açmaktad r. Net faiz marj  ile takibe dönü en krediler için ayr lan kar l k 
oranlar  aras nda negatif yönde ili ki bulunmaktad r. Net faiz marj  ile 
personel ve ube ba na dü en aktif aras nda olumlu; personel ve ube 
ba na dü en mevduat ters ili ki bulunmaktad r. Piyasadaki para arz n n 
mevduata oran  ve özkaynaklar n aktife oran  ile net faiz/kar pay  marj  
aras nda %90 güven aral nda pozitif ve anlaml  bir ili ki bulunmu tur. 

Ba ml  de i kenlerin regresyon sonuçlar  kar la t r ld nda özkaynak 
ve aktif karl l k sonuçlar n n R² ve düzeltilmi  R²  de erlerinin NIM 
sonuçlar na göre oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Bu durumun iki 
önemli gerekçesinin oldu u dü ünülmektedir. Birinci neden, bankac l k 
sektöründe baz  bankalar n faiz oranlar n  dü ük tutmas na kar n komisyon 
oranlar n  daha yüksek uygulama e iliminde olmalar d r. Bankac l k 
sektöründe komisyon oranlar na ili kin standart ve sa l kl  bir veri temin 
edilemedi inden Regresyon analizimizde komisyonlara yer verilememi tir.  
kinci neden ise ekonometrik modelde kullan lan net faiz marj  ile 
makroekonomik göstergelerden GSYH, TÜFE ve mevduat faizi gibi baz  
göstergelerin modelde anlaml  sonuç göstermemesidir.   

Bankalar n aktif kalitesine ait göstergelerden takibe dönü üm oran  ile 
net faiz marj  aras nda anlaml  bir ili ki görülmemektedir.  Yüksek risk 
durumunda bankalar da yüksek getiri beklemektedir.  Nitekim, kredi kart  faiz 
oranlar  kredi türleri içerisinde en yüksek iken (%26) TDO (%8) civar nda 
gerçekle mektedir.  

Grafik 37: Net Faiz/Kar Pay  Marj  Da l m  
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Yukar daki grafi e bak ld nda net faiz marj n n normal da l ma sahip 
oldu u anla lmaktad r. Model sonuçlar  ile gerçek de erler 
kar la t r ld nda model sonucunun gerçekle en de erlere büyük ölçüde 
yak nsad  görülmektedir. Dolay s  ile bu de erlerin güven aral  içerisinde 
oldu u kabul edilebilir. 

Grafik 38: NIM Gerçek De erler-Model De erleri ve Art k De erlerinin 
Da l m  

       

Standart hatalar serial correlation düzeltmesine tabi tutulmu tur. 
Yukar daki ekilden de anla laca  üzere actual ve fitted de erleri 
birbirlerine çok yak n gerçekle mi tir.  

SYR ile NIM de i kenleri aras nda negatif yönlü bir ili ki 
beklenmektedir. Zira SYR’si daha yüksek olan bir banka belirli bir miktar 
mevduat için daha az kredi kulland rm t r ve daha dü ük bir kredi geliri elde 
etmektedir. Bu da NIM de i keninin daha küçük oldu u anlam na gelir. SYR 
ile ROA ve ROE aras nda pozitif bir ili ki beklenmektedir. Çünkü ROE ve 
ROA oranlar n n yüksek olmas  karlar n sermayeye eklenmesine imkan 
tan yaca ndan SYR’yi yükseltecektir. TDO’nun NIM, ROA ve ROE üzerinde 
negatif etkisi beklenmektedir. Çünkü kredilerin takibe dönü üm oranlar  
yükseldi inde kar l k tutarlar n n yükselmesi karlar n olumsuz etkilenmesine 
yol açacakt r. CR aç s ndan bak ld nda buradaki art n karl l k art n  
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bask layaca  ve bununda ROA ve ROE üzerinde olumsuz etkileyece i 
beklenmektedir. Normal artlarda mevduat n krediye dönü üm oranlar ndaki 
art n ülkemizdeki tasarruf düzeyini ve bile enlerini dikkate ald m zda 
kaynak maliyetini art raca  beklenmektedir. Kaynak maliyetindeki art  vade 
uyumsuzlu u dolay s yla NIM, ROA ve ROE üzerinde olumsuz etki 
yapacakt r. Ancak ülkemizde mevduat n krediye dönü üm oranlar n n uzun 
y llard r %120’ler seviyesinde olmas , ayr ca mevduata alternatif bir kaynak 
olarak 90-180 gün vadeli menkul k ymet ihraçlar n n artmas  mevduat n 
krediye dönü üm oranlar ndaki yüksekli in NIM üzerindeki olumsuz etkisini 
s n rlamaktad r.  

Türkiye’de GSYH büyümesi ile kredi büyümesi aras nda yüksek pozitif 
yönlü bir korelasyon bulunmaktad r. Ayr ca, kredi büyümesi ve aktif 
kalitesinin yüksek olmas  durumunda tahsili gecikmi  alacak olu umu da 
(ak m) s n rlanmaktad r. Dolay s yla para politikas n n s k la t r c  olmad  
dönemlerde GSYH büyümesinin sektörün karl l n  olumlu etkilemesi 
beklenmektedir. Öte yandan, s k la t r c  para politikalar  vade uyumsuzlu u 
nedeniyle mevduat maliyetini daha h zl  art rd ndan NIM üzerinde bask  
olu turmakta, kredi büyümesindeki art  getiri art ndan ziyade hacim art  
nedeniyle karl l  etkilemektedir. TÜFE göz önüne al nd nda menkul 
k ymet portföyü içerisinde enflasyona endeksli devlet tahvillerinin de pay n n 
artt  de erlendirildi inde Türk Paras n n de er kaybetti i dönemlerde veya 
emtia fiyatlar n n yükseldi i zamanlarda enflasyon üzerinde olu an yukar  
yönlü risklerin TÜFE art na yol açmas , bunun da enflasyona endeksli 
menkul k ymet getirilerini artt rmas  beklenmektedir. Ancak son y llarda 
Türkiye’nin azalan iç borç çevirme oran  ve faiz getirili varl klar aras nda 
enflasyona endeksli ka tlar n n a rl n n çok yüksek seviyede olmamas  
enflasyonun NIM üzerindeki etkisini s n rlamaktad r.  

Personel ba na aktif ve mevduat büyüklü ü dikkate al nd nda söz 
konusu oranlardaki art , mevduat aç s ndan bak ld nda kaynak maliyetini 
art r c , aktif aç s ndan de erlendirildi inde plasman getirisini yükseltici etki 
yapmaktad r. Dolay s yla personel ba na mevduat art  NIM, ROA ve ROE 
üzerinde negatif ve personel ba na aktif art n n da NIM, ROA ve ROE 
üzerinde pozitif etkisi beklenmektedir. Özkaynaklardaki art  maliyetsiz 
kaynak art n  ve bankan n risk kapasitesindeki yüksekli i sa lad ndan 
hem bankan n büyümesine hem de daha dü ük maliyetle çal mas na 
olanak sa lamaktad r.  
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5.4.2.2. Özkaynak Karl l  e-views Sonuçlar  

Ba ml  de i ken olarak özkaynak karl l n n konvansiyonel ve kat l m 
bankalar nda kullan lmas  suretiyle elde edilen panel regresyon sonuçlar  
a a daki tabloda yer almaktad r.  

 
Ba ml  De i ken: D(Özkaynak Karl l )   
Metod: Panel Regresyon   
Dönemlere: 130  

De i kenler Katsay  Standart Hata t-Testi P De eri 

C 0.001318 7.74E-05 17.02581 0.0000 
D(SYR) 0.874227 0.023356 37.43097 0.0000 

D(TKTM) -0.122823 0.062749 -1.957360 0.0514 
D(TDO) -0.813035 0.194849 -4.172650 0.0000 
D(M2M) -0.038302 0.017433 -2.197054 0.0289 
D(PSK) -0.033272 0.010240 -3.249253 0.0013 

D(PSTA) 0.152610 0.016775 9.097593 0.0000 
D(OZTA) 0.796274 0.026726 29.79409 0.0000 
KATLM -0.002215 0.000339 -6.529155 0.0000 

D(KATLMSYR) 0.541513 0.112661 4.806574 0.0000 

R-Kare 0.296741 
Ortalama Ba ml  
Varyans -0.001209 

Düzeltilmi  R-Kare 0.259577 St. Sapma Varyans  0.021361 
Regresyonun st. hatas  0.018380  Akaike ölçütü -5.102714 
Art k kareler toplam  0.083109 Schwarz ölçütü -4.910985 
Logaritma olas l  677.3528 Hannan-Quinn kriteri -5.025636 

F- statisti i 7.984633 
 Durbin-Watson 
istatisti i 2.301813 

P De eri (F-Testi) 0.000000    

P de erinin %1, %5 ve %10’dan küçük olmas  kriterleri göz önünde 
bulunduruldu unda özkaynak karl l  ile TÜFE, GSHY, KTA (kredilerin 
toplam aktife oran ), MTA (mevduat n toplam aktife oran ), CR (kar l k 
provizyonlar ), PSM (personel ve ube ba na mevduat), MF (mevdaut 
faizi/kar pay ) ile VSM (vadesiz mevduat n toplam mevduata oran ) aras nda 
anlaml  bir ili ki bulunamam t r (tabloda raporlanmam t r). Ancak SYR 
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(sermaye yeterlilik rasyosu), TKTM (mevduat n krediye dönü üm oran ), 
TDO (takibe dönü üm oran ), M2M (para arz n n mevduata oran ), PSK 
(personel ve ube ba na kredi), PSTA (personel ve ube ba na toplam 
aktif), ÖZTA (özkaynaklar n toplam aktife oran ), KATLM ile KATLMSYR 
aras nda anlaml  ili ki bulunmaktad r. 

ROE ve SYR aras nda anlaml  bir ili ki vard r. SYR’sindeki bir puanl k 
art , mevduat bankalar n n ROE’sindeki 0,87 puanl k art  ile ili kili iken, 
kat l m bankalar n n ROE’sindeki 1,41 puanl k art  ile ili kilidir. Yani, kat l m 
bankalar nda SYR ile ROE aras ndaki ili ki daha güçlüdür.  

Beklenece i üzere, TDO de i keni ile ROE aras nda negatif yönlü bir 
ili ki bulunmu tur. Mevduat ve kat l m bankalar n n TDO’lar ndaki bir puanl k 
art , ROE’de 0,81 puanl k bir azalma ile ili kilidir. 

Di er taraftan, özkayna n toplam aktif oran ndaki art  ile karl l k 
aras nda pozitif yönlü bir ili ki beklenmektedir. Model sonucuna göre, 
mevduat ve kat l m bankalar n n ÖZTA’lar ndaki bir puanl k art , ROE’deki 
0,79 puanl k bir art  ile ili kili bulunmu tur.  

Grafik 39’da model sonuçlar  ile gerçek de erler kar la t r ld nda 
model sonucunun gerçekle en de erlere büyük ölçüde yak nsad  
görülmektedir.  Bu ekilden de anla laca  üzere actual ve fitted de erleri 
birbirlerine çok yak n gerçekle mi tir. Dolay s  ile bu de erlerin güven aral  
içerisinde oldu u kabul edilebilir.  

Grafik 39: ROE Gerçek De erler-Model De erleri ve Art k De erlerinin 
Da l m  
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A a daki grafi e bak ld nda ROE’nin normal da l ma sahip oldu u 
anla lmaktad r. Model sonuçlar  ile gerçek de erler kar la t r ld nda 
model sonucunun gerçekle en de erlere büyük ölçüde yak nsad  
anla lmaktad r.  

Grafik 40: Kat l m ve Mevduat Bankalar n n ROE Normal Da l m  

 

5.4.2.3. Aktif Karl l  e-views Sonuçlar  

Ba ml  de i ken olarak aktif karl n n konvansiyonel ve kat l m 
bankalar nda kullan lmas  suretiyle elde edilen panel regresyon sonuçlar  
a a daki tabloda yer almaktad r.  

Ba ml  De i ken: D(Aktif Karl l )   
Metod: Panel Regresyon   
Dönemlere: 130  

De i kenler Katsay  Standart Hata t-Testi P De eri 

C 9.02E-05 5.18E-05 1.742357 0.0827 
D(SYR) 0.091683 0.010857 8.444572 0.0000 
D(TDO) -0.127340 0.062890 -2.024798 0.0440 
D(PSTA) 0.019924 0.001053 18.91831 0.0000 
D(PSM) -0.003557 0.000365 -9.746149 0.0000 
D(MF) -0.026751 0.013753 -1.945144 0.0529 

D(OZTA) 0.077687 0.008480 9.160864 0.0000 
KATLM -0.000263 1.70E-05 -15.45585 0.0000 
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D(KATLMSYR) 0.042055 0.011137 3.776040 0.0002 

R-Kare 0.284902  Ortalama Ba ml  Varyans -0.000157 
Düzeltilmi  R-Kare 0.256183  St. Sapma Varyans  0.002317 
Regresyonun st. hatas  0.001998  Akaike ölçütü -9.551484 
Art k kareler toplam  0.000994  Schwarz ölçütü -9.400840 
Logaritma olas l  1252.693  Hannan-Quinn kriteri -9.490923 
F- statisti i 9.920392  Durbin-Watson istatisti i 2.488832 
P De eri (F-Testi) 0.000000    

P de erinin %1, %5 ve %10’dan küçük olmas  ihtimali göz önünde 
bulunduruldu unda özkaynak karl l  ile TÜFE, GSHY, KTA (kredilerin 
toplam aktife oran ), TKTM (mevduat n krediye dönü üm oran ), MTA 
(mevduat n toplam aktife oran ), CR (kar l k provizyonlar ), M2M (para 
arz n n mevduata oran ), PSK (personel ve ube ba na kredi), ile VSM 
(vadesiz mevduat n toplam mevduata oran )  aras nda anlaml  bir ili ki 
bulunamam t r. Ancak SYR (sermaye yeterlilik rasyosu), TDO (takibe 
dönü üm oran ), PSTA (personel ve ube ba na toplam aktif), PSM 
(personel ve ube ba na mevduat), MF (mevdaut faizi/kar pay ), ÖZTA 
(özkaynaklar n toplam aktife oran ), KATLM ile KATLMSYR aras nda anlaml  
ili ki bulunmaktad r. 

ROA ve SYR aras nda anlaml  bir ili ki vard r. SYR’deki bir puanl k art , 
mevduat bankalar n n ROA’s ndaki 0,09 puanl k art  ile ili kili iken, kat l m 
bankalar n n ROA’s nda ki 0,13 puanl k art  ile ili kilidir. Yani, kat l m 
bankalar nda SYR ile ROA aras ndaki ili ki daha güçlüdür. Beklentimiz 
do rultusunda, TDO de i keni ile ROA aras nda negatif yönlü bir ili ki 
bulunmu tur. Mevduat ve kat l m bankalar n n TDO’lar ndaki bir puanl k art , 
ROA’de 0,13 puanl k bir azalma ile ili kilidir. Ayr ca, mevduat ve kat l m 
bankalar n n ÖZTA’lar ndaki bir puanl k art , ROA’daki 0,08 puanl k bir art  
ile ili kili bulunmu tur.  

Di er ilginç bir bulgu ise mevduat faizindeki art n ROA ile negatif 
ili kisinin bulunmas d r. Normal artlarda mevduat faizi artt kça ROA ile 
olumlu ili ki olmas  beklenirken ters bir durum ortaya ç km t r. Bankan n 
karl l nda mevduat faizi tek ba na etkili de ildir. Kredi faiz oranlar  ve 
mevduat faiz oranlar  aras ndaki faiz/kar pay  marj  esas itibar yla bankalar n 
karl l klar n  belirmektedir. Örne in mevduat faiz oran  dü tü ünde bankan n 
kaynak maliyeti dü mesine ra men e er kredi faiz oran  daha fazla dü erse 
bankan n karl l  olumsuz ekilde etkilenecektir.  
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ROA bak m ndan model sonuçlar  ile gerçek de erler kar la t r ld nda 
model sonucunun gerçekle en de erlere büyük ölçüde yak nsad  
görülmektedir.  Grafik 40’den de anla laca  üzere actual ve fitted de erleri 
birbirlerine çok yak n gerçekle mi tir. Dolay s  ile bu de erlerin güven aral  
içerisinde oldu u kabul edilebilir.  

Grafik 411: ROA Gerçek De erler-Model De erleri ve Art k De erlerinin 
Da l m  

 

A a daki grafi e bak ld nda ROA’n n normal da l ma sahip oldu u 
anla lmaktad r. Model sonuçlar  ile gerçek de erler kar la t r ld nda 
model sonucunun gerçekle en de erlere büyük ölçüde yak nsad  
anla lmaktad r.  

Grafik 42: Kat l m ve Mevduat Bankalar n n ROA Normal Da l m  
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Ba ml  de i ken olarak net faiz/kar pay  marj , özkaynak karl l  ve 
aktif karl l  kullan larak hesaplanan regresyon analizi sonuçlar na göre 
anlaml  ili ki bulunan kalemler a a daki tabloda özet olarak yer almaktad r.  

NIM ROE ROA 
Kredilerin mevduata 
dönü ümü 

Sermaye yeterlilik 
rasyosu 

Sermaye yeterlilik 
rasyosu 

Mevduat n para arz na 
oran   

Kredilerin mevduata 
dönü ümü TDO  

TDO için ayr lan kar l k 
TDO (Takibe Dönü üm 
Oran ) 

Personel ve ube 
ba na aktif 

Personel ve ube 
ba na aktif 

Mevduat n para arz na 
oran   

Personel ve ube 
ba na mevduat 

Personel ve ube 
ba na mevduat 

Özkaynaklar n aktife 
oran  Mevduat faizi 

Özkaynaklar n aktife 
oran  

Personel ve ube 
ba na kredi 

Özkaynaklar n aktife 
oran  

Mevduat n aktife oran  
Personel ve ube 
ba na aktif   

Kredinin aktife oran       
 

Monte Carlo Simülasyonu ve Regresyon Analizi yöntemleri kullan larak  
yapm  oldu umuz ekonometrik çal ma bulgular  ile literatürde yer alan 
sonuçlar n büyük ölçüde örtü tü ü görülmektedir.  Beck ve Demirgüç-
Kunt’un çal malar nda, slami bankalar ile mevduat bankalar n n i  
oryantasyonu ve aktif kalitesi bak m ndan önemli de i iklikler göstermedi i 
sonucuyla örtü mektedir. Monte Carlo Simulasyonunda aktif ve özkaynak 
karl l klar  bak m ndan Hassan’ n iddia etti i slami bankalar daha az etkindir 
sonucuna ula lm t r. Ayr ca, Samad’ n çal mas ndan elde etti i slami 
bankalar ile konvansiyonel bankalar n karl l k ve likiditelerinde önemli farkl l k 
olmad  bulgular na bu çal mada k smen ula lm t r. Öte yandan, Ersan’ n 
Türkiye için yapm  oldu u çal mada, kat l m bankalar n n finansal yönden 
faizli i lem yapan bankalara göre daha etkin oldu u sonucuna ise 
ula lamam t r.  
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Sonuç 

Günümüzde ciddi finansal büyüklüklere ve mü teri kitlelerine ula an 
slami bankalar n ve faizsiz finansman kurulu lar n n modern anlamdaki 

örnekleri 1960’l  y llardan itibaren görülmeye ba lanm t r. Bilinen ilk slami 
banka örne i,  1963 y l nda Ahmet El-Neccar taraf ndan, üreticileri ve 
çiftçileri desteklemek amac yla, M s r’da kurulan bir bankad r. Söz konusu 
banka siyasi bask lara dayanamayarak 1967 y l nda faaliyetlerine son 
vermi tir. slami esaslara göre kurulan ikinci ve üçüncü bankalar 1975 y l nda 
faaliyete ba layan slam Kalk nma Bankas  ve Dubai slam Bankas d r. 
Tekaful ad  verilen slami esaslara uygun sigortac l k faaliyetleri ise 1979 
y l ndan itibaren görülmeye ba lanm t r.  

Son yüzy l içerisinde Müslüman toplumlarda, ekonomi ve dolay s yla 
finansal faaliyetler toplum ya am nda ve siyasi dü ünce alan nda daha fazla 
önem ta maya ba lam t r. Bu dönemde birçok yazar ve akademisyen 
slami anlay a uygun ekonomi ve finans konusunda eserler vermi lerdir. 

Bahse konu yazar ve akademisyenleri, 1960-1980 y llar  aras  için ilk nesil, 
1980-2000 y llar n  ikinci nesil ve 2000 y l ndan sonra ortaya ç kan ki ileri ise 
üçüncü nesil slami finans yazarlar  olarak s n fland rmak mümkündür. Ancak 
bu s n fland rmada s n rlar n kesin çizgilerle belirlenmesi zor oldu undan 
zaman zaman birinci nesil ve ikinci nesil aras nda; ayn  ekilde ikinci nesil 
veya üçüncü nesil aras nda da geçi kenlik olabilece i tespit edilmi tir. Ancak 
birinci ve üçüncü nesil aras ndaki geçi kenli in yok denecek kadar az oldu u 
görülmektedir.  

Birinci nesil ahsiyetler aras nda Seyyid Kutup (1953), Abul Ala Mevdudi 
(1996), Muhammed Yusufuddin, Seyyid Bak r Sad r, Ahmed El Neccar, 
Muhammed Hamidullah (1992), Sabahattin Zaim (2007),  Enver kbal 
Kurey i, Nejatullah S dd ki, eyh Mahmut Ahmet öne ç kmaktad r. slami 
finans alan nda ikinci nesil temsilcileri, M. Ömer Chapra, Ali Karadai, 
Khurshid Ahmad, Fahim Han, Muhsin Han, Münevver kbal, Hayrettin 
Karaman, Hamdi Döndüren, Sabri Orman, Taqi Usmani, Yahia Abdul-
Rahman, Muhammad Ayub, Necdet ensoy, Faruk Be er, Daud Vicary 
Abdullah, Servet Bay nd r, Sheikh Saleh Kamel ve di erleri eklinde 
s ralanabilir.  

slami finans alan nda üçüncü nesil temsilciler ise Zamir kbal, Mehmet 
Asutay, Abbas Mirakhor, Hamed Hasan Merah, Jaseem Ahmed, Abdus 
Samad, M. Bashir, Fatih Sava an, 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 eklinde 
s ralanabilir. Üçüncü nesli temsil eden yazarlar bankac l k, tekaful, yat r m, 
maliye politikas , zekât, denetim, muhasebe ile bankac l k düzenleme ve 
gözetim alanlar nda yapt klar  çal malarda, yaln zca teorik inceleme ve 
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de erlendirmelerle s n rl  kalmay p, geli en bilgi teknolojisinin de yard m yla 
istatistiki ve matematiksel yöntemler kullanarak ekonometrik modeller 
geli tirmi lerdir.  

2008 y l nda ba layan küresel finansal krizden sonra bankac l k ve 
finansta etik kurallar daha fazla önem arz etmeye ba lam t r. Bu nedenle, 
akademisyenler ve düzenleyici otoritelerin yetkilileri taraf ndan a r  kâr 
h rs n n törpülenmesi ve mü teri haklar n n korunmas  hususlar  çe itli 
platformlarda dile getirilmektedir. Konvansiyonel bankac l kta bireylerin, 
asl nda insan do as na ayk r  ekilde, sürekli olarak rasyonel davrand klar  
yani birer “homoekonomicus” olduklar  ve her bir ekonomik birimin “kar 
maksimizasyonu” motivasyonuna sahip oldu u yakla m ndan hareket 
edilmektedir. Konvansiyonel finans birimleri bu yakla mdan hareketle sürekli 
olarak reel ekonomik ko ullardan uzak kar hedeflemesi yapmakta, birçok 
piyasada yüksek kald raç oranlar yla çal makta, spekülatif türev i lemlerin 
ve manipülasyonun artmas na neden olmakta, dolay s yla finansal 
k r lganl n a r  ekilde yükselmesine yol açmaktad r.    

slami finansta Allah’ n r zas n  kazanma amac n n da oldu u ve 
bireylerin “homoislamicus” ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gerekti i dile 
getirilmektedir. Bu ilke ekonomik birimlerin kar maksimizasyonu haricinde 
ba ka motivasyonlar  oldu u anlam na gelmektedir. Bireyler bu dünyada 
i ledikleri eylemlerden dolay  ahirette sorguya çekilme inanc na sahip 
olduklar ndan i  ve i lemlerinde öncelikle slami esaslara uyma 
arzusundad rlar. slami esaslar ise insanlar n birbirlerinin hakk na riayet 
etmesi,  dan ma kurulu taraf ndan onaylanmayan i lemlere taraf 
olunmamas  veya arac l k yap lmamas , ticari faaliyetlerde manipülasyona 
izin verilmemesi ve yat r m kararlar nda sosyal ve ahlak kurallar na daha 
fazla riayet edilmesini öngörmektedir. slam hukukuna göre ticarette 
taraflar n kar l kl  r za ile i lem yapma yetkisi bulunmaktad r. Ancak bu 
serbestiyet, kar  taraf n sömürülmesine yol açmamal d r. Dolay s yla ticari 
i lemlerde kar oran  belirlenirken kanaat, itidal, ho görü ve kolayl k gösterme 
gibi dini adab n gereklerine riayet etme mecburiyeti bulunmaktad r. Ticari 
muamelelerde aldatma, gabin, manipülasyona, karaborsac l a, hile, 
yan ltma, gafletten yararlanma, kar  çarp tma, monopolle meye ve 
tekelle meye, ihtikâr gibi birey ve toplum zarar na olan i lemlere cevaz 
verilmemektedir.  Ancak bununla birlikte slami kurallar n hâkim oldu u bir 
piyasada as l kural müdahale edilmemesi olmas na kar n piyasan n sa l kl  
i lemesini önleyen unsurlara müdahale edilebilmesi baz  artlarda 
mümkündür.  slami finans n ba ar l  olabilmesi için devlet otoritesinin gerekli 
hukuki altyap  düzenlemelerini yaparak mevzuat bo lu u b rakmamas  ve 
etkin denetim fonksiyonunu icra etmesi son derece önemlidir.  

slami finansta bankalar n “shareholder” (hisse sahipleri) 
memnuniyetinden ziyade “stakeholder” denilen ilgili tüm taraflar n 
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memnuniyetinin sa lanmas  esast r. Tüm taraflar mü teriler, ortaklar, 
yöneticiler, rakipler, devlet gibi birey ve kurumlar  içermektedir. Ancak slami 
finans anlay n n ba ar l  olabilmesi ve geni  kitlelere yay lmas  için yaln zca 
slami hukuku kurallar na uyum yeterli olmay p, bununla birlikte slam ahlak 
ekonomisinin uygulanmas  ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde karz-  
hasen ve zekât gibi uygulamalar n ön plana ç kar lmas  son derece önem arz 
etmektedir. 

slami finans n yukar da say lan özellikleri nedeniyle yaln zca Müslüman 
ülkelerde de il, ayn  zamanda gayrimüslim olan ülkelerde de kayda de er 
geli meler gösterdi i görülmektedir. Hatta faizsiz finansman modellerinin 
konvansiyonel bankac l a iyi bir alternatif olabilece inden hareketle ilk defa 
faizsiz finans ba l  2015 y l nda G-20 toplant s n n gündemine al nm t r. 
slam ülkelerinde gerekli olan ekonomik ve s nai kalk nman n 
gerçekle ebilmesi için, bireylerin, toplumun ve devletlerin yan  s ra finansal 
kurulu lar n da bütüncül bir yakla mla hareket etmesi gerekmektedir. slami 
bankalar ve finansal kurulu lar sa lad klar  finansal arac l k hizmetlerinin 
yan  s ra ekonomik büyümeye ve sosyal kalk nmaya da yard mc  
olmaktad rlar. Günümüzde slami finans sistemi ile ilgili öne ç kan unsurlar; 
risk payla m , etkin kaynak da l m , giri im sermayesi, güvene dayal  
sözle melerin kurulmas , etik ilkelere riayet, effafl k, aktif kalitesinin 
sa lanmas , fintech, yenilikçi teknoloji, eria kurullar n n olu turulmas , 
kat l m bankac l  için piyasa yap c l  sisteminin tesis edilmesi,  sosyal 
sorumluluk ve zenginli in toplum aras nda payla lmas  konular d r.  

2008 y l nda ya anan küresel kriz son y llarda reel ekonomiye dayanan 
slami finans sistemine olan ilgiyi artt rm t r. slami finans sistemi son 
y llarda özellikle Suudi Arabistan, Malezya, Bahreyn, Körfez, Ortado u 
ülkelerinde ciddi geli me göstermi tir. Türkiye, Pakistan, Endonezya gibi 
ülkeler de slami finans n geli tirilmesi için yo un çaba harcamaktad r.  
Müslüman ülkelerin yan  s ra Müslüman olmayan ülkelerden ngiltere, 
Singapur, Hong-Kong ve di er Avrupa Birli i ülkeleri de art k faizsiz 
finanasman piyasas nda yerini almak için ciddi çal malar içindedirler. 2015 
y lsonu itibar yla 1,88 trilyon USD olan slami finansal hizmetlerin yakla k 
%79,6’s  slami bankac l k aktiflerinden (1,5 trilyon USD), %15,4’ü sukuk 
piyasas ndan (290 milyar USD), %3,8’i slami fonlardan (71 milyar USD) ve 
geriye kalan %1,2’si ise tekaful ( slami sigorta aktifleri ise 23 milyar USD) 
faaliyetlerinden olu maktad r. 

Ülkemizde de faizsiz finans faaliyetlerinin geli tirebilmesi amac yla 
Ba bakan Yard mc s na ba l  üst kurul ve kamu kurumu üst yöneticilerinden 
olu an ve belirli periyodlarla toplanan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 
tesis edilmi tir. Ayr ca, slami finans alan nda regülasyonlar n hayata 
geçirilmesi ve uluslararas  standartlar n kabul edilebilmesi için BDDK 
nezdinde de ayr  bir daire tesis edilmekle birlikte di er kamu kurumlar  
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nezdinde de çal malar ba lat lm t r.  Di er taraftan, Türkiye’nin 2023 
stratejisi kapsam nda faizsiz finans sektörünün piyasa pay n  %15’lere 
ç kar lmas  hedeflenmektedir.  

Bahse konu hedefe ili kin olarak kat l m bankalar n n aktif büyüklü ünü 
esas alan iki ve özkaynaklar na göre ise bir senaryo haz rlanm t r. Birinci 
senaryoda kat l m bankalar n n 2005-2015 aras  y ll k aktif art  oran  %22,9 
iken konvansiyonel bankalarda bu oran %16,46 olarak gerçeklece i 
varsay lm t r. Bu oranlar n önümüzdeki dönemde de hem konvansiyonel 
hem de kat l m bankalar  için ayn  ekilde gerçekle ece i varsay m  alt nda 
2025 y l nda konvansiyonel bankalar n aktif büyüklü ünin 10.241 milyar TL, 
kat l m bankalar  için ise bu tutar n 850 milyar TL olmas  ve kat l m 
bankalar n n sektörde alaca  pay n en fazla %8,3 olaca  anla lmaktad r. 
kinci senaryoda konvansiyonel bankalar n son 5 y ll k büyüme 
performans n n %14,36 olarak devam edece i varsay larak bankac l k 
sektörünün aktif büyüklü ünün 2025 y l nda 8.692 milyar TL olmas  
beklenmektedir. Kat l m bankalar n n bu pastadan %15 pay  alabilmesi için 
2025 y l na kadar her y l ortalama %28,88 oran nda yani her y l mevduat 
bankalar n n iki kat  kadar büyüme göstermesi gerekmektedir. Özkaynaklar 
için haz rlanan senaryoda ise kat l m bankalar n n bu hedefi 
gerçekle tirebilmesi için özkaynaklar n n 2025 y l  itibar yla en az 113 milyar 
TL’ye ç karmas  gerekmektedir. Halbuki kat l m bankalar n n mevcut büyüme 
performans  alt nda özkaynaklar n  att rabilece i maksimum tutar 38 milyar 
TL olarak hesaplanm t r. Yeni oyuncu giri i ve ola anüstü bir geli me 
olmad  takdirde kat l m bankalar n n hedefine ula abilmesi için ilave 75 
milyar TL özkayna a ihtiyaç duyulmaktad r.  

Türkiye’de ve dünyada faizsiz finans sisteminin baz  temel problemleri 
bulunmaktad r. Bunlar n ba nda nitelikli insan kayna  eksikli i, kurumsal ve 
hukuki altyap s n n etkin bir ekilde tesis edilememesi, faizsiz finansa ili kin 
ürün, hizmet ve piyasalar n yeterince geli mi  olmamas  gelmektedir. Ayr ca, 
slami finans alan nda çal an kurulu larda yaz l  dokümantasyonun ve 
effafl n az olmas , faizli bankalar n kurulu  ve te kilatlanma yönteminin 

benimsenmesi, yönetim kademelerindeki ki ilerin bir k sm n n daha önce 
faizli bankalarda çal an ki ilerden olu mas , baz  ülkelerde eria kurullar n n 
kurulmamas , ürün ve i lemlerde eria kararlar na yer verilmemesi veya bu 
kurullar n mevcudiyetine ra men eria denetimlerinin yap lmamas  gibi 
nedenler slami finansta uyum ve alg  probleminin ortaya ç kmas na yol 
açmaktad r. 

slam hukukunda makasit (maqasid) e - eria ad  verilen ve genel olarak 
inanç ve ya am hurriyeti, aile bütünlü ü, mülkiyet, ak l, eref ve haysiyet 
koruma alt na alan ilkelere uyum kapsam nda çe itli ülkelerin slami 
bankalar na yönelik 100 puan üzerinden yap lan çal malar sonucunda 
ortaya ç kan ülke notlar nda; Endonezya %56,8, Pakistan %34,6, Malezya 
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%33,5, Türkiye %29,34, Katar %23,8, ngiltere %11,44 ve genel ortalama 
%30,08 olarak bulunmu tur. Ayr ca, IFSB’nin 50 kural  göz önünde 
bulundurarak yap lan çal mada, kurumsal sosyal sorumluluk alan nda en iyi 
skora sahip herhangi bir kurulu  bulunmad , kurulu lar n %33’ü iyi 
kategorisinde, %40’ n n ilerleme sa lamas  gereken kategoride, geriye kalan 
%27’sinin ise geli memi  ve alarm seviyesine i aret eden kategoride 
bulundu u belirlenmi tir. 

Yap lan çal malarda ülkemizde ve dünyan n di er ülkelerinde slami 
ilkelere uyum konusunda yap lmas  gereken ciddi çal malar n oldu u 
görülmektedir. slami finans n konvansiyonel finansa alternatif 
olu turabilmesi için kurallar n n çok s k  s k ya kat  yorumlanmamas  ve fakat 
ayn  zamanda özünden ayr lacak derecede gev ek tutulmamas  
gerekmektedir. Zira slami finansta kurallar çok kat  yorumlan rsa slami 
bankalar n faaliyet alan  çok s n rland r lacak ve bu kurulu lar n 
konvansiyonel bankalarla rekabet etme imkân  ortadan kaybolacakt r. Di er 
taraftan, konvansiyonel bankalar  taklit eden ve faaliyet alan n  çok 
geni leten bir sistemin slami esaslara uygun olmayaca  ele tirisini de göz 
ard  etmemek gerekir. 

slami finans n ülkemizde ba ar l  olabilmesi için özel nitelikli faizsiz 
finans kanununun ç kar lmas  ve faizsiz finans dan ma kurullar n n tesis 
edilmesi, itibar ve güven aç s ndan oldukça önem arz etmektedir. Ayr ca, 
e itim ve insan kayna  kalitesinin artt r lmas , sertifika al mlar n n te vik 
edilmesi, kaynak ve plasman ürün çe itlili inin artt r lmas , faizsiz finans 
alan nda etkin çal an birincil ve ikincil piyasalar n olu turulmas , sigortac l k 
ve bireysel emeklilik sisteminin iyi tesis edilebilmesi, standartlar ve 
düzenlemelere yer verilmesi, kurumsal ileti im alg  ve itibar n iyi yönetilmesi, 
etik ilkelerin belirlenmesi, strateji, koordinasyon ve inovasyona yer verilmesi 
gerekmektedir.  

Zekât fakir, miskin, yolda kalm  yolcu, borçlu, esaretten kurtulacak 
olan, Allah yolunda cihat eden, kalbi slam’a s nd r lacak olan ve zekât 
toplamakla görevli olanlara verilebilir. Tüm toplum için belli standartlar n 
olu turulmas  amac yla Diyanet leri Ba kanl ’nda Zekat Genel Müdürlü ü 
aç lmas n n ve kat l m bankalar n n da mü teri zekatlar n  hesaplayarak 
do rudan bu Müdürlü e devretmesinin yerinde olaca  
de erlendirilmektedir.  

Ülkemizde faaliyet gösteren kat l m bankalar n n yapt klar  i lemler için 
uygunluk fetvas  veren dan ma kurullar ndan onay al nd  banka 
yetkililerince ifade edilmi  olsa bile bir uyum denetim yap lmamaktad r. 
Kat l m bankalar nca al nan fetvalar genellikle kat l m bankas n n itibar etti i 
bir-iki ki inin görü üdür. BDDK taraf ndan yap lan denetim sadece finansal 
sa laml k, mevzuat ve muhasebe denetimdir.  Dini kurullarda yer alan 
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ki ilerin genellikle dini bilgisi bulunan âlim, akademisyen ve finans sistem inin 
çal ma mant n  kavrayan insanlardan olu mas  son derece önemlidir.  
Yeknesakl n sa lanmas  ve yap lan i lemlerin slami esaslara uygun olup 
olmad n n tespit edilmesi kat l m bankalar n n kendi tercihine 
b rak lmas ndan ziyade kurulacak “Faizsiz Finans Dan ma Kurulu” gibi bir 
otoriteye verilmesi bu bankalar üzerindeki aibelerin kalkmas na yol 
açacakt r. Ayr ca, BDDK ç Sistemler Yönetmeli inde yap lacak de i iklikle 
birlikte, kat l m bankalar n n bünyelerinde kurulan iç kontrol, iç denetim, risk 
yönetimi ve uyum birimleri gibi banka dan ma kurullar n  da yasal altyap ya 
dayal  ekilde zorunlu olarak tesis etmeleri, görev ayr m  ilkesinden hareketle 
merkezi dan ma kurulu üyelerinin faizsiz finans kurulu lar nda görev 
almamas  ve faizsiz finans kurulu lar nda görev alan dan ma kurulu 
hocalar n n da en fazla 3 finansal kurulu ta görev almas  ve belli periyotlarda 
yönetim kuruluna raporlama yapmas  önerilmektedir. Di er taraftan, May s 
2018 döneminde Merkezi Dan ma Kurulu’nun TKBB bünyesinde tesis 
edilmi  olmas  çok önemli bir geli me olmakla birlikte sigortac l k ve sermaye 
piyasalar ndaki slami ürünlere ili kin bütüncül bir ekosistem tasar m nda 
zafiyet olu turabilece i dü ünülmektedir. 

Ayr ca, ülkemizdeki slami finansal kurulu lar n personel kalitesinin 
artt r labilmesi için faizsiz finans alan nda akademik bölümlerin ve ara t rma 
merkezlerinin tesis edilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
slami finans derslerinin okutulmas , slam Hukuku, slam ekonomisi ve 

finans  konusunda bilinçlenmenin sa lanmas  ve bu alanda faaliyet gösteren 
yurtd  üniversitelerde okumak isteyen ö rencilere burs imkanlar n n 
tan nmas , kat l m bankalar n n üniversitelerle ortak seminer, konferans ve 
sempozyum düzenlemeleri, faizsiz finansa yönelik sertifikasyon 
programlar n n ba lat lmas  tavsiye edilmektedir. 

Türkiye ve dünyada slami bankac l k alan nda faaliyet gösteren 
kurulu lar n finansal ürün olarak a rl kl  bir ekilde murabahay  tercih 
ettikleri görülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi bu ürünün 
uygulamas n n kolay, kay p riskinin dü ük olmas  ve büyük oranda 
ihtisasla ma gerektirmemesidir. slam ekonomisi reel ekonomiye dayal  bir 
ekonomi olmakla birlikte son y llarda türev i lemlerin de slami finans ürünleri 
aras nda da yer ald  görülmektedir. Finansalla maya ba l  olarak slami 
türev ürünlerinden sukuk ve tawarruk i lemlerinin artmas  slami finans n 
k r lganl n  artt rabilir. slami finans prensiplerine daha uygun oldu u kabul 
edilen mu araka, mudaraba ve muzaraa gibi ürünlerin slami finansal 
kurulu lar n aktifleri içerisindeki pay  oldukça dü üktür. slami finans n 
ba ar l  olabilmesi için murabaha ve finansal kiralamadan ziyade bu tür 
ürünlere odaklanman n daha isabetli olaca  dü ünülmektedir. 

Malezya hazinesinin sukuk yoluyla sa lad  finansman oranlar  %50, 
Körfez ülkelerinde ise bu oran n %25-30 aras nda iken Türkiye Hazine’sinin 
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sa lad  finansman oran n n hâlihaz rda %3 seviyelerinde oldu u 
görülmektedir. Yap lan baz  akademik çal malarda, etkin bir piyasa 
yap c l  oyuncusu olarak 5-7 kurulu un piyasada var olmas n n yeterli 
oldu u ifade edilmektedir. Ülkemizin son dönemde in a etti i büyük alt yap  
projelerinden köprüler, rayl  sistemler, otoyollar, tüp geçit, 3 üncü havaliman , 
ba lant  yollar  ve Kanal stanbul gibi projelerin finansman n n yan  s ra, 
belediyelerin ve özel sektör kurulu lar n n da sukuk yoluyla finansman 
sa lamas  olanak dâhilindedir. Bu durum finansal piyasalar n 
derinle mesine, kamunun ve özel sektörün alternatif borçlanma araçlar n n 
çe itlendirilmesine ve ülkemizin daha dü ük maliyetle fon bulmas na yol 
açaca  a ikard r. Ayr ca, sukuk ihrac n n sürekli hale getirilmesi, piyasa 
derinli inin sa lanmas  birincil ve ikincil piyasalar n etkin çal mas na yönelik 
olarak, faizsiz ürünlerin tan t m na yönelik olarak kamu kurumlar  nezdinde 
bilgilendirici toplant lar n yap lmas  ve rehberlerin haz rlanmas  
önerilmektedir.  

Kamu ve özel sektör tahvil ihraçlar nda oldu u gibi kira sertifikalar  
ihraçlar nda da stopaj muafiyetinin mevzuat m zda yerini almaya ba lamas  
buradaki potansiyeli artt racakt r. Öte yandan, TÜFE’ye endeksli kamu ve 
özel sektör kira geliri sertifikalar n n kat l m bankalar  taraf ndan sat n 
al nmas n n kat l m bankac l  ilkelerine ayk r  olmayaca  ifade 
edilmektedir. Hazine veya özel sektör 3 ay, 6 ay, 1 y l veya 5 y l gibi farkl  
vadelerde ve enflasyona endeksli kira sertifikas  ihraçlar  yapabilir. slami 
finansal kurulu lar n yan  s ra konvansiyonel bankalar n, portföy yönetim 
irketlerinin ve di er piyasa oyuncular n n da bu ihraçlara ilgi göstermesi kira 

sertifikalar n n ikincil piyasas n n olu turulmas na ve sukuk piyasan n 
derinle mesine yol açacakt r.  

Hem ülkemizdeki ve hem de dünyadaki slami bankalar için di er önemli 
bir sorun ise likidite yönetimidir. Bu kurulu lar hem kaynak hem de kredi 
taraf nda bir tak m sorunlarla kar la maktad r. Öncelikle konvansiyonel 
bankalar likidite ihtiyac n  interbank piyasas ndan veya merkez bankalar  
nezdinde repo i lemi yaparak finansman sa lama imkan  varken kat l m 
bankalar n n böyle bir imkân  bulunmamaktad r. slami finansal kurulu lar n 
k sa vadeli likidite ihtiyaçlar n  gidermek amac yla Türkiye, Suudi Arabistan, 
Endonezya ve slam Kalk nma Bankas ’n n i birli i ile MEGABANK’ n 
kurulmas  projesinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.  

Bu çal mada öncelikle mevduat ve kat l m bankalar n n aktif kalitesine, 
likiditeye, sermaye yap s na, operasyonel harcamalara, karl l a ve 
kald raçlara ili kin çe itli finansal sa laml k göstergeleri finansal rasyo analizi 
kullan larak kar la t rmal  olarak incelenmi tir. kinci olarak Ocak 2005-
Aral k 2015 dönemi için ayl k veri kullan larak mevduat bankalar n n da tt  
ortalama faiz oranlar  ile kat l m bankalar n n da tt  ortalama kar pay  
oranlar  ile konut ve ticari kredilerin mü terilere finansman maliyeti Monte 
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Carlo Simülasyonu ile kar la t r lm t r. Ayr ca, aktif karl l , özkaynak 
karl l  ve net faiz/kar pay  marj  da bu simülasyon ile test edilmi tir. Son 
olarak, Ocak 2005-Aral k 2015 dönemlerini kapsayan regresyon analizinde 
ba ml  de i ken olarak net faiz/kar pay  marj , aktif karl l  ve özkaynak 
karl  kullan lm t r. Çal mada ba ms z de i ken olarak GSYH, MF, TÜFE 
gibi makroekonomik göstergeler, bankalar n aktif kalitesini ölçmek için ise, 
KTA, TDO, CR ve TKTM; para arz n  ölçmek için M2M, MTA,  VSM ve ÖZTA 
kullan lm t r. Ayr ca, operasyonel harcamalar n etkinlik ve verimliklerini 
ölçmek için ba ms z de i ken olarak PSTA, PSK ve PSM oranlar  
ekonometrik modelde kullan lm t r.  

Türkiye’de mevduat ile kat l m fonlar n n ortalama vadesinin yakla k 
olarak 40 gün civar nda oldu u bilinmektedir. Vadesiz mevduat/özel cari 
fonlar hariç tutuldu unda mevduat n/kat l m fonunun %80’inden fazlas n n 
ayl k vadede oldu u görülmü  ve bu sebeple ayl k veri kullan lmas  tercih 
edilmi tir. Sa l kl  data üzerinde analiz yapabilmek için 3, 6 ayl k ve y ll k 
mevduat/kat l m fonu hariç tutulmu tur. Ayr ca, Bank Asya’n n olumsuz 
etkisini gidermek amac yla Mart 2014 döneminden itibaren mezkur bankan n 
verileri hesaplamaya dâhil edilmemi tir. Yap lan Monte Carlo Simulasyonu 
neticesinde, Türkiye’de 4 kat l m bankas n n 2005-2015 y llar  aras nda 
kat l m hesaplar na da tt klar  kar pay  oranlar  aras nda % 99 düzeyinde; 
konvansiyonel bankalar n ödedi i mevduat faizi ile kat l m bankalar n n 
da tt  kar pay  oranlar  aras nda da %93 civar nda, konut kredilerinde 
%76 oran nda ve ticari kredilerde ise her iki banka türü için %74 oran nda 
korelasyon bulunmu tur. 

Konvansiyonel bankalar n 2005-2015 y llar  aras nda mevduata 
minimum %4,97 ve maksimum %18,40 oran nda faiz verdi i görülmektedir. 
Mezkûr dönemde mevduata verilen faizin ortalamas  %11,25’dir. Söz konusu 
dönemde kat l m bankalar n n kat l m hesab  sahiplerine minimum %6,03 ve 
maksimum ise %19,01 oran nda kar pay  da tt  görülmektedir. Ayr ca, 
model sonucuna göre kat l m fonuna ödenen kar pay  ortalamas  ayl k 
%10,76 seviyesindedir. %95 güven aral nda konvansiyonel bankac l n 
mevduata ödedi i faiz oranlar n n kat l m bankalar n n mü terilerine ödedi i 
kar pay na nazaran 49 baz puan daha yüksek oldu u tespit edilmi tir. Bu 
durumun en önemli sebebi, mevduat bankalar n n ölçek ekonomisinden 
daha fazla yararlanmas , operasyonel maliyetlerin daha dü ük olmas  ve 
k sa vadeli fonlar n repo gibi alanlarda de erlendirilebilmesidir. Buna ra men 
kat l m bankalar n n minimum kar pay  oranlar n n minimum faiz oran ndan 
daha yüksek olmas  kat l m bankalar nda kar dengeleme rezervine 
ba vurulmas ndan kaynaklanmaktad r. 

Bu çal mada, konvansiyonel bankalar n Haziran 2010-Aral k 2015 
dönemleri aras nda konut kredisi için minimum %8,79, maksimum %11,98 
oran nda konut kredisi faizi uygulad  görülmektedir. Söz konusu dönemde 
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konvansiyonel bankalar n konut kredisinden tahsil etti i faiz oran  ortalamas  
ise %10,11’dir. Ayn  dönemler için kat l m bankalar n n konut finansman 
oranlar  minimum %10,18, maksimum %12,87 eklinde gerçekle mi tir.  Söz 
konusu sürede kat l m bankalar n n konut finansman ndan tahsil etti i 
maliyet ortalamas  ise %11,03’tür.  Mezkur dönemde konvansiyonel bankalar 
ile kat l m bankalar n n ortalamalar  kar la t r ld nda kat l m bankalar n n 
92 baz puan daha yüksek finansman oran  uygulad  görülmektedir. Kat l m 
bankalar nda bu oran n daha yüksek olmas n n en önemli sebebi faiz 
oranlar n n dü me e ilimine girdi i dönemde yeniden yap land rma 
(refinansman) yap lamamas d r. Ayr ca, konut kredilerinde baz  bankalar n 
faiz oran n  daha dü ük tutmas na kar n zaman zaman daha yüksek 
komisyon ücreti veya dosya masraf  tahsil edebilece i de göz önünde 
bulundurulmal d r. Bu konuda kesin bir kan ya varabilmek için ayr  bir 
akademik çal maya ihtiyaç duyulmaktad r.   

Öte yandan, Monte Carlo Simülasyonuna göre kat l m bankalar n n ticari 
kredilerdeki ortalamas  %11,20 iken mevduat bankalar nda %11,92 oran nda 
bulunmu tur. Kat l m bankalar n n 72 baz puan daha dü ük maliyetle 
finansman sa lad  görülmektedir. Bu oranlar n konvansiyonel bankalara 
nispeten kat l m bankalar nda daha dü ük olmas  faiz hareketine kar n 
kat l m bankalar n n daha geç intibak etmesidir.  

Dünyadaki slami bankac l k sektörünün net kar marj  2008 y l nda 
%1,51 oran nda iken 2013 y l nda %0,96 oran nda gerçekle mi tir.  S k  
para politikas , ekonomik durgunluk, makro ihtiyati politikalar n 
s k la t r lmas  gibi nedenler kar marjlar n n dü mesine yol açmaktad r. 
Türkiye’de 2005-2015 y llar n  kapsayan süreçte kat l m bankalar n n net kar 
pay  marj  ortalamas  %4,44 iken konvansiyonel bankalar n net faiz marj  
ortalamas  ise %4,36 oran nda gerçekle mi tir. Ülkemizdeki bu oranlar n 
dünyadaki faiz/kar marjlar yla kar la t r lmas  durumunda oldukça yüksek 
oldu u görülmekle birlikte bu durumun genel faiz ve enflasyon düzeyiyle 
ili kili oldu u hususu göz ard  edilmemelidir.  

Bu çal mada, %95 güven aral  2005-2015 dönemleri için Monte Carlo 
Simülasyonu çal t r ld nda konvansiyonel ve kat l m bankalar grubunun 
aktif karl l klar n n ortalamas  s ras yla %2,11 ve %1,99 olarak 
gerçekle mektedir. Alt ve üst s n rlar n yer ald  hesaplama yap ld nda her 
iki banka türünün ortak kesi im alanlar nda yer almamas  nedeniyle aktif 
karl l klar  bak m ndan mevduat bankalar n n kat l m bankalar na göre 
istatiksel olarak daha yüksek karl l a sahip oldu u anla lmaktad r.  Öte 
yandan, incelenen dönemler itibar yla her iki grup için standart sapman n 
binde 6 ve binde 8 oldu u göz önüne al nd nda Türk bankac l k sektörünün 
aktif karl l n n dönemler itibar yla istikrarl  bir seyir izledi i anla lmaktad r.   
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Monte Carlo Simülasyonunda, özkaynak karl l  bak m ndan da 
konvansiyonel bankalar n kat l m bankalar  ile çok fazla ayr mad  
görülmektedir. 2005-2015 dönemleri itibar yla özkaynak karl l klar n n 
ortalamas  konvansiyonel bankalarda %19,00 iken kat l m bankalar nda bu 
oran %18,63 oran nda gerçekle mi tir. Alt ve üst bantlar n yer ald  
hesaplama dikkate al nd nda her iki banka türünün ortak kesi im 
alanlar nda yer almamas  ve mevduat bankalar n n kat l m bankalar na göre 
özkaynak karl l klar  bak m ndan istatiksel olarak daha yüksek karl l a sahip 
oldu u görülmektedir. 

Teoride, SYR ile NIM de i kenleri aras nda negatif yönlü bir ili ki 
beklenmektedir. SYR’si yüksek olan bir banka nispeten daha az kredi 
kulland rm t r ve daha dü ük bir kredi geliri elde etmektedir. Bu da NIM 
de i keninin daha küçük oldu u anlam na gelir. SYR ile ROA ve ROE 
aras nda pozitif bir ili ki beklenmektedir. ROE ve ROA oranlar n n yüksek 
olmas  karlar n sermayeye eklenmesine ve SYR’nin yükselmesine yol 
açacakt r. TDO’nun NIM, ROA ve ROE üzerinde negatif etkisi 
beklenmektedir. Çünkü kredilerin takibe dönü üm oranlar  ve provizyon 
oranlar  yükseldi inde karlar n olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Normal 
artlarda mevduat n krediye dönü üm oranlar ndaki art n ülkemizdeki 

tasarruf düzeyini ve bile enlerini dikkate ald m zda kaynak maliyetini 
art raca  beklenmektedir. Kaynak maliyetindeki art  vade uyumsuzlu u 
dolay s yla NIM, ROA ve ROE üzerinde olumsuz etki yapacakt r. Ancak 
ülkemizde mevduat n krediye dönü üm oranlar n n uzun y llard r %120’ler 
seviyesinde olmas , ayr ca mevduata alternatif bir kaynak olarak 90-180 gün 
vadeli menkul k ymet ihraçlar n n artmas  mevduat n krediye dönü üm 
oranlar ndaki yüksekli in NIM üzerindeki olumsuz etkisini s n rlamaktad r.  

Türkiye’de GSYH büyümesi ile kredi büyümesi aras nda yüksek pozitif 
yönlü bir korelasyon bulunmaktad r. Kredi büyümesi ve aktif kalitesinin 
artmas n n ROA ve ROE üzerinde pozitif etkisi beklenmektedir. Öte yandan, 
geni letici para politikas n n sonucu olarak para arz n n artmas n n sektör 
karl l  üzerinde olumlu etkisi beklenmektedir. Ancak, s k la t r c  para 
politikalar  vade uyumsuzlu u nedeniyle mevduat maliyetini daha h zl  
art rd ndan NIM üzerinde bask  olu turmaktad r. Son y llarda Türkiye’nin 
azalan iç borç çevirme oran  ve faiz getirili varl klar aras nda enflasyona 
endeksli ka tlar n a rl n n çok yüksek seviyede olmamas  enflasyonun 
NIM üzerindeki etkisini s n rlamaktad r.  

Teoride, personel ba na mevduat, kaynak maliyetini art r c ; personel 
ba na aktif ise plasman getirisini yükseltici etki yapmaktad r. Dolay s yla 
personel ba na mevduat art  NIM, ROA ve ROE üzerinde negatif ve 
personel ba na aktif art n n da NIM, ROA ve ROE üzerinde pozitif etkisi 
beklenmektedir. Özkaynaklardaki art n maliyetsiz kaynak olmas  nedeniyle 
ROA ve ROE üzerinde olumlu etkisi beklenmektedir. 
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Yap lan regresyon analizinde, karl l k NIM ile ölçüldü ünde kat l m ile 
konvansiyonel bankalar aras nda istatiksel olarak anlaml  bir fark 
görülmemektedir. Net faiz marj  ile makroekonomik göstergelerden GSYH, 
TÜFE ve mevduat faizi ile aktif kalitesine ait göstergelerden takibe dönü üm 
oran  aras nda anlaml  bir ili ki bulunamam t r. Beklendi i üzere, kredi için 
ayr lan provizyonlar ile NIM aras nda negatif yönde ili ki bulunmaktad r. Net 
faiz marj  ile personel ve ube ba na dü en aktif aras nda olumlu; personel 
ve ube ba na dü en mevduat ile ters ili ki bulunmaktad r. Piyasadaki para 
arz n n mevduata oran  ve özkaynaklar n aktife oran  ile net faiz/kar pay  
marj  aras nda %90 güven aral nda pozitif ve anlaml  bir ili ki bulunmu tur. 

ROA aç s ndan kat l m bankalar  ile konvansiyonel bankalar aras nda 
anlaml  bir fark bulunamam t r. Aktif karl l  ile TÜFE, GSHY, KTA, TKTM, 
MTA, CR, M2M, PSK, ile VSM aras nda anlaml  bir ili ki bulunamam t r. 
Ancak SYR, TDO, PSTA, PSM, MF, ÖZTA, KATLM ile KATLMSYR aras nda 
anlaml  ili ki bulunmaktad r. SYR’deki bir puanl k art , mevduat bankalar n n 
ROA’s ndaki 0,09 puanl k art  ile ili kili iken, kat l m bankalar n n ROA’s nda 
ki 0,13 puanl k art  ile ili kilidir. Yani, kat l m bankalar nda SYR ile ROA 
aras ndaki ili ki daha güçlüdür. Mevduat ve kat l m bankalar n n 
TDO’lar ndaki bir puanl k art , ROA’de 0,13 puanl k bir azalma ile ili kilidir. 
Ayr ca, mevduat ve kat l m bankalar n n ÖZTA’lar ndaki bir puanl k art , 
ROA’daki 0,08 puanl k bir art  ile ili kili bulunmu tur.  

Hem kat l m hem de mevduat bankalar  için ROE ve SYR aras nda 
anlaml  bir ili ki bulunmaktad r. SYR’sindeki bir puanl k art , mevduat 
bankalar n n ROE’sindeki 0,87 puanl k art  ile ili kili iken, kat l m 
bankalar n n ROE’sindeki 1,41 puanl k art  ile ili kilidir. Yani, kat l m 
bankalar nda SYR ile ROE aras ndaki ili ki daha güçlüdür. Mevduat ve 
kat l m bankalar n n TDO’lar ndaki bir puanl k art , ROE’de 0,81 puanl k bir 
azalma ile ili kilidir. Ayr ca, model sonucunda, mevduat ve kat l m 
bankalar n n ÖZTA’lar ndaki bir puanl k art , ROE’deki 0,79 puanl k bir art  
ile ili kili bulunmu tur.  

Sonuç olarak bu çal mada, Monte Carlo Simülasyonunda istatistiki 
olarak anlaml  seviyede mevduat bankalar n n 0,49 puan daha yüksek bir 
getiri sa lad  bulunmu tur. Üstelik, analiz sonucunda istatistik olarak 
anlaml  seviyede mevduat bankalar n n 0,92 puan daha dü ük maliyet ile 
konut kredisi sa lad  gözlenmi tir. Öte yandan ticari kredilerden al nan faiz 
ve kar pay  oranlar  kar la t r ld nda, kat l m bankalar n n istatistiki olarak 
anlaml  seviyede 0,72 puan daha dü ük maliyet ile fonlama yapt  
kan tlanm t r.  

Bu çal mada, Türk Liras  cinsinden ayl k veri kullan larak kat l m ve 
mevduat bankalar n n etkinli i ölçülmeye çal lm t r. Bu çal ma çe itli 
yönlerden geli tirilebilir. lk olarak, her iki banka grubu için kredi faizi ve kar 
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pay  d nda komisyon ve masraflar n dikkate al nmas  suretiyle efektif faiz 
oran  ve kar pay  oranlar n  kullanmak mümkündür. Ayr ca, ülkemizde 
dolarizasyonun yakla k olarak %40 seviyelerinde oldu u göz önünde 
bulunduruldu unda bu çal malar n önümüzdeki dönemlerde yabanc  para 
birimi cinsinden yap lmas n n yerinde olaca  de erlendirilmektedir.  

Nihai olarak, bu çal mada kulland m z ekonometrik verilere göre 
kat l m bankalar n n piyasa etkinli i aç s ndan mevduat bankalar ndan 
istatistiki olarak anlaml  bir farkl l n n olmad  sonucuna ula lm t r. 
Ancak, literatürde yer alan teorik çal malarda slami bankac l n kar 
payla m esas na dayanmas  nedeniyle böyle bir farkl la man n olmas  
gerekti i dü üncesi hakimdir. Kat l m bankalar n n konvansiyonel bankac l k 
enstrümanlar n  taklit eden finansal ürünler yerine kendine özgü, slami 
finans anlay na daha uygun ürünler geli tirmesi farkl l k olu turacakt r.  
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Ekler Listesi 

EK 1: Mevduat Bankalar  Bilançosu 

Milyon TL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

1 
Nakit 

Degerler 2.895 4.220 4.692 5.560 6.816 8.111 10.476 12.603 15.466 17.301 18.675 

2 

Merkez 
Bankasinda
n Alacaklar 12.063 16.366 19.740 

35.73
1 

29.87
7 

31.10
8 37.300 26.938 30.009 36.031 38.524 

3 

Para 
Piyasalarin

dan 
Alacaklar 5.951 1.902 2.778 9.945 

12.20
5 1.088 1.590 .476 2.213 884 2.005 

4 
Bankalarda
n  Alacaklar 25.842 38.424 30.510 

39.54
3 

43.87
5 

38.68
1 47.376 41.962 54.077 56.886 76.784 

5 

Alim-Satim 
Amaçli 
Menkul 

Degerler 
(Net) 17.338 14.238 11.173 3.723 5.515 6.875 9.757 7.780 4.978 2.523 2.978 

6 

Satilmaya 
Hazir 

Menkul 
Degerler 

(Net) 77.937 96.145 112.681 
75.10

9 
141.4

14 
185.4

88 185.423 
193.68

6 
191.50

4 
213.55

5 
236.54

7 

7 
Zorunlu 

Karsiliklar 14.540 16.543 16.480 
14.02

7 
12.79

6 
20.44

8 47.635 93.338 
145.52

6 
161.50

1 
194.48

7 

8 

Menkul 
Kiymet 
Ödünç 

Piyasasind
an 

Alacaklar 0 2 0 0 1 7 15 26 19 65 45 

9 
Ters Repo 
Alacaklari 4.281 275 3.388 126 830 

11.34
8 12.297 11.007 14.174 19.144 11.020 

10 Krediler 
149.93

7 
209.66

4 271.544 
349.8

03 
368.9

80 
495.0

28 644.355 
746.79

5 
985.38

1 
1.176.

643 
1.412.

923 

11 

Takipteki 
Alacaklar 
(Net) (12-

13) 764 755 1.138 2.463 3.207 2.913 3.482 5.431 6.192 8.313 10.307 

12 
a) Takipteki 
Alacaklar 7.496 8.182 9.827 

13.21
6 

20.67
1 

18.87
7 17.730 21.893 27.361 33.236 43.206 

13 

b) Takipteki 
Alacaklar 

Karsiligi (-) 6.732 7.426 8.689 
10.75

3 
17.46

4 
15.96

4 14.248 16.462 21.169 24.923 32.898 

14 

Faiz ve 
Gelir Tah. 

Reeskontla
ri 10.862 14.276 16.578 

24.76
3 

24.55
8 

27.99
9 31.175 37.011 41.254 47.371 57.274 

15 
Finansal 
Kiralama 302 335 282 242 154 81 30 31 51 46 38 
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Alacaklari 
(Net) 

16 

Istirakler,  
Ba li  ve 
Bir. Kon. E. 
Ort (Net) 

11
.010 

9.
142 10.713 

10.09
3 

12.44
4 

15.01
3 16.354 21.980 23.387 26.250 32.618 

17 

Vadeye 
Kadar Elde 
Tutulacak 
M. De . 
(Net) 

47.
741 

48.
553 40.858 

115.13
4 

1
14.916 

9
4.062 

87.
823 

6
6.069 

8
5.421

7
9.443 

8
2.602 

18 

Elden 
Çikarilacak 
Kiymetler 
(Net) 

1.7
78 

1.2
40 1.000 1.055 

1.
343 

1.
528 

1.7
87 

2.
130 

2.
483

3.
173 

3.
870 

19 

Sabit 
Kiymetler  
(Net) 

7.4
63 

7.1
83 7.613 9.052 

9.
194 

9.
173 

9.2
12 

9.
346 

1
0.676

1
5.564 

2
3.903 

20 
Diger 
Aktifler 

6.2
59 

6.7
17 10.994 10.397 

1
2.262 

1
4.377 

15.
458 

2
0.801 

2
3.516

2
5.317 

3
2.650 

21 

TOPLAM 
AKTIFLER 
(1+..+20)-
(12+13) 

396
.963 

485
.979 562.161 

706.76
6 

8
00.386 

9
63.328 

1.1
61.547 

1.
300.41

1 

1.
636.32

6

1.
890.00

9 

2.
237.24

9 

22 Mevduat 
243

.121 
296

.495 342.031 
435.55

4 
4

87.909 
5

83.947 
656

.276 
7

24.296 
8

84.457
9

87.463 

1.
171.25

1 

23 

Merkez 
Bankasina 
Borçlar 31 36 26 113 

5
46 

7
66 

3.1
49 

6.
864 

1
3.213

1
9.301 

2
3.343 

24 

Para 
Piyasalarin
a Borçlar 352 179 205 282 

2
42 

6
4 

1.7
66 

6
8 

1
65

2
53 

5.
219 

25 

Menkul 
Kiymet 
Ödünç 
Piyasasina 
Borçlar 0 2 12 2 

1
4 7 713 

2
1 

1
3

5
8 

5
0 

26 
Bankalara 
Borçlar 

54.
310 

70.
372 70.468 91.255 

8
5.511 

1
20.030 

161
.263 

1
64.199 

2
38.971

2
78.312

3
47.031

27 

Repo 
Islemlerind
en 
Saglanan 
Fonlar 

17.
414 

25.
786 27.753 40.779 

6
0.711 

5
7.501 

96.
953 

7
9.884 

1
17.258

1
35.590 

1
54.160 

28 Fonlar 
5.4
52 

4.2
11 4.088 5.571 

6.
016 

6.
761 

7.6
99 

8.
624 

9.
270

1
1.239

1
2.779

29 

Ihraç 
Edilen 
Menkul 
Kiymetler 
(Net) 
(30+31) 0 0 0 0 

1
01 

3.
112 

18.
448 

3
7.855 

6
0.576

8
9.260 

9
7.847 

30 
a) Tahviller 
ve Bonolar 0 0 0 0 

1
01 

3.
112 

18.
041 

3
7.336 

5
9.591

8
8.058 

9
6.534 

31 b) V.D.M.K. 0 0 0 0 0 0 408 5 9 1. 1.
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ve Diger 
Ihraç 
Edilen 
Menkul 
Kiymetler 

19 85 202 312 

32 

Finansal 
Kiralama 
Borçlari 
(Net) 181 276 358 218 

9
6 

1
24 152 

1
16 

1
50

1
51 

1
27 

33 

Ödenecek 
Vergi, 
Resim, 
Harç ve 
Primler 648 895 1.150 1.716 

1.
154 

1.
147 

1.5
58 

1.
694 

1.
901

2.
334 

2.
806 

34 

Sermaye 
Benzeri 
Borçlar 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 

35 

Faiz ve 
Gider 
Reeskontla
ri 

3.4
26 

4.8
83 8.060 9.832 

7.
641 

8.
958 

11.
913 

1
1.727 

1
6.032

1
7.454 

2
1.575 

36 Karsiliklar 
8.1
50 

9.2
19 11.233 12.865 

1
6.241 

1
6.785 

19.
147 

2
8.225 

2
9.560

3
6.773 

4
0.065 

37 
Diger 
Pasifler 

9.3
88 

12.
647 19.629 19.881 

2
1.478 

2
9.204 

35.
999 

4
8.352 

5
8.609

6
3.028 

7
6.158 

38 

TOPLAM 
(22+..+37)-
(30+31) 

343
.227 

428
.002 488.675 

624.07
1 

6
93.919 

8
34.244 

1.0
23.094 

1.
125.84

7 

1.
451.43

5

1.
667.67

6 

1.
985.63

5 

39 
Ödenmis 
Sermaye 

20.
041 

25.
285 30.501 36.936 

3
9.803 

4
4.848 

47.
304 

5
0.086 

5
4.052

5
7.979 

6
4.584 

40 
Yedek 
Akçeler 

42.
340 

38.
062 43.495 49.835 

5
8.553 

7
0.746 

87.
620 

1
01.913 

1
20.409

1
39.184 

1
58.658 

41 

Ödenmis 
Sermaye 
Enflasyon 
Düzeltme 
Farki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 

Sabit 
K ymet 
Yeniden 
De erleme 
Farklar  226 87 468 1.123 

1.
203 

1.
365 

1.8
15 

2.
584 

2.
155

6.
768 

1
3.674 

43 

Menkul 
De erler 
De erleme 
Farklar  

4.3
59 

1.7
19 2.721 -364 

4.
931 

8.
415 550 

1
5.045 

2.
477

1
1.872 

5.
234 

44 

Dönem 
Kari 
(Zarari) 

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

45 

Geçmis 
Yillar Kari 
(Zarari) 

-
18.945 

-
18.149 -18.030 -17.609 

-
17.500 

-
17.647 

-
17.878 

-
17.672 

-
17.814

-
17.935

-
16.180

46 

TOPLAM 
ÖZKAYNA
KLAR 
(39+...+45) 

53.
736 

57.
978 73.486 82.695 

1
06.467 

1
29.085 

138
.453 

1
74.563 

1
84.891

2
22.334 

2
51.614 
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47 

TOPLAM 
PASIFLER 
(38+46) 

396
.963 

485
.979 562.161 

706.76
6 

8
00.386 

9
63.328 

1.1
61.547 

1.
300.41

1 

1.
636.32

6

1.
890.00

9 

2.
237.24

9 

48 

Gayrinakdi 
Kredi ve 
Yükümlülük
ler 

64.
856 

77.
026 83.964 

105.97
7 

1
14.382 

1
42.070 

192
.376 

2
14.396 

3
00.882

3
50.128 

4
22.954 

49 
Taahhütler 
(50+51) 

134
.039 

187
.879 283.914 

342.46
9 

4
34.350 

7
46.421 

1.4
06.532 

1.
675.96

8 

1.
592.60

2

1.
689.28

6

2.
043.12

2

50 

a) Türev 
Finansal 
Araçlar 

65.
829 

106
.257 158.181 

192.62
3 

2
46.269 

3
85.019 

565
.828 

6
09.230 

1.
066.84

1

1.
207.13

2 

1.
555.18

9 

51 
b) Diger 
Taahhütler 

68.
210 

81.
622 125.733 

149.84
6 

1
88.081 

3
61.403 

840
.704 

1.
066.73

9 
5

25.761
4

82.155 
4

87.933 
 

EK 2: Türk Kat l m Bankalar  Bilançosu 

(Kat l m 
Bankalar  -
Milyon TL) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Nakit 
Degerler 

1
47 

1
80 

2
29 

3
40 615 790 

2
.259 2.250 

1
.459 

2
.563 3.507 

2 

Merkez 
Bankasindan 
Alacaklar 0 0 0 0 0 1.766 

1
.508 1.390 

1
.305 

3
.010 2.526 

3 

Para 
Piyasalarinda
n Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Bankalardan  
Alacaklar 1.115 1.156 1.222 

2
.488 

2.17
7 2.011 

2
.409 3.144 

5
.067 

5
.444 7.997 

5 

Alim-Satim 
Amaçli 
Menkul 
Degerler 
(Net) 2 1 7 

1
3 3 9 

1
7 14 

1
2 

1
0 45 

6 

Satilmaya 
Hazir Menkul 
Degerler 
(Net) 

1
8 4 2 3 578 605 

6
97 1.320 

2
.929 

4
.688 5.668 

7 
Zorunlu 
Karsiliklar 

3
44 

4
82 

5
16 

5
13 479 811 

2
.042 4.466 

7
.668 

9
.297 

11.96
6 

8 

Menkul 
Kiymet 
Ödünç 
Piyasasindan 
Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Ters Repo 
Alacaklari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
0 Krediler 

4.75
4 

6.66
1 

9.93
0 

12.1
13 

16
.00

7 
20.5

05 
26.5

38 
32.6

81 
43.0

60 
56.2

44 
67.7

28 
1 Takipteki 8 9 1 2 246 184 1 155 1 3 811 
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1 Alacaklar 
(Net) (12-13) 

7 1 40 50 19 89 40 

1
2 

a) Takipteki 
Alacaklar 

2
01 

2
40 

2
83 

5
13 726 669 

6
27 866 

1
.102 

1
.405 2.162 

1
3 

b) Takipteki 
Alacaklar 
Karsiligi (-) 

1
14 

1
49 

1
43 

2
63 480 485 

5
07 711 

9
13 

1
.065 1.351 

1
4 

Faiz ve Gelir 
Tah. 
Reeskontlari 

1
01 

1
86 

1
57 

1
.072 584 629 

1
.343 768 

2
.381 

2
.226 3.342 

1
5 

Finansal 
Kiralama 
Alacaklari 
(Net) 

5
21 

5
03 

5
19 

3
35 165 134 

2
11 530 

1
.322 

2
.656 3.692 

1
6 

Istirakler,  
Bagli  ve 
Birlikte 
Kontrol 
Edilen 
Ortakliklar 
(Net) 

1
4 

1
9 

1
7 

4
3 57 61 

9
0 84 

1
39 

1
94 340 

1
7 

Vadeye 
Kadar Elde 
Tutulacak 
Menkul 
Degerler 
(Net) 0 0 6 8 297 365 

4
19 359 

7
29 

1
.314 1.603 

1
8 

Elden 
Çikarilacak 
Kiymetler 
(Net) 0 0 0 0 0 80 

8
0 99 

1
13 

1
40 169 

1
9 

Sabit 
Kiymetler  
(Net) 

1
69 

1
70 

2
11 

2
98 435 475 

7
04 869 

1
.050 

1
.369 1.454 

2
0 Diger Aktifler 

6
3 

9
5 

2
29 

1
85 375 401 

5
22 760 

8
66 

1
.143 1.645 

2
1 

TOPLAM 
AKTIFLER 
(1+..+20)-
(12+13) 7.334 9.551 

13.18
5 

17.66
1 

22.
019 

28.82
5 

38.95
8 

48.88
9 

68.29
0 

90.63
9 

112.4
91 

2
2 Mevduat 6.241 7.982 

10.17
7 

13.27
0 

17.
628 

21.98
8 

26.98
7 

32.32
1 

43.27
4 

56.37
1 

70.26
5 

2
3 

Merkez 
Bankasina 
Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
4 

Para 
Piyasalarina 
Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
5 

Menkul 
Kiymet 
Ödünç 
Piyasasina 
Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
6 

Bankalara 
Borçlar 168 238 609 1.041 393 1.719 4.605 7.336 

11.39
1 

13.73
7 

13.43
8 

2 Repo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.501 
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7 Islemlerinden 
Saglanan 
Fonlar 

.087 .477 

2
8 Fonlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
9 

Ihraç Edilen 
Menkul 
Kiymetler 
(Net) (30+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3
0 

a) Tahviller 
ve Bonolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3
1 

b) V.D.M.K. 
ve Diger 
Ihraç Edilen 
Menkul 
Kiymetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3
2 

Finansal 
Kiralama 
Borçlari (Net) 3 9 

1
1 0 0 0 

2
63 

2
46 

2
97 

4
65 402 

3
3 

Ödenecek 
Vergi, Resim, 
Harç ve 
Primler 

1
8 

2
5 

3
1 

4
7 44 47 

6
3 

7
1 

8
2 

1
05 128 

3
4 

Sermaye 
Benzeri 
Borçlar 1 0 0 0 0 0 

3
81 

3
57 

8
55 

9
31 2.535 

3
5 

Faiz ve Gider 
Reeskontlari 

4
5 

6
1 

9
9 

1
47 95 120 

2
32 

2
06 

3
31 

3
61 829 

3
6 Karsiliklar 

5
1 

7
9 

1
61 

2
47 329 420 

6
49 

6
95 

9
31 

1
.170 1.454 

3
7 Diger Pasifler 155 229 587 584 817 1.016 1.722 2.630 3.721 8.055 

11.41
2 

3
8 

TOPLAM 
(22+..+37)-
(30+31) 6.681 8.623 

11.67
5 

15.33
6 

19.
307 

25.31
0 

34.90
2 

43.86
2 

61.96
8 

82.67
2 

102.9
64 

3
9 

Ödenmis 
Sermaye 576 639 822 1.570 

1.8
39 2.189 2.289 3.650 4.375 5.787 6.702 

4
0 

Yedek 
Akçeler 176 44 371 340 420 753 1.125 485 903 852 1.479 

4
1 

Ödenmis 
Sermaye 
Enflasyon 
Düzeltme 
Farki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4
2 

Sabit K ymet 
Yeniden 
De erleme 
Farklar  1 

1
2 

1
2 

1
5 25 50 

5
9 

1
45 

2
10 

2
42 287 

4
3 

Menkul 
De erler 
De erleme 
Farklar  0 0 0 0 23 23 

-
4 

2
1 

-
40 

3
9 -36 

4
4 

Dönem Kari 
(Zarari) 

1
55 

2
45 

3
06 

4
01 404 499 

5
87 

7
26 

8
71 

9
57 997 

4
5 

Geçmis Yillar 
Kari (Zarari) 

-
256 

-
13 0 0 0 0 1 1 1 

9
1 99 
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4
6 

TOPLAM 
ÖZKAYNAKL
AR 
(39+...+45) 653 927 1.510 2.325 

2.7
12 3.515 4.056 5.028 6.322 7.968 9.528 

4
7 

TOPLAM 
PASIFLER 
(38+46) 7.334 9.551 

13.18
5 

17.66
1 

22.
019 

28.82
5 

38.95
8 

48.88
9 

68.29
0 

90.63
9 

112.4
91 

4
8 

Gayrinakdi 
Kredi ve 
Yükümlülükle
r 1.836 3.434 5.330 9.645 

10.
768 

12.27
2 

16.79
3 

18.64
3 

23.76
0 

26.95
7 

30.52
1 

4
9 

Taahhütler 
(50+51) 889 2.114 3.470 5.087 

8.0
26 

81.81
9 

11.93
1 

36.40
1 

22.89
9 

23.58
8 

35.54
9 

5
0 

a) Türev 
Finansal 
Araçlar 56 894 1.907 2.934 

4.0
34 5.079 8.246 8.580 

17.24
8 

16.51
5 

27.70
0 

5
1 

b) Diger 
Taahhütler 833 1.220 1.563 2.153 

3.9
92 

76.73
9 3.685 

27.82
1 5.651 7.074 7.849 
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       EK 3:Türk Bankac l k Sektörü Kar/Zarar Tablosu 

S ra 
No 

 Bankac l k 
Sektörü 
Kar/Zarar 
Tablosu 
(Milyon TL) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Kredilerden 
Al nan 
Faizler 

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 

2 

Takipteki 
Alacaklardan  
Al nan 
Faizler 

399 438 606 693 747 1.155 1.240 973 1.025 1.079 1.032 1.151 

3 
Bankalardan 
Al nan 
Faizler 

1.143 1.674 2.623 3.063 1.756 1.537 1.225 1.330 1.082 1.691 2.252 2.869 

4 
Para Piy. l. 
Al nan 
Faizler 

558 865 830 755 719 378 13 74 135 140 160 247 

5 

GUDFK/Z 
Yans t lan 
Menkul 
De erlerden 
Al nan Karlar 

2.230 1.733 1.424 995 558 564 838 1.141 587 352 325 345 

6 

Sat lmaya 
Haz r 
Menkul 
De erlerden 
Al nan 
Faizler 

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 

VKET 
Menkul 
De erlerden 
Al nan 
Faizler 

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 

8 

Ters Repo 
lemlerinde

n Al nan 
Faizler 

49 10 44 29 5 68 569 1.022 702 1.668 1.221 528 

9 
Finansal 
Kiralama 
Gelirleri 

14 23 21 20 11 31 31 59 106 184 282 291 

10 

Di er Faiz 
ve Faiz 
Benzeri 
Gelirler 

1.171 2.082 2.219 1.471 985 518 381 437 451 517 971 1.810 

11 
Toplam Faiz 
Gelirleri (1 
den 10 a) 

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 

12 
Mevduata 
Verilen 
Faizler 

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 

13 
Bankalara 
Verilen 
Faizler 

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 
Para 
Piy. l.Verile
n Faizler 

148 34 15 19 5 6 20 13 13 18 152 1.075 

15 

hraç Edilen 
Menkul 
K ymetlere 
Verilen 
Faizler 

7 0 0 0 3 66 907 2.367 3.195 4.962 6.349 6.965 

16 

Repo 
lemlerine 

Verilen 
Faizler 

1.543 2.112 3.537 4.610 3.505 3.030 5.281 5.451 3.995 7.566 9.016 9.299 

17 
Finansal 
Kiralama 
Giderleri 

25 27 39 42 25 19 27 46 46 56 62 43 

18 

Di er Faiz 
ve Faiz 
Benzeri 
Giderler 

213 111 201 514 417 364 361 398 529 627 958 1.156 

19 
Toplam Faiz 
Giderleri (12 
den 18 e) 

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 

20 

NET FA Z 
GEL R  
(G DER )  
(11-19) 

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 

21 

Takipteki 
Alacaklar 
Özel 
Provizyonu 

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 

22 

PROV.SON
RASI NET 
FA Z 
GEL R  
(G DER ) 
(20-21) 

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 

23 

Kredilerden 
Al nan Ücret 
ve 
Komisyonlar 

1.281 1.467 1.660 2.056 2.761 3.294 3.812 4.435 5.478 5.881 6.471 7.229 

24 Al nan Kar 
Paylar  385 497 802 891 772 842 994 1.260 1.316 1.388 1.263 1.464 

25 
Bankac l k 
Hizmetleri 
Gelirleri 

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 

26 

Aktiflerimizin 
Sat ndan 
Elde Edilen 
Gelirler 

324 1.201 1.207 436 403 891 1.488 780 2.367 1.706 1.484 3.098 

27 Di er Faiz 
D  Gelirler 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 

28 

Toplam Faiz 
D  Gelirler 
(23 ten 27 
ye) 

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 Personel 
Giderleri 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 

30 
Genel 
Kar l k 
Provizyonu 

643 612 706 1.093 730 1.196 3.292 3.397 4.298 3.383 4.539 4.284 

31 
K dem 
Tazminat  
Provizyonu 

167 126 152 113 116 340 303 637 256 287 305 321 

32 

Menkul 
De erler 
De er 
Azalma 
Provizyonu 

570 188 134 199 145 166 284 378 378 287 391 279 

33 

tirakler, 
Ba l  ve Birl. 
Kont. Ed. 
Ort. De er 
Azalma 
Provizyonu 

774 295 165 6 83 33 31 82 30 110 30 149 

34 Di er 
Provizyonlar 2.107 1.147 1.765 2.053 2.641 1.468 1.770 3.520 3.365 3.202 3.606 4.118 

35 
Verilen Ücret 
ve 
Komisyonlar 

1.300 1.464 1.786 2.063 1.996 2.015 2.635 3.321 3.637 4.996 5.652 6.290 

36 Amortisman 
Giderleri 1.116 1.006 1.092 1.220 1.357 1.549 1.701 1.871 2.131 2.591 2.980 3.218 

37 
Vergi, 
Resim, Harç 
ve Fonlar 

405 521 591 791 739 1.130 1.282 1.452 1.869 1.914 2.345 2.474 

38 Di er Faiz 
D  Giderler 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 

39 

Toplam Faiz 
D  
Giderler (29 
dan 38 e) 

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 

40 

Sermaye 
Piyasas  

lemleri 
Karlar  
(Zararlar ) 
(Net) 

1.376 1.173 -827 1.482 933 -217 1.566 -
2.352 8.020 -

8.109 1.520 2.581 

41 

Kambiyo 
Karlar  
(Zararlar ) 
(Net) 

742 -
1.492 1.601 -

1.685 728 557 -
1.788 3.958 -

7.174 5.552 -
7.779 

-
4.085 

42 

Ola anüstü 
Gelirler 
(Giderler) 
(Net) 

2 -33 459 268 -
0,024 -44 -68 -31 0,173 0,126 3 2 

43 
Net Parasal 
Pozisyon 
Kar  (Zarar ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Toplam 
Di er Faiz 
D  Gelirler 
(Giderler) 

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 

VERG  
ÖNCES  
KAR 
(ZARAR) 
[(22+28+44)-
39] 

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 

46 Vergi 
Provizyonu 3.338 3.070 3.226 3.045 4.786 5.142 5.398 6.585 6.481 6.872 7.005 9.750 

47 
DÖNEM 
NET KARI 
(ZARARI) 
(45 - 46) 

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: Kat l m Bankalar  Kar/Zarar Tablosu 

S ra 
No 

Kat l m 
Bankalar  
Kar/Zarar 
Tablosu 
(Milyon TL) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kredilerden 
Al nan Faizler 839 1.226 1.707 2.466 2.961 2.846 3.447 4.715 5.074 4.711 5.966 7.184 

2 

Takipteki 
Alacaklardan  
Al nan Kar 
Paylar  

10 21 18 30 56 62 41 30 39 20 22 33 

3 
Bankalardan 
Al nan Kar 
Paylar  

40 51 153 146 161 59 24 21 13 9 55 81 

4 

Para Piy. l. 
Al nan 
Faizler/Kar 
Pay  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

GUDFK/Z 
Yans t lan 
Menkul 
De erlerden 
Al nan Karlar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,316 5 

6 

SHM 
De erlerden 
Al nan 
Faizler/Kar 
Pay  

0,748 0,163 0,458 0,549 99 98 125 95 215 273 384 513 

7 

VKET Menkul 
De erlerden 
Al nan 
Faizler/Kar 
Pay  

0 0 0 0 0 48 50 20 42 91 158 135 

8 
Ters Repo 

lemlerinden 
Al nan Faizler 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Finansal 
Kiralama 
Gelirleri 

88 103 97 82 42 26 29 57 102 146 258 290 

10 Di er Kar Pay  
Gelirleri 32 51 67 91 74 50 23 37 43 48 79 130 

11 
Toplam Kar 
Pay  Gelirleri (1 
den 10 a) 

1.008 1.453 2.043 2.816 3.393 3.189 3.740 4.976 5.527 5.299 6.921 8.371 

12 

Toplanan 
Fonlara 
Ödenen Kar 
Paylar  

550 778 1.080 1.519 1.805 1.638 1.768 2.255 2.260 2.306 2.937 3.635 

13 
Bankalara 
Verilen Kar 
Paylar  

9 18 49 62 36 42 147 232 328 289 386 453 

14 
Para 
Piy. l.Verilen 
Faizler 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 

hraç Edilen 
Menkul 
K ymetlere 
Verilen Faizler 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Repo 

lemlerine 
Verilen Faizler 

0 0 0 0 0 0 0 0 39 110 161 209 

17 
Finansal 
Kiralama 
Giderleri 

0,308 2 4 2 0,014 0,011 3 14 16 27 29 18 

18 Di er Kar Pay  
Giderleri 0 0,094 0,016 0 1 0,179 0,2 0,02 0,022 0,31 9 3 

19 
Toplam Kar 
Pay  Giderleri 
(12 den 18 e) 

560 798 1.133 1.583 1.843 1.680 1.918 2.502 2.644 2.733 3.522 4.318 

20 

NET  KAR 
PAYI GEL R  
(G DER )  (11-
19) 

449 655 910 1.234 1.550 1.509 1.822 2.474 2.883 2.567 3.399 4.053 

21 
Takipteki 
Alacaklar Özel 
Provizyonu 

48 91 127 242 578 307 398 737 946 513 907 1.552 

22 

PROV.SONRA
SI NET FA Z 
GEL R  
(G DER ) (20-
21) 

401 565 783 992 972 1.202 1.423 1.737 1.937 2.054 2.492 2.502 

23 
Kredilerden 
Al nan Ücret ve 
Komisyonlar 

162 258 390 461 538 580 639 737 797 642 734 796 

24 Al nan Kar 
Paylar  2 0 0 4 0,425 0,304 0 4 4 0,18 0,519 0,509 

25 
Bankac l k 
Hizmetleri 
Gelirleri 

131 133 193 326 326 291 381 499 578 442 473 562 

26 

Aktiflerimizin 
Sat ndan 
Elde Edilen 
Gelirler 

8 13 14 8 19 46 56 75 121 77 105 152 

27 
Di er Kar Pay  
D ndaki 
Gelirler 

63 460 155 155 228 307 296 371 511 345 320 535 

28 

Toplam Kar 
Pay  D  
Gelirler (23 ten 
27 ye) 

366 865 752 954 1.111 1.225 1.371 1.685 2.010 1.506 1.632 2.046 

29 Personel 
Giderleri 193 258 358 503 609 686 795 992 1.186 1.010 1.236 1.439 

30 Genel Kar l k 
Provizyonu 16 20 54 58 51 74 98 166 92 162 167 110 

31 
K dem 
Tazminat  
Provizyonu 

2 3 5 5 5 12 12 23 10 16 17 20 

32 
Menkul 
De erler De er 
Azalma 

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 

tirakler, Ba l  
ve Birl. Kont. 
Ed. Ort. De . 
Azalma Prov. 

3 7 2 6 1 10 7 8 3 0 0,714 0 

34 Di er 
Provizyonlar 30 21 49 64 83 129 185 124 266 166 224 296 

35 Verilen Ücret 
ve Komisyonlar 46 78 119 157 137 125 166 214 247 217 297 369 

36 Amortisman 
Giderleri 29 36 49 70 89 106 125 143 167 152 195 233 

37 Vergi, Resim, 
Harç ve Fonlar 11 17 23 28 25 49 60 76 95 76 98 118 

38 Di er Faiz D  
Giderler 310 329 304 438 443 473 561 725 895 767 895 1.039 

39 

Toplam Kar 
Pay  D  
Giderler (29 
dan 38 e) 

642 768 963 1.333 1.444 1.665 2.011 2.472 2.963 2.566 3.130 3.647 

40 

Sermaye 
Piyasas  

lemleri 
Karlar  
(Zararlar ) 
(Net) 

5 2 16 19 342 208 138 291 114 13 93 382 

41 

Kambiyo 
Karlar  
(Zararlar ) 
(Net) 

130 -219 63 189 -92 -26 89 -85 195 214 163 80 

42 
Ola anüstü 
Gelirler 
(Giderler) (Net) 

-2 0,001 0,002 0 0 0,004 0,001 0,385 0,522 0,127 2 0,66 

43 
Net Parasal 
Pozisyon Kar  
(Zarar ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Toplam Di er 
Faiz D  
Gelirler 
(Giderler) (40 
tan 43 e) 

134 -218 79 208 250 182 226 207 310 227 258 463 

45 

VERG  
ÖNCES  KAR 
(ZARAR) 
[(22+28+44)-
39] 

259 443 651 820 889 944 1.010 1.158 1.294 1.221 1.252 1.364 

46 Vergi 
Provizyonu 9 52 124 173 184 185 207 242 243 264 255 258 

47 
DÖNEM NET 
KARI 
(ZARARI) (45 - 
46) 

250 391 527 647 705 759 803 916 1.052 957 997 1.106 
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       EK 5: Global Islami Finansal Endeks Ülke S ralamas  

S ra 
No 

Ülkeler slami 
Finansal 
Aktifler     
(Milyon 
USD) 

slami 
Finans

al 
Kurulu

lar 

slami 
Bankac l

k 
Aktifleri   
(Milyon 
USD) 

slami 
Sigorta 
Aktifleri   
(Milyon 
USD) 

E itim 
Kurulu

lar  

Yay ml
anan 

Makale
ler 

2011-
2013 

eria
t 

Alimi 
Görü

leri 

Haberl
er & 

Makale
ler 

Semin
er & 

Konfer
ans 

  Global     
1.657.998    

  
993  

   
1.214.27

4   

   
27.040   

      
477     

     
1.363     

   
837   

    
14.49

0    

      
231     

1 Malaysia     
423.295    

  
76  

   
170.280   

   
8.596   

      
44     

     
421     

   
188   

    
2.626    

      
52     

2 Saudi 
Arabia 

    
338.106    

  
99  

   
264.345   

   
11.045   

      
25     

     
45     

   
67   

    
1.405    

      
4     

3 Iran     
323.000    

  
54  

   
319.008   

   
4.206   

      
1     

     
15     

 -      
140    

      
1     

4 UAE     
140.289    

  
73  

   
113.102   

   
1.905   

      
39     

     
41     

   
50   

    
3.006    

      
18     

5 Kuwait     
92.403    

  
92  

   
82.911   

   
122   

      
9     

     
16     

   
62   

    
668    

      
1     

6 Qatar     
81.027    

  
38  

   
59.047   

   
517   

      
7     

     
6     

   
30   

    
1.088    

      
9     

7 Bahrain     
64.644    

  
57  

   
59.807   

   
534   

      
21     

     
30     

   
55   

    
1.238    

      
9     

8 Turkey     
51.161    

  
5  

   
44.730   

 -        
2     

     
10     

 -      
479    

      
11     

9 Indonesia     
35.629    

  
78  

   
19.169   

   
417   

      
17     

     
45     

   
94   

    
270    

      
6     

10 Bangledes
h 

    
18.938    

  
38  

   
18.657   

   
220   

      
10     

     
11     

   
136   

    
57    

      
3     

11 Pakistan     
14.647    

  
54  

   
9.605   

   
94   

      
24     

     
141     

   
41   

    
504    

      
6     

12 Egypt     
12.086    

  
26  

   
11.499   

 -        
7     

     
12     

   
26   

    
61    

      
1     

13 Sudan     
8.034    

  
44  

   
7.904   

 -        
6     

     
5     

   
58   

    
187    

      
1     

14 Jordan     
7.430    

  
12  

   
7.052   

   
96   

      
5     

     
14     

   
18   

    
181    

      
1     

15 Switzerlan
d 

    
6.575    

  
3  

 -   -        
14     

     
3     

   
3   

    
37    

 -  
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       EK 6:  Osmanl  ve Türkiye Cumhuriyeti Bankac l k Tarihçesi 

S ra 
No 

Eft 
Kodu Banka Ad  

Sektöre Giri  
Tarihi 

Sektörden Ç k  
Tarihi 

1 89 OSMANLI BANKASI A. . 
01.01.18

63 21.12.2001 

2 10 T.C. Z RAAT BANKASI A. . 
20.11.18

63 Devam ediyor 

3 90 INTERBANK A. . 
07.05.18

88 30.06.2001 

4 87 UNICREDIT BANCA D  ROMA 
01.09.19

11 30.11.2008 

5 55 M LL  AYDIN BANKASI 
27.02.19

13 27.12.2002 

6 60 TÜRK T CARET BANKASI A. . 
09.03.19

13 14.08.2002 

7 88 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. 
01.09.19

21 Devam ediyor 

8 64 TÜRK YE  BANKASI A. . 
26.08.19

24 Devam ediyor 

9 66 
T.TÜTÜNCÜLER BANKASI 

YA ARBANK 
17.09.19

24 31.01.2001 

10 51 ESK EH R BANKASI T.A. . 
15.01.19

27 30.06.2001 

11 30 KT SAT BANKASI T.A. . 
30.04.19

27 07.12.2001 

12 63 T. MAR BANKASI 
28.03.19

28 03.07.2003 

13 50 EGEBANK A. . 
05.04.19

28 31.01.2001 

14 1 
TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ 

BANKASI 
03.10.19

31 Devam ediyor 

15 3 ET BANK A. . 
14.06.19

35 28.12.2001 

16 12 TÜRK YE HALK BANKASI A. . 
23.05.19

38 Devam ediyor 

17 67 YAPI VE KRED  BANKASI A. . 
09.09.19

44 Devam ediyor 

18 4 LLER BANKASI A. . 
23.06.19

45 Devam ediyor 

19 62 TÜRK YE GARANT  BANKASI A. . 
22.06.19

46 Devam ediyor 

20 46 AKBANK T.A. . 
27.12.19

47 Devam ediyor 

21 14 
TÜRK YE SINA  KALKINMA BANKASI 

A. . 
02.06.19

50 Devam ediyor 

22 48 DEM RBANK A. . 
15.09.19

53 19.12.2001 

23 59 EKERBANK T.A. . 
13.10.19

53 Devam ediyor 

24 15 TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 
13.04.19

54 Devam ediyor 

25 58 SINA  YATIRIM B. 
13.03.19

63 29.03.2002 



Kat l m ve Mevduat Bankalar n n Piyasa Etkinli inin Kar la t rmal  Analizi  
 

251 

26 71 FORT S BANK A. . 
14.04.19

64 13.02.2011 

27 17 TÜRK YE KALKINMA BANKASI A. . 
17.04.19

75 Devam ediyor 

28 91 ARAP TÜRK BANKASI A. . 
01.04.19

77 Devam ediyor 

29 92 CITIBANK A. . 
01.01.19

81 Devam ediyor 

30 94 BANK MELLAT 
16.04.19

82 Devam ediyor 

31 32 TÜRK EKONOM  BANKASI A. . 
21.07.19

82 Devam ediyor 

32 97 HAB B BANK L M TED 
04.01.19

83 Devam ediyor 

33 203 
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 

A. . 
22.11.19

84 Devam ediyor 

34 100 ADABANK A. . 
23.09.19

85 Devam ediyor 

35 102 ULUSAL BANK T.A. . 
07.11.19

85 30.04.2001 

36 107 AK ULUSLARARASI BANKASI A. . 
03.12.19

85 19.09.2005 

37 93 KOÇBANK 
23.12.19

85 03.10.2006 

38 105 BANK KAP TAL TÜRK A. . 
01.01.19

86 31.01.2001 

39 108 TURKLAND BANK A. . 
01.01.19

86 Devam ediyor 

40 112 T.EMLAK BANKASI A. . 
01.01.19

86 30.06.2001 

41 130 
YURT T CARET VE KRED  BANKASI 

A. . 
01.01.19

86 31.01.2001 

42 106 PORTIGON A.G. 
02.01.19

86 15.11.2013 

43 109 ICBC TURKEY BANK A. . 
29.04.19

86 Devam ediyor 

44 16 
TÜRK YE HRACAT KRED  BANKASI 

A. . 
25.03.19

87 Devam ediyor 

45 110 CREDIT LYONNAIS 
25.08.19

87 12.03.2004 

46 114 
B RLE K TÜRK KÖRFEZ BANKASI 

A. . 
01.09.19

87 31.07.2001 

47 111 QNB F NANSBANK A. . 
27.10.19

87 Devam ediyor 

48 116 PASHA YATIRIM BANKASI A. . 
01.12.19

87 Devam ediyor 

49 115 DEUTSCHE BANK A. . 
24.12.19

87 Devam ediyor 

50 205 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A. . 
22.01.19

88 Devam ediyor 

51 118 KIBRIS KRED  BANKASI LTD 
22.06.19

89 28.09.2000 

52 120 
TEKFEN YATIRIM VE F NANSMAN 

BANKASI A. . 
07.08.19

89 26.10.2001 

53 122 SOCIETE GENERALE S.A. 15.11.19 Devam ediyor 
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89 

54 123 HSBC BANK A. . 
13.09.19

90 Devam ediyor 

55 99 ING BANK A. . 
09.11.19

90 Devam ediyor 

56 206 
TÜRK YE F NANS KATILIM BANKASI 

A. . 
04.11.19

91 Devam ediyor 

57 129 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A. . 
06.02.19

92 Devam ediyor 

58 124 ALTERNAT FBANK A. . 
14.02.19

92 Devam ediyor 

59 127 KENTBANK A. . 
25.02.19

92 28.12.2001 

60 126 TOPRAKBANK  
16.03.19

92 01.10.2002 

61 128 PARK YATIRIM BANKASI A. . 
27.07.19

92 30.11.2000 

62 8 SÜMERBANK 
01.01.19

95 11.01.2002 

63 121 
STANDARD CHARTERED YATIRIM 

BANKASI TÜRK A. . 
29.05.19

95 Devam ediyor 

64 132 
STANBUL TAKAS VE SAKLAMA 

BANKASI A. . 
08.08.19

95 Devam ediyor 

65 208 ASYA KATILIM BANKASI A. . 
24.10.19

96 22.07.2016 

66 131 EGE G Y.SAN.BANK 
01.01.19

97 18.02.2002 

67 133 ING BANK 
09.06.19

97 01.05.2003 

68 135 ANADOLUBANK A. . 
22.09.19

97 Devam ediyor 

69 134 DEN ZBANK A. . 
29.09.19

97 Devam ediyor 

70 98 
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL 

ASSOCIATION 
01.01.19

98 Devam ediyor 

71 136 OKAN YATIRIM BANKASI A. . 
25.06.19

98 30.06.2001 

72 138 D LER YATIRIM BANKASI A. . 
17.12.19

98 Devam ediyor 

73 139 GSD YATIRIM BANKASI A. . 
12.04.19

99 Devam ediyor 

74 140 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 
14.04.19

99 11.09.2003 

75 141 NUROL YATIRIM BANKASI A. . 
31.05.19

99 Devam ediyor 

76 144 ATLAS YATIRIM BANKASI A. . 
30.06.19

99 30.06.2001 

77 142 
BANKPOZ T F KRED  VE KALKINMA 

BANKASI A. . 
01.08.19

99 Devam ediyor 

78 145 
MORGAN GUARANTY TRUST 

COMPANY OF N.Y. 
16.08.19

99 09.11.2001 

79 143 AKT F YATIRIM BANKASI A. . 
01.09.19

99 Devam ediyor 

80 101 F BA BANK 
01.05.20

00 03.04.2003 
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81 96 TURKISH BANK A. . 
01.12.20

00 Devam ediyor 

82 29 B RLE K FON BANKASI A. . 
01.07.20

01 Devam ediyor 

83 125 BURGAN BANK A. . 
26.10.20

01 Devam ediyor 

84 204 FAMILY F NANS KURUMU 
01.01.20

02 29.12.2005 

85 103 F BABANKA A. . 
11.01.20

02 Devam ediyor 

86 56 PAMUKBANK 
18.06.20

02 16.11.2004 

87 146 ODEA BANK A. . 
02.10.20

12 Devam ediyor 

88 147 
BANK OF TOKYO M TSUB SH  UFJ 

TURKEY A. . 
28.11.20

13 Devam ediyor 

89 148 INTESA SANPAOLO S.P.A. 
01.06.20

14 Devam ediyor 

90 137 RABOBANK A. . 
03.11.20

14 Devam ediyor 

91 209 Z RAAT KATILIM BANKASI A. . 
29.05.20

15 Devam ediyor 

92 210 VAKIF KATILIM BANKASI A. . 
26.02.20

16 Devam ediyor 
 

EK 7: NIM e-wiews Test Sonuçlar  

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 Sonuçlar  

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 Sonuçlar  

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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