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ÖNSÖZ 

 

 

Ticari bankaların 2001 yılından beri hizmetini verdiği katılım bankacılığının 

ise yeni hizmetlerinden biri olan, bireysel emeklilik sistemi (BES), katılım 

bankacılığında bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılım bankaları değişen rekabet 

koşulları ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel emeklilik sistemine işlerlik 

kazandırmışlardır. Çünkü bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyen müşterilerden 

faize duyarlı olanlar ticari bankaların sunmuş olduğu bireysel emeklilik sistemine dahil 

olmamaktadırlar. Böylece faize duyarlı bir kitlenin fonları atıl kalmaktadır. Yapılan 

düzenlemelerle faizsiz bireysel emeklilik sisteminin önü açılarak katılım bankalarında 

işlerlik kazanmıştır. 

 

Bu çalışmada da katılım bankalarının ticari bankalarla olan farklılıkları, 

bireysel emeklilik sistemindeki işleyiş farklılığı ve son yıllardaki faizsiz bireysel 

emeklilik yatırım fonlarının performans düzeyleri ele alınmıştır. Böylece faizsiz 

enstrümanlarla işlerlik kazanan bireysel emekliliğin ne kadar getirisini olduğu ve 

devamlılığı incelenmektedir. 

 

Çalışmamın en başından beri beni destekleyen ve akademik çalışma 

prensipleriyle örnek olan değerli danışmanım Yrd.Doç.Dr. C. Yiğit ÖZBEK’ e 
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ÖZET 

KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ 

KAYA, Bayram 

Yüksek Lisans, İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. C. Yiğit ÖZBEK 

Eylül, 2012 

 

 

Çalışmanın amacı katılım bankacılığı alanında yeni sunulan bireysel emeklilik 

sisteminin gerekliliğini ve işleyiş aşamasında bireysel emeklilik sisteminin fonlarının 

değerlendirilmesi hangi enstrümanlarla gerçekleştirdiğini ortaya koymaktır. 12/01/2008 

tarihinde Resmi Gazete ile bireysel emeklilik sistemi içinde en az %30 oranında Devlet 

Tahvili Hazine Bonosu bulunma şartı kaldırılmasıyla katılım bankacılığında bireysel 

emeklilik sistemi doğmuştur.  

 

Faize duyarlı tasarruf sahiplerinin sisteme girmesiyle katılım bankacılığı 

sektörünün gelişmesine önemli etkileri olacaktır. Faizsiz bireysel emeklilik sisteminde 

fonların değerlendirilmesi yeni oluşan ve gelişen bir alandır. Bu konu alanıyla ilgili 

yayınlaşmış bilimsel kaynağın az olması bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. 

 

Katılım bankalarında BES’nin çok kısa bir geçmişinin oluşu sisteme dair 

istatistiksel verilerin yeterince sağlanamaması ve literatürün az olması sınırlılık olarak 

söylenebilir. Ayrıca bankacılık sisteminde rekabet yoğunluğu nedeniyle bazı verilerin 

elde edilememesi araştırmanın sınırlılıkları olarak sıralanabilir. Bu araştırmada, gerekli 

literatür taraması yapılarak betimsel araştırma türü uygulanmıştır.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde, Türk bankacılık sistemi değerlendirilmiş 

bankacılık sisteminin içerisinde katılım bankacılığın yeri ve önemi belirtilerek katılım 

bankacılığının özellikleri hakkında araştırma yapılmıştır. Katılım bankacılının doğuşu, 

Türkiye’deki mevcut durumu ve işleyiş prensipleri ile ilgili araştırma yapılarak Türk 
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mali sektöründeki önemine vurgu yapılmıştır. Katılım bankacılığının fon toplama, 

değerlendirme, finansman teknikleri ve fon kullandırma teknikleri açıklanmıştır. 

böylece katılım bankalarının yapısı ve özellikleriyle ilgili çeşitli kaynaklardan 

yararlanılarak önemi ortaya konulmuştur. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, katılım bankalarında bireysel emeklilik sistemin 

incelenerek işleyişi hakkında araştırma yapılmıştır. Öncelikle bireysel emeklilik 

sisteminin gerekliliği, doğuşu ve özellikleri ile ilgili araştırma yapılmıştır. Diğer 

aşamada ise katılım bankalarındaki bireysel emeklilik sisteminin özellikleri ve ticari 

bankalardaki bireysel emeklilik sistemindeki farklılıklarla ilgili değerlendirme 

yapılmıştır. Ayrıca katılım bankalarında BES’ in oluşabilmesi için faizsiz emeklilik 

yatırım fonlarının doğuşu ve özellikleri araştırılmıştır. Faizsiz emeklilik yatırım 

fonlarının içerisindeki faizsiz enstrümanların neler olduğu bu emeklilik fonlarını 

içerisindeki oranları % olarak payı araştırılmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, katılım bankaları ile mevduat 

bankalarında sunulan BES’nin karşılaştırılması yapılmıştır. Benzer yönleri ile farklı 

olan yönler araştırılmıştır. Ayrıca faizsiz emeklilik yatırım fonlarının son yıllardaki 

performansları araştırılmıştır. Katılım bankalarında bireysel emekliliğin daha verimli ve 

performanslı olabilmesi için faizsiz sabit getirisi olan yatırım araçlarına yönelinmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Banka, katılım bankası, bireysel emeklilik sistemi, faizsiz 

enstrümanlar. 
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ABSTRACT 

 

This study intends to reveal the need for the newly introduced private pension 

system and what instruments are used to evaluate individual pension system funds in 

normal course of business, in the area of participation banking. Following the 

annulment of the former requirement for holding State Bonds and Treasury Bills by at 

least 30% in the private pension system, which was introduced by the Official Gazette 

of 12 January 2008, the private pension system was granted a green light, in 

participation banking.  

 

The introduction of beholders of interest sensitive savings into the system will 

have significant impacts on the development of participation banking. The evaluation of 

funds in non-interest bearing private pension system is a newly emerging practice and 

new domain in this area. The few number of published scientific reference texts in this 

particular area adds on to the significance of the present study. 

 

The very short past of PPS in participation banks along with the very limited 

nature of statistical data, as well as scholarly articles available on the system may be 

denoted as constraints. Furthermore, unavailability of certain information due to 

competition remaining high in the current system of banking can also be enumerated as 

a limitation of the study. This study followed the descriptive survey model, supported 

with scholarly literature scans, to the extent of requirement.  

 

The first part of the study gives a brief view of the place and role of 

participation banking within the system of banking as currently operative, along with an 

assessment of the Turkish system of banking and makes a research on generic 

characteristics of participation banking. After getting into some depth for bringing forth 

an overview of the rise, existing status in Turkey and general modus operandi of 

participation banking, highlight is made to the importance of it, in the Turkish financial 

sector. Spotlight is directed to the techniques employed and methods followed by 

participation bankers for collecting and evaluating, as well as provisioning and 

facilitation of funds, in an effort to unveil the significance of participation banks, 

exploiting various bibliographical texts dealing with their structure and characteristics. 
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The second part of the study pulls the probe on operation of the private pension 

system in participation banks, based on a review. Research focuses first on the 

requirement for, the rise and characteristics of the private pension system. Next, it 

considers, with a comparative approach, the differences between the various aspects and 

characteristics of the private pension system implemented at participation banks and the 

private pension schemes implemented by commercial banks. Besides, it pulls through 

some further research on the initial rise and various characteristic features of non-

interest bearing pension funds necessary for an effective PPS to be established in 

participation banks. Definitions are brought to non-interest bearing instruments 

comprised by non-interest bearing pension funds, with indicative representations of 

their rates of shares in the same, in percentage. 

 

The third and final part of the study makes comparison of PPS in participation 

banks versus those available in deposit banks. Their various similar and different 

aspects are investigated. Moreover, the performances of non-interest bearing funds 

during the last years are put under the magnifying glass.  In conclusion, highlight is 

made to the need for redirecting the focus of interest towards non-interest bearing, 

fixed-yield securities, in order to render private pension schemes more efficient and 

better performing, at participation banks. 

 

Keywords: Bank, participation bank, private pension system, non-interest 

bearing instruments. 
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1. GİRİŞ 

 

 

Günümüzde sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak hayatımıza giren 

bireysel emeklilik sistemi, yaklaşık olarak 9.000.300.000.000 lira büyüklüğe ulaşmış 

olup, bireysel emeklilik sistemindeki fonlar devlet tahvili, hisse senedi ve mevduat 

hesabında değerlendirilmektedir. Son rakamlara göre sistemdeki katılımcı sayısı 

2.000.400.500 olmuştur ve her geçen gün artmaya devam etmektedir. Yatırıma 

yönlenen toplam tutar ise 7.000.062.000.000 lira olmuştur. 

 

Bankalar gelişen rekabet ortamında rekabet edebilirlik düzeylerini 

arttırabilmek için atıl kalan tüm fonları da değerlendirmek istemektedirler. Atıl fon 

olarak görülen faize duyarlı kesiminin fonlarını değerlendirmek için katılım bankaları 

bireysel emeklilik sistemin işlerlik kazandırmaya çalışmışlardır. Böylelikle bireysel 

emeklilik sistemiyle faize duyarlı müşteri kitlesinin fonları toplanarak bu hizmetten 

yararlandırılmaya başlanmıştır.  

 

Bu araştırmada bireysel emeklilik sistemi ile katılım bankacılığında uygulanan 

bireysel emeklilik sisteminin fon toplama ve topladığı fonları değerlendirme konusunda 

farklılıklarına yer verilecektir. Ayrıca katılım bankacılığında uygulamaya başlanan 

bireysel emeklilik sisteminin başlandığı tarihten bugüne kadar geçen süredeki verilere 

ulaşılarak sistemin işlerliği hakkında bulgulara yer verecektir. 

 

1.1. Problem Durumu  

 

Ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan hukuki düzenlemeler, 

küreselleşme ve artan rekabet ortamı her alanda olduğu gibi bankacılık sektöründe de 

modern pazarlama anlayışının gelişmesini sağlamıştır. Artan rekabet ve ileri 

teknolojinin yaygınlaşmasıyla bankalar, rekabette üstünlük sağlamak, karlılıklarını 

artırmak ve devamlılığını sağlayabilmek için  müşterilere yeni ürünler ve yöntemler 

uygulamaktadır. Bankaların hedef pazar olarak algıladığı kitlenin içerisinde faize 

duyarlı tasarruf sahiplerinin olamamasıyla büyük bir fon atıl kalmıştır. Bundan dolayı 
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gelişen rekabet ortamında insanların ihtiyaçları en iyi bir şekilde karşılanması gerektiği 

düşüncesiyle birlikte atıl kalan fonların finansal sisteme dahil edilmesi için daha çok 

faize duyarlı kişilerin hedef pazar olarak görüldüğü özel finans kuruluşları (katılım 

bankacılığı) ortaya çıkmıştır. 

 

Türk bankacılık sektörüne 25 yıl önce yeni bir bankacılık türü olarak giren 

katılım bankacılığı, tasarruflarını faizsiz esasa göre değerlendirmek isteyen tasarruf 

sahipleri ile finansman ihtiyaçlarını yine aynı esasa göre sağlamak isteyen iş sahipleri 

ve girişimciler için mevcut boşluğu dolduran bir alt sektör olarak doğmuştur. Bu alt 

sektör, hem ülkedeki atıl kaynakların ekonomimize kazandırılmasını sağlamış, hem de 

bankacılığın asli görevi olan fon toplama ve kullandırma işlevlerinde geliştirdiği yeni 

ürünlerle sektörün çeşitlilik ve derinliğini artırmıştır. Fon toplamada kar ve zarara 

katılma yöntemi bilançonun pasif tarafında yönetime esneklik kazandırırken, aktif 

tarafında ise finansmanın mutlaka bir proje veya satın alma işlemi ile ilişkilendirilmesi, 

fonun belge karşılığında kullandırılması ve geri ödemelerin müşterilerin nakit akımına 

göre belirlenmesi gibi kurallarla emniyetli bir yapının oluşmasını sağlamaktadır 

(Yabanlı, 2010: 22). 

 

Mali sektörde faaliyet gösteren, reel ekonomiyi de finanse  eden ve bankacılık 

hizmetleri sunan katılım bankaları, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz 

finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kar veya 

zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar. TL, USD ve EURO bazında vadeli hesaplarda 

toplanan fonlar, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, finansal 

kiralama, kar veya zarar ortaklığı, gelir endeksli senetler yöntemleriyle değerlendirilir. 

 

Günümüzde katılım bankaları rekabet ortamında topladığı fonları 

değerlendirme ve ortaya çıkan karı paylaşma bakımından klasik bankalardan esaslı 

olarak ayrılmaktadır ve diğer bütün bankacılık hizmetlerini sunmaktadır. Özel cari 

hesaplar, teminat mektubu verme, akreditif açılması, çek karnesi verilmesi, çek ve 

senetlerin tahsile alınması, ihracat akreditiflerinin ihbar ve teyit edilmesi, seyahat çeki 

verilmesi, döviz alım satım işlemleri, yurtiçi ve yurtdışı havale ve transfer işlemleri, 

kredi kartları, TEDAŞ, Telekom ile yerel yönetimlerin doğalgaz ve su faturası 
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tahsilatları, SGK ve vergi ödemelerine aracılık edilmesi ve son olarak bireysel emeklilik 

sistemini bünyesine almışlardır. Ticaretin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı 

mamul veya mamul madde, gayrimenkul, makine veya her tür teçhizatın temini, bu 

yöntemler aracılığıyla sağlanmaktadır. Katılım Bankaları nakit kredi vermezler, ancak 

halkın ihtiyaç duyabileceği bankacılık hizmetlerini sunarlar 

(httpwww.albarakaturk.com.trimagesPartDocumentsKatilim_Bankaciligi_Sistemi_Nedi

r.pdf,15.09.2010). 

 

Katılım bankacılığının yeni hizmetlerinden biri olan, bireysel emeklilik sistemi 

(BES) ise, katılım bankacılığında yeni ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bireysel emeklilik sistemi ülkemizdeki sosyal güvenlik reformunun bir parçası 

olarak ve kamu sosyal güvenlik sistemimizi tamamlayıcı nitelikte özel emeklilik 

programlarının oluşturulması amacıyla hazırlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış ve yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir (SPK 

Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları- 7, 2010: 4). 

 

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, bireylerin emekliliğe yönelik 

tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi suretiyle emeklilik döneminde ek bir gelir 

sağlanarak refah düzeyinin yükseltilmesine, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak 

istihdamın artırılmasına ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasına, sosyal 

güvenliğin kapsamının genişletilmesine, kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan 

yükünün azaltılmasına, mali sektörde uzun vadeli fonların artarak kurumsal 

yatırımcıların gelişmesine ve sermaye piyasalarının derinleşmesine olanak sağlayacak 

bir özel emeklilik sistemidir (SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları- 7, 2010: 4). 

 

Bir başka deyişle bireysel emeklilik sistemi, insanların gelir elde ettikleri 

dönemlerde tasarruf yapmalarını ve bu birikimlerle emeklilikte gelir elde etmelerini 

sağlayan, fonların profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği, devlet 

tarafından da vergi avantajlarıyla desteklenen bir sistemdir (www.türkiyefinans.com, 

2010). Bireysel emeklilik sistemi mevcut sosyal güvenlik sistemin tamamlayıcısı 
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olmakla birlikte, düzenli olarak tasarruf yapan kişilerin, tasarruflarını istedikleri 

tercihler doğrultusunda güvenli bir şekilde yatırıma yönlendirilerek değerlendirilmesini 

sağlayan, bu şekilde emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde etmesini amaçlayan bir 

sistemdir. Bireysel emeklilik sistemi, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel 

Emeklilik Sistemi Kanunu ile düzenlenmiştir. 

 

BES ile ilgili bir unsur da emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik yatırım fonu 

emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar 

adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı 

mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır (SPK Yatırımcı 

Bilgilendirme Kitapçıkları-7, 2010: 4). 

 

Emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği araçlar şunlardır: 

 

a. Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat ile katılma hesapları (TL ve yabancı 

para cinsinden), 

b. Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri, 

c. Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, 

d. Repo işlemleri, 

e. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, 

f. Borsa para piyasası işlemleri, 

g. Yatırım fonu katılma payları, 

h. Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası 

araçları. 

 

Bireysel emeklilik sisteminin katılım bankacılığında işlerlik kazanabilmesi için 

toplanan fonların faizsiz bir enstrümanla değerlendirilmesi gerekmektedir. 12/01/2008 

tarihinde resmi gazete ile bireysel emeklilik sistemi içinde en az %30 oranında Devlet 

Tahvili ve Hazine Bonosu bulunma şartı kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren katılım 

bankalarınca müşteri kitlelerine uygun olan fonları içeren bireysel emeklilik ürünlerini 

müşterilerine sunma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda faizsiz 
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yatırım enstrümanlarından oluşturulan fonlar kurulmuştur. Katılım bankaları ise bu 

fonlardan oluşturulan bireysel emeklilik sözleşmelerin satışına aracılık etmektedir. 

 

Katılım bankaları faizsiz bireysel emeklilik hizmeti vermek için değişik 

emeklilik şirketleriyle anlaşma yoluna gitmişlerdir. Katılım bankalarının bireysel 

emeklilik sistemiyle toplayacakları fonların değerlendirilmesi için Gelire Endeksli 

Emeklilik Yatırım Fonları oluşturulmuştur. 

 

Katılım bankaları müşterilerine, emeklilik şirketleriyle bireysel emeklilik 

kapsamında faiz geliri içermeyen enstrümanlara yatırım fırsatını sunmaya başlamıştır. 

Faiz geliri içermeyen enstrümanların bulunduğu emeklilik yatırım fonlarının içerisinde 

bulunan araçlardan en önemlileri, Borsa'ya kote olan kamu tarafından ihraç edilen gelire 

endeksli borçlanma senetleri (GES), kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa 

dayalı menkul kıymetler, katılım bankası hesapları ile İMKB'de işlem gören seçilmiş 

şirketlerin hisse senetleridir. Faiz geliri içermeyen emeklilik yatırım fonlarının 

oluşmasıyla katılım bankacığında bireysel emeklilik sistemine bir işlerlik 

kazandırılmıştır.  

 

1.2 Araştırmanın Amacı  

 

Bu tezin amacı katılım bankacılığının yeni açılımı olan bireysel emeklilik 

sistemi fonlarının nasıl toplandığı ve değerlendirilmesinin hangi enstrümanlarla 

gerçekleştiği sorularına cevap aramaktır. 

 

Bu araştırma genel olarak şu alt amaçları içermektedir;  

 

1- Katılım bankaları bireysel emeklilik sisteminin fonlarının değerlendirilmesinde 

gelire endeksi senetlerin rolü. 

2- Katılım bankalarında uygulanan bireysel emeklilik sisteminin diğer bankalara 

göre farklılıkları. 
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1.3 Araştırmanın Önemi  

 

Bu çalışma katılım bankacılığı alanında yeni sunulan bireysel emeklilik 

sisteminin gerekliliğini ve işleyişini ortaya koymaktadır. 12/01/2008 tarihli resmi gazete 

ile Bireysel emeklilik sistemi içinde en az %30 oranında Devlet Tahvili Hazine Bonosu 

bulunma şartının kaldırılmasıyla katılım bankacılığında bireysel emeklilik sistemi 

doğmuştur.  

 

Faize duyarlı tasarruf sahiplerinin sisteme girmesinin katılım bankacılığı 

sektörünün gelişmesine önemli etkileri olacaktır. Faizsiz bireysel emeklilik sisteminde 

fonların değerlendirilmesi yeni oluşan ve gelişen bir alandır. Bu konu alanıyla ilgili 

yayınlaşmış bilimsel kaynağın az olması bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. 

 

1.4 Araştırmanın Varsayımları  

 

Ülke ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiği ve enflasyon 

oranın %8’in altında olduğu var sayılmaktadır. Ülke ekonomisinin dış etkenlerden 

stabilize olduğu varsayılmaktadır. 

 

1.5 Araştırmanın Sınırlılıkları  

 

Katılım bankalarında BES’nin çok kısa bir geçmişinin oluşu sisteme dair 

istatistiksel verilerin yeterince sağlanamaması ve alandaki yayınların az olması sınırlılık 

olarak belirtilebilir. Ayrıca bankacılık sisteminde rekabet yoğunluğu nedeniyle bazı 

verilerin elde edilememesi araştırmanın sınırlılıkları olarak sıralanabilir. 
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2. YÖNTEM  

 

Bu bölümde; araştırmanın türü, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, veri 

toplama aracı, verilerin çözümlenmesi için kullanılacak yöntemler kısaca anlatılacaktır. 

 

2.1 Araştırmanın Modeli  

 

Bu araştırmada, gerekli literatür taraması yapılarak betimsel araştırma türü 

uygulanmıştır. Daha önceden yayınlanmış eserlerden de faydalanılarak sistemin temel 

özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise; sistemin başladığı 

günden günümüze kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen resmi verilere ulaşılarak 

analiz yapılmıştır. 

 

2.2 Evren ve Örneklem  

 

Araştırmanın evrenini ülkemizde faaliyet gösteren katılım bankaları ve katılım 

bankalarının işbirliği içerisindeki emeklilik şirketleri oluşturmaktadır. 

 

2.3 Veri Toplama Teknikleri  

 

Araştırmada veriler ilgili literatür taramasından sonra elde edilecektir. 

 

2.4 Verilerin Analizi  

 

Araştırmada elde edilen veriler, katılım bankacılığında bireysel emeklilik 

sisteminin uygulanması ve işleyişi hakkında bilgileri içermektedir. Araştırmada faizsiz 

bireysel emeklilik sisteminin başladığı günden günümüze kadar geçen süre içerisinde 

gerçekleşen resmi verilere ulaşılmış ve analizi yapılmıştır. 
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3. KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

3.1. TÜRKİYE’DE BANKACILIK SİSTEMİ 

 

3.1.1 Finansal Sistemde Bankaların Yeri ve Önemi 

 

İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde 

ve değişimin olduğu yer olarak tanımlanır (Duranlar, 2007: 3). Bir ülkede fon 

kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı 

sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan 

yapıya da mali piyasa denir (Duranlar, 2007: 3). Bir başka ifade ile mali piyasa, bir 

ekonomide likidite fazlası olan bireylerin veya kurumların fon arzlarını, likidite ihtiyacı 

olan bireylere veya kurumlara aktarılmasında aracılık yapan bir sistemdir (Yılmaz, 

2005: 4). 

 

Finansal piyasaları oluşturan unsurlar; tasarruf sahipleri, yatırımcılar, yatırım 

ve finansman araçları, yardımcı kuruluşlar, hukuki ve idari düzen olarak sıralanabilir 

(Duranlar, 2007: 3). Finansal sistemin beş ana unsuru bulunmaktadır; Merkez Bankası, 

bankalar, diğer finans kuruluşları, sigorta şirketleri ve yatırım şirketleri (Günal, 2001: 

18). 

 

Finansal sistemin temel unsurlarının her biri aşağıdaki gibi açıklanabilir (Afşar, 

2006: 3-5):  

‐ Fon arz edenler; gelirlerinden daha az harcama yapan ya da gelirlerinin bir 

kısmının kullanımından vazgeçen tasarrufta bulunan ekonomik birimlerdir. 

‐ Fon talep edenler; gelirlerinden daha fazla harcamada bulunan fon açığı olan 

ekonomik birimlerdir. 

‐ Finansal aracılar; sistem içinde fonların arz edenlerden talep edenlere doğru 

aktarılması sürecinde muhtemel gecikmeleri önlemek ve fon akısını 

çabuklaştırmak gibi çeşitli fonksiyonları yerine getirirken fon talep edenlerle 

fon arz edenler arasında bir nevi köprü görevi görmektedirler. 
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‐ Finansal araçlar; fon arz edenlerin devrettikleri fonları karşılığında fon talep 

edenlerden istenilen belgelerdir. 

‐ Yasal düzenlemeler; finansal sistemin sağlıklı çalışmasının kurallar, denetim 

ve yaptırımlar gibi üç temel belirleyicisi bulunmaktadır. Sistemin işleyişini 

düzenlemek ve ortaya çıkacak sorunların çözümünde yararlanılmak üzere 

çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet 

ekonomi politikaları doğrultusunda hazırladığı kanun ve yönetmeliklerle 

finansal sistemin hukuki çerçevesini belirlemekte, işleyişini düzenlemekte ve 

denetleme kurumları aracılığı ile piyasaları denetim altında tutmaktadır. 

 

Finansal sistem genellikle gelişmiş olan ekonomilerde kurumların ve pazarların 

birbirlerini etkileyen fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla bir araya gelmeleriyle 

oluşmaktadır. Dolayısıyla finansal alt yapının oluşturulması için özel sektör finansal 

kurumlarının teşvik edilmesi, yatırım fonlarının yeniden yapılandırılması, finansal 

aracıların desteklenmesi, finansal piyasaların ve finansal kurumların iyileştirilmesi 

gerekir (Uludağ ve Arıcan, 1999: 112.). 

 

Fon akımına aracılık eden kuruluşlardan en büyük paya sahip olan kurum 

bankalar olarak görünmektedir. Finansal piyasaların fon akımını etkileyen bankalar, 

geniş kitlelerden mevduat ve diğer isimler altında geri ödenmesi gereken fonları 

(kaynaklar) kabul eden ve kendi hesabına kredi veren, ekonominde kayıtsal para yaratan 

mali kurumlar ve girişimler olarak tanımlanabilir (Akgüç, 1992: 5). 

 

Bankacılık, gelişen tekniği ve giderek yaygınlaşan işlevleriyle dünya 

ekonomisinin en önemli parçalarından biri durumuna gelmiştir (Sungur, 1988: 1). 

Ayrıca bankalar kaydi para yaratarak ekonomik faaliyetlerin canlanmasına yardımcı 

olmaktadırlar (Duranlar, 2007: 15). 
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Şekil 1: Mali Sistem Şeması 

 

 
 

Temel işlevleri mevduat kabul etme ve kredi verme olmakla beraber bankaların 

sundukları finansal hizmetler, yaptıkları işlemler daha ayrıntılı olarak aşağıda 

belirtilmiştir (Akgüç, 1992: 5): 

‐ Mevduat kabulü ya da diğer borçlanma yolları ile kaynak (fon) sağlama, 

‐ Ödünç verme-kredilendirme (tüketici kredileri, fatura iskontosu, factoring, 

forfaiting dahil) 

‐ Kabul, aval, garanti, teminat mektubu gibi gayri nakdi krediler verme,  

‐ Finansal kiralama (leasing) 
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‐ Para gönderme (havale, para transferi) işlemleri, 

‐ Kendi ya da müşteri hesabına, para piyasası araçları (mevduat sertifikası, 

hazine bonoları, finansman bonoları, diğer finansman kurumları tarafından 

kabul edilmiş veya aval verilmiş poliçeler), döviz, basılı veya külçe altın, 

menkul değer, türevsel menkul değerler (finansal futures, opsiyon 

sözleşmeleri) alımı satımı yapmak, 

‐ Ödeme araçlarının çıkartılması ve yönetimi (kredi kartları, seyahat çekleri vb.) 

‐ Menkul değer çıkartılmasına katılmak ve bu çıkarım işleriyle ilgili müşterilere 

hizmet sunmak, gişe işlemleri, 

‐ Portföy yönetimi ve müşteriye danışmanlık, 

‐ Para komisyonculuğu (para piyasası ajanı olarak faaliyetler) 

‐ Finansal varlıkların muhafazası (korunması) 

‐ Kiralık kasa hizmetleri, 

‐ Kredi referans hizmetleri  

 

Bankalar yukarıda sıralanan işlemleri topladığı fonlarla yerine getirmektedir. 

Bankaların finansal piyasalarda yer edinebilmeleri için fon toplamaları gerekmektedir. 

Bankalar bu fonları şu şekilde toplanmaktadır; öz sermaye, mevduat, tahvil ihracından 

sağlanan fonlar, ihtiyat akçeleri, merkez bankası kredileri, bankalar arası para 

piyasasından borçlanma gibi fon kaynakları bulunmaktadır (Duranlar, 2007: 16-17). 

 

Ülke ekonomisine paralel olarak bankacılık sektörü de sürekli büyümüştür. 

EK’ 1 ve EK’ 2 incelendiğinde bankacılık sektöründe Ocak-Mart 2012 döneminde 

faaliyet gösteren banka sayısı 48’dir. Mevduat bankaları sayısı 31, kalkınma ve yatırım 

bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 4'tür. Mevduat bankalarından 3 tanesi 

kamu sermayeli, 11 tanesi özel sermayeli ve 16 tanesi yabancı sermayeli bankadır.  
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Tablo 1: Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı* 
 Mart 2011 Aralık 2011 Mart 2012 

 Banka Şube Banka Şube Banka Şube 

Mevduat bankaları 31 9.539 31 9.792 31 9.844 

   Kamu sermayeli b. 3 2.793 3 2.909 3 2.936 

   Özel sermayeli b. 11 4.896 11 4.944 11 4.969 

   Fondaki b.** 1 1 1 1 1 1 

   Yabancı sermayeli b. 16 1.849 16 1.938 16 1.938 

Kalkınma ve yatırım 
bankaları 

13 42 13 42 13 42 

Toplam 44 9.581 44 9.834 44 9.886 

*K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil. ** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

Devredilen Bankalar.  

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi şube sayısı, 2012 yılı ilk üç ayda 52 adet artmıştır. 

2012 yılının ilk çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 305 adet artarak, Ekim-Aralık 2011 

dönemine göre ise 52 adet artarak 9.886 olmuştur. Personel ve Şube Sayısı Kamusal 

sermayeli mevduat bankalarında şube sayısı, 2011 yılsonuna göre 27 adet, özel 

sermayeli mevduat bankalarında 25 adet artmıştır. Yabancı sermayeli mevduat 

bankalarında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise değişmemiştir.  

 

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir 

yılda 1.377 kişi (yüzde 1 oranında) artarken, Ekim-Aralık 2011 dönemine göre ise 3 kişi 

azalarak 181.415 olmuştur. 2011 yılsonu rakamlarına göre çalışan sayısı özel sermayeli 

mevduat bankalarında 223 kişi artarken, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 45 

kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 130 kişi, Fon bankasında 7 kişi, kalkınma 

ve yatırım bankalarında ise 44 kişi azalmıştır.  
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Türkiye’de finansal piyasalarda Haziran 2010 tarihi itibariyle toplam 401 

kuruluş mevcuttur. EK’ 3 incelendiğinde mali sektörün toplam hacmi 1.030.9 Milyar 

TL ye, bankaların mali sektördeki payı da 908.6 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankaların 

Haziran 2010 tarihi itibariyle hacmi mali piyasalarda % 88,1 olmuştur. Bu rakamlar da 

mali sektörde bankaların büyük önemi ortaya koymaktadır. 

 

3.1.2 Bankaların Sınıflandırılması 

 

Türkiye finansal sisteminde yer alan bankaları faaliyetlerine göre merkez 

bankası, ticari bankalar, yatırım bankaları, kalkınma bankaları, katılım bankaları olmak 

üzere beş başlıkta toplanabilir (Güney, 2009: 4). 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 3. 

Maddesinde bankalar ise; mevduat bankalar ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankaları olarak üç gruba ayrılmıştır. 

 

Tablo 2: Türk Bankacılık Sektörünün Büyüklüğü 

BANKALAR 
KURULUŞ 

SAYISI 

AKTİFLER 
TOPLANAN 

FONLAR 

KULLANDIRILAN 

FONLAR  

MİLYON 
TL PAYI (%) MİLYON 

TL 
PAYI 
(%) 

MİLYON 
TL 

PAYI 
(%) 

Katılım Bankaları  4 39,511 4.3 30.403 5.1 29,122 6.0 

Mevduat Bankaları 32 857,785 92.7 569,298 94.9 440.040  90.5 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 13 28,339 3.0 0 0 17.267  3.5 

Toplam 49 925,635 100 599,701 100 486,430 100 

Kaynak:  www.tkbb.org.tr 

 

Türkiye’de bankacılık sektöründe toplam 49 banka faaliyet göstermektedir. Bu 

sektördeki bankalardan 4’ü katılım bankası, 32’si mevduat bankası, 13’ü ise kalkınma 

ve yatırım bankası olarak faaliyet göstermektedir. Mali piyasalarda toplanan fonların 

%94,9’unu mevduat bankaları, %5,1’ini ise kalıtım bankaları gerçekleştirmektedir. 
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Toplanan fonların %6’sını katılım bankaları, %90,5’ ini mevduat bankaları, %3,5’ini ise 

kalkınma ve yatırım bankaları değişik yöntemlerle kurumsal ve bireysel tasarruf 

sahiplerine kullandırmaktadırlar. Tablo 2’de görüldüğü üzere toplanan 599.701 Milyon 

TL’nin, 486.430 Milyon TL si sektördeki bankalar tarafından ekonomide 

kullandırılmaktadır. 

 

3.1.2.1 Merkez Bankası 

 

Merkez bankaları, banknot ihraç etmek, devletin veznedarlığını yapmak, 

devletin mali ve iktisadi konularda danışmanlığını yapmak, ticari bankaların para 

rezervlerini muhafaza etmek, ülkenin uluslararası mali araçlarının muhafızlığını 

yapmak, son borç verme görevini yapmak, bankaların takas, tasfiye, virman görevlerin 

yapmak, kredileri düzenlemek ve denetlemek vb. görev ve yetkilerle donatılmış 

bankalardır (Güney, 2009: 4). 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise; Hazine Müsteşarlığı ve BDDK ile 

birlikte bankacılık sektörünü düzenleyen ve gözeten bir kurum olarak sektör için büyük 

önem taşımaktadır. TCMB son borç verme mercii olması nedeniyle bankacılık sektörü 

ve finans kesiminin geneli açısından önemli bir kurumdur (Günal, 2001: 19). 

 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunun 4. Maddesinde 

bankanın temel amacı fiyat istikrarı sağlamaktır. Banka fiyat istikrarını sağlamak için 

uygulayacağı para politikalarını ve politikalarda kullanacağı araçlarını doğrudan kendisi 

belirler denilmiş ve bu kanunda Merkez Bankasının temel görevleri belirtilmiştir. 

Ayrıca temel amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam 

politikalarını da desteklemektedir. 

 

TCMB’nın temel görevleri (http: //www.tcmb.gov.tr/yeni/banka/fonksiyon.html, 

05.10.2011)  

- Açık piyasa işlemleri yapmak, 

- Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli 

tedbirleri almak ve kur rejimini belirlemek, 
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- Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 

- Reeskont ve avans işlemleri yapmak, 

- Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek, 

- Ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak ve bunların 

kesintisiz işlemelerini sağlamak, 

- Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili 

düzenleyici tedbirleri almak, 

- Mali piyasaları izlemek olarak sıralanabilir. 

 

3.1.2.2 Ticari Bankalar 

 

Mevduat toplayan ve topladığı mevduatları gerek bireysel yatırımcılara gerekse 

tüzel kişilik yarımcılara kullandıran ayrıca tüm bankacılık faaliyetlerini yürüten 

kurumlardır. Finansal piyasaların tasarruf sahipleri olan firmalar veya bireysel 

yatırımcılardan faiz karşılığında mevduat toplar ve bu mevduatları yine faiz karşılığı 

isteyen yatırımcılara kredi olarak verir. 

 

Ticari bankaların iki ana fonksiyonu mevcuttur; borç almak ve borç vermek. 

Borç almak çoğu zaman mevduat şeklinde, borç vermek ise iskonto şeklinde ortaya 

çıkmaktadır (Duranlar, 2007: 26). Bir başka deyişle ticari bankaların işlevi faiz 

karşılığında mevduat toplamak ve bunu faizli krediyle işletmektir (Aktepe, 2010: 68). 

 

Ticari bankalar mevduat kabul ederek ticaret ve üretimin finansmanı alanında 

toptan ve perakende bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır (Güney, 2009: 4). Ayrıca 

günümüz modern ekonomilerde, günlük işlemlerde nakit yerine bankalar tarafından 

oluşturulan çek, senet, kredi kartı, poliçe, mevduat sertifikası ve elektronik fon transferi 

gibi araçlar kullanılmaktadır. Tüm bu araçlar günlük ekonomik işlemleri 

kolaylaştırmaktadır (Yılmaz, 2005: 11). 
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3.1.2.3 Yatırım Bankaları 

 

Yatırım kurumları olan veya kalkınma bankaları sermaye piyasasında faaliyet 

gösterirler. İşletmelere orta ve uzun vadeli krediler açarak yatırımlara destek sağlayan 

finansman kurumlarıdır (Duranlar, 2007: 27). 

 

Yatırım bankaları, firmaların uzun dönemli yatırımlarını finanse etmek için 

çıkarttıkları hisse senedi veya tahvilleri sermaye piyasalarında pazarlamak, ona 

danışmanlık yapmak ve en verimli şekilde nasıl borçlanmaları gerektiği konusunda 

yardımcı olmak işini gerçekleştirmektedir. Yatırım bankası bu hizmetleri karşılığında 

aracılık (Underwriting) geliri elde eder. Çıkartılan menkul değeri en yüksek fiyattan 

satmaya çalışır ve bu kıymetlerin satışını da garanti eder. Ayrıca fiyat dalgalanmalarına 

karşı da firmayı korur (Yılmaz, 2005: 12). 

 

Yatırım bankaları tahvil ihracından sağladıkları fonları, sanayi şirketlerinin 

uzun vadeli yatırımlarının finansmanında kullanarak onlara bankacılık hizmeti vermekle 

birlikte ayrıca sanayi şirketlerine muhtelif konularda danışmanlık hizmeti 

vermektedirler. 

 

Yatırım bankalarının ekonomide üstlendikleri fonksiyonları aşağıdaki şekilde 

sıralayabiliriz (Güney, 2009: 18- 19):  

‐ Yatırımcının menkul kıymetlerinin satışını yapmak, 

‐ Firmaların ihraç edeceği menkul kıymetlerin gerektiğinde satın alınacağının 

taahhüt edilmesi (Underwriting), 

‐ Tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesini sağlamak, 

‐ Firmaların ihraç edeceği menkul kıymetleri satın almak, 

‐ Yatırımcılara danışmanlık yapmak, 

‐ İşletmeler danışmanlık yapmak olarak sıralanabilir. 
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3.1.2.4 Kalkınma Bankaları 

 

Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak 

üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine 

getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki 

şubeleri olarak  kanunda tanımlanmıştır (md.3). Kalkınma ve yatırım bankaları öz 

kaynaklarını ve kendi ödünç para kaynaklarından elde ettikleri paraları kredi olarak 

kullandıran bankalardır (Battal, 2007: 62). Bir başka ifadeyle kalkınmayı engelleyen 

eksiklikleri giderici destekler sağlayarak, bu alandaki sorunları çözme yoluyla ülkenin 

kalkınmasını hızlandırmayı amaçlayan finansal kurumlardır (Çonkar, 1988: 52–53). 

 

Kalkınma bankacılığı, daha çok sermaye piyasası gelişmemiş, sermayenin kıt 

olduğu ülkelerde ortaya çıkmıştır. Kalkınma bankaları, marjinal tasarruf ve yatırımın 

düşük olduğu ve tasarruflar ile yatırımları mutlak olarak ayırmaya yönelik politikayı 

benimsemişlerdir (Duranlar, 2007: 28). Ülkemizde ise kalkınma bankaları, kalkınmada 

öncelikli yöre ve sektörlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

kurulmuşlardır (Güney, 2009: 5). 

 

Kalkınma bankaları gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi açığını 

gidererek ve bunun yanında teknik açıdan yardımda bulunarak girişimcilerin temel 

endüstri alanlarına yönelmesini sağlayarak, sanayileşme ile kalkınmayı hızlandırmayı 

desteklemektedir. Kalkınma bankalarının ülke ekonomisinde üslendikleri fonksiyonları 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Güney, 2009: 20): 

 

‐ Sektörlere yönelik yapacakları çalışmalarla yatırım projeleri hazırlayıp, bu 

projeleri kredilerle destekleyerek yatırımları teşvik etmek, özendirmek, 

‐ Şirketlerin yatırımlarını orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etme, 

‐ Şirketlerin halka açılmasına katkı sağlayarak ülkede sermaye piyasasını 

gelişmesine katkı sağlamak, 

‐ Hükümet politikalarıyla uyumlu olarak yabancı sermayenin ülke yatırımlarına 

kanalize olmasına yardımcı olmak, 

‐ Sermaye piyasasının gelişmesine zemin hazırlamak olarak sıralanabilir. 
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3.1.2.5 Katılım Bankaları 

 

Katılım bankaları, inancı gereği faizli işlem yapmayan kişilerin ihtiyaçlarına 

cevap verecek şekilde örgütlenen ve işlemlerinde faizi kullanmayan kuruluşlar olarak 

tanımlanabilir. Katılım bankaları bankacılık sisteminin tamamlayıcıları olup çeşitli 

sebeplerle sistem dışı kalmış atıl fonları, sisteme kazandırarak ve kredi kullanan 

sanayici ve iş adamlarına alternatif finansman imkanı sağlamaktadırlar (Güney, 2009: 

25). Katılım bankalarının genel amacı, İslam’ın kabul ettiği ekonomik prensiplere göre 

ekonomiyi geliştirmektir (Özulucan ve Özdemir, 2010: 8). 

 

Katılım bankaları günümüzde mali sektör içinde hem klasik bankaların 

yaptıkları birçok bankacılık faaliyetlerinde, hem de sigortacılık, takas, finansal 

kiralama, faktöring ve benzeri finansman yöntemleri gibi diğer ticari faaliyetlerde de 

bulunmaktadırlar. Faizle ilgili olmayan, fakat hemen hemen tüm bankacılık hizmetlerini 

farklı usullerle yapan katılım bankaları, çoğu bankacılık hizmetlerini yapabildikleri için, 

bir bakıma geleneksel bankaların alternatifi olurlarken, bankaların yaptıkları ve faize 

dayanan kimi işlemleri yapamadıkları için de bir bakıma onları tamamlayan ve finans 

sektörüne derinlik ve çeşitlilik kazandıran kuruluşlar olarak faaliyetlerini devam 

ettirmektedirler (Özulucan ve Deran, 2009: 86). 

 

Katılım bankacılığı, faize yer vermeyen ekonomik hayatın içinden çıkmış bir 

alt sistemdir (Tunç, 2010: 39). Katılım bankaları nominal işlemler üzerinden kar ya da 

zarar üretmeyen, ama reel ekonomik faaliyetlere ticaret ve üretim faaliyetlerine 

finansman sağlayan veya doğrudan bu faaliyetleri gerçekleştiren ve bu faaliyetler 

neticesinde oluşan karı zararı müşterileri ile paylaşan kurumlar olarak anlaşılmaktadır. 

Fon toplama ve kullandırma süreçlerindeki farklılıkların dışında faizle ilgisi olmayan 

diğer bütün bankacılık hizmetleri de katılım bankaları tarafından sunulmaktadır (Tunç, 

2010: 113). 
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3.1.3  Bankalarının Sunduğu Ürün ve Hizmetler 

 

Gelişen ekonomik ortam ve halkın değişen ve artan ihtiyaçları bankaları yeni 

hizmetler yaratmaya, var olanları iyileştirmeye, şubelerini düzenlemeye ve personelin 

bilgi ve becerilerini artırmaya zorlamıştır (Ateş ve Erol, 1990: 37). Farklı amaçlarla ve 

faaliyetlerle kurulan bankalar tasarruf sahiplerine bazı ürünlerle birlikte hizmetler 

sunmaktadırlar. Bireysel ve kurumsal banka kredileri verilmesi, bireysel emeklilik 

sisteminin sunulması, mevduat hesaplarının oluşturulması gibi ürünlerin yanında banka 

kartları, kredi kartları, pos hizmetleri, bankacılık hizmetleri, gişe işlemleri, internet 

bankacılığı, telefon bankacılığı, ödemeler ve menkul kıymetler adı altında verilen 

hizmetlerdir. 

 

Banka hizmetlerinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Berk, 1988: 5; 

Kargın, 2006: 40): 

‐ Diğer hizmetler gibi banka hizmetlerinin elle tutulmaz gözle görülmez bir 

özelliği vardır. Beş duyuya hitap edilerek banka hizmetleri satılamaz. 

‐ Öteki hizmetlerin çoğundan farklı olarak banka hizmetlerinin konusu, ödünç 

verme, yatırma, transfer işlemleri gibi farklı sekil ve kalitedeki paralardır. 

(Örneğin özel müşterilerin, ticari bankaların paraları, nakit hesap ya da senet 

seklindeki Merkez Bankasının paraları). Soyut olan banka hizmetleri 

sözleşmelerle biçimlenir. Krediler, prim tasarrufları ve taşınır değer satışları 

vb. hizmetler ayrıntılı sözleşmelerle belirlenir. 

‐ Banka hizmetlerini pazarlanmasında kural, doğrudan dağıtımdır. Bu açılan 

şubeler vasıtasıyla yapılır. Banka hizmetlerinin pazarlanmasında satıcı ve 

hesap sahibi ilişkisinin önemi ihmal edilmez. Bunun sebebi sağlanan hizmetin 

yapısının soyut, karmaşık ve belirsiz olmasıdır. Müşterilerin banka ile 

ilişkilerini devam ettirip ettirmeme kararını, bankanın hizmeti sunum biçimi ve 

pazardaki rakip kurumların durumları belirler. 

‐ Banka hizmetlerinin yapısı, kurumun uzun dönemdeki başarısına etki eder. 

Bankacılık hizmetlerinin karakteristiğini belirleyen özellikleri şu şekilde 

sıralayabiliriz; sürat, güvenilirlik, rahatlık gibi teknik alana özgü niteliklerin 

yanında, danışmanlık, hizmet paketi görünümü yapısı gibi özelliklerdir. 
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Herhangi bir banka şubesince olağan işlemlerden sayılan para çekme, para 

yatırma ve transfer işlemleri artık şubeler dışında sunulan bilgisayar 

teknolojisinin ürünü makineler yardımıyla sürdürülmektedir. Bu durum 

şubelerdeki müşteri trafiğini azaltırken mevcut personelin daha etkin 

kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca elektronik banka işletmeciliği işlemlere 

ayrılan zamanın kısalmasını da sağlamaktadır. 

‐ Teknoloji, çevre, pazar ve rekabet ortamından kaynaklanan zorluklarla 

mücadele etmenin yanı sıra, geçmişin hatalarını da tamir etmek durumunda 

bulunan bankacılık sektörü kendini yenilemek zorundadır. Bunu 

gerçekleştirmenin önemli bir vasıtası ise modern pazarlama anlayışını 

uygulamaktır. 

 

Bankalar yukarıda sıralanan hizmetlerin yanında aşağıdaki diğer bankacılık 

hizmetlerini de sunmaktadır. Bankalar bir pazarlama tekniğini olan ürün ve hizmet 

çeşitliliğini kullanarak tasarruf sahiplerinin fonlarını toplamayı hedeflemektedirler. 

 

-Kambiyo işlemleri, ithalat ve ihracat ödemeleri ve bütün dış işlemler,  

-Telefon bankacılığı,  

-Uluslararası para transferleri,  

-İthalat işlemleri,  

-Sigortacılık işlemleri, 

-Kiralık kasalar, 

-Altın yatırım fonu gibi hizmetler sıralanabilir. 

 

Bunların yanında, teminat mektubu verme, akreditif açılması, çek karnesi 

verilmesi, çek ve senetlerin tahsile alınması, ihracat akreditiflerinin ihbar ve teyit 

edilmesi, seyahat çeki verilmesi, döviz alım satım işlemleri, aracılık edilmesi işlemleri 

de diğer bankacılık hizmetleri arasında sayılmaktadır. 

 

Ayrıca son dönemde devletinde teşvik ettiği sosyal güvenlik sisteminin 

tamamlayıcısı olan bireysel emeklilik sistemi bankaların için önemli bir hizmeti ve fon 
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kaynağı olmakla birlikte, insanların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını gidermeyi 

hedeflemektedir. 

 

Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç 

duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik 

sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir. Bu 

kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir 

biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en 

uygun yöntemlerle yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır (www.akbank.com.tr, 

05.05.2011). 

 

Bireysel emeklilik sistemi (BES), emeklilik döneminde müşterilere ek gelir 

imkanı elde etmesini amaçlayarak, müşterilerin çalışma hayatında sahip olduğu yaşam 

standartlarını emeklilik döneminde de sürdürmelerini hedefleyen bir tasarruf ve yatırım 

sistemidir. BES, sisteme dahil olan müşteriler açısından düşünüldüğünde tasarruflarını 

biriktirme ve bu tasarrufların ileri zamanlarda kullanılmasına olanak sağlayan bir 

üründür. Bankalar açısından bakıldığında ise, tasarruf sahiplerinin düzenli olarak 

yatırdıkları fonlar kaynak olarak değerlendirilmektedir.  

 

3.1.4 Katılım Bankaları ve Türkiye’deki Katılım Bankaları 

 

Dünya genelinde “İslam bankacılığı” olarak adlandırılan (Tuncer, 1985: 129) 

sistem Türkiye’de ise “katılım bankacılığı” olarak ifade edilmektedir (Tunç, 2010: 37). 

 

Katılım bankacılığı faaliyetlerinin olduğu ülkelerde, sistemin kapsam ve 

büyüklüğü ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bir uçta finansal sistemin tamamen 

katılım bankacılığı ürünlerinden oluştuğu İran ve Sudan yer alırken, diğer uçta 

Endonezya, Malezya; Pakistan veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi hem katılım 

bankacılığı hem de ticari bankacılık hizmetleri verilen ülkeler bulunmaktadır. Bu 

ülkelerin yanı sıra son yıllarda katılım bankacılığı ürünlerinin, İngiltere, ABD ve İsviçre 

gibi ülkelerde de  (HSBC, Citibank) kullanıldığı görülmektedir (TKBB, 2007: 9). 

 



22 

 

 

 

Katılım bankaları, ilk olarak 4389 sayılı Kanunda; “Mevduat toplama yetkisi 

bulunmayan ancak, özel cari hesaplar ve kar zarara katılma hakkı veren hesaplar 

yoluyla fon toplayan, ekonomik faaliyetleri ekipman veya emtia temini veya 

kiralanması veya ortak yatırımlar yoluyla finanse eden kurumlardır” olarak 

tanımlanmıştır. 

 

Katılım bankacılığı, 5411 sayılı Kanunda ise, “bu kanuna göre özel cari ve 

katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet 

gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki 

şubeleri” şeklinde tanımlama yapılmıştır (Özlücan ve Özdemir, 2010: 5). 

 

Ayrıca katılım bankaları “Dini inançları dolayısıyla bankalara yatırılmayarak, 

yurt içinde ve yurt dışında altın, döviz, bina, arsa şeklinde tutulan, hatta yastık altında  

saklanan tasarrufların, üretim sürecine sokulması amacıyla kurulan ve kar-zarar 

ortaklığı anlayışıyla faaliyette bulunan kurumlar” olarak da tanımlanmaktadır (Özlücan 

ve Özdemir, 2010: 6). 

 

3.1.4.1 Katılım Bankalarının Yapısı 

 

Katılım bankaları ilke olarak bankacılık hizmetlerini sunmak ancak bu 

hizmetleri sunarken faiz dışı işlemleri kullanmaktadırlar. Katılım bankaları 

faaliyetlerine uygun kullandıkları finansman teknikleri şunlardır: Mudarebe, Murabaha, 

Müşkere, İcar, Karz-ı Hazen, Tavarruk, İslami Sigorta (Tekafül), Selem, İstisna, Sukuk 

teknikleridir. 

 

İslam bankalarının kullandıkları bu tekniklerin bazıları katılım bankaları 

tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı yöntemlerin ise kullanılması için ise 

yasal alt yapı hazırlanmaktır. 

Katılım bankalarının, yapısında genel olarak şu ilkeler mevcuttur (Özlücan ve 

Özdemir, 2010: 8): 
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1- Mutlak risk vardır. Bu nedenle toplanan fonlar ticari bir alanda ya da 

verimli bir teşebbüs için kullanılmalıdır. Yani, İslam’da faizin haram, 

ticaretin helal olması, katılım bankalarını müşterileriyle birlikte ticari 

nitelikli iş yapmaya yöneltmektedir. 

2- Fonların çok önemli bir kısmı, sosyal verimliliği olan teşebbüsleri 

finanse eder. 

3- Fonların risk sermayesi tasarruf sahiplerine aittir. Yani, risk sermayesi 

fonları işleten yönetici ya da acenteye ait değildir. 

4- Faiz yasaklanmıştır. Bu bankaların en ayırt edici özelliği, çalışmalarında 

faize yer vermemeleridir. Yani, sağladıkları kaynaklara faiz ödemezler, 

kullandırdıkları kaynak için müşterilerinden faiz tahsil etmezler. 

5- Sermaye bağlantılıdır. Saf İslami bankacılığın kar-zarar ortaklığı 

(mudarebe) veya sermaye iştiraki (muşaraka) içerdiği genellikle kabul 

gören bir gerçektir. İslamiyet’te sermaye sahibi, girişimcinin uzmanlığı 

ve çalışması sayesinde meydana getirdiği karı, onunla paylaşabilir. 

Sermayenin getirisi olan kar unsurunun oranı, yani hangi nispetlerde 

bölüşüleceği önceden bellidir, ancak tutarı belirsizdir. 

6- Yatırımlar ahlaka uygun konularda yapılmalıdır. Yatırımlar, sadece İslam 

dininin yasaklamadığı konular çerçevesinde gerçekleştirilir 

 

Bu bağlamda katılım bankaları, kendilerine özgü yapıları olmakla birlikte, kar-

zarar ortaklığı gözetilerek fon toplayan, topladıkları fonları kendilerine özgü 

yöntemlerle kullandıran ve fon sahipleri ile yatırımcılar arasında aracılık eden bir 

yapıya sahiptir. 

 

Katılım bankacılığının yapısından hareket ederek faaliyet alanları da İslam 

hukuku çerçevesinde oluşmaktadır. Faizsiz enstrümanları kullanan katılım bankacığının 

günümüzde sosyal ve ekonomik olaylarda da büyük rolü olacaktır, bunların bazıları 

aşağıda sıralanmıştır (Karaman, 1992: 12- 14): 
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1- Sosyal sigorta: Sosyal güvencesi bulunmayan belli yaşın üzerindeki 

insanlara yine belirli bir süre pirim ödemeleri kaydıyla emeklilik hakkı 

kazandırmasıdır. 

2- Sosyal kredi: Maaşlı veya ücretlilere aylıkları ile orantılı olarak cüzi bir 

ücret mukabilinde evlilik, eğitim, tedavi gibi ihtiyaçları için vermek, 

3- Üretim kredisi: Devletin kalkınma planına uygun iktisadi faaliyetleri 

desteklemek maksadıyla, üreticilere uzun vadeli ve cüzi bir ücret 

mukabili ve belli bir tutarı geçmemek üzere fon kullandırmak. 

4- Yatırımlar: Gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık şeklinde 

gerçekleştirilecek projelere sermaye sağlamak, 

5- Sosyal yardımlar: Makbuz karşılığı kabul edilecek bağış ve yardımları 

havuzda biriktirerek, fakirlere ve felaketlere maruz kalanlara bu 

havuzlardan yardım yapmak 

6- Öğrenim kredisi: Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim ihtiyaçların 

karşılamak üzere fon oluşturmak, 

7- Vadeli ve vadesiz yatırılan tasarrufları kabul etmek, 

8- Ticaret: Emtia ve hizmet alım satımı gerçekleştirmek, 

9- Bankacılık hizmetleri: Gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaç duyacağı ve 

faizle ilgisi olmayan her türlü bankacılık hizmetini vermek, 

10- Danışmanlık: Müteşebbislere mali ve iktisadi konularda danışmanlık 

hizmetleri vermek. 

11- Pazar oluşturmak: Müşterilerini ve irtibatta olduğu diğer ülkelerdeki 

firmaları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturmak ve işbirliği temin 

etmek olarak sıralanabilir. 

 

Katılım bankalarının en önemli rolü faize duyarlı tasarruf sahiplerinin 

tasarruflarını ekonomiye kazandırmaktır. Bu kişiler yatırım yaparken bir nevi bu 

bankalar sayesinde manevi bir rahatlık hissetmektedirler. 

 

5411 Sayılı Bankacılık Kanun’unun 4. maddesine göre katılım bankalarının 

faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

‐ Katılım fonu kabulü. 
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‐ Nakdi ve gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri yapmak. 

‐ Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek 

hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. 

‐ Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri. 

‐ Saklama hizmetleri. 

‐ Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı 

ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. 

‐ Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; 

kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması 

işlemleri. 

‐ Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 

madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon 

sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki 

finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri. 

‐ Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım 

taahhüdü işlemleri. 

‐ Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık 

işlemleri. 

‐ Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla 

alım satımının yürütülmesi işlemleri. 

‐ Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri 

gibi garanti işleri. 

‐ Yatırım danışmanlığı işlemleri. 

‐ Portföy işletmeciliği ve yönetimi. 

‐ Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde 

oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde 

alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı. 

‐ Faktöring ve forfaiting işlemleri. 

‐ Bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık yapmak. 

‐ Finansal kiralama işlemleri. 

‐ Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. 

‐ Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. 
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Bankacılık kanununda katılım bankalarının faaliyet konuları incelendiğinde, 

ticari bankaların en önemli fon toplama aracı olan mevduat, katılım bankaları için 

katılım fonu olarak yer almıştır. Ayrıca mevduat bankalarının finansal kiralama 

işlemlerine izin verilmemiş ancak katılım bankalarına bu izin verilmiştir. Kalkınma ve 

yatırım bankalarına ise yapıları gereği mevduat ve katılım fonu kabulüne izin 

verilmemiştir. 

 

3.1.4.2 Katılım Bankalarının Türkiye’deki Yeri 

 

Türkiye’de ilk katılım bankacılığı uygulaması 1975 - 1978 yılları arasında 

Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası uygulaması olarak kabul edilir (Bulut ve Er, 2009: 

17). Ancak Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası’nın topladığı fonları faizsiz 

kullandırabilecek bir banka olarak kurulduğu halde, toplanan fonların faizli 

kullandırılması yoluna gitmesi, Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası’nın katılım 

bankacığından ziyade, klasik bankacılık modeline yaklaşmasına neden olmuştur 

(Özlücan ve Özdemir, 2010: 2). İlk uygulamalardan birisi de 1980’li yılların ortalarında 

devreye konulan Gelir ortaklığı senetleridir (Tunç, 2010: 176). Gelir Ortaklığı 

Senetlerinin uygulamaya konulduğu yıllarda Türk bankacılık sistemimizde hayata 

geçirilen en önemli enstrüman özel finans kurumlarıdır. Türk bankacılık sisteminin bir 

tamamlayıcısı olan özel finans kurumları yirmi altı yıllık bir geçmişe sahiptir. 

16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı kararname ile kurulmaya başlanmış ve 1985 yılının 

başlarında fiilen faaliyete başlamıştır. 

 

Özel finans kurumlarının kuruluş yıllarında gelişmeleri ve büyümeleri çok 

yavaş olmuştur. Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır (Tunç, 2010: 178):  

‐ Mevzuatın zayıflığı, yasal dayanaktan yoksunluk, 

‐ Şube sayısı azlığı, 

‐ Alt yapı yetersizliği, 

‐ Yeni bir sistem olarak tanınırlık sorunu, 

‐ Personel temininde yaşanan güçlükler, 

‐ Genel ekonomideki istikrarsızlıklar, 
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‐ Yüksek enflasyon süreci. 

 

İleriki yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri, alt yapı ve şube sayısındaki 

artışla yüksek oranda gelişme göstermişlerdir. 2001 yılında Bankalar Kanunda yapılan 

düzenlemeyle Özel Finans Kurumları Birliği oluşturulması ve bir sigorta sisteminin 

kurulması öngörülmüştür. 

 

Özel finans kurumu adıyla faaliyetlerine başlayan bu kurumlar, 

isimlendirmeden kaynaklanan ve özellikle uluslararası finansal piyasalarda ortaya çıkan 

problemlerin/yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla 2005 yılında Bankacılık 

Yasası’nda yapılan değişiklikle, katılım bankası adını almıştır. Bu değişiklik, özellikle 

uluslararası finansal ilişkilerde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırdığı gibi faizsiz 

bankacılık modelini de katılım bankası adıyla ulusal ve uluslararası bankacılık 

literatürüne dahil etmiştir (Tunç, 2010, 21-22). 

 

Türkiye’de faizsiz, İslami esaslara göre çalışan  ilk banka, özel finans kurumu 

genel adıyla faaliyete geçmiş “Faysal Finans”dır. Bugün katılım bankası olarak 

adlandırılan bankalar, kara ve zarara katılma esasına göre faaliyet gösteren, (Aktepe, 

2010: 11) ticari kuruluşlardır. Daha sonra Albaraka Türk, 1989 yılında Kuveyt Türk, 

1991 yılında Anadolu Finans, 1995 yılında İhlas Finans ve 1996 yılında ise Asya Finans 

Kurumu bu sektöre girmişlerdir. 

 

2010 yılı sonu itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren banka sayısı 49 dur 

bunlardan 4 tanesi katılım bankasıdır. Katılım bankaları; Albaraka Türk Katılım 

Bankası, Bank Asya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans 

Katılım Bankasıdır. 

 

Katılım bankalarının 2010 son altı ayı itibariyle sektördeki payı %4,27 dir ve 

aktif büyüklüğü 39.511.112.000 TL’ye yükselmiştir. Aktif büyüklüğü 2010 yılı 

itibariyle 1 trilyona ulaşan bankacılık sektörde Türkiye genelinde toplam 671 şube ile 

faaliyet gösterirken 14 bine yakın kişiyi de istihdam etmektedir. 
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre 2011 yılının ilk 6 ayında 358 

milyon lira net kar eden katılım bankaları, bankacılık sektörüne paralel büyümeyi ve 

yaygınlaşmayı hedeflemektedir. Haziran ayı itibariyle Türkiye’de toplam 671 şube 

sayısına ulaşan katılım bankalarından, Bank Asya’nın 200, Kuveyt Türk’ün 175, 

Albaraka’nın 114, Türkiye Finans’ın ise 182 şubesi bulunmaktadır (http: 

//www.ekohaber.com.tr/Katilim_bankalari_agirligini_koyuyor-ekohaber-5-haberid-

13663.html,05.02.2012). 

 

Tablo 3: Katılım Bankalarının Aktif Büyüklükleri (Bin TL)   

Kaynak:  www.tkbb.org.tr 

 

Tablo 3 incelendiğinde katılım bankaları 2001 yılından sonra bankacılık 

sektöründe %67,53’lik bir artışla büyük bir sıçrama yapmıştır. Katılım bankalarının 

aktif büyüklüğünde her yıl artış olsa da bir yıl önceki artış hızında dalgalanmalar 

meydana gelmiş ve Eylül 2010 da bu artış %17,49’a kadar düşmüştür.  

 

Yıllar itibariyle bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü artış göstermiştir. 

Katılım bankalarının her ne kadar aktif büyüklüklerindeki artış azalmış ise de sektördeki 

payları sürekli artarak %1,08’den %4,27’e kadar yükselmiştir. 

YILLAR 
KATILIM 

BANKALARI 

BÜYÜME 

(%) 

BANKACILIK 

SEKTÖRÜ 
PAYI (%) 

2000 2.266.000  106.549.000 2,13% 

2001 2.365.000 4,37% 218.873.000 1,08% 

2002 3.962.000 67,53% 216.637.000 1,83% 

2003 5.112.934 29,05% 254.863.000 2,01% 

2004 7.298.601 42,75% 313.751.000 2,33% 

2005 9.945.431 36,26% 406.915.000 2,44% 

2006 13.729.720 38,05% 498.587.000 2,75% 

2007 19.435.082 41,55% 580.607.000 3,35% 

2008 25.769.427 32,59% 731.640.000 3,52% 

2009 33.628.038 30,50% 833.968.000 4,03% 

2010/Eylül 39.511.112 17,49% 925.635.000 4,27% 
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Tablo 4:  Katılım Bankalarının Aktif Gelişimi (Bin TL)  

 
Kaynak:  www.tkbb.org.tr 

 

Tablo 4’de de görüleceği üzere bankacılık sektöründeki 4 katılım bankasının 

aktif büyüklüğünün payı sürekli bir artış göstermiştir. 

 

3.1.4.3 Katılım Bankalarının Fon Toplama Yöntemleri 

 

Katılım Bankalarının genel olarak üç kaynağı vardır; öz kaynaklar, vadesiz 

yatırılan ticari ve bireysel fonlar(özel cari hesaplar), yatırım amaçlı (vadeli) hesaplar. 

Ancak ekonomi dışı atıl fonların ekonomik sisteme katılması için bazı yöntemlerin de 

geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Katılım bankalarının yasal mevzuatların 

tamamlanmasıyla birlikte başka bir fon toplama aracı olan sukuk (İslami bono) ve 

bireysel emeklilik sistemini de fon kaynağı olarak kullandıklarını görmekteyiz. 

 

Katılım bankalarının aktif büyüklüğünün istenilen seviyeye ulaşması ve 

gelişmesi için katılım bankalarının çeşitli fon toplama yöntemlerinin fonların 

toplanmasına kanalize etmeleri ve tasarruf sahiplerinin de bu yöntemlerden kazandıkları 

getirilerinin faizsiz kazanç olarak düşünmeleri, fonlarını yatırıma yönlendirme 
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isteklerinin devam etmesini sağlayacaktır. Bu gelişmelerle de fon toplama hızının 

artarak büyümesi sağlanacaktır. 

 

Katılım bankaları toplayacakları fonları arttırmak için son zamanlarda yeni fon 

toplama yöntemlerine yönelmişlerdir. Bu nedenle yeni fon toplama yöntemlerinden olan 

ve büyük bir fon potansiyeli mevcut bireysel emeklilik sistemi ve ile sukuk yöntemiyle 

elde edilen fonlarda artış meydana gelmiştir. Bu yöntemle hem tasarruf sahiplerine hem 

de bankalara uzun vadede yatırım yapma imkanı sağlamaktadır. Katılım bankalarında 

fon toplama yöntemi olarak bireysel emeklilik sisteminin kullanılması önemli  

gelişmeleri meydana getirmiştir. 

 

Katılım bankalarının topladıkları fonların büyüme trendi sürekli artmıştır. 

Ancak bu artış her yıl aynı oranda meydana gelmemiştir. 2002 yılında artış %67,24 

düzeylerinde iken 2005 yılında bu artış %39,67 seviyelerine, Eylül 2010 da ise %13,27 

seviyelerine gelmiştir. Katılım bankalarının yeni fon toplama aracı olan BES ve Sukuk 

yöntemleri kullanarak fon artış oranlarını daha da artıracağı düşünülmektedir. 

 

Tablo 5 incelendiğine bankacılık sektöründe toplanan fonlarda sürekli artış 

olduğu görülmektedir. Bunula birlikte katılım bankalarının bankacılık sektöründeki fon 

payı az da olsa sürekli artış göstermiştir. 
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Tablo 5: Katılım Bankalarında Toplanan Fon Gelişimi (Bin TL) 

 

YILLAR 
KATILIM 

BANKALARI 

BÜYÜME 

(%) 

BANKACILIK 

SEKTÖRÜ 
AYI (%) 

2000 1.863.000  70.305.000 2,65% 

2001 1.917.000 2,90% 149.438.000 1,28% 

2002 3.206.000 67,24% 145.594.000 2,20% 

2003 4.111.000 28,23% 164.923.000 2,49% 

2004 5.992.000 45,76% 203.386.000 2,95% 

2005 8.369.000 39,67% 261.948.000 3,19% 

2006 11.237.000 34,27% 324.069.000 3,47% 

2007 14.943.000 32,98% 371.927.000 4,02% 

2008 19.210.000 28,56% 472.695.000 4,06% 

2009 26.841.970 39,73% 522.415.000 5,14% 

2010/Eylül 30.403.117 13,27% 599.701.000 5,07% 

Kaynak:  www.tkbb.org.tr 

 

3.1.4.3.1 Özel Cari Hesaplar 

 

Özel cari hesaplar faizsiz bankacılığın dışında kalan bankacılık hizmeti veren 

bankaların vadesiz hesaplarıyla aynı özellikleri taşımaktadırlar. 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nda özel cari hesaplar şöyle tanımlanmaktadır: “Katılım bankalarında 

açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği 

taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların 

oluşturduğu hesaplar özel cari hesap” dır (Md. 3).  

 

Özel cari hesaplarda toplanan fonların değerlendirilmesi sonucunda oluşacak 

getiri bankaya aittir, fon sahibine hiçbir getirisi olmamaktadır. Bu hesaplarda bulunan 

fonların ana para garantisi vardır (Yılmaz, 2010: 34). 
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Özel cari hesapların özellikleri söyle özetlenebilir (Akgüç, 1987: 151-152; 

Özgür, 2007: 71-72):  

 

- İstenildiğinde kısmen veya tamamen geri çekilebilen vadesiz hesaplardır, 

- Türk Lirası cinsinden açılabilecekleri gibi yabancı para cinsinden de 

açılabilirler, 

- Cari hesap sahiplerine faiz, kar payı veya her ne nam altında olursa olsun 

herhangi bir bedel ödenmez, 

- Cari hesaplar mevduat sigortası güvencesine sahip değildir.  

 

Ancak cari hesap alacaklıları yatırmış oldukları fonların tamamı için bu fonu 

kabul etmiş katılım bankasının sermaye ve yedek akçeleri ile cari hesap karşılığı 

aktifleri üzerinde birinci sırada imtiyazlı alacaklıdırlar (Özgür, 2007: 72). Özel cari 

hesaplar katılım bankalarının sıfır maliyetli fon kaynaklarıdır. Bu nedenle, özel cari 

hesaplar, katılım bankalarının en önemli kar kaynakları arasında yer alır (Özlücan ve 

Özdemir, 2010: 26). 

 

Özel cari hesaplarda toplanan fonların belli bir miktarı zorunlu karşılık olarak 

ayrıldıktan sonra geriye kalan bölümün %50’si gerçek ve tüzel kişilere bir yıldan uzun 

vadeli olarak, geri kalan kısmı en çok 12 ay vadeli olarak ticari işleri finanse etmek için 

kullandırabilir (Topçu, 1996: 78). 

 

Katılım bankaları cari hesap sahiplerine bazı bankacılık hizmetlerini de 

sunmaktadır 

(http://www.albarakaturk.com.tr/hesaplar/liste.aspx?SectionID=xPPNykRF2FzYho6d%

2fdFXRw%3d%3d&ContentID=4oEu6KjEmU33gGZTiL4GkQ%3d%3d, 05.09.2011):  

 

‐ Çek keşide etmek, 

‐ Çek ve senet tahsilatları,  

‐ EFT ve havale işlemleri,  

‐ Fatura, kredi kartı, otomatik ödeme  
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Yukarıda sıralanan hizmetlerin yanında, cari hesap müşterilerinin artması için 

katılım bankaları açtırılan cari hesaplarla aşağıdaki bankacılık hizmetlerini de özel cari 

hesap müşterilerine sunmaktadırlar (http: 

//www.bankasya.com.tr/bireysel/ozel_cari_hesaplar.jsp, 05.06.2011): 

 

‐ Trafik Para Cezası (TPC), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Gümrük ve Diğer 

Vergi ödemeleri  

‐ SSK ve BAĞ-KUR (SGK) ödemesi  

‐ Bağış  

‐ Otomatik ve düzenli ödemeler  

‐ Kredi kartı ve bireysel kredi geri ödemesi  

‐ Okul taksit ödemesi  

 

Bankalarda açılan vadesiz mevduat hesaplarına paralel olarak düzenlenmiş olan 

özel cari hesapların vadesiz mevduatlardan tek farkı, hesaplara bankalarda cüz’i de olsa 

faiz ödenirken, katılım bankalarında her ne nam altında olursa olsun, mevzuat gereği bir 

bedel ödenmemesidir (Küçükkocaoğlu, 2005: 14). 

 

3.1.4.3.2 Katılma Hesapları 

 

Katılma hesapları, katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca 

kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında 

hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve hatta anaparanın 

aynen geri ödenmesi de garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesap türleri olarak 

tanımlanabilir (Tunç, 2012: 191). Katılma hesapları, kar ve zarara katılma akdi 

karşılığında toplanan fonların kullanılması sonucunda doğacak kar ve zararlara asgari 

%80 oranında katılma sonucunu doğuran fonlardır (Şimşek, 2006: 29). 

 

Katılım bankalarının en önemli fon kaynaklarını katılma hesapları 

oluşturmaktadır. Katılma hesapları, toplam fonların yaklaşık %90-95’ini kapsamaktadır. 

Bu hesaplar belirli bir vade ile tasarruf sahiplerinden toplanmaktadır. Yasal olarak 

azami 5 yıllığına kabul edilen bu fonlar, “Kar - Zarara Katılma Akdi” karşılığında bir 
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ay, üç ay, altı ay, bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli olmak üzere beş vade grubu altında 

açılmaktadır (Özdemir ve Özlücan, 2010: 33-34). Katılma hesapları katılım bankaları 

için öz kaynaktan sonra en güvenli kaynaktır (Özgür, 2007: 73). 

 

3.1.4.4 Katılım Bankalarında Yeni Fon Değerlendirme Enstrümanları 

 

Katılım bankaları kanuni düzenlemelerle birlikte topladıkları fonların 

değerlendirilmesi için yeni yöntemlere yönelmişlerdir. Bu yöntemler Hazine 

Müsteşarlığı’nca çıkartılan ve bazı Kamu İktisadi Teşekküllerinden genel bütçeye 

aktarılacak hasılat paylarına endekslenen Gelire Endeksli Senetler (GES), Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun (SPK) uygulamaya koyduğu kira sertifikası, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’sında (İMKB) Ocak 2011’de açıklanan katılım endeksi ve yatırım 

fonları olarak sıralanabilir. Yeni yöntemlerin ve açılımların sermaye piyasasına 

girişiyle, Türkiye’de faizsiz bankacılığın rolü çok daha önemli hale gelmiştir (Özsoy ve 

Yabanlı, 2011: 2). 
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3.2. KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

 

3.2.1 Bireysel Emeklilik Sistemi  

 

Kişilerin geleceklerinde belirsizlikler bulunduğundan kendilerini güvende 

hissetmemektedirler. Bu durum hem kişilerin hem de toplumun sosyal risklerle karşı 

karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu anlamda sigorta kavramı kişilerin gelecekte 

herhangi bir gelir kaybı ya da gider artışlarından en az etkilenmek amacıyla ortaya 

çıkmıştır. Devletin de sigorta uygulamalarına önemli ölçüde katkıları vardır. Çünkü 

belirsizlik ortamında insanlardaki gelir kaybı sosyal riskleri artıracağı gibi sosyal adalet, 

sosyal devlet ilkesinin de sağlanmasında da önemli güçlükler meydana getirmektedir. 

Bu güçlükleri önlemek için sosyal güvenlik uygulamaları gelişmeye başlamıştır.  

 

Ülkemizde sosyal güvenliğin tamamlayıcısı olarak; OYAK, Amele Birliği, 

İLKSAN, Özel hayat sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi kurulmuştur. 2003 

yılında bireysel emeklilik sistemi faaliyete geçmiştir. Sosyal güvenlik kavramı 

ülkemizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 

mevzuatsal bir birlik sağlanarak, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı kurumları 

kaldırılmıştır. Sosyal güvenlik, 5510 sayılı kanunla son şeklini almıştır.  

 

BES Bireylere; yaşlılıklarında ve aktif çalışma yaşamlarının sonunda ek bir 

gelir sağlamaya yönelik, katkıların her katılımcı adına ayrı hesaplarda takip edildiği ve 

herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacakları devletin gözetim ve denetiminde 

ancak bütünüyle özel şirketler tarafından yapılan gönüllü katılıma dayanan kamu 

emeklilik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir (Bağlan, 2006: 56). 

 

3.2.1.1 Bireysel Emeklilik Sisteminin Ortaya Çıkışı  

 

Emeklilik sistemleri, farklı şekillerde kategorize edilebilmekle beraber yaygın 

olarak üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar,  kamusal emeklilik olan sosyal 
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sigortalar, özel veya tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemidir (Şen 

ve Memiş, 2000: 6-7). 

 

Bu sistem bireylerin yaşlılığı için bir kenara koyduğu tüm tasarruflardan oluşan 

bireysel emekliliktir. Gönüllü sigortacılık esasına dayanan özel sigorta kurumlarından 

oluşmaktadır. Devlet, bu ayaktaki özel sigorta kurumlarına katılımı teşvik etmek için 

vergi muafiyeti gibi özendirici bazı tedbirler uygulamaktadır. Daha yüksek bir gelir 

garantisi elde etmek isteyen bireylere hitap etmektedir (Ak ve Cicioğlu, 2006: 2). 

 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bireylerin çalışırken sahip oldukları hayat 

standartlarını ve refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde devam ettirebilmelerini 

sağlamak amacıyla hayata geçirilen bireysel emeklilik planları, çok ayaklı emeklilik 

sistemlerinin genel olarak ikinci veya üçüncü ayağında yer almaya başlamıştır (Egemen, 

2003: 42). Sosyal sigorta sistemimizin çeşitli nedenlerle maruz kaldığı krizler ve 

dünyadaki çok ayaklı emeklilik sistemi oluşumları, ülkemizde de benzer nitelikteki 

yapılanmalarda etkili olmuştur. Birinci ayaktaki kamusal emeklilik programlarını 

tamamlayan mesleki nitelikli sosyal güvenlik programlarının oluşturulması düşüncesi 

geçmiş yıllarda özellikle beş yıllık kalkınma planlarında sıklıkla gündeme gelmiş 

olmakla beraber, OYAK dışında pek başarılı olamamıştır (DPT, 2001, 111-124). 

Mevcut sosyal sigorta sistemimizin sosyal, ekonomik, demografik sorunları çözümlense 

dahi tatmin edici bir sosyal güvenlik sisteminin tek başına sosyal sigorta sistemi ile 

sağlanamayacağına ilişkin dünyadaki tecrübeler (Arıcı, 2001: 20), ülkemizde doğum 

artış hızının düşmesine karşın hayatta kalma süresinin uzamasına bağlı olarak genç 

ağırlıklı nüfusumuzun gelecekte yaşlı ağırlıklı nüfusa dönüşecek olması, mevcut 

şartlarda aktif-pasif dengesinin zor tutturulduğu dikkate alındığında gelecek yıllarda 

yaşlanan nüfus nedeniyle çok ciddi sorunlarla karşılaşılacak olması ve bireylerin 

emeklilik dönemlerinde refah düzeylerinin azalacak olması (Çanakçı, 2001: 2) birinci 

ayak sosyal sigorta programlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında, özel 

emeklilik programlarının sosyal güvenlik sistemine entegre edilmesi yaklaşımlarına hız 

kazandırmıştır. 
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Sosyal güvenlikte 1999 yılından itibaren  reform çalışmaları başlamıştır. Bu 

reform çalışmaları 3 aşamadan meydana gelmektedir. Kamunun yönetiminde, herkese 

asgari yaşam standardı sağlayacak, dağıtım esasına dayanan, zorunlu sosyal güvenlik 

sistemleri sistemin birinci ayağını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin ikinci 

ayağında, genelde işveren tarafından finanse edilen, işyeri ve işkolu bazlı mesleki 

emeklilik programları yer alır. Sistemin üçüncü ayağında ise; özel şirketlerin 

yönetiminde, fonlama yöntemiyle çalışan, gönüllü katılım esasına dayanan, bireylere 

emeklilikte ek gelir sağlayarak hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bireysel 

emeklilik programları yer almaktadır. Reform sürecinin birinci aşamasında sosyal 

sigorta parametrelerinin yeniden tasarımı yapılmış böylece daha çok prim ödeyenin 

daha çok emekli aylığı aldığı bir sistem oluşturulmuştur. Emekli aylıkları enflasyona 

endeksli, reel alım gücünün korunduğu bir ödeme haline gelmiştir (Teksöz, 2003: 1) 

İkinci ayakta 5510 sayılı kanunla emeklilik yaşları 38- 42 yaşlardan 58-60 kademeli 

olarak 65 yaşına kadar çekilmiştir. Üçüncü ayağında ise insanların hayat standartlarını 

yükseltmek, ekonomiye ek finans sağlamak amacıyla bireysel emeklilik sistemi 

“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” 7 Ekim 2001 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Kişilerin emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarına ve bireysel 

emeklilik hesaplarına dayalı, fonlu bir sistemin oluşturulması amaçlanmıştır (Arslan, 

2006: 109). Gelişmiş ülkelerde gönüllülük esasına dayalı, gelişmekte olan ülkelerde ise 

zorunluluk esasına dayalı özel emeklilik programları, ülkemizde de gönüllülük esasıyla 

hayat sigortacılığı olarak yıllardan beri, bireysel emeklilik sistemi olarak ise 27 Ekim 

2003 tarihinden itibaren fiilen hayata geçmiştir (Uğur, 2004: 173). 

 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu tamamlayıcı 

nitelikte aşağıdaki yönetmelikler ve tebliğler de çıkartılmıştır (Arslan, 2006: 109-110): 

 

- Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmelik 

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik 
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- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ 

- Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ 

- Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ 

 

Yapılan düzenlemelerle sistemin işleyişi için gerekli olan idari ve hukuki 

mevzuat oluşturulmuş ve 27 Ekim 2003 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 

işlemeye başlamasıyla emeklilik şirketleri faaliyetlerine başlamışlardır.  

 

Temmuz 2012 tarihi itibariyle BES’e katkı payı toplayan toplam 10 emeklilik 

şirketi vardır. BES’te toplam katkı payı üretimi ve katılımcı sayısı gibi bazı temel 

göstergeler ilişkin rakamlar aşağıda belirtilmektedir. 

 

Tablo 6: BES’te Temel Göstergeler (13.07.2012) 

 

Katılımcıların Toplam Fon Tutarı: 17.510,4 milyon TL 

Katılımcıların Sayısı: 2.862.181 kişi 

Toplam Katkı Payı Tutarı: 14.382,2 milyon TL 

Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar: 13.978,9 milyon TL 

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi, “BES Göstergeler Tablosu”, 

http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.asp, 13.07.2012 

 

3.2.1.2 Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı 

 

4632 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile 

sağlanmak istenen amaçlar esas olarak “sosyal amaçlar ve ekonomik amaçlar” olmak 

üzere iki ana başlık altında aşağıdaki gibi sıralanabilir (Alper, 2002: 17): 

 

Sosyal amaçlar; 

- Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde yeni ek sosyal 

güvenlik garantisi sağlayan kurumsal yapı oluşturmak, 
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- Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını teşvik etmek ve emeklilik 

dönemlerinde refah düzeylerini yükseltecek ek bir gelir elde etmelerini 

sağlamak, 

- Emeklilik dönemleri için tasarruf etmek isteyenlere alternatif yatırım imkanları 

sunmaktır. 

 

Ekonomik amaçlar ise; 

-  Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılmasını sağlamak, 

-  Tasarruf yetersizliği problemini ortadan kaldırarak ekonomik kalkınmayı 

hızlandırmaktır. 

 

Türkiye’de gönüllük esasına dayalı olarak oluşturulan bireysel emeklilik 

sisteminin 4632 sayılı kanuna göre amacı; kamu sosyal güvenlik sisteminin 

tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma 

yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin 

yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve 

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve 

belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve 

denetlenmesi olarak belirtilmiştir. 

 

Bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı 

konumundadır. Özel şirketlerin yönetiminde, fonlama yöntemiyle çalışan, gönüllü 

katılım esasına dayanan, bireylere emeklilikte ek gelir sağlayarak hayat standartlarını 

yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bireysel emeklilik sistemleri yıllar boyunca ülkelerin 

ekonomik durumlarına göre uygulanmaktadır. Gelişen ülkelerde zorunluluk olarak 

uygulanan bu sistem gelişmiş ülkelerde gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

 

3.2.1.3 Bireysel Emeklilik Sisteminin Özellikleri 

 

Bireysel emeklilik sisteminin genel özelliklerini şu aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz (Arslan, 2006: 111- 113):  
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- İlk olarak, kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte olacak ve 

bireylere, emekliliklerinde kamu sosyal güvenlik kurumlarından elde 

edecekleri gelirlere ek olarak bir gelir sağlanacaktır. 

- Bireysel hesaplarda fonlama esasına göre işleyen sistemde bireylerin emeklilik 

gelirleri, bireylerin kendi nam ve hesaplarında birikecek katkılar ve bu 

katkıların işletilmesinden sağlanacak getirilere göre belirlenmektedir. 

- Sisteme katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, işverenlerde 

çalışanları adına gönüllü olarak katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca, katılımcı 

emekliliğe hak kazanmadan önce sisteme katkıda bulunmaya ara 

verebilmektedir. 

- En az 10 kişiyi kapsamak üzere veya meslek kuruluşlarında, derneklerde, bu 

nitelikte çalışan kuruluşlarda çalışan kişilere veya üyelerine, kişi sayısı 10’dan 

az olsa dahi, tümünü kapsamak üzere grup emeklilik sözleşmesi 

düzenlenebilmektedir. 

- Sistemin işleyişinde şeffaflık ön planda tutulmuş, bireylerin telefon, internet, 

banka kartları v.b. yoluyla hesapları hakkında bilgiye ulaşmalarına veya 

emeklilik şirketlerinin katılımcıları bilgilendirmelerine yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 

- Sisteme yapılan katkılar, katılımcıların belirleyeceği şekilde fon yatırımlarında 

değerlendirilecektir. 

- Emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerini 

karşılamak üzere, katkı payları üzerinden azami %8 oranında yönetim gideri 

kesintisi ve fon portföyünün yönetim giderlerini karşılamak üzere günlük 

azami yüz binde on oranında fon işletim gideri kesintisi yapabilmektedir. 

- Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin başka bir emeklilik 

şirketine aktarılmasını talep edebilmektedir. Bunun için, sisteme en az 1 yıl 

katkıda bulunmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, katılımcı isterse yılda en fazla 

dört kez emeklilik planını veya katkı payının fonlara dağılımını 

değiştirebilmektedir. 

- Emeklilik hakkını kazanan katılımcılar, bireysel emeklilik hesabındaki 

birikimlerinin bir kısmını veya tamamını toplu olarak çekebilecektir. Ya da 
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yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre kendisine maaş bağlanmasını 

talep edebilecektir. 

- Hem katılımcılara hem de çalışanı adına katkıda bulunan işverenlere vergi 

avantajı sağlanmıştır. Çalışanlar ve işverenler, çalışanın brüt maaşının 

%10’unu geçmemesi kaydıyla yaptıkları katkıları gelir ve kurumlar vergisi 

matrahından indirebilmektedir. Vergilendirme, tasarrufların emeklilik gelirine 

dönüştüğü son aşamada yapılmaktadır. 

- Katılımcının iş göremezlik riskine maruz kalması durumunda kendisi, vefatı 

durumunda ise lehtarı veya kanuni mirasçıları birikimleri alabilmektedir. 

- Devlet, doğrudan taraf olmamakla birlikte, sistemin işleyişinde ve denetiminde 

aktif rol almaktadır. Hazine Müsteşarlığı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, 

çalışma esasları ve denetiminden; SPK ise, emeklilik yatırım fonları, portföy 

yönetim şirketleri, takas ve saklama hizmetlerine ilişkin hususlar ile toplanan 

tasarrufların kurallara uygun olarak kullanılmasını gözetmekle sorumludur. 

- Fon portföyündeki varlıklar, saklayıcı kurum nezdinde tutulmaktadır. 

- Emeklilik yatırım fonları teminat olarak gösterilememekte, hiçbir şekilde haczi 

söz konusu olmamakta ve emeklilik şirketinin iflası durumunda iflas masasına 

dahil edilememektedir. 

 

3.2.1.4 Bireysel Emeklilik Sisteminin Ulusal Ekonomiye Etkileri 

 

Bireysel Emeklilik Sisteminin ulusal ekonomiye etkilerini şu başlıklar altında 

toplayabiliriz (Bağlan, 2006: 79): 

 

- Ulusal tasarruf düzeyi artacaktır. 

- İkinci bir emeklilik geliri ile emeklilik dönemlerinde bireylerin refah seviyeleri 

artacaktır. 

- Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişleyecek ve kamunun yükü 

azalacaktır. 

- Mali sektör ve kamu için uzun vadeli fon ihtiyacı karşılanacaktır. 

- Altyapı ve uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli, düşük faizli kaynak 

bulunarak yeni is sahaları sağlanacaktır. 
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- Kayıtlılığı arttıracaktır. 

- Piyasalardaki dalgalanmaların, spekülasyonların azalması ve sermaye 

piyasalarının derinleşmesine katkılar sağlayacaktır. 

- Enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyüme için olumlu katkılar sağlayacaktır. 

 

3.2.1.5 Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi 

 

Sistemin merkezinde katılımcı ve emeklilik şirketi olup, sistemin temel unsuru 

katılımcı ve emeklilik şirketi arasında yapılan emeklilik sözleşmesidir. Emeklilik 

şirketleri ve portföy yönetim şirketleri arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi ile 

emeklilik yatırım fonlarının profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesi 

temin edilmiştir (Karausta, 2008: 17). Katılımcı, birikiminin hangi fon veya fonlarda 

değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar vermektedir. Emeklilik 

şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik 

yatırım fonlarında değerlendirilir. Bu fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından 

yönetilir. Sistemde katılımcılara herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir. Fon 

portföyündeki varlıklar Takasbank nezdinde ve şirket varlıklardan ayrı şekilde saklanır. 

Katılımcıların sahip oldukları pay adedi Takasbank nezdinde katılımcı bazında ve 

katılımcıların erişebileceği şekilde izlenir (http://www.egm.org.tr/?sid=69, 02.02.2011). 

Emeklilik yatırım fonu varlıklarının emeklilik şirketleri varlıklarından ayrı olarak 

Takasbank’ ta saklanması ile fon varlıkları güvence altına alınmaktadır. 

 

Sistemin şeffaflığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emeklilik 

şirketlerinin denetimi için detaylı denetim ve gözetim mekanizmaları kurulmuştur. 

Sistem, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, 

Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların denetim, 

gözetim ve kontrolü altındadır. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri yılda en 

az bir kere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Fonların hesap ve işlemleri 

de üçer aylık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabidir 

(http://www.egm.org.tr/?sid=69, 02.02.2011). 
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Şekil 2: BES’ in İşleyiş Yapısı 

 
 

Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin esaslar, 4632 Sayılı Kanun ve 

bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Söz konusu 

düzenlemeler incelendiğinde, sistemin katılımcılar ve emeklilik şirketleri açısından 

işleyiş yapısı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, katılımcılar ile emeklilik şirketleri arasında 

aracılık yapacak bireysel emeklilik aracıları ve katkıların değerlendirileceği emeklilik 

yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerin de yapıldığı görülmektedir. Yapılan 

düzenlemelere göre sistemin en önemli unsurlarından olan emeklilik şirketleri ve 

bireysel emeklilik aracıları; katılımcılara, üçüncü kişilere ve kuruluşlara karşı gerçeğe 

aykırı, yanıltıcı ve aldatıcı beyanda bulunamamakta ve ilan, reklam ve broşürleri ile bu 

amaca yönelik her türlü faaliyetlerinde bu nitelikteki ifadelere yer verememektedir 

 

Şekil 2 ‘de incelendiğinde bireysel emeklilik sisteminde kurumsal yapının en 

üstünde Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu (BEDK) bulunmaktadır. BEDK, bireysel 
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emeklilik sistemi ile ilgili politikaları belirlemekte ve hayata geçirilmesi ile ilgili gerekli 

önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye 

niteliğinde karar almakla görevlidir. 

 

3.2.1.6 Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Kurumlar 

 

Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili olarak ülkemizde tasarruf sahiplerinden 

toplanan fonların değerlendirilmesi için ticari amaç güden bazı şirketler de ortaya 

çıkmıştır. 

 

Bu sisteme yardımcı kurumları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

-Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu (BEDK), 

-Hazine Müsteşarlığı, 

-Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 

-Takasbank, 

-Emeklilik Şirketlerinin Kuruluşu. 

 

3.2.1.6.1 Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu (BEDK) 

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 3. 

maddesinde bireysel emeklilik danışma kurulu bireysel emeklilik politikalarını 

belirlemek ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda 

önerilerde bulunmak üzere kurulduğu belirtilmiştir. Bireysel Emeklilik Danışma 

Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur. Bireysel 

Emeklilik Danışma Kurulu en az üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen tarih ve gündemle 

toplanır.  
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Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Müsteşarlık 

tarafından yürütülür. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usulleri 

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

3.2.1.6.2 Hazine Müsteşarlığı 

 

Hazine Müsteşarlığı, emeklilik şirketlerinin kuruluş ve faaliyet başvurularını 

denetleyen kurumdur. Emeklilik şirketlerine ilişkin tüm düzenleme ve denetimler 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmakladır. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin 

mevzuat düzenlemeleri ve sistemin geliştirilme çalışmaları Hazine Müsteşarlığı 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından yürütülmektedir (Bireysel Emeklilik 

Sistemi Gelişim Raporu, 2004: 24). 

 

3.2.1.6.3 Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 

 

Emeklilik Gözetim Merkezi temel olarak, emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin 

günlük olarak gözetimi ve yetkili kamu otoritelerine raporlanması yanında kamuoyunun 

ve katılımcıların bilgilendirilmesi fonksiyonlarını da yerine getiren bir diğer kontrol 

noktasıdır. Hazine Müsteşarlığı ve SPK sistem ile ilgili düzenlemeleri yapan ve diğer 

unsurların bu düzenlemelere uygunluklarını denetleyen, sistemin güven içinde işleyişini 

sağlayan kurumlardır (Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu, 2004: 22). 

 

3.2.1.6.4 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım 

fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve denetlemeleri yapan devlet kurumudur. Emeklilik 

şirketleri, Emeklilik Yatırım Fonlarının kuruluşu ve isleyişi ile ilgili bilgileri düzenli 

olarak SPK'ye iletirler. SPK aynı zamanda portföy yönetim şirketlerinin kuruluş ve 

denetimleri ile ilgili üst kurum görevini de yapmaktadır. SPK, emeklilik yatırım 

fonlarının kurulması ve denetlenmesi aşamalarında ve portföy yönetim şirketlerinin 

denetlenmesinde görev almaktadır (Akpınar, 2007: 79). 
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3.2.1.6.5 Takasbank 

 

Takasbank nezdindeki hesaplarda katılımcıların hesaplarında bulunan 

emeklilik yatırım fonlarına ait paylar ve fonlarının portföylerinde yer alan menkul 

kıymetler ve nakit değerler "Emeklilik Fonu Hesapları" adı altında saklanmaktadır. 

Katılımcılara ait hesaplarda, Emeklilik Yatırım Fonlarına ait paylar fon bazında 

saklanmakta ve izlenebilmektedir (Dalgar, 2007: 53). 

 

3.2.1.6.6 Emeklilik Şirketleri 

 

Emeklilik şirketleri, 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Kanunu'na göre kurulan ve 

bu alanda faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirketleri ifade etmektedir. Emeklilik 

şirketlerine kuruluş izni Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık tarafından 

verilmektedir. Emeklilik şirketleri temel olarak emeklilik ürünlerini satar, katkı payları 

toplar ve bu katkı paylarını fona yatırır. Şirket varlık yönetim şirketinin, portföyü, 

şirketin genel fon yönetimi stratejisi ile aynı çizgide yönetmesini sağlamaktadır. 

 

3.2.1.6.6.1 Emeklilik Planı 

 

Emeklilik planı, katılımcılarına emekli olduklarında düzenli olarak emeklilik 

ödemelerinin yapılmasını sağlamak amacıyla emeklilik şirketleri tarafından 

oluşturulmaktadır. Emeklilik planı katılımcılarının hakları ve yükümlülükleri, yapılan 

katkıların nasıl değerlendirileceği, emeklilik ödemelerinin hangi esaslara göre 

yapılacağı gibi konuları ayrıntılı olarak düzenleyen bir sözleşmedir (Derelioğlu, 2001: 

15). 

 

3.2.1.7 Emeklilik Yatırım Fonu Kavramı ve Fon Türleri 

 

Fon, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar 

adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı 

mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır (Erol ve Yıldırım 

2003: 285). Emeklilik yatırım fonu ise emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi 
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hükümlerine göre alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen 

katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla 

oluşturulan malvarlığını ifade etmektedir (Bağlan, 2006: 105). Katılımcıların sisteme 

yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği fonlardır. Kurulan yatırım fonları portföy 

yönetim şirketlerince yönetilmektedir.  

 

Emeklilik yatırım fonları, fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış 

katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği grup emeklilik yatırım fonu şeklinde de 

kurulabilmektedir. Grup emeklilik yatırım fonları; işyeri veya belirli meslek grupları 

bazında, sektörel bazda ve SPK tarafından uygun görülmek koşulu ile fon paylarının 

belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilmektedir  (Emeklilik 

Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik, md. 

6) 

Fon türleri literatürde en çok rastlanan ve SPK tarafından uygun görülmüş 

sınıflandırma şekliyle altı başlık altında toplanmıştır (Uralcan, 2004: 153). Bunlar; gelir 

amaçlı fonlar, büyüme amaçlı fonlar, ihtisaslaşmış fonlar, para piyasası fonları, kıymetli 

maden fonları ve diğer fonlardır. 

 

3.2.1.7.1 Gelir Amaçlı Fonlar  

 

Gelir amaçlı fonlar, yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek 

temettü ve faiz gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır. Gelir amaçlı fonların 

çeşitleri: 

 

a) Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi 

yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan hisse senetlerine yatıran ve 

temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

b) Kamu Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ters repo 

dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi 

hedefleyen fondur. 
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c) Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini özel 

sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen 

fondur. 

 

d) Karma Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini kamu 

ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi 

hedefleyen fondur. 

 

e) Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak 

şekilde, fon portföyünün en az %80’ini hisse senetlerine ve borçlanma 

araçlarına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

f) Uluslararası Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, düzenli 

temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan yabancı hisse 

senetlerine yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

g) Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, 

yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen 

fondur. 

 

h) Uluslararası Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az 

olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini yabancı hisse senetlerine ve 

yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi 

hedefleyen fondur. 

i) Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre 

Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir 

kısmına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür 

fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. 
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3.2.1.7.2 Büyüme Amaçlı Fonlar 

 

Büyüme amaçlı fonlar, yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek 

sermaye kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır. Büyüme amaçlı fonların 

çeşitleri şunlardır: 

 

a) Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’inin borsada işlem gören 

şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen 

fondur. 

 

b) Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini küçük 

veya büyüme potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye 

kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

c) Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak 

şekilde, fon portföyünün en az %80’ini hisse senetleri ve borçlanma araçlarına 

yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

d) Uluslararası Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az%80’ini, yabancı 

hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

e) Uluslararası Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az 

olmayacak şekilde, fon portföyünün en az%80’ini yabancı hisse senetlerine ve 

yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi 

hedefleyen fondur. 

 

f) Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre 

Yönetmelik’in 5’nci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir 

kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür 

fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. 
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3.2.1.7.3 Para Piyasası Fonları 

 

Para piyasası fonları, fon portföyünün tamamını vadesine 3 ay veya daha az 

kalmış ve likitidesi yüksek varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlardır. Para 

Piyasası Fonlarının çeşitleri: 

 

a) Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamamını ters repo dahil devlet iç 

borçlanma senetlerine yatıran fondur. 

 

b) Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamamını özel sektör borçlanma 

araçlarına yatıran fondur. 

 

c) Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör 

borçlanma araçlarına yatıran fondur. 

 

3.2.1.7.4 Kıymetli Madenler Fonları 

 

Kıymetli madenler fonları, fon portföyünün en az %80’ini kıymetli madenler 

ve altına dayalı varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlardır. Kıymetli Madenler 

Fonlarının çeşitleri şunlardır: 

 

a) Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve 

uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı 

varlıklara yatıran fondur. 

 

b) Altın Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda 

işlem gören altına dayalı varlıklara yatıran fondur. 

 

3.2.1.7.5 İhtisaslaşmış Fonlar 

 

İhtisaslaşmış fonlar, Coğrafi bölge, ülke, sektör, ve endeksler bazında yatırım 

yapan fonlardır. 
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a) Yabancı Ülke Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, sadece bir yabancı ülke 

tarafından veya bu yabancı ülkede yerleşik şirketler tarafından ihraç edilen para 

ve sermaye piyasası araçlarına yatıran fondur. 

 

b) Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde 

bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatıran fondur. 

 

c) Endeks Fon: Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks 

Fonu veya benzer fonlar olmak üzere baz alınan ve SPK tarafından uygun 

görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara, fon portföyünün en az %80’ini 

yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon 

katsayısının en az 0.9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi 

hedefleyen fondur. 

 

3.2.1.7.6 Diğer Fonlar  

 

Diğer fonlar, yukarıdaki fon türlerine girmeyen diğer fonlardır. 

 

a) Dengeli Fon: Fon portföyünün tamamını, hisse senedi ve/veya borçlanma 

araçlarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve 

faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 

 

b) Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre 

Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir 

kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde 

etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. 

 

3.2.2 Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemi 

 

Bireysel emeklilik sistemi (BES), insanların gelir elde ettikleri dönemlerde 

tasarruf yapmalarını ve bu birikimlerle emeklilikte gelir elde etmelerini sağlayan, 
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fonların profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği, devlet tarafından 

da vergi avantajlarıyla desteklenen bir sistemdir (www.türkiyefinans.com, 2010). 

Katılım bankalarında bu sistemin yaygınlaşmasındaki sebep ise inançları gereği sisteme 

girmeyenlerin, sisteme dahil olacağı düşünüldüğünde, önemli bir fonun sisteme dahil 

olarak sermaye piyasalarına ve genel ekonomiye önemli katkılar sağlayacağı düşüncesi 

olmuştur. 

 

Bireysel emeklilik sistemiyle, katılım bankaları büyük fonlara sahip faize 

duyarlı yatırımcıların fonlarını ekonomiye kazandırmışlardır. BES’in Türkiye’de 

uygulanmasından bu yana bu sistem çok hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 2003 sonu 

itibarıyla 42 milyon seviyesinde olan BES’in büyüklüğü, 11.03.2011 tarihi itibariyle 

10.727 milyon TL seviyesine çıkmıştır (Bereket Dergisi, 2011: 11).  

 

Bireysel emeklilik sisteminin katılım bankalarında işlerlik kazanabilmesi için 

katılımcılardan toplanan fonların faizsiz bir enstrümanla değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Katılımcıların katkı paylarının değerlendirilmesi için yatırım fonları 

kurulmuştur. Yatırım fonlarının portföyünde uzun vade de sabit getirisini olması için 

yönetmelikte en az % 30 devlet tahvili ve hazine bonosunun bulunması şartı mevcuttur. 

12/01/2008 tarihinde resmi gazete ile bireysel emeklilik sistemi içinde en az %30 

oranında devlet tahvili hazine bonosu bulunma şartı kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren 

katılım bankalarınca müşteri kitlelerine uygun olan fonları içeren bireysel emeklilik 

ürünlerini müşterilerine sunma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 

faizsiz yatırım enstrümanlarından oluşturulan fonlar kurulmuştur. Katılım bankaları bu 

fonlardan oluşturulan bireysel emeklilik sözleşmeleri satışına aracılık etmektedir. 

Katılım bankaları BES satışına aracılık ederken müşterilerine sisteme ödeyecekleri 

primlerin faizsiz enstrümanlarla değerlendirildiğini ve ödenecek olan primlerin vergi 

avantajı doğurduğunu ileterek katılımcı sayısını arttırmaya çalışmaktadırlar. 

 

Bireysel emeklilik konusunda katılım bankalarının son dönemdeki faaliyetleri 

bu sektörü oldukça hareketlendirmiştir. Katılım bankalarının bireysel emeklilik 

sektöründe aktif olarak faaliyet göstermesi katılım bankalarına yeni bir gelir kaynağı 

oluşturma yanında, daha önce ulaşılamayan çok geniş bir müşteri kitlesine ulaşma 
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fırsatı vermesi yönüyle iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görülmektedir 

(TKBB, 2010: 7). 

 

Katılım bankaları faizsiz bireysel emeklilik hizmeti vermek için değişik 

emeklilik şirketleriyle anlaşma yoluna gitmişlerdir. Katılım bankaları bireysel emeklilik 

sisteminde toplayacakları fonların değerlendirilmesi açısından önemli olan ve faize 

duyarlı kesime hitap eden Gelire Endeksli Emeklilik Fonu piyasaya sürülmüştür.  

 

Bazı katılım bankaları mevcut emeklilik şirketleriyle işbirliği yaparak 

müşterilerine bireysel emeklilik kapsamında faiz geliri içermeyen enstrümanlara yatırım 

fırsatını sunmaya çalışılmaktadır. Bu enstrümanlar; alternatif kazanç fonunun borsa'ya 

kote olan kamu tarafından ihraç edilen gelire endeksli borçlanma senetleri (GES), kamu 

tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler, katılım bankası 

hesapları ile İMKB'de işlem gören seçilmiş şirketlerin hisse senetlerinden oluşmaktadır 

(http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1039902, 14.10.2010). Bu gelişmelerle 

katılım bankaları faizsiz bireysel emeklilik sistemine işlerlik kazandırmak 

istenmektedir. Katılım bankaları bireysel emeklilik sistemi fonlarının değerlendirilmesi 

için yeni faizsiz enstrümanlar kullanmakta ve faize duyarlı müşterilerin bireysel 

emeklilik sistemi içerisine çekilmeye çalışmaktadır. 

 

3.2.2.1 Katılım Bankalarının Emeklilik Şirketleriyle Anlaşması 

 

Kamu tarafından GES ihracının başlaması katılım bankalarının faizsiz bireysel 

emeklilik sistemine girmelerinde önemli bir basamak olmuştur. Çünkü GES ihracıyla 

orta ve uzun vadede faizsiz getiri elde edilebilecek bir enstrüman ortaya çıkmıştır. 

Böylelikle katılım bankaları toplanan fonlarla GES’ lere yatırım yaparak orta ve uzun 

vadede faizsiz getiri elde etmeyi hedeflemiş ve BES’e işlerlik kazandırma fırsatı 

bulmuşlardır. GES ihracıyla birlikte bireysel emeklilik sistemi katılım bankalarında 

görülmeye başlamıştır. 

 

Katılım bankaları müşterilerinden topladıkları fonların faizsiz enstrümanlarla 

değerlendirilerek insanlara sosyal güvenliğin destekleyici olarak emeklilik imkanı veren 



54 

 

 

 

bir sistem oluşturmak istemişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte toplanan fonların kısa ve 

uzun vadede faizsiz enstrümanlarla değerlendirilmesi için emeklilik sisteminin bir 

halkası olan emeklilik şirketi ve faizsiz emeklilik yatırım fonu sorunu ortaya çıkmıştır. 

Katılım bankalarının bazıları mevcut emeklilik şirketleriyle anlaşarak faizsiz yatırım 

fonu kurmuşlar ve toplanan primleri bu yatırım fonlarında değerlendirme yoluna 

gitmişlerdir. Sadece bir katılım bankası ise kendi emeklilik şirketini kurarak fonlarının 

tümünü faizsiz enstrümanlarla değerlendirmektedir.  

 

Katılım bankalarının faiz içeren yatırım fonlarını da yöneten emeklilik 

şirketleriyle anlaşmasının sebebi, henüz tam olarak işlerlik kazanmayan sistemin içinde 

toplanan fonların yetersiz olması ve bu fonların değerlendirilmesi için yeterli alt yapının 

olmaması katılım bankalarını mevcut emeklilik şirketleriyle anlaşma yoluna 

götürmüştür. Ancak Bank Asya katılım bankası gerekli alt yapıyı hazırlayarak, Asya 

Emeklilik adı altında şirket kurmuş ve sadece faizsiz enstrümanlardan oluşan emeklilik 

yatırım fonlarını oluşturmuştur. Bu yönüyle Asya Emeklilik alanında ilk olarak faizsiz 

emeklilik şirketi olma özelliği taşımaktadır. 

 

Ülkemizde faaliyet gösteren Kuveyt Türk katılım bankası Vakıf Emeklilik 

şirketiyle, Türkiye Finans katılım bankası Garanti Emeklilik şirketiyle, Albaraka Türk 

katılım bankası Anadolu Hayat Emeklilik şirketiyle fon değerlendirme ve yönetme 

konusunda anlaşmışlardır 

(http://www.tkbb.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=4007&Itemid=

410, 29.08.2011). Bunların yanı sıra kendi bireysel emeklilik şirketini kuran Bank Asya 

da bu alandaki çalışmaları sektöre yeni bir açılım getirmiştir  

 

3.2.2.2 Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım 

 

Klasik bankaların sunduğu BES ürününde olduğu gibi katılım bankalarında da 

bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir. 

Sisteme katılacak kişiler emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak 

zorundadırlar. Emeklilik sözleşmesi: katılımcının sisteme girmesine, sistemden 

ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik 
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hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya 

lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve 

yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı bir 

sözleşmedir (4632 Sayılı kanun, md 4).  

 

Bireysel emeklilik sistemine, bireysel katılım olduğu gibi grup katılımları da 

mümkündür. Bunun için bir grup oluşturulması gerekmektedir. Grup emeklilik 

sözleşmesi, en az on kişiyi kapsayacak şekilde düzenlenen emeklilik sözleşmesidir. 

Genelde işverenler işyerinde çalışanı işlerini grup emeklilik sözleşmesi kapsamında 

bireysel emeklilik sistemine katmaktadırlar. On kişiden az kişinin çalıştığı bir işyerinde, 

tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşunda, dernekte ve sair kuruluş veya grupta çalışan 

yahut üye olanların tamamını kapsayacak şekilde düzenlenen emeklilik sözleşmeleri de 

grup emeklilik sözleşmesi kapsamındadır (Bağlan, 2006: 88). 

 

Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak 

koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak 

kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya 

tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi 

çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Şirket, katılımcının kısmen 

veya tamamen ödeme talebini, katılımcının emeklilik sözleşmesi gereği hak sahibi 

olduğu tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

Katılımcının bu madde kapsamında birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka bir 

şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde, 

hesabındaki birikimler herhangi bir kesinti yapılmadan yazılı bildirimden itibaren en 

geç yedi iş günü içerisinde kendisine ödenir veya ilgili şirkete aktarılır (4632 sayılı 

kanun, md.6). 

 

3.2.2.3 Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansmanı 

 

Bireysel emeklilik sisteminin finansman kaynakları, katılımcılar tarafından 

ödenen katkı payları (primler), gider ödemeleri ve gider kesintilerinden oluşmaktadır. 
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Ayrıca katılımcılardan sisteme girişleri esnasında istenen giriş aidatı da bireysel 

emeklilik sisteminin finansmanı olarak nitelendirilebilir. 

 

Emeklilik şirketleri, katılımcının sisteme ilk kez katılması sırasında ve yeni bir 

bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde giriş aidatı talep edebilmektedir. Söz konusu 

giriş aidatları bireysel emeklilik hesabına ödenen katkılardan ayrı olarak azami bir yıl 

içerisinde taksitler halinde de ödenebilir. Katkı payı, fon varlıkları veya fon gelirleri 

üzerinden yönetim gideri ve fon işletim masrafı kesintisi yapılabilir. Bireysel emeklilik 

hesaplarından yapılacak her türlü kesintilerin ve giriş aidatlarının emeklilik 

sözleşmesinde ve yapılacak ilan ve reklamlarda açık olarak belirtilmesi zorunludur 

(4632 sayılı kanun, md.7). 

 

3.2.2.3.1 Katılımcıların Katkı Payı Ödemeleri 

 

Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde 

açılacak bireysel emeklilik hesabına katkı yaparlar. Katılımcının emekliliğe hak 

kazanabilmek için emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre bireysel emeklilik hesabında 

değerlendirilmek üzere emeklilik şirketine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak 

ödeyebildiği tutardır. 

 

3.2.2.3.2 Katılımcıların Gider Ödemeleri ve Gider Kesintileri 

 

Katılımcılardan BES’ e girmeleriyle birlikte giriş aidatı ödemesi istenebildiği 

gibi fonlarından yönetim, fon işletim ve özel hizmet kesintileri de yapılmaktadır. 

 

3.2.2.3.2.1 Giriş Aidatı 

 

Giriş aidatı, katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması 

sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde şirket tarafından 

öngörülen giderlerin katılımcıya veya katılımcının nam ve hesabına hareket eden kişiye 

yansıtılan kısmıdır (Bağlan, 2006: 91). 
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3.2.2.3.2.2 Yönetim Gider Kesintisi 

 

Bireysel emeklilik katılımcısı için giriş aidatı dışında diğer bir gider kalemi 

yönetim gideri kesintisidir. Bu bağlamda bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı 

payları üzerinden en fazla %8 oranını aşmamak kaydıyla yönetim gideri kesintisi 

yapılabilmektedir. 

 

3.2.2.3.2.3 Fon İşletim Gider Kesintisi 

 

Bireysel emeklilik sistemi katılımcısının diğer bir gider ödemesi, fon net varlık 

değeri üzerinden hesaplanan günlük en fazla yüz binde on oranındaki fon işletim gideri 

kesintisidir. Söz konusu oran yıllık %3,7 kadar olup, fon işletim gideri kesintisi 

katılımcının emeklilik fonu toplam net varlığı üzerinden yapılmaktadır. Katılımcının 

katkı paylarından yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan miktar ile fon 

satın alınmakta ve fon net varlığı büyütülmeye çalışılmaktadır. 

 

3.2.2.3.2.4 Özel Hizmet Kesintisi 

 

Emeklilik şirketi, katkı payı ödenmesine ara verilmesi veya yasal bildirimler ve 

sunulan standart hizmetler dışında katılımcı tarafından emeklilik sözleşmesinde 

belirlenen özel hizmetlerin talep edilmesi halinde katılımcıya bildirimde bulunmak 

kaydıyla asgari ücretin aylık tutarının azami yüzde yirmi beşini asmamak kaydıyla özel 

hizmet gideri kesintisi yapabilir. Buna karşılık gelen tutar, katılımcının bireysel 

emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirim yapılarak karşılanır (24681 Sayılı 

Resmi Gazete Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, md: 27). 

 

3.2.2.4 Katılım Bankalarında BES Devlet Katkısı 

 

BES, ekonominin yanı sıra eski düzenlemeyle katılımcılarına uygulanan vergi 

indirimi ve emeklilik fonlarına uygulanan vergi muafiyeti ile de önemli avantajlar 

sağlamaktaydı. Bir başka ifadeyle devlet BES’te biriken paranın bir kısmını vergi 
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indirimi olarak geri verilerek katılımcıya vergi avantajı sağlanmaktaydı. Yeni 

düzenlemeyle “vergi iadesi” yerine devlet katkısı getirilmiştir. 

 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 13 Haziran 2012 

tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, 29 Haziran 2012 tarihinde ise Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, 

devlet tarafından doğan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşviklerden 

faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur. 

 

En önemli düzenleme daha önce %25 vergi avantajı sağlayarak tasarruf 

sahiplerine vergi iadesi yapılmakta iken, yeni düzenleme ile devlet primlere katkıda 

bulunmaktadır. Devlet katkısı, devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, bireysel 

emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir. Devlet katkısı oranı 

yeni düzende, %25 olmuştur. Örneğin 100 TL katkı payı ödeyen katılımcının hesabına, 

devlet 25 TL katkı payı yatıracaktır. 

 

Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacak bu 

ödeme hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek veya iflas masasına dahil 

edilemeyecektir. Mevcut düzende vergi teşviki katılımcıya geri dönmektedir. Yeni 

düzenleme ile devlet katkısı da tasarrufa yönlendirildiği için birikimler artmaktadır.  

 

Devlet katkı ödemeleri, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren katılımcıların 

hesaplarına aylık olarak yatırılmaya başlanmıştır. Devletin bir katılımcıya ödeyeceği 

katkı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olmaktadır. Katılımcı birden 

fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari 

ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının 

sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacaktır. 

 

Katılımcının her iki sözleşmesine ödediği katkı paylarının yıllık toplamı devlet 

katkı payı üst limitini aşmaktadır. Bu durumda katılımcıya üst limit kadar devlet katkısı 

ödemesi yapılacak, yani katılımcı üst limitin dolduğu 8. aya kadar ödeme alacaktır. 
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Katılımcı, bireysel emeklilik hesabına ödeme yaptığı zaman, bu ödeme miktarı 

emeklilik şirketlerince Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) bildirilecektir. EGM 

tarafından hesaplanan devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler 

aracılığıyla aktarılacaktır. Devlet katkısı, katılımcılarının bireysel emeklilik hesapları 

altında bir alt hesaba yatırılacaktır. Böylece kullanıcılar, kullanmakta oldukları internet 

hesaplarından veya müşteri iletişim merkezlerinden devlet katkısıyla ilgili bilgilere 

kolaylıkla ulaşabileceklerdir. 

 

Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek amacıyla devlet 

katkı payının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanacaktır: 

 

- En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine, 

- En az 6 yıl kalan katılımcılar %35'ine, 

- En az 10 yıl kalan katılımcılar %60'ına, 

- 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduran katılımcılar devlet 

katkısının %100'üne hak kazanacaktır. 

 

Mevcut katılımcılara geçmiş döneme ait devlet katkısı ödenmeyecektir. 

Yasanın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2013 tarihinden önce yapılmış katkı payı ödemeleri 

için herhangi bir devlet katkısı olmayacaktır. Ancak devlet katkısına hak kazanılması 

için mevcut BES katılımcılarına bir avantaj sunulmaktadır. Katılımcıların tasarının 

yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalmaları koşuluyla; 

- Sistemde 3 - 6 yıl arası bulunan katılımcılara 1 yıl, 

- Sistemde 6 - 10 yıl arası bulunan katılımcılara 2 yıl, 

- Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl, devlet katkısına hak ediş 

süresi eklenecektir. 

 

İstisnai olarak, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 

olup iki yıl içinde, birikimlerini de alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıran 

katılımcılar, sisteme yeniden dahil olmaları halinde 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet 

katkısından yararlanamayacaklardır. Devlet katkısı bireysel katılımcılara yöneliktir. 
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İşveren katkısı dışında, katılımcı adına bir başkasının ödeme yapması durumunda devlet 

katkısı, katılımcının hesabına yatırılacaktır. Tüm bireysel emeklilik katılımcıları, vergi 

mükellefi olsun olmasın, devlet katkısından yararlanabilecektir. 

 

Geçmiş dönemde katılımcının emeklilik koşullarını yerine getirmeden 

sistemden ayrılması durumunda, ödediği katkı tutarı ve getirileri üzerinden belli 

oranlarda stopaj kesintileri uygulanmaktaydı. Yeni sistemde stopaj kesintisi birikimlerin 

toplamı üzerinden değil, sadece getirisi üzerinden yapılacaktır. 29 Ağustos 2012'den 

itibaren geçerli olmak üzere stopaj kesintisi, 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek 

ayrılanlar için getiri üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte 

emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar için getiri üzerinden %10, emeklilik hakkı 

kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar 

için de getiri üzerinden %5 olacaktır. 

 

Grup emeklilik sözleşmelerinde işverenlerin çalışanları adına ödeyecekleri 

katkı paylarından elde edecekleri vergi indirim oranları, işyeri temelli emeklilik 

planlarının teşvik edilmesi amacıyla değiştirilmiştir. Yeni sistemle birlikte bu oran 

%10'dan %15'e çıkarılmıştır. Yeni düzenlemede, işveren istediği takdirde, çalışanları 

adına ödediği katılım pay ve getirilerinin hak ediş süresini 7 yıla kadar uzatabilir. Eski 

düzenlemede bu süre 5 yıldı. 

 

Ayrıca; devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik hazırlanan 

tasarıda, emeklilik şirketi, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi 

amacıyla aşağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka 

bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, alternatif yatırım araçlarına 

yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir. 

 

Devlet katkılarının; 

a) Asgari yüzde yetmiş beşi, Müsteşarlıkça ihraç edilen ve vadeye kalan süresi 

azami iki yıl olan Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı 

senetlerinde veya kira sertifikalarında, 
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b) Azami yüzde on beşi, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılım hesabında, 

borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma 

araçlarında veya bankalar tarafından çıkarılan kira sertifikalarında, 

c) Azami yüzde onu, İMKB 30 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki 

hisse senetlerinde değerlendirilir. 

 

Devlet katkısın yatırıma yönlendirilmesi için yapılan bu değişiklik faizsiz 

bireysel emeklilik sisteminden yararlanan tasarruf sahipleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Çünkü BES fonlarının değerlendirilmesinde asgari yüzde yetmiş beş oranında Hazine 

Müsteşarlığı tarafından çıkartılan kira sertifikalarına, yüzde on beşi bankalar tarafından 

çıkartılan kira sertifikalarına, yüzde onu ise İMKB katılım endeksindeki hisse 

senetlerine yatırım yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle katılım bankalarının 

BES fonlarının devlet katkısının da faizsiz enstrümanlarla değerlendirme imkanı 

bulmuştur. 

 

3.2.2.5 Bireysel Emeklilik Fonlarının Toplanması 

 

Katılım bankaları bireysel emeklilik sistemini yeni ürün olarak sunmaktadırlar. 

Katılım bankaları bu ürünü sunarken faize duyarlı tasarruf sahiplerinin yatırımlarını 

yönlendirmeye çalışmaktadır. Katılım bankaları bu konuda lisans alan uzman 

kadrolarının yanı sıra fonlarını emeklilik şirketleri aracılığıyla faiz geliri içermeyen 

enstrümanlara yatırım yapmaktadırlar. Aynı zamanda tasarruf sahiplerinin BES’ lere 

katılmaları için devletin yönetmeliklerle düzenlediği vergi avantajından da 

yararlandırmaktadır. 

 

3.2.2.6 Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının 

Değerlendirilmesi 

 

Faizsiz bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcıların ödemiş oldukları 

katkı payları (fonlar) emeklilik şirketleri tarafından faizsiz enstrümanlarla 

değerlendirilir. Bunlar için emeklilik şirketleri tarafından yasal mevzuata uygun şekilde 

faizsiz enstrümanlar içeren yatırım fonları kurulmuştur. Bu fonlar yerel ya da yabancı 
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hisse senetleriyle, gelir endeksli senetler, katılım hesapları ve döviz gibi değişik para ve 

sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmektedirler. 

 

Bilindiği üzere Türkiye’deki katılım bankaları Türkiye Finans, Kuveyt Türk, 

Bank Asya ve Albaraka Türk A.Ş. bankalarıdır. Türkiye Finans BES içinde fonlarının 

%100 ünü GES’lerden değerlendirmektedir. Ayrıca Türkiye Finans A.Ş Garanti 

Emeklilik işbirliğiyle fonlarını değerlendirmektedir 

(http://www.organikbes.com.tr/hakkimizda, 05.05.2011). 

 

3.2.2.7 Katılım Bankalarının BES Emeklilik Yatırım Fonu Portföyü 

 

Katılım Bankalarında BES Emeklilik Yatırım Fonu Portföyünü oluşturan 

enstrümanlara bakıldığında henüz İMKB’de sınırlıda olsa İslami endeksin oluştuğu, 

başta altın olmak üzere kıymetli madenlerin kağıtlaştırıldığı ve başta altın olmak üzere 

kıymetli madenlerle ilgili fonların oluşmuştur. Yine gerek devletin gerekse özel 

sektörün ihraç etmiş olduğu sukukların bulunduğu piyasalarda faizsiz emeklilik fonları 

için en önemli kıymet gelire endeksli senetler olmaktan çıkmıştır. 

 

Katılım bankaları, BES katkı paylarının gerek kısa vade de gerekse uzun vade 

de değerlendireceği enstrümanlar şunlardır; GES, özel veya kamu sektörünün ihraç 

ettiği kira sertifikaları (sukuk), katılım endeksi, katılım endeksi borsa yatırım fonu, altın 

yatırım fonu, döviz, yerli ve yabancı hisse senetleri, katılma hesapları,  varlığa dayalı 

menkul kıymetler olarak sıralanabilir. 

 

3.2.2.7.1 Gelire Endeksli Senetler 

 

Gelir endeksli senetler sermaye piyasasına yeni bir enstrüman olarak girmiştir. 

Bu senetlerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) elde edilen ve Bütçe ’ye 

aktarılan Hasılat Paylarına endekslenmek suretiyle oluşturulan “Gelire Endeksli Senet 

(GES)” ihracı ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin 

çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amaçlanmaktadır (Hazine 

Müsteşarlığı –GES Tanıtım Kılavuzu, 2009: 2). 
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Katılım bankalarının yeni fon değerlendirme yöntemlerinden olan GES’ler 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk defa 2009 yılında iki tertip halinde satışı yapılan 

senetlerdir (TKBB, 2009: 5). Devlet tarafından çıkartılan bu senetlerin çalışma prensibi 

belli ve İslam’a göre neması kabul edilebilir olan bazı gelir kaynaklarındaki hasılat 

payını, geçici olarak özel şahıslara, bedeli karşılığından devredilmesi işlemidir. Bu gelir 

kaynaklarındaki devlet payı, senet alanlara, belli zaman dilimlerinde, hisseleri 

nispetinde paylaştırılmaktadır (Tunç, 2010: 223). 

 

GES’lere katılım bankaları ciddi manada yatırım yaparak risklerini dağıtmış ve 

gelir elde etmişlerdir. Böylece fazla likiditelerini yurtdışı mal murabahalarında 

değerlendirmek yerine ülke içinde kalacak şekilde tutmakla kaynakların milli 

ekonomide kullanılmasına imkan vermiş olmaktadır. GES, katılım bankaları için devlet 

tahvili ve hazine bonosuna bir alternatif çözüm olmuştur (Özsoy ve Yabanlı, 201: 4). 

 

3.2.2.7.1.1 İhraç Yöntemi ve Özellikleri 

 

28 Ocak 2009 tarihinde Doğrudan Satış Yöntemi ile 3 yıl vadeli 3 ayda bir 

kupon ödemeli TL cinsi ve 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli USD cinsi Gelire 

Endeksli Senet ihraç edilecektir.( Hazine Müsteşarlığı –GES Tanıtım Kılavuzu, 2009: 

2). 

Gelir endeksli senetlerin özellikleri aşağıdaki gibidir: 

- Bütçe Kanunu’nda 2009, 2010 ve 2011 yılları için açıklanan hasılat payına 

ilişkin gelir tahmini rakamları, GES’ ler için azami getiri sınırını oluşmaktadır. 

- 28 Ocak 2009 tarihinde ihraç edilecek TL cinsi ve USD cinsi GES’lerin 

toplam değeri nominal 1.890 milyon TL’dir. 

- TL cinsi senetlerin her biri nominal 100 TL değerinde, USD cinsi senetlerin 

her biri nominal 100 USD değerinde olmaktadır. 

- TL cinsi senetler, 3 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli; USD cinsi senetler 3 

yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecektir 

- Senetler, her bir kupon döneminde asgari gelir payı getiri garantili ve azami 

gelir payı getiri limitine haizdir. 
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- GES’ler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında 

işlem görebilecektir. 

- Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve Hazinece satılan 

Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde teminat olarak kabul edilmektedir 

(Hazine Müsteşarlığı –GES Tanıtım Kılavuzu, 2009: 2). 

 

3.2.2.7.1.2 GES ‘lerde Bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT) 

 

GES’ lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava 

Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) 

Bütçe ‘ye aktarılan Hasılat Payları kadar olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin 

getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM 

tarafından Bütçe’ye aktarılan üç aylık ve altı aylık Hasılat Paylarının toplamı esas 

alınmaktadır(Hazine Müsteşarlığı –GES Tanıtım Kılavuzu, 2009: 2) 

 

Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, tahakkuk ettiği ayı izleyen ayın 20’sine 

kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) gayrisafi hasılatının %10’u, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) gayrisafi hasılatının 

%14’ü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün (DMO) gayrisafi hasılatının 

%10’una kadarı; tahakkuk ettiği ayı izleyen ayın sonuna kadar ise Kıyı Emniyeti ve 

Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (KIYEM) gayrisafi hasılatının 

%10’u, Bütçeye gelir kaydedilmek amacıyla ilgili Kurumlarca ödenmektedir. 

 

4.2.7.1.2.1 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  

 

1954 yılında, 6327 sayılı Kanun ile kurulan TPAO, kamu adına petrol arama, 

sondaj, üretim, rafinaj ve pazarlama faaliyetleri ile görevlendirilmiş ve kamu adına 

Türkiye’de petrol arama-üretim ve rafinaj faaliyetlerini yürüten tek kuruluştur. 
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4.2.7.1.2.2  Devlet Malzeme Ofisi 

 

Kuruluş, Devletin merkezi satın alma birimi olarak basım işletme müdürlüğü, 7 

bölge müdürlüğü, 4 irtibat bürosu ile faaliyetlerini yürüten 233 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Kuruluşun faaliyet amacı, genel ve 

özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, KİT’lerin, özel kanunla kurulmuş tüzel kişiliği 

haiz banka, Ofis, Kurum, Sandık ve Kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası 

bunlara ait ortaklıkların, kamu yararına çalışan derneklerin, tüzel kişiliği haiz Kamu 

Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, vakıfların, özel kanunlara istinaden 

kurulmuş tarım satış ve tarım kredi kooperatif birliklerinin kağıt, mukavva, kırtasiye ve 

büro malzemesi, büro makineleri motorlu taşıtlar vb. ihtiyaçlarının teminini 

sağlamaktır. 

 

4.2.7.1.2.3 Devlet Hava Meydanları İşletmeleri 

 

Türkiye havaalanlarının işletilmesi ile Türkiye hava sahasındaki hava trafiğinin 

düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 

Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Türk Sivil Havacılık sektörünün altyapısını 

oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle 

hizmetlerini yürütmekte olan Kuruluş, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana 

Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini kamu iktisadi teşebbüsü olarak 

sürdürmektedir.  

 

Kuruluşun Ana Statüsü ile belirlenen amaç ve faaliyet konuları ise; sivil 

havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, 

meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer 

sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve 

sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını 

sağlamaktır. Hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet 

verilen uçak ve yolcu trafiklerinde son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. 

Özellikle, uluslararası hava limanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli 



66 

 

 

 

gelişmeler olmuş, İstanbul/Atatürk Hava Limanı ile Antalya Hava Limanı, uluslararası 

trafik artışı nedeniyle, Avrupa’nın da önde gelen hava limanları arasında yer almıştır. 

 

4.2.7.1.2.4  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizlerimizde, iç sularımızda ve kara 

sularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı 

olmak; kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve 

tesisleri kurmak, işletmek; can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkartmak 

ve bunlarla ilgili römorkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. 

KIYEM tekel konumu dolayısıyla yüzde 100’lük bir pazar payına sahiptir. 

 

3.2.2.7.1.3 GES Kupon ve Ana Para Ödemesi 

 

Gelire Endeksli Senetlerin kupon ödemelerinde esas alınacak azami hasılat 

payı tutarı olarak, Bütçe Kanunu’nda 2009 yılı için açıklanan Hasılat Payına ilişkin gelir 

tahmini rakamı olan 300,725 milyon TL; 2010 yılı için açıklanan  312,911 milyon TL ; 

2011 yılı için açıklanan 332,972 milyon TL baz alınmaktadır. Gerçekleşen gelir 

tahsilatının bütçede açıklanan azami tutarların üzerinde olması durumunda yatırımcılara 

söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılmaktadır (Hazine 

Müsteşarlığı –GES Tanıtım Kılavuzu, 2009: 5). Her bir yatırımcıya kupon ödeme 

dönemlerinde yapılacak ödeme tutarı, ilgili dönemde elde edilen hasılat payı’ nın, TL 

cinsi ve USD cinsi GES’ler için belirlenen azami ihraç adedine bölünmesi ve çıkan 

sonucun satılan GES adedi ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.  

 

Yatırımcının GES anapara ödemesi vade sonunda yapılacak son gelir payı 

ödemesi ile birlikte gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, yatırımcıya vade sonunda 

“Anapara+ Son Kupon Ödemesi” tutarında ödeme yapılmaktadır.  
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3.2.2.7.1.4 Her Bir Kupon Döneminde Yapılacak Azami ve Asgari Kupon 

Ödemeleri 

 

Gelire Endeksli Senetlerin yatırımcılara sağlayacağı getirilere baz teşkil eden 

hasılat paylarının, yıl içerisinde değişiklik göstermesi durumunda yatırımcıları korumak 

amacıyla her bir kupon ödemesine ilişkin asgari gelir tutarı belirlenmiştir. Aynı şekilde, 

yıl içerisinde elde edilecek hasılat paylarında öngörülenin üzerinde tahsilat 

gerçekleşmesi durumunda, ortaya çıkabilecek ödeme miktarının öngörülenin üzerinde 

oluşmasını önlemek amacıyla, satılan senet karşılığı dağıtılacak azami gelir tutarı da 

açıklanmaktadır. Yatırımcıları korumak adına asgari kupon ödemesinin GES ‘leri 

risksiz bir ortamda yatırım yapılan bir enstrüman konuma getirmiştir. Riskin olmadığı 

garanti ödemenin olacağı bir yatırım enstrümanından elde edilen gelirinde faiz olarak 

nitelendirileceği düşünülmektedir. 

 

3.2.2.7.2 Katılma Hesapları 

 

Bireysel emeklilik sistemindeki fonların tamamı kıymetli maden ile (Kuveyt 

Türk'ün altın hesabı gibi), İMKB'deki hisse senetleri ile (İslami endekse uygun 

ürünlerle), Gelire Endeksli Senetlerle veya bu üç ürünün karmasından oluşabileceği gibi 

fonun % 10'unu geçmeyecek şekilde katılım havuzlarında değerlendirilmesine de imkan 

tanınmaktadır. Hazine bonusu ve repo zorunluluğu ortadan kalktığı için katılım 

bankaları olarak faize duyarlı tasarruf sahiplerine BES‘i faizsiz bankacılık ilkeleri 

dahilinde sunmaktadırlar. 

 

Katılma hesaplarının diğer klasik bankacılık hizmeti veren bankaların vadeli 

hesaplarından bazı farklı özellikleri vardır. Bu özelliklerde faizsiz bir yatırım aracı 

olmak özelliğini sağlamaktadır. Bu özellikler aşağıda sıralanmıştır (Aktepe, 2010: 73-

75):  

-Katılma hesabı sahibi birikimini işletmesi amacıyla bankaya teslim etmekte ve 

banka ile aralarında kar ve zarara katılım anlaşması yapılmaktadır. Bu tür bir 

ortaklığın İslam hukukundaki karşılığı emek sermaye ortaklığı yani 

mudarebedir. 
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- Katılım bankası ile hesap sahibi, ortaklığın ne kadarlık bir vadeye bağlı 

olacağı konusunda anlaşırlar. 

-Katılım bankası, katılma hesabı açanlara mutlaka kar edeceğini taahhüt 

edemez. Bu bakımdan ne kadar kar edeceğini de açıklayamaz. Çünkü katılım 

hesabına yatırılan fonlar için banka ile tasarruf sahibi arasında yapılan 

mudarebe sözleşmesi bir ortaklıktır ve ortaklıkta ne kar garantidir ne de karın 

ne kadar olacağı baştan bilinmektedir. Hesabın zarar etme ihtimali de vardır. 

-Katılma hesaplarına yatırılan paraların 50.000 TL’lik kısmı Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır. 

-Katılım bankası, hesap sahibinden aldığı kaynakları paranın cinsine ve 

vadesine göre Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro havuzlarına aktarır. 

-Havuzlarda biriken fon, başta peşin alım taksitli satım (murabaha) yöntemi 

olmak üzere faizsiz bankacılık enstrümanlarıyla değerlendirilir. Ortaya çıkan 

kar ya da zarar, yine paranın cinsi ve vadesine göre havuzlara aktarılır. Kar ya 

da zarar hesaplaması haftalık olarak yapılır ve hafta başında ilan edilir. 

 

Katılma hesaplarının özüne bakıldığında; yatırılan fonların 

değerlendirilmesinde önceden belirlenen bir kar-zarar garantisinin verilemeyeceği ve 

anaparanın garanti edilemeyeceği görülmektedir. Katılım bankaları, katılma hesaplarına 

yatırılan fonları farklı değerlendirme yöntemleri kullanarak getiri sağlamayı 

hedeflemektedirler. Yapılan yatırımlar sonucunda zarar etme ihtimali söz konusudur ve 

anapara garantisi de verilmemektedir. Ancak 07/11/2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4. Md-(b) fıkrasında 

katılma hesaplarına yatırılan fonların 50.000 TL’lik kısmı garanti altına alınmıştır. Yani 

katılma hesaplarına yatırılan fonların 50.000 TL’lik kısmı risk dışına çıkartılmıştır. 

Riskin olmadığı yatırımlarda da faiz söz konusudur. Çünkü faizin temel niteliği yapılan 

yatırımlarda zarar ihtimalinin bulunmamasıdır (Sayı, 1987: 32). Yatırılan fonun belli bir 

kısmının zarar edilse dahi geri verilme garantisi altında yapılan yatırımların ve 

getirilerinin de faiz olarak nitelendirileceği düşünülmektedir. 
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Katılma hesaplarına yatırılan fonların kar – zarar dağıtımında dağıtılacak kar 

belirlenirken, hesabın açılması, kurumca işletilmesi ve sonunda kar veya zarar ilavesiyle 

çekilmesi safhalarında, ayrı ayrı değer ölçüleri kullanılır. Bu değer ölçüleri şunlardır 

(http: //www.turkiyefinans.com.tr/tr/hakkimizda/faizsiz_sistem_hakkinda.aspx, 

06.05.2011):  

 

‐ Birim değer 

‐ Hesap değeri 

‐ Birim- hesap değeri 

 

Birim değeri; katılma hesaplarının kurumca işletilmesi sonucu kar veya zarar 

edildiğinde değişen bir ağırlık birimidir. Katılma hesaplarının oluşturduğu havuzun kar-

zarar gelişimini yansıtır. Kurumun katılma hesaplarına fon kabul ettiği ilk gün için 100 

olarak alınan birim değer her gün veya hafta sonu, o gün veya hafta içinde elde edilen 

kar veya zararın ilavesiyle yeniden hesap edilir ve bir sonraki gün veya hafta sonuna 

kadar geçerli olmak üzere ilan edilir. 

 

Birim değer, kar veya zarar kayıtları yapılan fondaki mevcut aktifler değeri 

toplamının bir önceki gün veya haftadaki hesap değerleri toplamına bölünmesi ile 

bulunur. Fonun kar etmesi halinde birim değer yükselir, zarar etmesi halinde ise düşer. 

Birim değerin yüksekliği fonun karlılığını gösterir. Halen faaliyet gösteren katılım 

bankalarında birim değer haftalık olarak hesaplanmaktadır.  

 

Hesap değeri; katılma hesabı fonlarına para yatıran kişilerin bu fondaki mevcut 

aktiflere katılma oranıdır. Bu, her bir hesap için, hesaba para eklendikçe değeri artan, 

çekildikçe azalan bir katsayıdır. Yatırılan paranın hesap değeri o günkü birim değere 

bölünerek bulunur. Bu katsayı, kar- zarara katılma belgesinde gösterilir ve her hesaba 

para yatırıldığı ya da hesaptan para çekildiği zaman belge üzerinde yeni hesap değeri 

yazılır. Fonda hesabı olan kişilerin hesap değerlerinin ayrı ayrı toplamı "hesap değerleri 

toplamı" nı oluşturur.  
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Birim-hesap değeri; birim değer ile hesap değerinin çarpılması sonucu bulunan 

ve katılma hesabı akdi sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği meblağı gösterir. 

Hesabın açıldığı gündeki birim-hesap değeri, haliyle hesabın kendisine eşittir. Fonun 

işletilmesi sonucu kar elde edildiğinde birim değer yükseldiğine göre bu yeni birim 

değerin, hesap değeri ile çarpımı sonucu bulunan yeni birim- hesap değeri, fon sahibinin 

vade sonunda hak iddia edebileceği meblağı yani yatırdığı paranın artı karını gösterir. 

 

Aşağıda katılma hesaplarında kullanılan hesap değeri ve birim hesap değerinin 

uygulanması ile ilgili örnek verilmiştir. 

 

Örnek 1: Bir müşteri kurum nezdinde açtırdığı katılma hesabına 1.000.000 TL 

yatırmıştır. Paranın yatırıldığı gün geçerli olan birim değeri 100 ise,  

Hesap değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000 

Birim-hesap değeri = 10.000 * 100 = 1.000.000 TL’ dir. 

 

Örnek 2: Fonun işletilmesi sonucu kar ettiğini ve birim değerin 105 olduğunu 

varsayalım. Bu durumda vade sonunda;  

Hesap değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000 

Birim-hesap değeri = 10.000 * 105 = 1.050.000 TL. 

Yani, müşteri vade sonunda 50.000 TL kar etmiştir. 

 

Katılım bankaları, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kar ve zarara 

katılma oranlarını, zarara katılma oranı kara katılma oranının yüzde 50’sinden az 

olmamak kaydıyla, para cinsi, tutar ve vade grupları itibariyle ayrı ayrı 

belirleyebilmektedirler (Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve 

zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve 

esaslar hakkında yönetmelik, 6/4 maddesi). 

 

3.2.2.7.3 Döviz 

 

Katılım bankaları tasarruf sahiplerinden BES adına topladıkları fonların 

portföy çeşitlendirilmesi açısından döviz alımı ve satımı ile de değerlendirilmektedir.  
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3.2.2.7.4 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) 

 

VDMK'lar, genel finans ortaklıkları, bankalar, finansman şirketleri ve finansal 

kiralamaya yetkili kuruluşlar ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kendi ticari 

işlemlerinden doğmuş olan alacakları veya temellük edecekleri (devralacakları) 

alacaklar karşılığında SPK tarafından kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. 

 

3.2.2.7.5 Kira Sertifikaları (Sukuk) 

 

Katılım bankalarının finansman tekniklerinden sukuk tekniğinin türlerinden 

olan sukuk-u icara (kira sertifikaları), sertifika sahibine kira geliri veya kullanım 

hakkını veren belgelerdir. Hem finansal hem de operasyonel kiralamalar için 

kullanılmaktadır (Tunç, 2010: 155). 

 

Sukuk (İslami bono, Kira sertifikaları), Türkiye'de gelir ortaklığına dayalı bir 

tahvil (varlığa dayalı tahvil) yöntemi olarak bilinmekte olup, köprü, baraj, karayolu, 

demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile deniz ve hava limanları ile benzerlerinden 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların yani birtakım düzenli gelir üreten varlıkların 

gelirleri karşılığı çıkarılan ve bu gelirlere gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasını 

sağlayan sertifikalar olarak kabul edilmektedir (Güngören, 2011: 119). 

 

Son yıllara kadar Türkiye haricinde birçok ülke bu yöntemle fon toplamaktadır. 

Türkiye’de de bu yöntemin işlerlik kazanabilmesi için yasal alt yapı tam olarak 

tamamlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı sukuk yöntemiyle fon toplanabilmesi için bazı 

çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların temelini, kamu varlıklarını kullanarak yeni bir 

borçlanma enstrümanı yaratma düşüncesi (sukuk) oluşturmaktadır. 

 

Bu çalışmaların doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı, kamu kurumlarının 

elindeki varlıkların yeni kurulacak bir Kamu Varlıkları Şirketine (KVS) satılarak ve 

oradan Hazine’ye kiralanarak, elde edilen kira gelirlerinin KVS’ce ihraç edilen 

sukukların satıldığı kişilere gelir olarak aktarılmasını sağlayan bir yapı oluşturan taslak 



72 

 

 

 

üzerinde çalışmalarını tamamlanmış olup “Kamu Varlıklarının Kullanılması Suretiyle 

Kamuya Finansman Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” nı Başbakanlığa 

göndermiştir (Tok, 2009: 57). Bu düzenlemelerin yanı sıra 2010 yılında“Kira 

Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”de 

yayınlanmıştır. 

 

Nisan 2010 da yayımlanarak yürürlüğe giren “Kira Sertifikasına ve Varlık 

Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile özellikle özel sektörün 

önündeki, faizsiz borçlanma enstrümanı çıkarma konusundaki engel ortadan kalkmıştır. 

Sadece katılım bankaları değil bütün özel sektör firmaları faizsiz borçlanma senedi 

çıkarabilmektedir. 

 

İlgili tebliğde “Kira Sertifikası: Varlık kiralama şirketinin satın almak veya 

kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği 

ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 

olmalarını sağlayan menkul kıymeti, kira sukuku”, şeklinde tanımlanarak doğrudan 

sukuk kavramına vurgu yapılmıştır. Kira sertifikalarını ihraç edecek olan Varlık 

kiralama şirketinin kurucuları olarak da banka ve aracı kurumları kurucu olarak 

tanımlamıştır (Güngören, 2011: 122). 

 

Kira sertifikası ihraç edebilmek için varlık devri ve kiralanması gibi 

prosedürler gerekmektedir. Bu da önemli vergi yükümlülükleri doğurmaktadır. Ancak 

Torba Kanunda yapılan değişiklikle hem varlık devri ve kiralanması ile ilgili işlemler 

vergiden muaf olmuştur hem de devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) göre yüksek 

olan vergi oranı onların seviyesine indirilmiştir (TKBB, 2010: 45). 

 

2010 yılında tebliğin çıkmasıyla birlikte özel sektörün sukuk (İslami Bono) 

yöntemiyle fon toplamasının önü açılmıştır. Bununla birlikte ilk olarak Türkiye’de 

bulunan katılım bankası Kuveyt Türk yurtdışına 350 milyon dolarlık sukuk ihracı 

gerçekleştirmiştir (http: //finanshaber.mynet.com/detay/ekonomi/2kopru-baraj-otoyol-

gelirleri-sukuk-olacak/78135, 20.04.2012). İlk ihraç olma özelliğini taşıyan bu işlemle 

sağlanan 350 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli bu kaynak öncelikle yatırım ve proje 
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finansmanı için kullanılmaktadır (http: //www.kuveytturk.com.tr/pages/haberler.aspx, 

02.12.2011). 

 

Sukuk yöntemi, hem bankalar hem de Türkiye ekonomisi için uzun vadeli 

kalkınma hedefi çerçevesinde önemli bir kaynak olarak görünmektedir. Hem uzun 

vadeli  hem de yüksek tutarlı olan sukuk ihraçları gerçekleştirilerek ülke ekonomisine 

ve Türkiye’deki bankaların projelerine kaynak oluşturulmaktadır. 

 

Ayrıca; 13/06/2012 tarihinde 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda değişiklik yapılarak dördüncü 

bölümün başlığı “İç ve Dış Borçlanma ile Kira Sertifikası İhracı” şeklinde değiştirilmiş 

ve 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir. Yapılan bu 

düzenlemeyle devletin önündeki kira sertifikası ihracı çıkartma ile ilgili engel 

kaldırılmıştır.  

 

Böylece devlet tarafından kira sertifikaları çıkartılması gündeme gelmiştir. 

Kira Sertifikaları bir başka ifadeyle, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika 

sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan 

varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan 

elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul 

kıymetlerdir. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede kira sertifikaları ihraç 

edilmektedir. 17 Ağustos 2012 tarihinde kurulan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama 

Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikasının yapısını 

gösterir şema aşağıda yer almaktadır . 
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Şekil 3 : Kira Sertifikası İhracı İşleyiş Yapısı 

 
Kaynak: www.hazine.gov.tr, 01.11.2012 

 

Bu kapsamda, kira sertifikası ihracına ilişkin yukarıdaki şemada yer alan 

aşamalar aşağıda açıklanmaktadır. 

 

1. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun 7/A Maddesi kapsamında, kamuya ait taşınmazların HMVKŞ’ye satış 

yoluyla devri yapılmaktadır. Aynı zamanda, tapu kayıtlarında taşınmazların 

HMVKŞ adına tescil işlemi gerçekleştirilmektedir. 

2. HMVKŞ’ye devri yapılan taşınmazların ilgili kurumlarca kullanımları aynen 

devam etmek üzere, Hazine Müsteşarlığı ile HMVKŞ arasında 1 inci 

maddedeki satış yoluyla devir işleminden bağımsız ayrı bir kira sözleşmesi 

yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu taşınmazların kira süresi sonunda geri 

alımına ilişkin Hazine tarafından geri alım taahhütnamesi düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan, ihracın öncesinde HMVKŞ tarafından, söz konusu varlıkları 

kendi namına ve sertifika sahipleri hesabına ve yararına muhafaza edeceğine 

dair bildiri düzenlenmektedir. 
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3. HMVKŞ tarafından satın alınan varlıkların Hazine Müsteşarlığı’na 

kiralanması karşılığında, sertifika sahiplerinin payları oranında kira geliri hak 

etmelerini sağlayan kira sertifikası ihraç edilmektedir. 

4. Yatırımcıların kira sertifikası karşılığında ödedikleri tutar HMVKŞ’ye 

aktarılmaktadır. 

5. HMVKŞ tarafından kira sertifikası ihracından elde edilen hasılat, devralınan 

varlıklara karşılık Hazine Müsteşarlığı’na aktarılmaktadır. 

6. Hazine Müsteşarlığı ile HMVKŞ arasında yapılan kira sözleşmesi ve geri 

alım taahhütnamesi çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından HMVKŞ’ye 

kira sözleşmesi süresince kira ödemeleri ve kira sözleşmesinin vadesi 

dolduğunda taşınmazların geri alımı karşılığında taşınmaz satış bedeline ilişkin 

ödeme yapılmaktadır. 

7. HMVKŞ tarafından kira sertifikası sahiplerine payları oranında kira gelirleri 

ve kira sertifikası bedelleri dağıtılmaktadır. 

 

Bu bağlamda BES fonlarına uzun vadede sabit kira getirisine olanak sağlayan 

kira sertifikalarını kamu adına HMVKŞ’i 26/09/2012 tarihinde yurt dışı piyasalarına 1,5 

milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Bu ihraç 5,5 yıl vadeli yani 26 

Mart 2018’e kadar vadesi mevcuttur. Kira sertifikası (sukuk) ihracının kira oranının 

yüzde 2,803 (Mid Swap oranı + 185 bp) olarak gerçekleşmiştir. İhraca 250 yatırımcı, 

ihraç tutarının 5 katına yakın talep göstermiştir. Kira sertifikasının yüzde 58'i Ortadoğu, 

yüzde 13'ü Avrupa, yüzde 12'si Asya, yüzde 9'u Türkiye ve yüzde 8'i ABD'deki 

yatırımcılara satılmıştır (www.hazine.gov.tr, 11.11.2012). 

 

Hem özel sektör piyasalarının hem de kamunun ihraç etmiş olduğu kira 

sertifikalarını BES fonlarının değerlendirilmesinde GES’ lere alternatif olarak önemli 

görünmektedir. Devlet adına yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının 

çeşitlendirilmesi stratejisi çerçevesinde yıllık finansman programlarının bir parçası 

olarak 03/10/2012 tarihinde HMVKŞ ‘i yurt içi kira sertifikaları ihracı da 

gerçekleşmiştir (www.hazine.gov.tr, 01.11.2012). 
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İhraç edilen kira sertifikalarının özellikleri aşağıda yer almaktadır: 

 

- 03/10/2012 tarihinde nominal 1.624.482.560 TL tutarına kadar TL cinsi kira 

sertifikası ihraç edilmiştir. 

- TL cinsi kira sertifikalarının her biri nominal 100 TL değerinde olacaktır. 

- Kira sertifikaları 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilecektir. 

- Kira sertifikaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları 

Piyasasında işlem görecektir. 

- Kira sertifikaları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasında teminat 

olarak kabul edilecek ve Hazinece satılan Milli Emlak bedellerinin 

ödenmesinde kabul edilecektir. 

 

Kira sertifikası bedelinin ödenmesi kira sözleşmesinin vadesi sonunda 

yapılacak son kira ödemesi ile birlikte gerçekleştirilecektir. Kira sertifikaları, taşınmaz 

satış bedeli üzerinden altı ayda bir dönemsel olarak % 3,70 kira getirisi elde 

edilmektedir. 

 

3.2.2.7.6 Katılım Endeksleri  

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören ve katılım 

bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse 

senedi seçimi, bu prensiplerdeki endeks kuralları esas alınarak yapılır. Buna göre, 

endekste faaliyet alanı bu kurallara uygun şirketler bulunur.  

 

Ana listede yer alacak şirketlerin ana faaliyet alanı,  

-Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal 

kiralama, faktöring ve diğer faize dayalı faaliyet alanlarını kapsar) 

-Alkollü içecek, 

-Kumar, şans oyunu, 

-Domuz eti ve benzer gıda, 

-Basın, yayın, reklam, 

-Turizm, eğlence, 
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-Tütün mamulleri, 

-Silah, 

-Vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti olmayan şirketlerden oluşmaktadır.  

 

Ayrıca, endeks listesine girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak 

zorundadır. Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %30’dan, faiz 

getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %30’dan ve yukarıda 

bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranını da 

%5’ten az olması gerekmektedir. Bu kurallara uygun hisse senetlerinden halka açık 

piyasa değeri en yüksek ilk 30 şirket endeks şirketlerini oluşturmaktadır 

(http://www.katilimendeksi.org, 03.09.2011). 

 

Ayrıca; Katılım bankacığı prensiplerine uygun Türkiye’nin ilk Hisse Senedi 

Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonu kurulmuştur. Katılım Endeksi A Tipi Borsa 

Yatırım Fonu Katılım Endeksi’ne dayalı bir borsa yatırım fonudur. Fon payları İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Yatırımcılar tıpkı diğer hisse 

senetlerini alıp sattıkları gibi, Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu paylarını da 

aynı şekilde alıp satabilmektedirler. Borsa yatırım fonu portföyünde bir endeksi temsil 

eden hisse senetlerinin endeksteki oranları ile bulunduğu ve fon paylarının borsada 

işlem gördüğü bir yatırım fonu türüdür. Böylece yatırımcılara temsil edilen endeksi alıp 

satma imkânı vermektedir. 

 

3.2.2.7.7 Altın Borsa Yatırım Fonu 

 

Altın Borsa Yatırım Fonu portföyünde altın bulunan ve fon paylarının borsada 

işlem gördüğü bir yatırım fonu türüdür. Böylece yatırımcılara borsada altını hisse senedi 

gibi alıp satma imkanı verir. Kurumsal ve profesyonel yatırımcıları ve varlık yöneticileri 

için de borsa yatırım fonu dünya piyasalarında tercih edilen bir yatırım enstrümanıdır. 

Düşük maliyetli ve kolay tek bir işlemle ülke, sektör ve yatırım aracı pozisyonlarının 

yönetimi dışında, borsa yatırım fonunun endeksi takip ve fiyat dengesi konusunda 

istikrarının da etkisi vardır. 
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Borsa yatırım fonu paylarının hisse senedi piyasasında alınıp satılmasından 

elde edilen gelirler diğer yatırım fonlarına uygulanan vergi mevzuatına tabidir. Bu 

gelirler için aynı diğer yatırım fonlarında olduğu gibi işlem tevkifatı oranı %10 olarak 

uygulanmaktadır.   

 

3.2.2.8 Katılım Bankalarına Uygun BES Yatırım Fonları 

 

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve 

katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması 

ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığına 

emeklilik yatırım fonu denilmektedir (http://emeklilik.egm.org.tr/?sid=18, 05.10.2011). 

 

Faize duyarlı kesimin bireysel emeklilik sisteminden yararlanabilmesinin yolu 

2009 yılında açılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, emeklilik fonlarının 

içerisinde en az yüzde 30 devlet borçlanma senedi bulundurulması zorunluluğunun 

ortadan kaldırılması sonucunda BES’e işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır. Böylelikle 

faiz geliri içermeyen enstrümanlardan meydana gelen emeklilik fonu oluşturulabilir hale 

getirilmiştir.  

 

Faizsiz emeklilik fonunun ağırlıklı olarak gelire endeksli senetlerden oluşan 

gelire endeksli emeklilik yatarım fonu oluşturulmuştur. Bu fon Vakıf Emeklilik ile 

Kuveyt Türk katılım bankası işbirliğiyle kurulmuştur. Portföyünde müşterilerine 

bireysel emeklilik kapsamında faiz geliri içermeyen enstrümanlar bulunan alternatif 

kazanç emeklilik yatırım fonu da oluşturulmuştur. Bu fon ise Albaraka Türk katılım 

bankası ile Anadolu Hayat Emeklilik işbirliğiyle oluşturulmuştur. Fonun içerisinde 

borsaya kote olan kamu tarafından ihraç edilen gelire endeksli borçlanma senetleri 

(GES), kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler ile 

katılım bankası hesapları ve İMKB'de işlem gören, seçilmiş şirketlerin hisse 

senetlerinden oluşan bir portföy mevcuttur. 

 

Çalışmalar sonucunda esnek alternatif emeklilik yatırım fonu kurulmuştur. Bu 

fonun portföyünde ise %100 e varan gelire endeksli senetler bulunmaktadır. Esnek 
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alternatif emeklilik yatırım fonunu Garanti Emeklilik ile Türkiye Finans katılım bankası 

oluşturmuştur. Bu fonun getirisi de oldukça risksizdir. Çünkü, hem vergi avantajını 

kullanarak yatırılan katkı payları üzerinden anında yüzde 54’e varan getiri, hem de 

enflasyonun üzerinde ve çok sapması olmayan bir gelir elde edilmektedir.  

 

Ayrıca büyüme amaçlı katılım hisse senedi, katılım esnek, grup katılım esnek 

emeklilik yatırım fonu ve muhafazakar esnek emeklilik yatırım fonu kurularak 

emeklilik yatırım fonları genişlemiştir. Söz konusu emeklilik yatırım fonlarının 

portföyünde, sukuk ve benzeri faizsiz enstrümanlar, katılım endeksi kriterlerine uygun 

hisse senetleri, katılım hesapları ve altın fonları bulunmaktadır. Bu fonları kendi 

emeklilik şirketi kurarak Bank Asya katılım bankası oluşturmuştur. Bank Asya katılım 

bankası kurduğu Asya Emeklilik şirketiyle Türkiye’nin ‘ilk ve tek’ faizsiz emeklilik 

şirketi olarak karışımıza çıkmaktadır. Emeklilik planlarının tamamını getirisi faiz 

olmayan fonlara bağlı yatırım araçlarından oluşmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve 

tek emeklilik şirketi olmuştur.  

 

Asya Emeklilik, "getirisi faiz olmayan" enstrümanlara yatırım yaparak, bu 

konuya duyarlı müşterilerinin tasarruflarını sektöre katılmasına imkan tanımaktadır. Bu 

sayede hem Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde yatırım enstrümanları açısından 

çeşitlilik ve derinlik elde edilirken, hem de sektörde emekliliğini planlayan tüm 

vatandaşlara fırsat eşitliği imkanı tanımış olmaktadır. Katılım bankalarının dışında 

ziraat emeklilik ve yapı kredi emeklilik de faiz geliri hedeflemeyen alternatif esnek 

emeklilik yatırım fonları kurmuşlardır. 

 

3.2.2.8.1 Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım 

Fonu 

 

Fonun yatırım amacı: fon portföyüne; uluslararası sermaye piyasalarında 

finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun Yurtdışında ve 

Türkiye’de ihraç edilmiş her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım 

yapılacaktır. İMKB’de işlem görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç 

edilen Gelire Endeksli Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize 
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dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bunların dışında, 

hisse senetlerine ve katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca 

kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında 

hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen 

geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu Katılma hesabına da yatırım 

yapılabilecektir (http://www.vakifemeklilik.com.tr/BireyselEmeklilikGAGESEYF.php, 

10.01.2011). 

 

3.2.2.8.2 Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım 

Fonu  

 

Fonun yatırım stratejisi: fon esnek emeklilik yatırım fonu olup, emeklilik 

yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetine ilişkin esaslar hakkındaki yönetmeliğin 

5.maddesi çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için 

geliştirilen faizsiz bankacılık ilkelerine uygun, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilmiş 

her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. 

İMKB’de işlem görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelire 

Endeksli Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan 

para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmektedir. 

 

Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilmiş hisse senetlerine, altın ve 

kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarına yatırılan 

fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucunu 

veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve 

anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu katılma - Cari 

hesaplara (TL/Döviz) yatırım yapılmaktadır. 

 

Fon, faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını 

tercih eden yatırımcılar için uygundur. 

 

Fonun türü: Gelir Amaçlı 

Fon tutarı: 200.000.000 (İki yüz milyon TL) 
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Pay sayısı: 20.000.000.000 (Yirmi milyar adet) 

Fon başlangıç tutarı: 2.000.000.- (İki milyon TL) 

Portföy yöneticisi: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. 

Fon işletim kesintisi: Yüz binde 5,48 

 

Tablo 7: Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu 

Kurucunun Ortaklık Yapısı 

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE 

T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL

Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri Vakfı 
1,0 265.000 TL

Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret 

A.Ş. 
0,1 26.500 TL

TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

Performans Kriteri: %90 oranında KYD 365 günlük DİBS endeksi, %10 

oranında İMKB Ulusal Tüm Endeksi kullanılacaktır. 
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Tablo 8: Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu 

Yatırım Sınırlamaları 

VARLIK TÜRÜ En Az % En Çok % 

Gelire Endeksli Senetlere (İMKB'ye kote olan) (TL)  80 100 

Gelire Endeksli Senetlere (İMKB'ye kote olan) (Döviz )  80 100 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları  0 20 

Türk Hisse Senetleri  0 20 

Yabancı Hisse Senetleri 0 20 

Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) 0 20 

Türkiye'de veya Yurt Dışında İhraç Edilmiş Her Türlü Sukuk ve 

Benzeri Faizsiz Borçlanma Araçları (TL- Döviz)  
0 

100 

Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20 

Not: Katılma Hesabı TL ve Döviz toplamı %10’u geçemez. 

Kaynak : http://www.vakifemeklilik.com.tr/BireyselEmeklilikGAGESEYF.php 

 

3.2.2.8.3 Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

 

Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi 

çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen 

katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla 

Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

kurulmuştur. 

 

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik’in 5. maddesi 

çerçevesinde,  uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen 

faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye’ de veya yurt 

dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına,  hisse senetlerine, altın ve kıymetli 

madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kar veya zarara 
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katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir 

getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel 

Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para cinsinden yatırım yapılabilecektir. 

 

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını 

tercih eden yatırımcılar için uygundur.  

 

Tablo 9: Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

Yatırım Sınırlamaları 

VARLIK TÜRÜ EN AZ  % EN ÇOK % 
Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Altın ve Kıymetli 

Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL- Döviz) 
0 100 

Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Hisse Senetleri   (TL-
Döviz) 

0 100 

Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Faizsiz borçlanma 
araçları (TL- Döviz) 

0 100 

Türkiye’de veya Yurt dışında mukim Katılım Bankalarında 
açılacak Katılma – Özel Cari Hesap (TL – Döviz) 

0 20 

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (TL – Döviz) 0 20 
Kaynak : http://www.vakifemeklilik.com.tr/BireyselEmeklilikGAGESEYF.php 

 

3.2.2.8.4 Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım 

Fonu  

 

Vakıf Emeklilik A.Ş.tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi 

çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen 

katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla 

Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

kurulmuştur. 

 

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik’in 5. maddesi 

çerçevesinde,  uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen 

faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye’ de veya yurt 

dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına,  hisse senetlerine, altın ve kıymetli 

madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kar veya zarara 
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katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir 

getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel 

Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para cinsinden yatırım yapılabilecektir. 

 

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını 

tercih eden yatırımcılar için uygundur.  

 

Tablo 10: Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım 

Fonu Yatırım Sınırlamaları 

VARLIK TÜRÜ EN AZ  % EN ÇOK % 

Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Altın ve Kıymetli 

Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL- Döviz) 

0 100 

Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Hisse Senetleri 

(TL- Döviz) 

0 100 

Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Faizsiz 

borçlanma araçları (TL- Döviz) 

0 100 

Türkiye’de veya Yurt dışında mukim Katılım Bankalarında 

açılacak Katılma – Özel Cari Hesap (TL – Döviz) 

0 20 

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (TL – Döviz) 0 20 

Kaynak : http://www.vakifemeklilik.com.tr/BireyselEmeklilikGAGESEYF.php 

 

3.2.2.8.5 Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu 

 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik 

sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında 

izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi 

amacıyla Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu kurulmuştur. 

 

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre borsaya kote olan 

“kamu tarafından ihraç edilen gelire endeksli borçlanma senetleri (GES)”, “kamu 
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tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler” ile “katılım bankası 

hesapları” ve “İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan sanayi kuruluşları ile 

faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket hisse senetlerinden” 

oluşturulmaktadır. Yurt dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen kamu ve özel sektör 

borçlanma araçlarına “yatırım yapılabilir kredi derecesi” (S&P BBB Notu ve diğerleri 

için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapılmaktadır. Bu fon faiz geliri elde etmeyi 

amaçlamamaktadır.  

 

Fon portföyüne riskten korunma veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli 

madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş 

opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere 

dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde varlık dağılımları hisse 

senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları 

doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Ayrıca fonun karşılaştırma ölçütü de 

bulunmamaktadır 

(http://www.anadoluhayat.com.tr/bireysel_urunler/bireysel_emeklilik/emeklilik_yatirim

_fonlarimiz/fon_bilgileri/alternatif_kazanc_fonu.aspx, 01.02.2011). 

 

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen 

Gelire Endeksli Senetler, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul 

kıymetler ve “İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan sanayi kuruluşları ile 

faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket hisse senetlerinden” 

oluşmaktadır. Fon yönetiminde enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Enflasyon 

oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon, 

kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı 

olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak 

amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. 

 

Fon değişen piyasa koşullarına göre T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç 

edilen Gelire Endeksli Senetler, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı 

menkul kıymetler ve İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan sanayi 

kuruluşları ile faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket hisse 
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senetlerinden oluşmaktadır. Portföy faiz kazancı elde etmeyi amaçlamamaktadır. 

Portföy değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilmektedir. Bu nedenle faiz 

getirisi kazanmak istemeyen dengeli risk profilindeki yatırımcılar tarafından tercih 

edilmektedir. 

 

Fonun yatırım kısıtları içinde yer alan TL ve döviz cinsi vadesiz mevduat 

hesapları, yatırım amaçlı kullanılmayacak olup, fonun yatırım yapacağı para ve sermaye 

piyasası araçlarının piyasada mevcut olmaması, günlük büyük miktarlarda para giriş ve 

çıkışlarının oluşması ve acil nakit ihtiyaçları gibi günlük operasyonlardan kaynaklanan 

zaruri hallerde kullanılacak olup süreklilik arz etmeyecektir.  

 

Fon bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, 

herhangi bir anda fon varlıklarının %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası 

araçlarını ödünç verebilir veya fon varlıklarının %10’unu aşmamak üzere ödünç alabilir 

ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç verme ve alma 

işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, 

ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında nakit veya 

devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke 

edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası 

araçlarının piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi 

teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma 

sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesih edilebileceğine ilişkin bir 

hükmün konulması mecburidir.  
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Tablo 11: Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım 

Fonu Kısıtları 

FONUN YATIRIM KISITLARI  

YATIRIMI ARACI  En Az % En Çok % 

Türk Hisse Senetleri  0 100 

Kamu Borçlanma Senetleri  0 100 

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri  0 100 

Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri  0 100 

Katılma Hesabı (TL)  0 20 

Vadesiz Mevduat (TL)  0 20 

Katılma Hesabı (Döviz)  0 20 

Vadesiz Mevduat (Döviz)  0 20 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası 

Araçları  

0 100 

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları  0 100 

Varant  0 15 

Kaynak:http://www.anadoluhayat.com.tr/bireysel_urunler/bireysel_emeklilik/emeklilik

_yatirim_fonlarimiz/raporlar_bultenler.aspx 

 

Bireysel emeklilik sisteminde katkı payları ücretlilerde yıllık ücretin, serbest 

meslek mensuplarında ise yıllık gelirin %10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını 

aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilir.  

 

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta 

şirketleri tarafından;  

 

a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan 

ödemeler %15,  

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik 

sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve 

sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya 

tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler %10, 
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c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden 

vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 

ödemeler % 5, oranında stopaja tabi olmaktadır.  

 

Yeni sistemde stopaj kesintisi birikimlerin toplamı üzerinden değil, sadece 

getirisi üzerinden yapılacaktır. 29 Ağustos 2012'den itibaren geçerli olmak üzere stopaj 

kesintisi, 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar için getiri üzerinden %15, 

10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar 

için getiri üzerinden %10, emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet 

veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için de getiri üzerinden %5 olacaktır. 

 

Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanan emeklilik planına dahil olmak isteyen 

katılımcının; gelir düzeyi, emeklilik dönemindeki gelir beklentileri ve yatırım tercihleri 

yönünde önce Risk Getiri Profili Formu doldurularak risk alma eğilimi 

belirlenmektedir. Katılımcı, Anadolu Hayat Emeklilik’ in tavsiyeleri ışığında plan ve 

planın içerisindeki hangi fon dağılım seçeneğini tercih ettiğini belirtir ve Emeklilik 

Sözleşmesi Teklif Formunu doldurur.  

 

Asgari katkı payı tutarı, her yıl başında TUİK tarafından açıklanan en son 

(Kasım sonu itibariyle) yıllık uçtan uca (son on iki aylık) TÜFE artış oranında artırılır 

ve en yakın 1 TL’nin katına yuvarlanır. Yeni asgari katkı payı tutarı Ocak ayından 

itibaren yürürlüğe alınır. Asgari katkı payının altında yapılan ödemeler katılımcının 

tercih etmiş olduğu fon dağılım oranlarıyla yatırıma yönlendirilir. 

 

Katılımcı, birikimlerinin ve/veya katkı payının dağılım oranlarına ilişkin olarak 

yılda en fazla altı kez değişiklik talebinde bulunabilir. Katılımcı dahil olduğu emeklilik 

planından ayrılma talebini yazılı olarak Şirkete yapmak zorundadır. Katılımcının talebi 

üzerine Bireysel Emeklilik Hesabındaki mevcut fonlar için satış talimatları verilir. Tüm 

fonların satışlarının gerçekleştiği tarih itibariyle katılımcının Bireysel Emeklilik Hesabı 

tamamen nakde dönüşür ve birikim tutarı T.C. İş Bankası A.Ş. Şubelerinden, Anadolu 

Hayat Emeklilik Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerinden ödenir.  
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Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanacak emeklilik planında yer verilecek giriş 

aidatı yatırımcıdan tahsil edilir. Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanacak emeklilik 

planında yer verilecek yönetim gideri kesintisi yatırımcıdan tahsil edilir. Fon’dan, 

Fon’un net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük yüzbindebeşbuçuk oranında 

(100.000 TL için 5,5 TL), yıllık %2,03 oranında fon işletim gideri kesintisi yapılır. Bu 

gider fon malvarlığından karşılanmakta olduğundan, fonun getirisini azaltıcı bir etki 

yapmaktadır (Anadolu Hayat Emeklilik alternatif esnek emeklilik yatırım fonu tanıtım 

formu, 2010). 

 

3.2.2.8.6 Garanti Emeklilik Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu 

 

Fonun Amacı, Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelir Ortaklığı 

Senedi, uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Amerikan Doları cinsi faizsiz tahviller ve 

benzeri faizsiz enstrümanlara yatırım yapmaktır. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti 

Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve İMKB’de işlem gören 

Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri/Gelire Endeksli Senetler ve benzer faizsiz 

enstrümanlar, uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Amerikan Doları cinsi faizsiz 

tahviller, yatırım stratejisine uygun hisse senetleri alınacaktır. Bununla birlikte, 

gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları ile katılım hesaplarına da yatırım 

yapılabilecektir. 

 

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli 

madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş 

opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere 

dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile 

varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. 

Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve uygun olması 

zorunludur. Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya 

elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenememiştir. 

 

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör 

tarafından ihraç edilmiş ve İMKB’de işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı 
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Senetleri ve benzeri faizsiz enstrümanlar, uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş 

Amerikan Doları cinsi faizsiz tahviller, yatırım stratejisine uygun hisse senetleri 

alınacak, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları ile katılım hesaplarına da 

yatırım yapılabilecektir Yatırım stratejisi uzun vadeli olup, kısa vadeli al- satlar gerekli 

durumlarda yapılabilecektir. Fon portföyüne menkul kıymet alımlarında belli menkul 

kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca 

çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır. Fon yatırımcısının karşılaşabileceği belli 

başlı riskler şöyle sıralanabilir: 

 

Piyasa fiyatlarındaki (faiz, kur, emtia, hisse senedi fiyatı vs.) olağan veya 

beklenmeyen hareketlere bağlı olarak fon portföy değerinde ortaya çıkabilecek zarar 

ihtimalini ifade eder. Fon, yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından 

doğabilecek risklere yatırım dönemi boyunca açıktır. 

 

Fon portföyünün nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam 

olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit girişine veya hazır değere 

sahip bulunmaması, hazır değerlerinin nakde dönüştürülememesi nedeniyle zarara 

uğraması ihtimalidir. 

 

Karşı taraf riski, borçlanma araçlarına yapılan yatırımlarda yatırım yapılan ülke 

hazineleri de dahil olmak üzere karşı tarafın borcunu ödeyememe riskidir. Karşı tarafın 

yükümlülüklerini yerine getirememesinin sebepleri ise genelde iflas etmesi veya ödeme 

aczi içine girmesidir. Bu gibi durumlarda fonun işlem yaptığı tüzel kişilik temerrüde 

düşmektedir. İşlemleri kanıtlayan ve destekleyen bir işlem belgesi mevcut olsa ve bu 

belge her iki tarafça imzalanmış olsa dahi temerrüde düşüldüğünde karşı taraf, kabul 

edilen getiriyi sağlayamayabilir. 

 

Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi 

içerisinde aynı anda değer kazandıkları ya da değer kaybettiği gözlenmektedir. Bu 

bağlamda, korelasyon riski, en az iki farklı finansal varlığın (yapılandırılmış finansal 

enstrümanlar, döviz ve dövize dayalı finansal işlemler ile faiz ve faize dayalı finansal 
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işlemler, türev işlemler ve diğer yerli/yabancı piyasa ve piyasa endeks hareketleri) 

birbirleri ile olan ilişkisi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 

 

Kredi ya da piyasa riski ile ilgili olmayan nedenlerden dolayı operasyonlar 

sonucunda zarar oluşması ihtimali operasyonel risk olarak adlandırılabilir. Operasyonel 

riskin kaynakları arasında, kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, 

personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, 

rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 

 

Yoğunlaşma riski, belli bir varlığa ve/veya vadede yoğun yatırım yapılması 

sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Yasal risk, 

fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin 

düzenlemelerinde meydana gelen değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. Özellikle, 

vergi mevzuatında olabilecek değişiklikler fonun fiyatını etkileyebilecektir (Garanti 

Emeklilik esnek alternatif emeklilik yatırım fonu tanıtım formu, 2010). 

 

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli 

madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş 

opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere 

dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile 

varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. 

Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması 

zorunludur. 

 

Fon, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili 

Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11 inci 

maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon 

portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç 

verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası 

araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi 

yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon 

portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının 
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en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek 

teminatın fon adına Takasbank’da bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının 

ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına 

düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu 

ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin 

feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir. 

 

Tablo 12: Garanti Emeklilik Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu Kısıtları 

FONUN YATIRIM KISITLARI  

VARLIK TÜRÜ VARLIK 

TÜRÜ 

VARLIK 

TÜRÜ 

Türk Hisse Senetleri  0  100 

Kamu Borçlanma Senetleri  0  100 

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri  100 

Yabancı Borçlanma Senetleri  100 

Ters Repo  100 

Repo  10 

Vadeli-Vadesiz Mevduat / Katılım Hesabı (TL-Döviz)  20 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası 

Araçları 

 100 

Borsa Para Piyasası İşlemleri  20 

Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu 

Katılma Payları 

 20 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından 

İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 

 20 

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları  100 

Gelir Ortaklığı Senetleri  100 

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı  15 

Kaynak: www.ganatiemeklilik.com 
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Bireysel emeklilik sisteminde katkı payları ücretlilerde ödendiği ayda elde 

edilen ücretin, serbest meslek mensuplarında ise yıllık gelirin %10’unu ve asgari ücretin 

yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. Bakanlar 

Kurulu %10 olarak belirlenen oranı %20’ye, yıllık tavanı ise asgari ücretin yıllık 

tutarının 2 katına kadar artırmaya yetkilidir. İşverenler tarafından ücretliler adına 

bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ilk paragrafta belirtilen %10’luk sınırı 

aşmamak üzere doğrudan gider olarak yazılabilecektir. 

 

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden 

vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin 

%25’i gelir vergisinden ve her türlü stopajdan müstesna olacaktır. Emekliliğe hak 

kazandıktan sonra alınan ve % 25’i her türlü vergiden muaf olan emeklilik aylığı veya 

toplu paralar menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek ve beyan yerine stopaj ile 

vergilendirilecektir.  

 

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler, 

emeklilik şirketi ile bir bireysel emeklilik sözleşmesi imzalamak veya grup emeklilik 

sözleşmelerine üye olmak suretiyle katılabilirler. 

 

Katılımcının seçmiş olduğu emeklilik planında belirtilen asgari katkı payı 

tutarı, ödeyebileceği en düşük tutardır. Katılımcı, dilerse asgari katkı payından daha 

yüksek tutarlarda katkı payı da ödeyebilir. Katkı payları emeklilik sözleşmesinde 

belirtilen şekilde aylık, 3 aylık,6 aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Katılımcı düzenli 

olarak yapacağı katkı payı ödemelerinden başka topluca ara katkı payı ödemeleri de 

yapabilir. Ödenen katkı paylarından emeklilik planında belirtilen kesintiler yapıldıktan 

sonra kalan tutar şirkete intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcının 

seçmiş olduğu emeklilik planında belirtilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma 

yönlendirilir. Katılımcının mevcut emeklilik planını ve ödediği katkı payının bireysel 

emeklilik planında tanımlanan fonlar arasındaki dağılımını yılda en fazla altı defa 

değiştirme hakkı mevcuttur. 
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Katılımcı katkı payının bireysel emeklilik planında tanımlanan fonlar 

arasındaki dağılım oranlarını; 

 

a) Değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı 

tutarlarını 

b) Bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini 

c) Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler ile değişiklik talebinde bulunduğu 

tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden 

belirleyebilir. 

 

Emeklilik şirketi katılımcının talebine ve mevzuata uygun olarak bireysel 

emeklilik hesabındaki fonlarıyla ilgili değişiklikleri yapar. Katılımcı dilerse, emeklilik 

sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az 1 yıl geçtikten sonra bireysel emeklilik 

hesabındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilir. Emeklilik şirketi 

katılımcının talebine ve mevzuata uygun olarak aktarım işlemlerini yapar. Emeklilik 

sözleşme süresi içinde katılımcı herhangi bir anda veya sürekli iş göremezlik 

durumunun ortaya çıkması halinde bireysel emeklilik sisteminden birikimlerini alarak 

çıkabilir. Katılımcının ayrılma talebinde bulunması halinde bireysel emeklilik 

hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenir. 

 

Katılımcının vefat etmesi halinde varsa lehdarı veya kanuni mirasçıları 

katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. 

Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 

yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Sistemde on yıl bulunma koşulu, 

katılımcının birikimlerini almaksızın ilk emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden 

itibaren bireysel emeklilik sisteminde on tam yıl kalması kaydıyla on yıl süreyle asgari 

katkı payı ödemesi veya emeklilik planları dahilinde on yıllık asgari katkı payı 

ödemesine karşılık gelecek toplu katkı payı tutarını ödemesi halinde yerine gelmiş olur. 

 

Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki 

birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini ya da emeklilik şirketi 

ile yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi vasıtasıyla kendisine maaş bağlanmasını 
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talep edebilir. Şirket, katılımcının kısmen veya tamamen ödeme talebini, katılımcının 

emeklilik sözleşmesi gereği hak sahibi olduğu tarihten itibaren yedi iş günü içinde 

yerine getirmekle yükümlüdür. Katılımcının birikimlerinin ödenmesini talep etmesi 

veya hayat sigorta branşı ruhsatını haiz bir emeklilik şirketi veya hayat sigorta şirketi ile 

yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde, hesabındaki birikimler katılımcının 

yazılı bildiriminin şirkete ulaştığı tarihi takip eden en geç yedi iş günü içinde kendisine 

ödenir veya ilgili şirkete aktarılır. 

 

Emekliliğe hak kazanan katılımcı, birikimlerini almadığı ve emeklilik 

sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde bireysel emeklilik hesabına katkıda 

bulunmaya devam edebilmektedir. 

 

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., bireysel emeklilik faaliyetinin gerektirdiği 

giderlerin karşılanması amacıyla emeklilik planlarında aşağıda belirtilen gider 

kesintilerini yapmaktadır:  

 

Giriş Aidatı : Katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması 

sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde öngörülen giderlerin 

katılımcıya veya katılımcının nam ve hesabına hareket eden kişiye yansıtılan kısmıdır. 

 

Katılımcının başka bir emeklilik şirketinde mevcut bireysel emeklilik 

hesabındaki birikimlerini şirketimize aktarmak istemesi halinde düzenlenecek yeni 

emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Giriş aidatının peşin olarak ödenmesinin 

kararlaştırıldığı hallerde, giriş aidatı emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı 

tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla belirlenir.  Giriş 

aidatının peşin veya azami bir yıllık süre içinde taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı 

hallerde katılımcının emeklilik sözleşmesinde tayin edilen vadelerden herhangi birine 

ait giriş aidatı taksit tutarını veya peşin tutarını vadeyi takip eden üç ay içinde ödemenin 

yapılmadığı veya eksik yapıldığının tespiti halinde giriş aidatının ödenmemiş kısmı üç 

ayı takip eden ilk iş günü itibariyle katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki 

birikimlerinden indirilir. 

 



96 

 

 

 

Giriş aidatının ertelendiği hallerde, emeklilik şirketi tarafından, katılımcının 

bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden indirilecek tutar, indirim tarihinde 

geçerli olan asgari ücretin aylık tutarından fazla olamaz.  Giriş aidatı katılımcının 

bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir. 

 

Yönetim Gideri Kesintisi :Bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği 

giderlerin karşılanması için katkı payı üzerinden yapılan kesintidir. Katılımcının 

bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payı ödemeleri üzerinden azami yüzde % 8 

oranını aşmamak ve emeklilik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla emeklilik planı 

bazında ve ödenen katkı payı tutarına ve türüne göre farklı oranlarda yönetim gideri 

kesintisi yapılabilir. 

 

Fon İşletim Gideri Kesintisi : Fon portföyünün yönetim giderlerini 

karşılamak üzere fonun Net Varlık Değeri ( Portföy değerine fon alacaklarının 

eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer ) üzerinden 

yapılan kesintidir. Fon işletim gideri kesintisi oranı günlük %0,0068 (milyonda 

altmışsekiz (yıllık yaklaşık %2,50))’dir. 

 

Katkı Payı Ödemesine Ara Verilmesi veya Özel Hizmet Gideri Kesintisi: 

Yasal bildirimler ve sunulan standart hizmetler dışında emeklilik sözleşmesinde 

tanımlanmış özel hizmetlerin talep edilmesi veya katkı payı ödenmesine ara verilmesi 

halinde katılımcıya bildirimde bulunmak kaydıyla yıllık toplam, asgari ücretin aylık 

tutarının azami yüzde yirmi beşini aşmamak kaydıyla kesinti tutarına karşılık gelen fon 

adetlerinin katılımcının bireysel emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirim 

suretiyle yönetim gideri kesintisi yapılır. Yapılan gider kesintileri Bireysel Emeklilik 

Tanıtım Kılavuzunda ve Bireysel Emeklilik Sözleşme Kılavuzunda belirtilir. 

 

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki 

varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana 

gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya 

çıkması gibi önemli durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti 

hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak 
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Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri 

haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmek 

koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya 

kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca 

belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. 

 

3.2.2.8.7 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi 

Emeklilik Yatırım Fonu 

 

Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, 

portföyünde en az %80 oranında katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk hisse 

senetleri bulundurduğundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.  

 

Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine 

yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi 

hedefleyen fon’da yatırım yapılan hisse senetleri,  katılım bankacılığı esaslarına uygun 

şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri 

ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde hisse senetlerinin 

beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun 

görülenler portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri 

sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında 

dinamik bir şekilde hisse senedi değişimleri yapılır.  

 

Ayrıca fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, yabancı hisse 

senetlerine, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz mevduat ve katılım bankalarında 

açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilen gelir 

ortaklığı senetlerine ve faizsiz borçlanma araçlarına, altın ve kıymetli madenlere dayalı 

sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç 

edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma 

paylarına, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer 
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verilir. Fon işletim gideri kesintisi; fon toplam değer üzerinden günlük %0,008 

(Yüzbinde Sekiz) dir. 

 

Tablo 13: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi 

Emeklilik Yatırım Fon Portföyü 

Yerli Hisse Senetleri %96,15 
Katılım Hesabı (TL) %3,85 

Kaynak: http://www.asyaemeklilik.com.tr/fondegerleri.aspx?pageID=430 

 

Bu fonun karşılaştırma ölçütü; %90 İMKB katılım endeksi, %10 dört katılım 

bankasının 1 aylık katılım hesapları getiri ortalamasıdır. Yatırım stratejisi bant aralığı 

ise, %80-100 hisse senetleri %0-20 katılım bankalarında açılacak (kara ve zarara) 

katılım hesaplarıdır. 

 

Fon portföyünde en az %80 oranında katılım bankacılığı esasların uygun Türk 

hisse senetleri bulundurduğundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımakta olup, uzun 

vadede büyüme beklentisi doğrultusunda kısa vadeli fiyat ve getiri dalgalanmaların 

tolerans gösterebilecek yüksek risk parafine sahip yatırımcılar için uygun bir fon olarak 

görülmektedir. 

 

3.2.2.8.8 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek 

Emeklilik Yatırım Fonu 

 

Fon Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, 

portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer 

verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde 

edilmesi esastır. 

 

Değişen piyasa koşullarına göre Fon, katılım bankacılığı esaslarına uygun olan 

yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi 

hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.  
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Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma 

enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım 

bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım 

araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise 

beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon İşletim Gideri Kesintisi: 

Fon toplam değer üzerinden günlük %0,004 (Yüzbinde Dört) 

(http://www.asyaemeklilik.com.tr/fondegerleri.aspx?pageID=430, 02.02.2012). 

 

Tablo 14: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek 

Emeklilik Yatırım Fon Portföyü 

 

Yabancı Menkul Değer (YP) (SUKUK) %30,26 

Katılım Hesabı (TL) %14,84 

Yerli Hisse Senetleri %44,29 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonları ( TL) %10,61 

Kaynak: www.asyaemeklilik.com.tr. 

 

Fon portföy yapısı karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması 

nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak sukuk 

ve diğer faize dayalı olmayan yabancı menkul kıymetler ve de katılım bankacılığı 

esaslarına uygun Türk hisse senetleri bulundurduğundan dolayı, döviz cinsi menkul 

kıymetler ve hisse senetlerinin dengeli dağılımı ile uzun vadede istikrarlı getiri elde 

etmeyi hedefleyen, orta-üstü düzey risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. 

 

3.2.2.8.9 Asya Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu 

 

Fon büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonu olup, portföyünde 

katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım 

araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır. 

Değişen piyasa koşullarına göre fon, katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım 
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araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi 

hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.  

 

Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz borçlanma 

enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım 

bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım 

araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise 

beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon İşletim Gideri Kesintisi: 

Fon toplam değer üzerinden günlük %0,008 (Yüzbinde Sekiz) 

(http://www.asyaemeklilik.com.tr/fondegerleri.aspx?pageID=430, 02.02.2012). 

 

Tablo 15: Asya Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fon Portföyü  

 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonları ( TL) %10,67 

Yerli Hisse Senetleri %44,13 

Katılım Hesabı (TL) %14,87 

Yabancı Menkul Değer (YP) (SUKUK) %30,33 

Kaynak: www.asyaemeklilik.com 

 

Fon portföy yapısı karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması 

nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak sukuk 

ve diğer faize dayalı olmayan yabancı menkul kıymetler ve de katılım bankacılığı 

esaslarına uygun hisse senetleri bulundurduğundan dolayı, döviz cinsi menkul kıymetler 

ve Türk hisse senetlerin dengeli dağılımı ile uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi 

hedefleyen, orta -  üst düzey risk profiline sahip yatırımcılar için uygun bir fon olarak 

görülmüştür. 
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3.2.2.8.10 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu 

 

Fon Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde 

katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının 

çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır. Fon portföyünün 

tamamını katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya 

bir kısmına yatıran ve muhafazakar bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun 

vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen 

getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak 

(kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse 

senetlerine ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. 

 

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı, piyasa koşulları 

analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik 

yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakar bir yatırım anlayışı ile 

belirlenir. Portföyde döviz cinsi borçlanma araçları ile Türk Lirası cinsi yatırımların 

görece dengeli bir getiri sunması amaçlanmaktadır. Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon 

toplam değer üzerinden günlük %0,007 (Yüzbinde Yedi) 

(http://www.asyaemeklilik.com.tr/fondegerleri.aspx?pageID=430, 02.02.2012). 

 

Tablo 16: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fon Portföyü 

 

Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonları ( TL) %11,58 

Yerli Hisse Senetleri %31,55 

Katılım Hesabı (TL) %15,28 

Yabancı Menkul Değer (YP) (SUKUK) %41,58 

Kaynak: www.asyaemeklilik.com 
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Fon portföy yapısı karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması 

nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenememiştir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak sukuk 

ve diğer faize dayalı olmayan yabancı menkul kıymetler, katılım bankalarında açılacak 

TL ve döviz cinsinden (kara ve zarara) katılım hesapları, altın ve diğer kıymetli madene 

dayalı sermaye piyasası araçları ve göreceli olarak daha az oranda katılım bankacılığı 

esaslarına uygun Türk hisse senetleri bulunduracağından doyalı, uzun vadede 

muhafazakar bir yatırım anlayışıyla dengeli ve istikrarlı getiri elde etmeyi hedefleyen 

düşük– orta düzeyde risk profiline sahip yatırımlar için uygun görüşülmüştür. 

 

3.2.2.9 Emeklilik Yatırım Fonlarının Vergilendirilmesi 

 

Bireysel emeklilik Sisteminin gelişimindeki en önemli etkenlerden birisi vergi 

teşvikleridir. Gönüllülük esasına dayalı olduğundan sistemin vergisel teşviklerle 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Bireysel emeklilik sisteminin vergisel sonuçlarını karşılamak üzere 4697 sayılı 

Kanun’la yapılan vergisel düzenlemelerde, bireysel emeklilik yatırım fonlarının 

kazançları vergilemenin dışında tutularak, bireysel emeklilik sistemine vergi teşviki 

sağlanmıştır. Belirtilen amaçla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde Emeklilik 

Yatırım Fonları’nın kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Aynı 

kanunun 15. maddesinde bu kurumların kazançlarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. 

maddesine göre de tevkifata tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nu 5. maddesinde bireysel emeklilik sistemine 

sağlanan vergisel teşvik, bireysel emeklilik şirketlerin kazançlarına değil, bu şirketlerin 

kuracakları bireysel emeklilik fonlarının kazançlarına sağlanmıştır. Bu nedenle, bireysel 

emeklilik fonlarına sahip olan bireysel emeklilik şirketlerinin elde ettiği kazançlar 

Kurumlar Vergisinin 1. maddesi gereği kurumlar vergisine, Gelir Vergisi Kanunu’nun 

94. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacak; 

emeklilik fonlarının kazançları ise her iki vergiden de müstesna tutulacaktır.  
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Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler 

nedeniyle elde ettikleri paralar, BSMV’den istisna edilmiştir. Yukarıda açıklandığı 

üzere çeşitli vergi teşvikleri sağlanarak desteklenen emeklilik yatırım fonları, Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi ile, kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Aynı 

kanunun 15. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67/5 maddesi kapsamında 

tevkifata tabi tutulmayacağı da açıklanmıştır 

(http://www.verginet.net/dtt/1/OzlemAtasayarlar-

EmeklilikYatirimFonlarininVergilendirilmesi_12748.aspx, 02.04.2012). 

 

3.2.2.10 Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetimi 

 

Sistemin şeffaflığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emeklilik 

şirketlerinin denetimi için detaylı denetim ve gözetim mekanizmaları kurulmuştur. 

Bireysel emeklilik sistemi, 

 

- Hazine Müsteşarlığı, 

- Sermaye Piyasası Kurulu, 

- Emeklilik Gözetim Merkezi, 

- Takasbank 

- Bağımsız Denetim Şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların denetim, 

gözetim ve kontrolü altındadır. 

 

Şekil 4’de görüleceği üzere, bireysel emeklilik sisteminde denetimi çeşitli 

şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin; 

-İç Denetim 

-Bağımsız Dış Denetim 

 

İç denetim emeklilik şirketinin kendi bünyesinde bulunan örgütsel denetim, 

portföy yönetim şirketinin ve fon yönetici ve denetçilerinin denetimini kapsamakla 

beraber dış denetimi; SPK, Hazine, EGM ve bağımsız denetim kuruluşlarının yaptığı 

denetimleri ifade eder. 
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Fonksiyonel anlamda Bireysel Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin beşinci bölümüne göre denetim şu şekilde 

sınıflandırılabilir. 

 

 

 

Şekil 4: Bireysel Emeklilik Şirketleri Denetimi 

 

          

 

          ATÜER 

 

          EGM 

 

          BDDF 

 

          SPK, HM 

 

Kaynak: Uralcan, 2004: 161 

 

3.2.2.10.1 Aktüeryal Denetim 

 

Emeklilik Şirketi her yıl sonu itibarıyla bir aktüer tarafından yapılacak olan 

aktüeryal denetime tabidir. Aktüeryal denetim, şirketin faaliyet gösterdiği tüm branşları 

kapsayarak branş bazında yapılacak teknik analizleri içerir.  

 

Aktüeryal Denetim sonucunda hazırlanan rapor, emeklilik şirketi genel müdürü 

ya da genel müdür yardımcısı tarafından imzalanarak her yılın en geç Mart Ayı sonuna 

kadar Hazine Müsteşarlığı’na gönderilir. Hazine Müsteşarlığı branş bazında yapılacak 

teknik analizlerin kapsamını ve aktüeryal raporunun içeriği ile gönderilme süresini 

belirlemeye yetkilidir (4632 sayılı kanun: md. 28). 

 

DIŞ DENETİM 

Aktueryal Denetim 

Günlük Gözetim ve Denetim 

Bağımsız dış denetim 

Dönemsel Denetimler 

İç kontrol 
sistemi 

İÇ DENETİM 
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3.2.2.10.2 Günlük Gözetim ve Denetim 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesi, 

katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Emeklilik Şirketleri’nin 

faaliyetleri günlük gözetim ve denetimine tabidir. Müsteşarlık, emeklilik şirketlerinin 

faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi ve denetimi için Emeklilik Gözetim Merkezi’ni 

görevlendirir. Emeklilik Gözetim Merkezi, gözetim ve denetim faaliyetlerinde 

katılımcıların fonlarla ilgili işlemlerine ilişkin bilgileri Kuruldan ve Kurulun uygun 

göreceği saklayıcı kuruluştan temin edebilir. Müsteşarlık Emeklilik Gözetim 

Merkezi’ne ek görevler verebilir (4632 Sayılı Kanun: Madde 29). 

 

3.2.2.10.3 İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 

 

Emeklilik şirketinin iç denetimi, verimliliğin finansal ve idari konularda 

güvenilir bilgi akısının, bilgi bütünlüğünün, bilginin zamanında elde edilebilirliğinin ve 

şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanmasını amaçlar (4632 sayılı kanun: 

md, 31). Şirket, iç denetim sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürleri yazılı hale 

getirmekle yükümlüdür. Denetleme sonuçlarını içeren raporlar yılda en az bir şirketin 

yönetim kuruluna ve varsa fon kuruluna intikal ettirilir. Bu raporlar en az on yıl süre ile 

saklanır (4632 sayılı kanun: md, 31). 

 

 Şirket iç denetçisi, şirketin mali durumunu zayıflatacak veya olağan dışı 

sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını tespit etmesi halinde hazırlayacağı 

denetim raporunu ivedilikle şirketin yönetim kuruluna sunar ve aynı zamanda bir 

örneğini Müsteşarlığa gönderir (4632 sayılı kanun: md, 31). 

 

3.2.2.10.4 Bağımsız Dış Denetim 

 

Şirketin mali yönden bağımsız dış denetimi, bağımsız denetleme kuruluşları 

tarafından yılda en az bir kez yapılır. Kanun ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca 

yapılacak bağımsız dış denetimin yürütülmesinde, bağımsız dış denetim raporlarının 

düzenlenmesinde ve denetlenmiş mali tabloların kamuya ilan edilmesinde Sermaye 
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Piyasası mevzuatının bağımsız denetime ilişkin hükümleri uygulanır. Şirketin 

yaptıracağı bağımsız denetleme, yazılı bir denetleme sözleşmesine bağlanır ve bu 

sözleşmenin bir örneği denetlenecek şirket tarafından müsteşarlığa gönderilir. 

 

Şirketin bağımsız dış denetimi, mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe esas 

ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter kayıt ve belgeler üzerinde yapılır. Rapor 

özetleri, ilgili bulunulan yıla ilişkin mali tablo ve raporların görüşüleceği genel 

kurullarda okunur ve bu raporlar Müsteşarlığın gerek gördüğü hallerde ülke genelinde 

basım ve dağıtımı yapılan günlük tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanır (4632 sayılı 

kanun, md. 30). 

 

3.2.2.10.5 Dönemsel Denetimler 

 

Dönemsel denetimler, yasaların dönemsel olarak belirlediği rutin denetimleri 

ifade eder. Yasal düzenlemelerde, uygulamada görülen aksaklıkları gidermek amacıyla, 

zamanla Müsteşarlık, SPK ve EGM için gereken bilgi ve belgeleri derlemek amacıyla 

dönemsel denetimler düzenlenmesi gerekebilecektir. 
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3.3.  KATILIM BANKALARI İLE MEVDUAT BANKALARINDA SUNULAN 

BES’İN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

3.3.1 Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Yapı ve İşleyiş Olarak 

Karşılaştırılması 

 

Katılım bankaları ile mevduat bankalarının yapı ve işleyiş olarak 

karşılaştırmaları aşağıda belirtilmiştir (Özulucan ve Deran, 2009: 94-98): 

 

 

Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması 

 

 

NİTELİK KATILIM BANKALARI BANKALAR 

Çalışma 

Yöntemleri 

Kar – zarar ortaklığı esastır. Katılım 

bankalarında ana ilke faizin söz konusu 

olmamasıdır. Para ticari bir ürün olarak alım – 

satıma tabi değildir. Katılım bankaları 

mevduat kabulü ve kredi kullandırmanın 

dışında, her türlü bankacılık hizmetleri 

vermektedirler. Fakat katılım bankalarında 

esas olarak fon toplama ve fon kullandırma 

seklinde faaliyetler geçerlidir. 

Gerek fon toplamada gerekse fon 

kullanmada faiz esası vardır. 

Dolayısıyla, klasik bankacılıkta 

para ticareti söz konusudur. 

Yaptıkları hizmet yönünden 

katılım bankaları ile farklılıkları 

yoktur. 

Paranın 

Fonksiyonları 

Bu sistemde para ticari bir ürün gibi alım – 

satıma tabi değildir. Bu nedenle katılım 

bankaları kaynak toplarken hesap sahipleri ile 

K/Z ortaklığı; kaynak kullandırırken ise; 

vadeli satış, kiralama, K/Z ortaklığına 

dayanan işlemler yapmaktadırlar. Katılım 

bankaları çeşitli bankacılık hizmetleri ile 

birlikte mal ticareti yapmaktadırlar. 

Bu sistemde para, belirli bir bedel 

karşılığında alınıp satıldığı için, 

ticari bir ürün gibi 

kullanılmaktadır. Bu nedenle 

paranın üstlendiği fonksiyon, bu 

sistemde katılım bankalarından 

farklıdır. Bankalar bankacılık 

hizmetlerinin yanı sıra para ticareti 

de yapmaktadırlar. 
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Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması (devamı) 

 

 

 

 

Fon Toplama 

- Özel cari hesap ve katılma hesabı adı 

altında fon sahiplerinden kaynak 

sağlanmaktadır. Katılım bankalarını klasik 

bankalardan ayıran hesap türü, kar zarara 

katılım hesabıdır. Burada kurum ile 

müşteri arasında bir ortaklık söz 

konusudur. - Katılım bankaları libor 

sistemi ile borçlanamazlar. Ancak, yurt 

dışından  katılma hesabı adı altında fon 

sağlayabilirler. 

- Ticari hesap ve mevduat hesabı adı 

altında önceden belirlenen faiz 

oranında mudilerden fon 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla, banka ile 

mudi arasında herhangi bir ortaklık 

ilişkisi yoktur. Borçlu – Alacaklı 

ilişkisi söz konusudur. 

- Bankalar ihtiyaç duydukları sıcak 

para ihtiyacını Libor + 2 - 3 ile 

giderebilirler. 

Fon 

Kullandırma 

- Nakit kredi kullandırılmamaktadır. Fon; 

murabaha, mudaraba, icara, musarake, 

Karz – Hasen, mal karşılığı vesaikin alım 

satımı aracılığı ile nakit değer 

kullandırılmaktadır. Katılım bankaları 

topladıkları fonları reel sektöre (üretim – 

ticaret) plase etmek zorundadırlar. 

Dolayısıyla, bu sistemde katılım bankaları 

ile fonu kullananla arasında ticari bir bağ 

vardır. Yani, katılım bankaları mal ve ticari 

amaçla gayrimenkul alım – satımı 

yapabilmektedirler. 

- Fonun kullandırılmasında projenin 

karlılığı önemlidir. 

- Fon kullanımında vade (genellikle) 

uzundur. 

 

- Basılı ve külçe altın dışında herhangi 

bir emtia ve gayrimenkul alım 

satımında bulunamazlar. Faiz 

karşılığında nakit kredi 

kullandırmaktadırlar. Bankaların 

topladıkları mevduatların nerede 

kullanıldığı banka için önemli değildir. 

Yani, para üretim dışında da 

kullanılabilmektedir. Örneğin; sabit 

getirisi olan devlet tahvilinin ya da 

hazine bonosunun satın alınması, repo 

gibi. 

- Kredinin kullandırılmasında 

müşterinin göstereceği teminat 

önemlidir. 

-Kısa vadeli fon kullandırmaları 

mümkündür. 

- Kredi sınırlaması vardır. 

Finansal 

Kiralama 

Finansal kiralama yöntemiyle müşterilerine 

doğrudan kaynak aktarabilirler. Yani, 

finansal kiralama yapma yetkileri vardır. 

Finansal kiralama yapamazlar. Fakat, 

finansal kiralama şirket kurabilirler. 
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Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması (devamı) 

Müşterilerin 

Üstlendikleri 

risk ve 

sisteme 

duyulan 

güven 

Bu sistemde müşteriler kar ve zarara ortak 

oldukları için riski önceden kabul 

etmektedirler. Dolayısıyla bu sistemde 

“güven” esastır. Yani, bu sistemde teminat 

ve ipotek kadar “ortak olunan projenin 

sağlamlığı” da önemlidir. 

Kar – zarar ortaklığı olmadığı ya da 

faiz esasına dayandığı için, risk yoktur. 

Dolayısıyla, bankacılık sisteminde 

güven konusu “teminat ve ipotek”le 

çözümlenmiştir. 

Kullandırılan 

Fonun 

Müşteriler 

açısından 

Maliyeti 

Fonu kullanan müşterinin belirli bir vade 

sonunda ödeyeceği tutar bellidir ve 

sonradan ekonomik konjonktüre göre 

değişmez. 

Bankalar zaman zaman kredi 

maliyetlerini değişik finansman 

enstrümanlarına (devlet tahvili, hazine 

bonosu vb.) endeksleyebilmektedirler. 

Bu durum kredi maliyetlerinin 

sonradan değişebilme olasılığını ortaya  

çıkarmaktadır. 

Kullandırılan 

Fonun Süresi 
Daha çok uzun süreli yatırım amaçlı 

projeleri finanse etmektedirler. 

Daha çok ticari amaçlı kısa süreli kredi 

kullandırtmaktadırlar. 

Fon 

Maliyetleri 

Özel cari hesaplarda toplanan fonların 

herhangi bir maliyeti yoktur. Yani, özel 

cari hesaplara karşılık herhangi bir ödeme 

yapılamamaktadır. Katılma hesaplarında 

ise sistem gereği fon sahibine herhangi bir 

getiri garantisi verilmemektedir. 

Fon kaynaklarının tamamının (vadeli, 

vadesiz ve ihbarlı mevduatta farklı 

olmak üzere) bankaya maliyeti vardır. 

Denetim 

Bankalar Kanunu madde 65’e göre, bu 

Kanun kapsamındaki kuruluşlar 

(dolayısıyla katılım bankaları dahil) ve 

bunların faaliyetleri, Kurumun denetim ve 

gözetimine tabidir. Kurum, bankaların 

genel kurul toplantılarına gözlemci 

sıfatıyla temsilci gönderebilir. 

Bankalar Kanunu madde 65’e göre, bu 

Kanun kapsamındaki kuruluşlar 

(dolayısıyla yatırım ve kalkınma 

bankaları ile mevduat bankaları dahil) 

bunların faaliyetleri, Kurumun denetim 

ve gözetimine tabidir. Kurum, 

bankaların genel kurul toplantılarına 

gözlemci sıfatıyla temsilci 

gönderebilir. 



110 

 

 

 

 

Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması (devamı) 

İktisadi 

Sistem 

İslam iktisadi sistemini (genel hatlarıyla) 

esas alarak faaliyet gösterirler. Fakat, 

katılım bankalarının tam anlamıyla İslami 

prensiplere göre faaliyette bulunabildikleri 

söylenemez. Bugüne kadar, faizsiz 

bankacılık “tek yasal bankacılık sistemi” 

olarak sadece İran ve Sudan’da 

uygulanabilmiştir 

- Kapitalist iktisat sistemini esas alarak 

faaliyet gösterirler. 

Kredi ve 

Diğer 

Yatırımlar 

Katılım bankalarının kredi kullandırmada 

dikkat ettikleri en önemli faktör; 

finansmanın şirkete değil, değerlendirilen 

projeye yapılmasıdır. 

Kredinin açılmasında bankaya karşı 

verilen teminat ön planda tutulur. 

Müşteri 

getirisi 

Katılım hesaplarında biriken fonların 

kullanılmasından doğan karın genel olarak 

% 80’i hesap sahiplerine dağıtılır. Tabii ki 

zarar var ise, fon sahiplerinin katılımları 

oranında zararı karşılayacakları sistemin 

esasında mevcuttur. 

Mudinin kazancı sistem gereği, oransal 

olarak önceden 

belirlenmiştir. 

İşlemlerinde 

Kullandıkları 

Finansal 

Enstrüman 

- Katılım bankaları klasik bankalar ile 

karşılaştırıldığında kullandırılan finansal 

enstrüman açısından dezavantajlıdırlar. 

Çünkü, bu kuruluşların çalışma sistemleri 

bazı enstrümanların kullanımına uygun 

olmayabilir Örneğin; tahvil ihracı gibi. 

- Bankalar, yeni geliştirilen enstrüman 

eğer karlı ise, bu enstrümanı herhangi 

bir kısıtlamaya gidilmeksizin 

kullanabilirler. Örneğin; repo, bankalar 

arası piyasa, hazine bonosu gibi kısa 

vadeli enstrümanlara bankaların 

yatırım yapmaları mümkündür. 
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Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması (devamı) 

 

 

 

Makro 

Ekonomiye 

Etkisi 

-Kayıt dışı ekonominin mutlak önlenmesi 

nedeniyle, yapılan her işlem devletin vergi 

gelirlerini artırmaktadır. 

-Kullandırılan fon, direkt olarak reel 

ekonomiye gittiği için, yatırım tutarının 

artması, istihdam kapasitesinin artması ve 

bu etkenlere bağlı olarak birçok ekonomik 

hareketliliğin ortaya çıkması söz 

konusudur. 

Kredi teminat esasına göre verildiği 

için, işlemlerin ne kadarının kayıt 

altında olduğu kontrol edilemez. 

Kullandırılan kredinin ne kadarının 

yatırım amaçlı ne kadarının tüketim 

amaçlı kullanıldığı kesin olarak kontrol 

edilemez. 

Kültürel 

Açıdan 

Bugün için gerek dünyada ve gerekse 

Türkiye’de hakim olan sistem, faiz 

temeline oturtulmuş olan kapitalist 

sistemdir. Dolayısıyla, katılım bankaları 

içinde doğdukları sisteme, kültürel yönden 

yabancıdırlar ve bu durum katılım 

bankaları için dezavantajdır. Yani, katılım 

bankaları, doğu dünyasına daha yakın olan 

Türk milletinin sahip olduğu kültür 

değerlerinin bir ürünüdür. Sonuçta katılım 

bankaları, İslam iktisadının ürünüdür 

Kapitalist sistem, faiz temeline 

oturtulan banka sistemini doğurmuştur. 

Dolayısıyla, bankalar bu sistemin öz 

evlatları durumundadır. Sonuçta, 

bankalar kapitalist iktisat sisteminin 

ürünüdür 

Reel 

Ekonomiye 

Katkı 

Katılım bankalarının dayandığı temel ilke 

ve klasik bankalardan ayrılan temel fark, 

kar ve zarara katılma esasına göre toplanan 

fonları, faizsiz yöntemlerle ticari ve sınai 

faaliyetlerde değerlendirme seklindedir. 

Bankalar topladıkları fonların bir 

kısmını reel ve üretken ekonomiye 

kazandırırken, bir kısmını da reel 

ekonomi dışında örneğin rant 

ekonomisinde 

değerlendirebilmektedirler. Hazine 

bonosu, devlet tahvili, repo da olduğu 

gibi. 
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Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması (devamı) 

 

 

Toplanan 

Fonların 

Güvencesi 

Bankacılık Kanunu’na göre, katılım 

bankalarında, gerçek kişiler adına özel cari 

ve kar ve zarara katılma hesaplarında 

toplanan tasarruflar Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu’nun güvencesi altındadır. 

(Gerçek kişiler adına özel cari ve kar ve 

zarara katılma hesaplarında toplanan 

tasarrufların kişi basına, anapara ve kar 

payı tutarının 50.000 TL’lik bölümü 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 

güvencesi altındadır. 

Toplanan fonlar “Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu” kapsamındadır. Tutar 

(50.000 TL) katılım bankalarından 

farklı değildir. (Bankalar Kanunu’na 

göre tüm kredi kuruluşları gibi 

bankalar da, nezdlerindeki tasarruf 

mevduatını sigortaya tabi kısım 

üzerinden sigorta ettirmek ve bunun 

üzerinden prim ödemek zorundadırlar.) 

Üstlenilen 

Risk 

Katılım bankalarında toplanan fonların reel 

ekonomide kullanımı esas olduğu ve 

katılım bankaları ile fon sahipleri arasında 

yatırım ortaklığı söz konusu olduğundan, 

hem katılım bankaları hem de fon sahibi 

için risk olasılığı her zaman mevcuttur. 

Klasik bankacılıkta önceden belli olan 

faiz oranı ile para toplanmakta ve kredi 

seklinde kullandırılmaktadır. 

Dolayısıyla, klasik bankacılıkta mudi 

açısından herhangi bir risk yoktur. 

Burada riski üstlenen sadece 

bankalardır. 

Dağıtılan 

Nemaların 

GVK’ya 

Karşı 

Durumları 

Katılım bankalarınca dağıtılan kar payları 

193 sayılı GVK’ya (Md. 75/12) göre, 

Menkul Sermaye iradı sayılmakta ve gelir 

vergisine tabi tutulmaktadır. 

Mevduat faizleri de 193 sayılı 

GVK’ya göre, Menkul Sermaye İradı 

sayılmakta ve gelir vergisine tabi 

tutulmaktadır. 

Getiri 

Dağıtımı 
Yasal herhangi bir sınırlama yoktur. 

Mevduat faizlerinde bazı sınırlamalar 

vardır. 
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Tablo 17: Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırması (devamı) 

 

Tabi 

Oldukları 

Meslek 

Kuruluşu 

Sektörde faaliyet gösteren katılım 

bankalarının sorunlarını ortaya koyma, 

çözüm yolları üretme, daha etkin ve 

verimli hizmet verilmesini sağlama gibi 

görevleri üstlenen. “Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği”ne üye olma 

zorunlulukları vardır. 

“Türkiye Bankalar Birliği”ne üye 

olmak zorundadırlar. 
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3.3.2 Faizsiz BES ile Faize Dayalı BES’in Karşılaştırılması 

 

Faize dayalı Bireysel emeklilik sistemi ile faizsiz yatırım araçlarına dayalı 

BES’ in arasındaki ortak noktalar ve farklılıklar aşağıda şema halinde gösterilmiştir. 

 

Tablo 18: Faizli BES ile faizsiz BES’ in karşılaştırılması. 

Bireysel Emeklilik Sistemi  Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi 

     

Fonların Oluşturulması  
Faizsiz Enstrümanlardan Oluşan 

Fonların Oluşturulması 

     

Planlar  Planlar 

     

En az 10 Yıl Katkı Payı Ödenmesi ve 

56 Yaşını Tamamlaması 
 

En az 10 Yıl Katkı Payı Ödenmesi ve 

56 Yaşını Tamamlaması 

     

Emeklilik  Emeklilik 

     

Yıllık gelir sigortası  

Faiz taahhüttü içermeyen, kar ve zarar 

katılım ve gönüllük esasına dayalı 

yıllık gelir sigortası 

Kaynak: Özbilgin, Dülgar 2010: 46 

 

Yukarıdaki Tablo 18 incelendiğinde katılım bankalarında işlerlik kazanan 

bireysel emeklilik sisteminin genel olarak diğer bankalardaki bireysel emeklilik 

sistemiyle aynı unsurları içermektedir. Ancak, farklı olarak faizsiz çalışan bireysel 

emeklilik şirketinin veya diğer emeklilik şirketlerinin çıkartmış olduğu faiz içermeyen 

yatırım araçlarından oluşan fonlara dayalı emeklilik planları mevcut olmasıdır. 
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Faiz içermeyen BES’e katılanlar bireysel emeklilik sitemi mevzuatına tabi 

olarak, sistemde en az 10 yıl katkı payı ödemiş ve 56 yaşını doldurmuş olması koşuluyla 

vergi istisnalarından yararlanarak emekli olmaktadır. Emekliliğe hak kazanılmasından 

sonra katılımcılar, birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler. 

Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü programlı geri ödeme şeklinde 

emeklilik şirketlerinden alabilirler. Faizsiz araçlarla değerlendirilen birikimlerinin bir 

kısmını alarak kalanını veya tümünü diğer şirketlerden farklı olarak faiz taahhüttü 

içermeyen, kar ve zarar katılım ve gönüllük esasına dayalı yıllık gelir sigortası 

aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde 

veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilmektedirler. 

 

Katılım bankaları ile mevduat bankalarını sundukları BES’ in şekil itibariyle 

farklılık bulunmamaktadır. Ancak içerik olarak iki noktada farklılık mevcuttur. 

Bunlardan birinci ve en önemlisi emeklilik yatırım fonlarıdır. Faizsiz BES’ de faiz 

içermesen enstrümanlar bulan emeklilik yatırım fonları mevcuttur. Ayrıca emeklilik 

aylığına hak kazanan katılımcılar faiz unsuru içermeyen yıllık gelir sigortası yaptırarak 

faiz unsurundan uzaklaşmaktadırlar. 

 

3.3.3 Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları 

 

Bireysel emeklilik yatırım fonları, yerel ve yabancı, kamu veya özel sektör 

hisse senetleri ile borçlanma senetleri, ters repo, altın ve diğer kıymetli madenler ile 

gayri menkule dayalı sermaye piyasası araçları, mevduat gibi değişik getiri ve risk 

bileşimine sahip para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle portföy 

riskinin dağıtılmasını ve etkin bir risk yönetimini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.  

 

2010 yılına oranla %19 büyüyen bireysel emeklilik fonları, 2011 yılı sonu 

itibarı ile toplam 14.301.795.430 TL net varlık değerine ulaşmıştır. Yeni kurulan ancak 

31 Aralık 2011 itibarıyla henüz halka arz edilmemiş 6 adet fon ile birlikte bu tutar 

14.345.204.854 TL’dir. 2011 yılı içinde halka arz edilen fonlarla birlikte 31 Aralık 2011 

itibarı ile halka arz edilmiş fon adedi toplamı 153’e yükselmiştir. Bu yıl halka arz edilen 
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yirmi iki adet emeklilik yatırım fonundan on biri Esnek, dördü Hisse, üçü Kamu 

Borçlanma (TL), ikişer adedi de Kamu Borçlanma (YP) ve Likit fon grubundadır. 

 

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, yatırım fonlarının ve 

emeklilik yatırım fonlarının büyüklükleri, portföy dağılımları ve ortalama vadeleri yer 

almaktadır. A ve B tipi yatırım fonları toplamı geçen yıla göre yaklaşık %2,2 

küçülürken, emeklilik yatırım fonları %19 oranında büyümüştür. Yatırım fonlarının 

ortalama vadesi %25 azalırken, emeklilik yatırım fonlarının ortalama vadesinde %53 

oranında bir artış meydana gelmiştir. 

 

Tablo 19: Türkiye’deki Yatırım Fonları Toplam Bilgileri 

 
Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu 

 

2011 yılında bireysel emeklilik fonlarında, grup bazında en yüksek getiriyi 

sağlayan Uluslararası fon grubunda %155 oranında net varlık artışı kaydedilmiştir. 2011 

yılında ile Kamu Borçlanma (YP) fon grubu %46, Esnek fon grubu %26, Hisse Senedi 

ve Likit fon grupları %17, Kamu Borçlanma (TL) fon grubu %14 ve Dengeli fon grubu 

ise %2 oranında artmıştır. 
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Tablo 20: Fon Grubuna Göre Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri ve 2011 

Yılı İçindeki Büyüme Oranları 

 
Kaynak : Sermaye Piyasası Kurumu. 

 

Katılım bankaları emeklilik şirketleriyle anlaşarak ya da kendi şirketlerini 

kurup, gelir amaçlı, büyüme amaçlı esnek ve alternatif esnek emeklilik yatırım fonları 

oluşturarak Türkiye’de emeklilik yatırım fonları içerisine girmişlerdir. Bu fonların genel 

özellik faiz getirisi hedefinin olmamasıdır. 

 

3.3.3.1 Fon Grupları Portföy Dağılımları 

 

2011 yılı genelinde, kamu borçlanma senetlerinin, konsolide dağılım içindeki 

oranı %57-72 aralığında, ters repo oranı %6-18, hisse senedi oranı %8-17 aralığında 

değişirken, 2011 yılı sonunda kamu borçlanma senetleri %61, hisse senedi ise %12 

olarak gerçekleşmiştir. Portföy dağılımları fonların günlük net varlık değerleri ile 

ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. 

 

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11/06/2010 tarih ve 
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27608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte katılım bankalarının faizsiz yatırım fonlarını 

oluşturma imkanı sağlanmıştır. 

 

Yönetmelik değişikliği ile getirilen düzenlemelerle sektörün ve yatırımcıların 

görüş ve talepleri dikkate alınarak; emeklilik yatırım fonlarının yatırım yapabileceği 

araçlar çeşitlendirilmiş, fonların portföylerindeki varlıkları daha fazla ödünç vererek 

komisyon geliri elde edebilmeleri için ödünç sınırı yükseltilmiş, mevzuat uyarınca 

yapılacak ilanlardan kaynaklanan giderleri azaltacak düzenlemeler yapılmış, türev 

sözleşmelere yatırım amaçlı taraf olmalarına imkan sağlanmış ve emeklilik yatırım 

fonlarının ölçek ekonomilerinden faydalanabilmesi için aynı fon nezdinde fon işletim 

gideri bazında pay grupları oluşturulmasına imkan sağlanmıştır. 

 

Yönetmelik değişikliği ile getirilen önemli yenilikler aşağıda sunulmaktadır. 

 

1) Fon varlıklarının katılma hesaplarında değerlendirilebilmesi: 

 

Emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilebilecek enstrümanların 

çeşitlendirilebilmesi için fon varlıklarının mevduat hesaplarının yanı sıra katılım 

bankalarının katılma hesaplarında da değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

2) İçtüzük ve izahname değişikliklerinde ilan prosedürünün kolaylaştırılması: 

 

Emeklilik yatırım fonlarının içtüzük ve izahname değişikliklerinde, 

değişikliklere ilişkin katılımcılara duyuru metinlerinin gazetelerde ilan edilmesi 

yönteminin yeniden düzenlenerek söz konusu ilan prosedürlerinin daha düşük maliyetle 

gerçekleştirilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

Değişiklikten önce içtüzük ve izahname tadillerinde katılımcıların yatırım 

kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmasını gerektiren konuların Türkiye 

çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan 

edilmesi gerekirken, Yönetmelik değişikliği ile anılan nitelikteki içtüzük ve izahname 
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değişikliklerinin emeklilik şirketinin resmi internet sitesinde ve Türkiye çapında günlük 

yayım yapan iki gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesi yeterli hale gelmiştir. 

 

3) Bazı yatırım sınırlamalarının yeniden düzenlenmesi: 

 

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, emeklilik yatırım fonu 

portföylerinin yatırım fonu katılma payları ile mevduat/katılma hesaplarında 

değerlendirilebilecek bölümüne ilişkin yatırım üst sınırları artırılmıştır. 

 

Değişiklik öncesinde emeklilik yatırım fonları, her bir yatırım fonunun 

paylarına portföylerinin en fazla %2'si olmak üzere fon portföyünün toplamda en fazla 

%10'u ile yatırım yapabiliyorken, yapılan değişiklikle bu oranların her bir yatırım fonu 

için %4'e ve toplamda %20'ye yükseltilmiştir. 

 

Öte yandan değişiklik öncesinde emeklilik yatırım fonlarının portföylerine 

dahil edilecek mevduat hesapları için her bir banka nezdinde %2 ve toplamda %10 olan 

azami portföy oranları, katılma hesaplarında değerlendirilecek fon varlıkları da bu 

sınırlara dahil olmak üzere her bir mevduat / katılım bankası nezdindeki mevduat / 

katılma hesabı için %4 ve toplamda %20 olarak belirlenmiştir. 

 

Bu konuda yapılan bir diğer değişiklik ise girişim sermayesi yatırımlarını da 

yakından ilgilendirmektedir. Değişlik öncesinde emeklilik yatırım fonları girişim 

sermayesi yatırım ortaklığı hisse senetlerine fon portföyünün en fazla %5'ine kadar 

yatırım yapabilmekteydi. Yönetmelik değişikliği ile emeklilik yatırım fonları girişim 

sermayesi yatırım ortaklığı hisse senetlerine ve mevzuat hazırlama çalışması devam 

eden girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına, fon portföyünün %20'sine 

kadar yatırım yapabilecekler. Bu değişiklik uzun vadeli bir yatırım türü olan girişim 

sermayesi yatırımlarının dünya uygulamasına da paralel olarak emeklilik yatırım fonları 

ile finanse edilme imkanını artırmaktadır. 

 

Son olarak, yapılan değişiklikle emeklilik şirketlerinin ve portföy 

yöneticilerinin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip hissedarları ile tek bir 
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topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar için getirilen 

sınırlamalar esnetilerek özellikle hisse senedi fonlarında endeks takibinin daha kolay 

yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

4) Ödünç verme sınırlarının yeniden düzenlenmesi: 

 

Emeklilik yatırım fonlarının portföylerinden ödünç verme üst sınırı yeniden 

düzenlenerek %10 olan oran %50 olarak değiştirilmiştir. Bu şekilde emeklilik yatırım 

fonlarının portföylerindeki kısa vadeli alım ve satımlara konu olmayan para ve sermaye 

piyasası araçlarından ödünç verme işlemi ile komisyon elde etme imkanları artırılmıştır. 

 

Bu konuda getirilen bir başka yenilik ise menkul kıymet yatırım fonları 

düzenlemesinde olduğu gibi ödünç işlemlerinin Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Tebliği 

çerçevesinde tezgahüstü piyasada yapılmasına imkan sağlanmasıdır. 

 

5) Vadeli işlem sözleşmelerine yatırım amaçlı taraf olunabilmesi: 

 

Emeklilik yatırım fonları mevcut durumda türev sözleşmeleri sadece koruma 

amaçlı kullanabilmekte olup, Yönetmelikte değişikliği ile, vadeli işlem sözleşmelerinin 

yatırım amaçlı kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Riskin azaltılabilmesi amacıyla, 

vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı, yatırım fonları 

düzenlemesinde olduğu gibi fon toplam değeri ile sınırlandırılmış, ayrıca yine yatırım 

fonları düzenlemesinde olduğu gibi emeklilik yatırım fonlarında da vadeli işlemlere 

yatırım amaçlı taraf olan fonlar için risk yönetim sisteminin oluşturulması zorunlu 

tutulmuştur. 

 

6) Fon işletim gideri bazında pay gruplarının oluşturulması: 

 

Yönetmelikte yapılan bir başka yenilik ile yatırım fonlarındaki uygulamaya 

paralel olarak, emeklilik yatırım fonlarında da aynı fon nezdinde fon işletim 

giderlerinde farklılaştırmaya gidilerek pay grupları oluşturulmasına imkan tanınmıştır. 

Bu şekilde, farklı fon işletim gideri uygulayabilmek için her seferinde yeni bir fon 
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kurmaya gerek olmadan diğer bir deyişle ölçek ekonomilerinden faydalanarak, aynı fon 

nezdinde farklı fon işletim giderlerine tabi pay gruplarının oluşturulması mümkün 

olacaktır. 

 

7) Bazı yatırım araçları için getirilen istisnalar: 

 

Yönetmelik değişikliği ile borsada işlem gören varlıkların alım ve satımının 

borsa kanalıyla yapılması ve fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye 

piyasası araçlarının alınması esaslarına bazı yatırım araçları için istisna getirilmiştir. Bu 

çerçevede; borsada alım ve satımlarında likiditeden kaynaklanan sıkıntıları gidermek ve 

özel sektör borçlanma araçlarının birincil ve ikincil piyasasının gelişmesine katkı 

sağlamak amacıyla; 

 

- Dış borçlanma senetlerinin (Eurobond), 

- Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarının, 

 

Borsa dışında (tezgahüstü piyasadan) fon portföyüne dahil edilmesine ve borsa 

dışında fon portföyünden çıkartılmasına imkan sağlanmıştır. Bu konuda getirilen bir 

diğer yenilik ise, emeklilik yatırım fonlarının özel sektör borçlanma araçlarının konu 

edildiği repo-ters repo işlemlerine borsada veya borsa dışında taraf olmalarına imkan 

sağlanmasıdır. 

 

8) Yeni yatırım araçları: 

 

Fon varlıklarının değerlendirilebileceği yatırım araçları konusunda getirilen bir 

diğer yenilik ise aracı kuruluş ve ortaklık varantlarıdır. Bu değişiklik ile hem fon 

portföylerinin çeşitlendirilmesine hem de yeni bir araç niteliğinde olan varantların 

piyasasının kurumsal yatırımcılar vasıtasıyla gelişmesine imkan sağlanacaktır. 
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3.3.4 Faizsiz Araçlarla Kurulan Emeklilik Yatırım Fonlarının Gelişim Düzeyi 

 

Faizsiz BES’ de kullanılan emeklilik yatırım fonlarının 2011 yılı getiri 

yüzdeleri getiri sırası, yıllık iç verim oranı çıkartılmıştır. Toplanan veriler ışığında 

faizsiz enstrümanlarla BES’ in işlerliği ve performansına dikkat çekilmiştir. 

 

 

3.3.4.1 Karşılaştırma Ölçütü Performansına Göre Emeklilik Yatırım Fonları 

Analizi [Brüt Reel Getirisi, Karşılaştırma Ölçütü Reel Getirisi Üzerinde Olan 

Fonlar] (Esnek Fonlar Hariç) (2011) 

 

Katılım bankalarının sunduğu BES için emeklilik şirketleri aracılığıyla 

oluşturulan emeklilik yatırım fonlarından esnek fonlar hariç olmak üzere, brüt reel 

getirisi, karşılaştırma ölçütü reel getirisi üzerinde olan fonlar incelenmiştir. 

 

3.3.4.1.1 Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik 

Yatırım Fonu  

 

Fon portföyünde, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için 

geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun yurtdışında ve Türkiye’de ihraç edilmiş 

her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB’de 

işlem görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelire Endeksli 

Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve 

sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Bunların dışında, hisse senetlerine ve 

katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kar 

veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş 

herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen 

fonların oluşturduğu Katılma hesabına da yatırım yapılmaktadır. 
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Tablo 21: 2011 yılı Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik 

Yatırım Fonu Performansı 

 

Getiri (%) 6,79 

Reel Getiri (%) -3,32 

Brüt Reel Getiri (FİGK ile Büyütülmüş) (%) -1,38 

Getiri Sıralaması 34 

Brüt Reel Getiri Sıralaması 33 

Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) 1,73 

Karşılaştırma Ölçütü Reel Getirisi (%) -7, 89 

Fark (Getiri – Karşılaştırma Ölçütü Getirisi)1 (%) 5,05 

Fark (Brüt Reel Getiri - Karşılaştırma Ölçütü Getirisi) (%) 6,51 

Yıllık İç Verim Oranı (%) 4,79 

Yıllık İç Verim Oranı Sıralaması 60 

Kaynak: BES 2011 Gelişim Raporu. 

 

Karşılaştırma ölçütü olarak (benchmark); %90 oranında KYD 365 günlük 

DİBS endeksi, %10 oranında İMKB Ulusal Tüm Endeksi kullanılmıştır.  

 

Tablo 22 incelendiğinde yıllar itibariyle fonun getiri oranında artış meydana 

gelmiştir. Performansı pozitif düzeydir. Ancak 2011 yılının performansının pozitif 

olması gelecek dönemler için bir gösterge niteliği taşımamaktadır. 
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Tablo 22: Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım 

Fonu Son 3 Yılın Performansı 
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1.Yıl 1,59 1,63 5,93 * - 0,05 0,18 2.032.079 0,34 600.446.269

2.Yıl 6,28 12,25 8,87 * - 0,08 0,16 2.698.700 0,35 765.853.759

3.Yıl 6,79 1,92 13,33 ** - 0,14 0,21 15.826.883 1,82 870.752.203

Kaynak: BES 2011 Gelişim Raporu. 

 

(*) Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. 

(**) Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. 

 

3.3.4.1.2 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi 

Emeklilik Yatırım Fonu 

 

18.03.2012 tarihinde kurulmuş olan Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi 

Emeklilik Yatırım Fonun portföyünde en az %80 oranında katılım bankacılığı esaslarına 

uygun Türk hisse senetleri bulundurduğundan dolayı yüksek riskli fon özelliği 

taşımaktadır. 
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Tablo 23 : Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi 

Emeklilik Yatırım Fonu Fonun Performans Bilgileri 
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1.yıl/*
** 14,53 6,30 0,98 - 0,81 0,79 1.306.347 0,25 514.009.617 

Kaynak: www.aysaemeklilik.com.tr 

 

Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Eylül 

2012 Aylık Raporundan derlenen bilgilerde sadece Fon’un halka arz dönemi olan 

28.05.2012 – 30.09.2012 ‘yi kapsamaktadır. Söz konusu aylar  içerisindeki performansı 

ve gerçekleşen değerleri görebilmekteyiz. 

 

Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 

Eylül 2012 tarihi itibarıyla; 

Gerçekleşen Getiri : 14,53% 

Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: 5,82% 

Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: 6,30% 

Nisbî Getiri :8,23%  olarak gerçekleşmiştir. 

 

3.3.4.2 Faizsiz Araçlarla Kurulan Esnek Emeklilik Yatırım Fonları 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Aralık 2004 tarihli performans sunumlarına 

ilişkin açıklamasına göre fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü 
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kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle esnek fonlarda karşılaştırma ölçütü 

belirlenmesi zorunlu değildir. Bu nedenle esnek fonlar için karşılaştırma ölçütü hesabı 

yapılmamıştır. Bu fonlara ilişkin 2011 yılı verileri aşağıda yer almaktadır. 

 

3.3.4.2.1 Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu  

 

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre borsaya kote olan 

“kamu tarafından ihraç edilen gelire endeksli borçlanma senetleri (GES)”, “kamu 

tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler” ile “katılım bankası 

hesapları” ve “İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan sanayi kuruluşları ile 

faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket hisse senetlerinden” 

oluşturulmaktadır. Yurt dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen kamu ve özel sektör 

borçlanma araçlarına “yatırım yapılabilir kredi derecesi” (S&P BBB Notu ve diğerleri 

için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi 

amaçlamamaktadır. 

 

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli 

madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş 

opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere 

dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde varlık dağılımları hisse 

senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük  kısıtları 

doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. 
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Tablo 24: Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım 

Fonu Performansı 

Halka Arz Tarihi 30.11.2010  

Getiri (%) -3,49  

Reel Getiri (%) -12,62  

Halka Arz Tarihinden İtibaren Nominal Getiri (%) -3,28 

Brüt Reel Getiri (FİGK ile Büyütülmüş) (%) -10,87  

Getiri Sıralaması 96  

Brüt Reel Getiri Sıralaması 95  

Yıllık İç Verim Oranı (%) -9,45  

Yıllık İç Verim Oranı Sıralaması 105 

Kaynak: BES 2011 Gelişim Raporu. 

 

Tablo 25: Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım 

Fonu Son 2 Yıllık Performans Bilgisi  
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2011 -3,49 - 13,33 0,43 - 17.179.343 

30.11.2010- 
31.12.2010 

0,22 - 1,31 0,02 - 409.174 

Kaynak: BES 2011 Gelişim Raporu. 

 

Fon esnek olduğundan karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. 2011 yılında 

getiri yüzdesi negatif olmuştur. Gelecek dönemlerin getirisine bir gösterge niteliğinde 

değildir. 
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3.3.4.2.2 Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım 

Fonu  

 

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, yönetmeliğin 5. maddesi 

çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen 

faizsiz bankacılık ilkelerine uygun, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilmiş her türlü 

Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB’de işlem 

görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelire Endeksli 

Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve 

sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.  

 

Bunların dışında, Türkiye’ de ve yurt dışında ihraç edilmiş hisse senetlerine, 

altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarına 

yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma 

sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri 

ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu 

Katılma - Cari Hesaplara (TL/Döviz) yatırım yapılmaktadır. 

 

Tablo 26 incelendiğinde, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle fonun gerçekleşen 

getirisi 0,27 % olup, fonun fon portföy yapısı/ yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü 

kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. Bu 

nedenle fonun, nisbi getirisi hesaplanamamıştır.  
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Tablo 26: Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu 

Performans Bilgisi 
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2.yıl 0,27 - 
13,33 

** 
- 0,07 - 501.384 1,02 49.189.569 

Kaynak: www.vakıfemeklilik.com 

(**) Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. 

 

3.3.4.2.3 Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım 

Fonu  

 

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik’in 5. maddesi 

çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen 

faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye’ de veya yurt 

dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına, hisse senetlerine, altın ve kıymetli 

madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kar veya zarara 

katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir 

getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel 

Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para cinsinden yatırım yapılmaktadır. 
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Tablo 27: Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

Performans Bilgisi 

Halka Arz Tarihi  23.02.2011 

Halka Arz Tarihinden İtibaren Nominal Getiri (%)  -13,75 

Ortalama Aylık Getiri (%)  -0,79 

Brüt Reel Getiri (FİGK ile Büyütülmüş) (%)   

Brüt Reel Getiri Sıralaması - 

Yıllık İç Verim Oranı (%)  - 

Yıllık İç Verim Oranı Sıralaması - 

Kaynak: www.vakıfemeklilik.com 

 

Kuveyt Türk katılım bankasının vakıf emeklilikle anlaşarak oluşturduğu bu 

fonun halka arz tarihi 23.02.2011’dir. Henüz yeni halka arz edilmesinden dolayı yıllık 

getirisi negatif, aylık ortalama getirisi ise % -0,79 olmuştur. İleriki yıllara bir gösterge 

olamayacağı gibi, faizsiz sabit enstrümanlar kullanılarak bu getiri oranı yükseltilebilir. 

 

Tablo 28: Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Son 

2 Yıllık Performans Bilgisi 
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1.yıl 9,99 - 1,31** - 0,81 - 109.983 0,01 765.853.759 

2.yıl -13,75 -  
13,33 

*** 
- 1,13 - 1.960.820 0,23 870.752.203 

Kaynak: www.vakıfemeklilik.com 
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(*) Fonun karşılaştırma ölçütü; Fon portföy yapısı ve yönetim stratejisi karşılaştırma 

ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle belirlenmemiştir. 

(**) Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 4 aylık ÜFE oranıdır. 

(***) Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. 

 

Tablo 28 incelendiğinde, 31.12.2011 tarihi itibariyle fonun değeri 0,009486 TL 

olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arası fonun getirisi % -

13,75’dir. 

 

3.3.4.2.4 Vakıf Emeklilik. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF  

 

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik’in 5. maddesi 

çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen 

faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye’ de veya yurt 

dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına, hisse senetlerine, altın ve kıymetli 

madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kar veya zarara 

katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir 

getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel 

Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para cinsinden yatırım yapılmaktadır. 

 

Tablo 29: Vakıf Emeklilik. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF Performans 

Bilgisi 

 

Halka Arz Tarihi  27.10.2010  

Getiri (%)  -13,37  

Reel Getiri (%)  -21,57  

Brüt Reel Getiri (FİGK ile Büyütülmüş) (%)  -20,78  

Getiri Sıralaması 112  

Brüt Reel Getiri Sıralaması 112  

Yıllık İç Verim Oranı (%) -21,74  

Yıllık İç Verim Oranı Sıralaması 112 

Kaynak: www.vakıfemeklilik.com 



132 

 

 

 

Büyüme amaçlı bu emeklilik yatırım fonunun getiri oranı % - 13,37 olmuştur. 

Reel getirisi ise – 21,78 olarak gerçekleşmiştir. Emeklilik yatırım fonunun ortalama 

getirisi negatiftir. 

 

Tablo 30: Vakıf Emeklilik. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF Son 2 Yıllık 

Performans Bilgisi 
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1.yıl  14,21  - 
1,31 

** 
- 0,72 - 844.122 0,11 765.853.759 

2.yıl  -13,37 -* 
13,33 

*** 
- 1,13 - 4.212.628 0,48 870.752.203 

Kaynak: www.vakıfemeklilik.com 

 

(*) Fonun karşılaştırma ölçütü; Fon portföy yapısı ve yönetim stratejisi karşılaştırma 

ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle belirlenmemiştir. 

(**) Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır 

 

Fonun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde net 

dönemsel getirisi - %13,37 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 1. yıl hem enflasyon oranının 

düşük olması hem de varlık değerinin düşük olması nedeniyle pozitif olarak 

gerçekleşmiştir. 
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3.3.4.2.5 Garanti Emeklilik Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu  

 

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör 

tarafından ihraç edilmiş ve İMKB’de işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı 

Senetleri/Gelire Endeksli Senetler ve benzeri faizsiz enstrümanlar, uluslararası 

piyasalarda ihraç edilmiş Amerikan Doları cinsi faizsiz tahviller, yatırım stratejisine 

uygun olarak Katılım Endeksinde yer alan hisse senetleri alınacaktır. Bununla birlikte, 

gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları ile katılım hesaplarına da yatırım 

yapılmaktadır. 

 

Tablo 31: Garanti Emeklilik Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu Performans 

Bilgisi 

 

Halka Arz Tarihi 25.06.2009 

Getiri (%) 6,16  

Reel Getiri (%) -3,88  

Brüt Reel Getiri (FİGK ile Büyütülmüş) (%) -1,50  

Getiri Sıralaması 40  

Brüt Reel Getiri Sıralaması 34  

Yıllık İç Verim Oranı (%) 5,82  

Yıllık İç Verim Oranı Sıralaması 52 

Kaynak: www.garantiemeklilik.com 

 

Türkiye Finans katılım bankasının katkılarıyla garanti emeklilik tarafından 

oluşturulan emeklilik yatırım fonun getirisi %6,16 olarak gerçekleşmiştir. Bu fonun 

pozitif olarak gerçelkelşmesinin nedeni olarak pörtföyde bulunan GES ‘lerden 

kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü bu fonlarda GES’ lerin getirisi 3 ve 6 aylık olarak 

pozitif gerçekleşmiştir. 
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Tablo 32: Garanti Emeklilik Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu Son 3 Yıllık 

Performans Bilgisi 
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1.yıl 5.48  6.53 1 0.18  986.151 0.07 1.323.745.425 

2.yıl 7.19  6.40 1 0.07  7.225.152 0.39 1.834.627.152 

3.yıl 6.16  10.45 1 0.04  22.847.800 0.97 2.345.917.558 

Kaynak: www.garantiemeklilik.com 

 

 

Fonun 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde net 

dönemsel getirisi %6.16 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu fonun 3 yıllk toplam getirisi 

enflasyon oranın sürekli artmasına karşın sürekli pozitif olmuştur. 

 

3.3.4.2.6 Asya Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu 

 

Henüz yeni kuruluna Asya Emeklilik şirketinin Bank Asya katılım bankasının 

katkılarıyla oluşturmuş olduğu emeklilik yatırım fonuna ait bilgilere yer verilmiştir. 
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Tablo 33: Asya Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonun Performans Bilgileri 
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4,33  -  0,98  - 0,31  -  1.902.980  0,37  514.009.617  

Kaynak: www.asyaemeklilik.com 

 

Söz konusu emeklilik yatırım fonun kuruluş tarihi 18.03.2012 dir. Fon yeni 

olmasına karşın hisse senetleri, sukuk ve katılım hesaplarına yapılan yatırımlar 

neticesinde 30.09.2012 tarihli fon getirisi %4,33 olarak  pozitif olmuştur. 

 

3.3.4.2.7 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonu 

 

Fon 18.03.2012 tarihinde kurulmuş olup, katılım bankacılığı esaslarına uygun 

olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve muhafazakâr bir 

yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı 

hedeflemektedir. Asya emeklilik yatırım fonun oluşturmuş olduğu esnek emeklilik 

yatırım fonun performans bilgilerine yer verilmiştir. 
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Tablo 34: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik 

Yatırım Fonun Performans Bilgileri 
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3,65  -  0,98  -  0,28  -  4,258,506  0,83  514.009.617  

Kaynak: www.asyaemeklilik.com 

 

Söz konusu emeklilik yatırım fonun yeni olmasına karşın hisse senetleri, 

sukuk, katılım hesaplarına, VDMK ve altın fonlarına yapılan yatırımlar neticesinde 

30.09.2012 tarihi itibariyle fon getirisi % 3,65 olarak gerçekleşmiştir. 

 

3.3.4.2.8 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek 

Emeklilik Yatırım Fonu 

 

Fon Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup 18.03.2012 

tarihinde kurulmuştur. Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı 

yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede 

istikrarlı getiri elde edilmesi esastır. Değişen piyasa koşullarına göre Fon, katılım 

bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran 

ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı 

önceden belirlenmez.  Fon portföyü ağırlıklı olarak Dolar cinsinden sukuk ve katılım 

esaslarına uygun olan diğer yurt dışı borçlanma senetlerinden, İMKB Katılım Endeksi 
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kapsamında olan ve İMKB Katılım endeksi esaslarına uyumlu olmasına rağmen 

büyüklük sebebiyle endeks dışında kalmış olan hisse senetlerinden, altın borsa yatırım 

fonu ve menkul kıymet yatırım fonlarından ve de katılım bankalarında açılacak (kara ve 

zarara) katılım hesaplarından oluşturulmaktadır. 

 

Asya emeklilik yatırım fonun oluşturmuş olduğu büyüme amaçlı grup esnek 

emeklilik yatırım fonun performans bilgilerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 35: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek 

Emeklilik Yatırım Fonu Performans Bilgileri 
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2,65 -  0,98 -  0,40  -  2.722.939 0,53 514.009.617  

Kaynak: www.asyaemeklilik.com 

 

Söz konusu emeklilik yatırım fonun yeni olmasına karşın değişen piyasa 

koşullarına göre yapılan yatırımlar neticesinde 30.09.2012 tarihli fon getirisi 2,65 olarak 

pozitif olmuştur. 
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3.3.5 BES’ de Emeklilik ve Yıllık Gelir Sigortası  

 

 

BES, bireylerin emeklilik yaşına kadar geçen birikim sürecini içeren bir 

sistemdir. Yıllık gelir sigortaları ise BES’ in devamında emekli olacak katılımcıların 

emeklilik maaşı almasını sağlayacak bir sigorta ürünüdür (Eriş, 2008: 28 ). Katılımcı, 

sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını 

tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, 

bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten 

ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş 

bağlanmasını talep edebilir. Katılımcının bu madde kapsamında birikimlerin 

ödenmesini talep etmesi veya başka bir şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir 

sigortası sözleşmesi yapması halinde, hesabındaki birikimler herhangi bir kesinti 

yapılmadan yazılı bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde kendisine 

ödenmekte veya ilgili şirkete aktarılmaktadır. 

 

07 Nisan 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu’nun 6. maddesinde “Yıllık gelir sigortası, toplu veya berili süreler 

içinde yapılan katkılara göre sigortalının yaşaması halinde hemen veya bellli bir süre 

sonra başlayan, sigortalıya veya lehdarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan 

düzenli ödemelerdir.” şeklinde tanım yapılmıştır. Emeklinin alacağı gelirin düzeyi 

başlangıçta sigorta şirketiyle / emeklilik şirketiyle yapılan sözleşmede belirtilmektedir. 

Sözleşmede esas olan nokta ise emekli ne kadar yaşarsa yaşasın sigorta şirketinin 

önceden belirlenmiş geliri ödemek zorunda olmasıdır. Böylece sigorta şirketi 

emeklilinin bu geliri almak için ödemesi gereken primi hesaplarken emeklinin kaç yıl 

yaşabileceğini ve şirketin de elde ettiği bu tek prim geliriyle bu dönemde ne kadar faiz 

kazanabileceğini dikkate alır (Eriş, 2008: 29 ). 

 

Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı, aylık, üçer 

aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, 

yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu 

rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve 
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yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren 

hallerin ve ilgili diğer hususlar yıllık gelir sigortası sözleşmesinde belirtilmektedir. 

 

Her ödeme, yatırılan paradan kazanılan faiz ve emekliin yatırdığı anaparanın 

geri ödenen kısmı şeklinde iki faktörün bileşimi olarak görülebilir. Bu durumda (Sigorta 

şirketinin masrafları ve karı da dikkate alınmazsa) emekli, beklenen ömür sürei boyunca 

yaşarsa, düzenli yıllık gelir sigorta ödemeleriyle başlangıçta yatırmış olduğu anaparının 

tamamı kendisine geri ödenmiş olacaktır.  

 

Faizsiz BES’lerde ise emeklileğe hak kazanan katılımcılar bireysel emeklilik 

hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini ya da 

yapacağı Faiz taahhüttü içermeyen, kar ve zarar katılım ve gönüllük esasına dayalı yıllık 

gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. 

Emeklilik şirketleri sistemde 10 yılını geçirmiş ve emekliliğe hak kazanmış 

katılımcılara faiz içermeyen kar ve zarara katılıma dayalı sigorta sismetim geliştirip 

aylığa bağlayacaklardır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de finansal piyasaların büyük bir 

oranını bankacılık sektörü oluşturmaktadır. Türkiye’de bankacılık sektörü içerisinde 

katılım bankaları son yıllarda hızla yükselen bir ivme kazanmıştır. Çalışmanın ilk 

bölümünde Türkiye’deki bankaların faaliyet alanları, fon kullanım ve kullandırma 

şekilleri ve yeni sunulan hizmetler açıklanmıştır. 

 

Katılım bankaları kuruluş amaçlarını ve vermiş oldukları hizmetleri kar – zarar 

ortaklığını dikkate alarak gerçekleştirmektedir. Katılım bankalarının ticari bankalardan 

önemli bir farkı kar – zarar ortaklığı uygulamasından doğmaktadır. Ticari bankalar 

kredi kullandırırken ya da fon toplarken faiz (risk olmayan) söz konusuyken katılım 

bankalarında ise kar – zarar ortaklığı (riski olan) kurulmasıyla değişken kar payları 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Katılım bankaları fon toplama yöntemleri olarak katılma hesapları ve cari 

hesapları kullanmaktadırlar. Katılma hesaplarının özüne bakıldığında ise; yatırılan 

fonların değerlendirilmesinde önceden belirlenen bir kar-zarar garantisinin 

verilemeyeceği ve anaparanın da garanti edilemeyeceği görülmektedir. Katılım 

bankaları, katılma hesaplarına yatırılan fonları farklı değerlendirme yöntemleri 

kullanarak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yapılan yatırımlar sonucunda zarar etme 

ihtimali söz konusudur ve anapara garantisi de verilmemektedir. Ancak 07/11/2006 

tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım 

Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair 

Yönetmeliğin 4. Md-(b) fıkrasında katılma hesaplarına yatırılan fonların 50.000 TL’lik 

kısmı garanti altına alınmıştır. Yani katılma hesaplarına yatırılan fonların 50.000 TL’lik 

kısmı risk dışına çıkartılmıştır. Riskin olmadığı yatırımlarda da faiz söz konusudur. 

Çünkü faizin temel niteliği yapılan yatırımlarda zarar ihtimalinin bulunmamasıdır (Sayı, 

1987: 32). Yatırılan fonun belli bir kısmının zarar edilse dahi geri verilme garantisi 

altında yapılan yatırımların ve getirilerinin de faiz olarak nitelendirileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca katılım bankaları fon toplama yöntemi olarak bireysel 
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emeklilik sistemi ve kira sertifikaları (sukuk) yönteminide kullanmaktadırlar. Yapılan 

mevzuatsal değişikliklerle artık katılım bankalarının fon ihtiyaclarına büyük oranda 

kaynak olacak yöntem kira sertifikalarıdır. BES de atıl kalan fonların sisteme 

girmesinde büyük rol oynamaktadır.  

 

Ticari bankaların uzun zamandan beri müşterilerine sunduğu bireysel emeklilik 

hizmeti son yıllarda katılım bankalarında işlerlik kazanmıştır. Bireysel emeklilik 

sistemiyle ilgili ülkemizde, sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak hazırlanan 

“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu”, 7 Ekim 2001 tarihinde 

yürürlüğe girmiş ve sistemle ilgili olarak adı geçen kanunu tamamlayıcı nitelikte çok 

sayıda mevzuat düzenlemesi yapılmıştır. Kanun bireyler için, emekliliğe yönelik 

tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek gelir sağlayarak, 

refah düzeylerinin yükseltilmesi amacını gütmektedir. Aynı zamanda, piyasalar 

açısından ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak, istihdamın arttırılması ve ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bireysel emeklilik sistemi, kamu sosyal 

güvenlik sisteminin özelleştirilmesi değil, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı 

nitelikte, gönüllü katılıma dayalı ek bir sistemdir. 

 

Katılım bankaları kanuni düzenlemelerle birlikte topladıkları fonların 

değerlendirilmesi için yeni yöntemlere de yönelmişlerdir. Bu yöntemler Hazine 

Müsteşarlığı’nca çıkartılan ve bazı Kamu İktisadi Teşekküllerinden genel bütçeye 

aktarılacak hasılat paylarına endekslenen Gelire Endeksli Senetler (GES), Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun (SPK) uygulamaya koyduğu kira sertifikası, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası’sında (İMKB) Ocak 2011’de açıklanan katılım endeksi ve altın 

yatırım fonları olarak sıralanabilir.  

 

Katılım bankalarının yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdiği GES’lerin 

niteliği konusunda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Gelire Endeksli Senetlerin yatırımcılara 

sağlayacağı getirilere baz teşkil eden hasılat paylarının, yıl içerisinde değişiklik 

göstermesi durumunda yatırımcıları korumak amacıyla her bir kupon ödemesine ilişkin 

asgari gelir tutarı belirlenmiştir. Aynı şekilde, yıl içerisinde elde edilecek hasılat 

paylarında öngörülenin üzerinde tahsilat gerçekleşmesi durumunda, ortaya çıkabilecek 
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ödeme miktarının öngörülenin üzerinde oluşmasını önlemek amacıyla, satılan senet 

karşılığı dağıtılacak azami gelir tutarı da açıklanmaktadır. GES’ lerin bu özellikleri 

incelendiğinde üst sınır konması uygun olmakla beraber alt sınır konması ve “belli bir 

kârın garanti edilmesi” kar-zarar ortaklığı prensibine ters düşmektedir. Bu senetleri, 

faize karşı hassasiyeti olan yatırımcıların alması istendiğine göre “normal durumlarda 

zararın muhtemel olmaması” GES’lerin uygun bir enstürüman olmadığını ortaya 

koymak adına yeterli olacaktır. Yatırımcılar satın aldıkları enstürümanlardan spesifik 

gelirler elde ederler. Örneğin hisse senedi yatırımcıları; kâr  etmenin yanında zarar da 

muhtemeldir. Ancak GES’lerde zarardan asgari bir korunma limiti söz konusudur. Bu 

da GES’ leri faizsiz yatırım enstrümanı olmaktan çıkarmaktadır. GES’lerin faizsiz bir 

enstrüman olmadığnın göstergesi Hazine’nin minumum getiri garantisi vermesi 

ilkesidir. Hazine’nin bu menkul değeri ihraç ederken yatırımcıya getirisinin belli bir 

seviyenin (% 3,5-4) altına düşmeyeceğine yönelik bir garanti vermesinin kâr-zarar 

ortaklığını kaldırdığı düşünülmektedir. 2011 yılı itibariyle emeklilik fonları içindeki 

GES’lerin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 65 milyon TL düzeyinde bulunuyor. 

 

GES'ler ilk çıkarıldığında "endekslendikleri gelir kaynakları" helal gelirlerin 

kaynakları olduğu ve devletin bu kaynaklardaki hakkını senet mukabilinde satın alana 

devrettiği göz önüne alındığında faizsiz enstrüman olduğu değerlendirilmektedir. Söz 

konusu gelir kaynakları şunlardır: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet 

Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti 

Genel Müdürlüğü (KIYEM). Bu kurumlardan bütçeye aktarılan hasılat payları, GES’ler 

aracılığıyla mali bir hakkın devri yoluyla "senet alanlara" devredilmiş olmaktadır. 

Ancak bu senetlerin "devletin borçlanma enstrümanlarını çeşitlendirme" amacıyla ve 

borçlanma mahiyetinde olmaması, devletin hakkı olan bazı helal gelirlerin "senet 

mukabilinde bedeli ile geçici devri" mahiyetinde olmadığı anlaşılmaktadır. GES’ler 

yatırımcısına minimun bir kar garantisi sağladığından dolayı faizli borçlanma aracı 

olarak nitelendirilmektedir. GES’ler bu yönüyle devlet tahvili gibi işlev görmektedir.  

 

Katılım bankalarının bireysel emeklilik fonlarında biriken tasarrufların büyük 

bir bölümünü GES’lerle değerlendirildiği düşünüldüğünde, bu durum emeklilik yatırım 

fonlarını faiz tehlikesiyle yüzyüze getirmiştir. GES’lere yatıralan fonların “faiz 
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tehlikesinden” arındırılması için devlet tarafından çıkartılacak olan sukuklarla 

değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Ancak ilk aşamada katılım bankaları 

pörföyünde yer alan GES’lerin çıkartılacak olan sukuklarla takas edilmesi gündeme 

gelmesi gerekmektedir. Devlet tarafından çıkartılacak olan sukukların özellikleri 

itibariyle hem uzun vadeli hem de faizsiz sabit getiri elde etmeye yönelik bir yatırım 

aracı olmaktadır. Devlet ise sukuklar sayesinde büyük yatırım projelerine finans 

kaynağı oluşturacaktır. 

 

Katılım bankaları, müşterilerine sunduğu bireysel emeklilik sisteminin 

işleyişinde, sadece bir katılım bankası haricinde diğer tüm katılım bankaları kendi 

emeklilik şirketlerini kurmak yerine faizli yatırım fonları oluşturan emeklilik 

şirketleriyle anlaşarak toplanan fonları faizsiz enstürümanlardan oluşan emeklilik 

yatırım fonlarıyla değerlendirmektedir. 

  

Ancak katılım bankalarının faiz ile yatırım fonları oluşturan şirketlerle 

anlaşarak bu şirketlere yatırımlarını değerlendirilmesi için belli bir oranda komisyon 

vermesi, emeklilik yatırım fonlarının %100 faizsiz bireysel emeklilik hizmeti sunmakta 

olduklarına gölge düşürmektedir. Çünkü faizsiz bireysel emeklilik sisteminde her ne 

kadar yatırım pörtföyü faizsiz enstrümanlardan oluşsada faizli çalışan emeklilik 

şirketleriyle anlaşma yoluna gitmek sisteme bu şirketleri dahil edilmesi sistemin faizsiz 

işlemediğinin bir göstergesi olabilmektedir.  

 

Katılım bankaları kendi uzman kadrolarını oluşturarak kendi emeklilik 

şirketlerini kurması faizsiz emeklilik sistemine yeni bir katkı sağlayacak ve sisteme 

dahil olan yatırımcılar güvenle faizsiz emeklilikten yararlanacaktır. Katılım 

bankalarında oluşturulan bireysel emeklilik sistemi ticari bankalardaki sisteme 

benzemektedir. Ancak, farklı olarak faizsiz çalışan bireysel emeklilik şirketinin veya 

diğer emeklilik şirketlerinin çıkartmış olduğu faiz içermeyen yatırım araçlarından 

oluşan fonlara dayalı emeklilik planları mevcut olmasıdır. 

 

Faiz içermeyen BES’ e katılanlar bireysel emeklilik sistemi mevzuatına tabi 

olarak, sistemde en az 10 yıl katkı payı ödemiş ve 56 yaşını doldurmuş olması koşuluyla 
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vergi istisnalarından yararlanarak emekli olmaktadır. Emekliliğe hak kazanılmasından 

sonra katılımcılar, birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler. 

Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü programlı geri ödeme şeklinde 

emeklilik şirketlerinden alabilirler. Faizsiz araçlarla değerlendirilen birikimlerinin bir 

kısmını alarak kalanını veya tümünü diğer şirketlerden farklı olarak faiz taahhüttü 

içermeyen, kar ve zarar katılım ve gönüllük esasına dayalı yıllık gelir sigortası 

aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde 

veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilmektedirler. 

 

Katılım bankaları ile mevduat bankalarını sundukları BES’ in şekil itibariyle 

farklılık bulunmamaktadır. Ancak içerik olarak iki noktada farklılık mevcuttur. 

Bunlardan birincisi ve en önemli olanı emeklilik yatırım fonlarıdır. Faizsiz BES’ de faiz 

içermeyen enstrümanlara dayalı emeklilik yatırım fonları mevcuttur. İkinci olarakda 

emeklilik aylığına hak kazanan katılımcılar için faiz unsuru içermeyen yıllık gelir 

sigortası yaptırarak faiz unsurundan uzaklaşılarak emeklilik aylığı bağlanmaktadır. 
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EKLER 

 

 

EK 1: 31.03.2011 İtibariyle Türkiye’de Faaliyet Gösteren Banka, Şube ve Personel 

Sayıları 
  Banka Şube  Personel   Banka Şube  Personel 
  Sayısı Sayısı Sayısı   Sayısı Sayısı Sayısı 

Sektör Toplamı 44 9.581 180.038 Yabancı Sermayeli Bankalar 16 1.849 37.834 

Mevduat Bankaları 31 9.539 174.622 Arap Türk Bankası A.Ş.   6 251 

Kamu Sermayeli Bankalar 3 2.793 47.974 Bank Mellat   3 56 

T. C. Ziraat Bankası A.Ş.   1.408 23.695 Citibank A.Ş.   37 2.190 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.   734 13.258 Denizbank A.Ş.   512 8.860 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.   651 11.021 Deutsche Bank A.Ş.   1 99 

Özel Sermayeli Bankalar 11 4.896 88.565 Eurobank Tekfen A.Ş.   57 919 

Adabank A.Ş.   1 46 Finans Bank A.Ş.              505 11.853 

Akbank T.A.Ş.   912 15.400 Habib Bank Limited                         1 16 

Alternatif Bank A.Ş.   56 1.093 HSBC Bank A.Ş.   334 6.610 

Anadolubank A.Ş.   86 1.863 ING Bank A.Ş.   327 5.664 

Şekerbank T.A.Ş.   266 3.462 JPMorgan Chase Bank N.A.   1 47 

Tekstil Bankası A.Ş.     44 900 Millennium Bank A.Ş.   18 319 

Turkish Bank A.Ş.   21 274 Sociéte Générale (SA)   16 274 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.   603 9.945 The Royal Bank of Scotland 
N.V. 

  3 130 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.   880 16.717 Turkland Bank A.Ş.   27 504 

Türkiye İş Bankası A.Ş.   1.159 24.428 WestLB AG   1 42 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.   868 14.437 Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları

13 42 5.416 

Tas.Mevd.Sig. Fon.Devr. 
Bankalar 

1 1 249 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.   6 341 

Birleşik Fon Bankası A.Ş.   1 249 BankPozitif Kredi ve Kalkınma 
Bankası A.Ş. 

  2 283 

    Credit Agricole Yatırım Bankası 
Türk A.Ş. 

  1 20 

    Diler Yatırım Bankası A.Ş.   1 18 

    GSD Yatırım Bankası A.Ş.   1 29 

    İller Bankası   19 3.004 

    İMKB Takas ve Saklama 
Bankası A.Ş.  

  1 211 

    Merrill Lynch Yatırım Bank 
A.Ş. 

  1 30 

    Nurol Yatırım Bankası A.Ş.   2 46 

    Taib Yatırımbank A.Ş.   1 17 

    Türk Eximbank   2 352 

    Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.   1 705 

    Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası A.Ş. 

  4 360 
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EK 2 : 31 Mart 2012 İtibariyle Türkiye’de Faaliyet Gösteren Banka, Şube ve Personel 
Sayıları 

  Banka 
Sayısı 

Şube 
Sayısı* 

Personel 
Sayısı 

  Banka 
Sayısı 

Şube 
Sayısı* 

Personel 
Sayısı 

Sektör Toplamı 44 9.886 181.415 Yabancı Sermayeli 
Bankalar 

16 1.938 36.917 

                

Mevduat Bankaları 31 9.844 176.617 Arap Türk Bankası A.Ş.   7 264 

        Bank Mellat   3 58 

Kamu Sermayeli Bankalar 3 2.936 50.194 Citibank A.Ş.   37 2.240 

        Denizbank A.Ş.   589 9.791 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası A.Ş. 

  1.462 24.456 Deutsche Bank A.Ş.   1 108 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.   784 13.513 Eurobank Tekfen A.Ş.   60 947 

Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O. 

  690 12.225 Fibabanka A.Ş.   22 477 

        Finans Bank A.Ş.              522 10.904 

Özel Sermayeli Bankalar 11 4.969 89.270 Habib Bank Limited                1 16 

        HSBC Bank A.Ş.   329 6.015 

        ING Bank A.Ş.   319 5.105 

Adabank A.Ş.   1 42 JPMorgan Chase Bank 
N.A. 

  1 55 

Akbank T.A.Ş.   936 15.472 Sociéte Générale (SA)   16 298 

Alternatif Bank A.Ş.   63 1.178 The Royal Bank of 
Scotland N.V. 

  3 104 

Anadolubank A.Ş.   88 1.910 Turkland Bank A.Ş.   27 494 

Şekerbank T.A.Ş.   272 3.543 WestLB AG   1 41 

Tekstil Bankası A.Ş.     44 844         

Turkish Bank A.Ş.   20 288 Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

13 42 4.798 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.   508 9.273         

Türkiye Garanti Bankası 
A.Ş. 

  920 16.990 Aktif Yatırım Bankası A.Ş.   7 381 

Türkiye İş Bankası A.Ş.   1.209 24.764 BankPozitif Kredi ve 
Kalkınma Bankası A.Ş. 

  1 127 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.   908 14.966 Credit Agricole Yatırım 
Bankası Türk A.Ş. 

  1 16 

        Diler Yatırım Bankası A.Ş.   1 19 

Tas.Mevd.Sig. Fon.Devr. 
Bankalar 

1 1 236 GSD Yatırım Bankası A.Ş.   1 27 

        İller Bankası   19 2.480 

Birleşik Fon Bankası A.Ş.   1 236 İMKB Takas ve Saklama 
Bankası A.Ş.  

  1 216 

        Merrill Lynch Yatırım 
Bank A.Ş. 

  1 34 

        Nurol Yatırım Bankası 
A.Ş. 

  2 43 

        Taib Yatırımbank A.Ş.   1 14 

        Türk Eximbank   2 391 

        Türkiye Kalkınma Bankası 
A.Ş. 

  1 703 

        Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası A.Ş. 

  4 347 

*Yurtiçi ve yurtdışı şube sayıları toplamından 
oluşmaktadır. 
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EK 3: Türk Mali Sektörünün Büyüklüğü 

Kaynak:  www.tkbb.org.tr 

 

 

S. 
Nu. SEKTÖR BAŞLIKLARI KURULUŞ 

SAYISI 
AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ

MİLYAR TL PAYI (%) 

1 BANKALAR  49 908.6 %88.1 

2 FİNANSAL KİRALAMA 
ŞİRKETLERİ 46 14.2 %1.3 

3 FAKTORİNG 
ŞİRKETLERİ 81 12.3 %1.2 

4 TÜKETİCİ FİNANSMAN 
ŞİRKET. 10 4.7 %04 

5 SİGORTA ŞİRKETLERİ 57 48,8 %4,7 

6 MENKUL KIYMET 
ARACI  KUR. 103 6.4 %0,6 

7 MENK. KIYM. YAT. 
ORTAKLIKLARI 33 0.7 %0,1 

8 MENK. KIYM. YATIRIM 
FONLARI - 29.8 %2.9 

9 GAYRİMENKUL YAT. 
ORT.

 
 14 4.7 %0,5 

10 GİRİŞİM SERMAYESİ 
YAT. ORT. 2 0.2 %0,0 

11 VARLIK YÖNETİM 
ŞİRKETLERİ 6 0.5 %0,0 

TOPLAM (Haziran 2010) 401 1.030.9 %100 


