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Faizsiz bankacılık
sistemiyle hizmet sunarak,

Türkiye ekonomisine büyük
katkı sağlayan katılım bankacılığı

30 Eylül 2011 tarihi itibariyle;
aktifte 53,5 milyar TL ile sektörde % 

4,4 paya, mevduatta 37 milyar TL 
ile sektörde % 5,3 paya, kredilerde 
ise 39 milyar TL ile sektörde % 5,7 

paya sahip. Şube sayısı 670
çalışan sayısı ise 14.000



 

Hocaların hocası olarak bilinen 
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 1926 
yılında Makedonya'nın İştip 

kasabasında doğdu. Ailesi ile birlikte 
1934'te İstanbul'a göç etti.

Yüksek öğrenimini Ankara Ü. Siya-
sal Bilgiler Fakültesi İdari Şube kısmın-
da (1947) tamamladı. 1953 tarihin-
de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde asis-
tan oldu ve tam 40 yıl aralıksız bir 
şekilde bu üniversitede doktor, do-
çent, profesör(1965) ve kürsü baş-
kanı(1979) olarak görev yaptı. Su-
udi Arabistan'daki Melik Abdülaziz 

Üniversitesi'nde misafir öğretim üye-
si, Sakarya Üniversitesi''nde de İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ku-
rucu dekanı olan Zaim, 1998 yılında 
emekli olarak yarım asırlık akademik 
hayatını tamamladı. Zaim, 1998-2000 
yıllarında  da YÖK üyeliği yaptı.

Çalıştığı süre boyunca binlerce öğ-
renci ve bilim adamı yetiştiren ve bu 
nedenle hocaların hocası olarak anı-
lan Prof. Zaim'in akademi ve fikir dün-
yasındaki ünü tüm dünyaya yayılmış 
bulunuyor.Makedonya'nın İştip kasa-
basında 1926 yılında dünyaya gelen 
ve burada Türklere yönelik baskıların 

ardından ailesiyle birlikte 1934 yılında 
Türkiye'ye göç eden Prof. Dr. Sabahat-
tin Zaim, yüksek öğrenimini Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitir-
di. Okulun ardından 6 yıl kaymakamlık 
yapan Prof. Dr. Zaim, 1953 yılında asis-
tan olarak girdiği İstanbul Üniversite-
si İktisat Fakültesi'nde 40 yıl boyunca 
görev yaptı.

5 çocuk babası, 10 torun sahibi 
olan 2007 yılı sonunda hayata veda 
eden Prof. Dr. Sabahttin Zaim hoca-
mız, bugüne kadar yetiştirdiği öğren-
ciler ve iktisat alanındaki ''duayenliği'' 
nedeniyle hep saygı gören bir isimdi.

20. asrn son çeyreğinde, İslam 
ülkelerinde petrol çknca zen-
gin oldu bir ksm. Ve bu ülke-

lerde bir kalknma hamlesi başlad. 
75 yllarnda İslam Konferans ku-
rulmuştu. Onla beraber danşmanlara 
sordular İslam dünyasnda ve bir İsla-
mi  nans kurumu kurulabilir mi diye. 
Ve işte bunun üzerine Cidde’de İslam 
Kalknma Bankas kuruldu.  Bu mo-
delde dendi ki; dört işlemde model 
olarak çalşlrsa bizim inançlarmz-

la bir tenakuz arz 
etmez. Onlar da 
nedir?

Birincisi murabaha commerce, 
trade yani ticaret yapma. İkincisi mu-
darabe, yani profit and loss sharing, 
kar-zarar ortaklğ. Üçüncüsü icare, 
yani leasing, kiralama. Dördüncüsü 
şerike, yani equity, ortaklk. Böyle-
ce bu dört işlemi yapabilirsiniz dedi-
ler ve böylece bu müessese kuruldu. 

Faizsiz modelde ya ticaret, 
ya yatrm, ya ortaklk yapars-
nz, ya da hizmet üretirsiniz bu-
nun dşnda gelir sağlayamazsnz.

Zira, faizsiz bankaclkta mevdu-
atn miktarnn hiç ehemmiyeti yok-
tur. Beş lira, on lira, yüz lira, ne ka-
dar olursa olsun; bütün tasarruf-
lar toplandğ zaman karşlkl iş-
birliği gerçekleşecek ve ülkenin iş-
gücü hacmi harekete geçecektir. 

Faizsiz bankaclkta gaye, halkn 
bütün tasarruflarnn iktisadi haya-
ta kanalize edilmesi ve riskin pay-
laşlmasdr. Faizsiz banka sahipleri 
açsndan kâra baktğmzda ise, kâr 

hizmet için gereklidir, bizatihi hedef 
değildir. Katlm bankalar sadece ve 
sadece para kazanmak için kurulmaz. 
Asl gaye kar etmek değil, hizmettir. 
- Reel ekonominin kalknmasna hiz-
met,
- Sermayesi olmayan, yetmeyen mü-
teşebbise yardmc olmak,
-Tabandan toplanan paray tabanda-
ki işletmelerin (KOBİ’lerin) emrine 
vermek.
- Katlm bankalarn, yatrm 
bankalar haline dönüştürmek.

Bahsedilen hizmetlerin daha iyi 
tesisi için katlm bankalarn köy-
lere, kasabalara ve yastk altna yö-
neltmek gerekir.  Zira, katlm ban-
kalarnn rakibi yastk alt ve altndr. 

Katlm bankaclğnn başar-
s için şartlar güven ve yaygnlk-
tr. Yaygnlk için coğrafyaya yayl-
mak gerekir. Bunun için birleşmek, 
tek çat altnda birleşmek gerekir.

Faizsiz bankacılık fikrinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Sabahattin Zaim,
bugün Katılım Bankacılığı olarak bilinen sistemin Türkiye’de hayat
bulmasında önemli katkılar sağlamıştı. İşte , “Hocaların Hocası” olarak
bilinen Prof, Dr. Zaim’in, katılım bankalarına ilişkin fikirleri...

Prof. Dr. Sabahattin Zaim

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kimdir?

1 KATILIM BANKACILIĞI 26 YAŞINDA

Katılım bankacılığının başarısı
riskin paylaşılmasına dayanır
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Fahrettin Yahşi 
Türkiye Katılım Bankaları

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Katlm Bankala-
r Birliği Başkan olarak 
26. ylnda sektörün per-

formansn analiz eder misiniz?
Katlm bankaclğ sizin de bildi-

ğiniz üzere, 1983 Aralk aynda ya-
ymlanan 83/7506 sayl “Özel Fi-
nans Kurumlarnn Kurulmas, Faa-
liyetleri ve Tas yelerine İlişkin Esas 
ve Usullere Dair Bakanlar Kurulu 
Karar” ile, bu karara dayanlarak 
çkarlan alt düzenlemelerle ilk kez 
1985 ylnda kuruluş çalşmalarn 
tamamlayan körfez kökenli Albara-
ka Türk ve Faisal Finans kurumla-
r ile faaliyete başlad. Bilindiği gibi 
katlm bankalar, esas itibariyle faiz 
hassasiyeti sebebiyle banka sistemi-
ne dâhil olmayan âtl kaynaklarn 
ekonomiye kazandrlmasnda bir 
çözüm olarak hayata geçti. 90’lar-
dan 2000’lere kadar katlm ban-
kaclğ gelişme dönemini geçirdi. 
1999 Aralk aynda çkarlan 4491 
sayl kanunla yürürlükte olan 
4389 sayl Bankalar Kanunu’nun 
20. maddesine eklenen 6. fk-
ra ile ana fonksiyonlar itibariy-

le Bankalar Kanunu kapsamna al-
nan özel  nans kurumlar, bu sa-
yede banka ünvann aldlar. Daha 
sonra yaplan çeşitli düzenlemeler-
le bugünkü kimliklerine kavuştular. 

Katlm bankalarnn ana faali-
yet alan, reel sektörü  nanse et-
mek. Bu çerçevede bankalarmz 
fon toplama ve kullandrma faali-
yetlerini her geçen süreçte gelişti-
rerek bölgesel ve ülkesel kalknma-
ya katkda bulunmuştur. Birey ve iş-
letmelerin yatrm yapma süreçleri-
ni hzlandrmştr. Riskin farkl ikti-
sadi sektörlere dağtlmasyla istik-
rar ve güvenirlik ortam oluşturuldu. 

Katlm bankalarnn Türkiye’de 
işletmelerin yaklaşk % 90’n oluş-
turan Küçük ve Orta Boy İşletmele-
re (KOBİ) yönelik  nansman deste-
ği Aralk 2010 itibariyle toplam ban-
kaclk sektöründe % 8,8 seviyesini 
yakalad. Sektörel olarak baktğ-
mzda, % 17’lik bir payla inşaat sek-
törü katlm bankalarnca en fazla 
desteklenen sektör durumunda. Top-
tan ticaret % 12, konut % 10, tekstil 
% 7, gda % 5, metal % 4, perakende 

ticaret % 3, elektrik, gaz dağtm % 
3, enerji üretimi % 3, kredi kart % 3 
olarak  nanse ediliyor. İnşaat şem-
siyesi altnda en az 250 alt sektör 
desteklenmekte, kalan % 33’lük pay 
ise yaklaşk 50 farkl sektöre dağ-
tlyor. Finansmanda birçok kanal-
dan hareket edilerek yaygnlk sağ-
land, böylece farkl girişimcilere de 
kaynaklara ulaşma imkân doğdu.

2008 ekonomik krizi yat-
rm ve üretimin azalmasna, is-
tihdamn düşmesine neden olur-
ken, bu etkiler 2001 ylnda oldu-
ğu gibi bankaclk sektörünü fazla 
etkilemedi. Hatta katlm bankala-
r hasarsz bir kriz dönemi geçirdi.

2009 ve 2010 yllarnda ise kay-
nak toplama ve kullandrma perfor-
mans artarken, şubeleşme ve istih-
damda ortalama % 8’e varan artş 
gözlendi. Böylece katlm bankac-
lğnn krize karş güçlü bir yap ol-
duğu kantland. Bununla birlikte 
KOBİ kredileri % 50,1 artşla en faz-
la artan kredi türü oldu, katlm ban-
kalar KOBİ’lere verdiği büyük des-
tekle KOBİ bankas olarak da anld. 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Fahrettin Yahşi,Türkiye’deki 
Katılım  Bankacılığını ve dünyadaki faizsiz bankacılık sistemiyle ilgili 
merak edilen soruları yanıtladı.

KATILIM BANKACILIĞI
26. YILINDA TÜRKİYE
EKONOMİSİNE HAYAT VERİYOR
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■  Katlm bankalar, uzun yllar 
özel  nans kurumlar adyla faali-
yetlerini sürdürdü. Bu kurumlarn 
banka statüsüne alnmas ve Ban-
kalar Kanunu’na tâbi olmas, an-
cak 2000’li yllarn başnda müm-
kün oldu. Sizce bu durum sektö-
rün performansn nasl etkiledi?

O dönemki adyla özel  nans ku-
rumlarnn Bankalar Kanunu kap-
samna alnmas ilk olarak Aralk 
1999'daki bir düzenleme ile oldu. 
Daha sonra, kriz sonras 2001 Ma-
ys aynda güvence fonu ve Özel Fi-
nans Kurumlar Birliği kuruluşu Ka-
nunda yer ald. 2005 ylnda ise ÖFK 
yerine ‘Katlm Bankas’ ifadesi geti-
rildi. Bu değişiklikler kademe kade-
me kurumlarmzn hem yurt içi, hem 
de yurt dşnda diğer bankalarn sa-
hip olduğu haklara (ve ayn zamanda 
yükümlülüklere) sahip olmasn sağ-
lad. Özellikle yurt dşnda ve baz 
kamu kurumlar nezdinde banka olup 
olmadklarna dair tereddütleri orta-
dan kaldrd. Örneğin, teminat mek-
tuplar her yerde kabul edilir hale gel-
di. Muhabir bankalar nezdinde ken-
dilerini anlatmalar, ilişki kurmala-
r kolaylaşt. Bu gelişmeler bankala-
rmzn performansn arttrd, kurum-
sallaşmasna katkda bulundu. Daha 
sonralar gerçekleşen halka arzlar ve 
yurt dş borçlanmalarn önünü açt.

■ Katlm bankalar, 26 ylda 
kayda değer bir performans gös-
terse de  nans sistemi içindeki pay 

yüzde beşlerin altnda veya bu bant 
içinde seyrediyor. Bu orann art-
mas için sizce neler yaplmal?

Türkiye'de katlm bankalar işe s-
frdan başlayarak, tamamyla orga-
nik büyümeyle bugüne kadar gelmiş-
lerdir. Bu dönem içinde 2001'e kadar 
geçen dönem ile 2001'den sonraki dö-
nemi ikiye ayrmak lazm. 2001'e ka-
dar olan dönemde yüksek en asyon 
ve çalkantl kriz ortam içinde faiz-
sizlik prensibine uygun bankaclk uy-
gulamalar geliştirmek zorunda kaln-
d. Buna ilave bir olumsuzluk olarak 
da mevzuat alt yapsnn çok zayf ol-
mas gösterilebilir. Zaman zaman ka-
tlm bankalarnn teminat mektupla-
rnn kamu tarafndan kabul edilme-
mesi gibi. Gerçek anlamda perfor-
mans 2002 ve sonraki dönemlerde ya-
plan çalşmalarla ortaya çkt. Hukuki 
alt yaps bu dönemde sağlamlaştrlan 
sektör, bu dönemde mevduat bankla-
ryla rekabet edecek kadar etkili ürün-
ler geliştirmek ve büyümesini sağla-
mak gayesiyle büyük çabalar göster-
di. Bu dönemde performans ölçümü 
için katlm bankalar sektörü ile tüm 
sektörü mukayese etmek tam doğru-
yu yanstmayabilir. Katlm bankala-
rn mevduat bankalar ile mukayese 
etmek yerine, katlm bankalar sek-
törünü yllk büyüme oran, yeni ürün 
geliştirme yeteneği, şubeleşme ora-
n, uluslararas  nansal kurumlara en-
tegrasyon vs. gibi etmenlere göre de-
ğerlendirirsek, başarl olduklar gö-
rülür. Önümüzdeki dönemlerde reka-

bet gücünü arttracak yeni ürünler ve 
uluslararas işbirlikleri sonucu bu or-
ganik büyümenin artacağ görülecek-
tir. Türkiye'deki özel sermayeli banka-
larn dünyann en başarl ve yenilik-
çi bankalar olduğunun bilincindeyiz. 
Zaman zaman ayn müşterilere hizmet 
verilen bu bankalarla bir taraftan reka-
bet edilirken, diğer taraftan bu yenilik-
çi yöntemlerinden yararlanlmaya ça-
lşlyor. Türkiye'deki katlm bankala-
r hem Türkiye'deki yenilikçi gelişme-
leri, hem de dünyadakileri yakndan 
takip ediyor. Bu etkilerin ve yaklaşm-
larn katksyla önümüzdeki dönemde 
daha büyük gelişmeler sağlanacaktr.   

■  Türkiye son 20 ylda üç büyük 
kriz yaşad. Bu krizlerde gelenek-
sel bankalar büyük sarsnt ya-
şarken, hatta i aslar olurken, ka-
tlm bankalar ciddi bir yara al-
madan bugüne geldi. Bu duru-
mu nasl değerlendiriyorsunuz?

Sorunuzun cevab aslnda bizim 
çalşma modelimizin içinde gizli. Bil-
diğiniz gibi katlm bankaclğ doğ-
rudan satn almay ve yatrm  nan-
se ettiği için yaplan iş  nansmann-
dan bu niteliği ile ayrşyor. Doğru-
dan işletmenin girdilerinin  nanse 
ediliyor olmas dolayl olarak da kre-
di risk kalitesini yükseltiyor. Ayrca, 
bilançonun pasi nde yer alan  topla-
nan fonla yükümlülük kalemi, katlma 
hesaplar ağrlkl olup kar ve zararn 
paylaşlmas esas üzerine çalşmak-
ta, getiri taahhüdü içermemektedir. ■



■ Katlm bankalarnda üst dü-
zey yöneticilik yapmş biri ola-
rak faizsiz bankaclk sektö-
rünün 26 yllk performans-
n nasl değerlendiriyorsunuz? 

Faizsiz bankaclk sektörünün 26 
yllk performansn, bu sürede ya-
şadğmz şartlar açsndan tatmin-
kar bulurken, mevcut potansiyel aç-
sndan yeterli bulmuyoruz. Tatminkar 
bulmamzn nedenlerini şu şekilde 
özetleyebiliriz. Her şeyden önce 100 
yldr bilinen ve oturmuş faizli ban-
kaclk sektörünün yanna, bilinme-
yen, yöntem ve ilkeleri farkl yeni bir 
bankaclk modelini getiriyorsunuz ve 
bunu sfrdan başlayarak halka öğreti-
yor ve servis yapyorsunuz.   Bu ko-
lay bir iş değil. Üstelik adn da banka 
değil “ nans kurumu” koymuşsunuz. 

Bunun, bir tür bankaclk olduğu-
nu öğretmek bile bir hayli zaman ald. 
Yurt dşnda muhabirlerimize ban-
ka olduğumuzu anlatmakta zorlan-
dk. Bunun yannda ilk 15 ylmz 
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yön-
den en istikrarsz ve en çalkantl dö-
nemleriyle geçirdik. 2001 krizinden 
sonra paymz % 1’lere kadar düştü. 

Diğer taraftan, bir dönem sistemimi-
ze önyargl yaklaşm nedeniyle ge-
lişmemiz olumsuz etkilendi. Çok şü-
kür,  2002 den sonra gelen tek parti 
iktidarnn yarattğ siyasi ve ekono-
mik istikrar ve özellikle 2005 yl so-
nunda admzn banka olmas sonu-
cunda hzl bir büyüme trendi yakala-
dk ve bu trend devam ediyor. Bu ne-
denle bugün yakaladğmz ortalama 
% 5’lik pay belirtilen olumsuz fak-
törler nedeniyle tatminkar buluyoruz. 
Bugün Katlm Bankaclğ, Türk eko-
nomisine 55 milyar liralk kaynak ve 
14 bin  istihdam sağlyor. Bu küçüm-
senecek bir başar değil. Katlm ban-
kaclğnn geldiği noktay mevcut po-
tansiyel açsndan yeterli bulmadğ-
mz da belirtmiştik. Bunun nedeni, 
bu bankaclk modelini ülkemize geti-
renler, bu sektörün payn % 15 olarak 
öngörmüşlerdi. Ancak biz henüz bu-
nun üçte birini yakalayabildik. Bunun 
nedeni az önce belirttiğim faktörlerin 
yan sra, % 15 pay için bir süre be-
lirtilmemiş olmasdr. Bu sebeple önü-
müzde aşlacak çok mesafe olduğunu, 
halkmzn teveccühüne daha fazla ih-
tiyacmz bulunduğunu söyleyebiliriz.  

■ Uzun yllar özel  nans kurum-
lar adyla faaliyet gösteren kat-
lm bankalar, zaman zaman en-
gellerle, skntlarla karş karş-
ya kald. Bu durum, sektörün du-
rumunu sizce ne ölçüde etkiledi?

Kuşkusuz çok etkiledi. Ancak 
‘şu oranda etkiledi’ demek mümkün 
değil. Sistemimiz ve sektörümüz-
le ilgili ortaya çkan yanlş önyarg-
lar nedeniyle zaman zaman şube aç-
mada, büyümede zorlandğmz du-
rumlar oldu. Hatta bir ara kapanma 
ya da, mevduat bankas olma riski 
ile karşlaştk. Ancak biz, bu yan-
lş önyarglar gidermek için elimiz-
den gelen çabay gösterdik, işimizin 
bankaclk olduğunu, bu sistemin 
yeni bir bankaclk modeli ve ama-
cnn ülkemizdeki atl tasarru ar 
ekonomimize kazandrmak olduğu-
nu, bu kuruluşlarn faaliyetlerini ya-
sal düzenlemeler çerçevesinde yeri-
ne getirdiğini, hiçbir art niyetlerinin 
bulunmadğn izaha çalştk ve so-
nunda insanlar ikna etmeyi başar-
dk. Hatta, ayn dönemde kurumlar-
mzn 4389 sayl Bankalar Kanunu 
kapsamna alnmasn bile sağladk.

■  Katlm bankalar, yastk al-
tndaki fonlarn ekonomiye ka-
zandrlmas bakmndan önem-
li bir fonksiyon icra etti. Ay-
rca, tüm işlemlerin belgeli ol-
mas nedeniyle ekonominin ka-
yt altna alnmas bakmndan 
da önemli bir işlev görüyor. Bu 
konuda neler söyleyeceksiniz?

Katlm bankaclğ hem yastk 
altndaki tasarru ar, hem de altn 
gibi ülkemizin önemli yatrm arac-
n bankaya çekerek, ekonomik aç-
dan önemli bir fonksiyonu yerine 
getiriyor. Ayrca, bütün  nansman 
işlemlerini belge karşlğnda yap-
mas nedeniyle sağladğ  nansman 
kadar kaytl işlem oluşmas, bunun 
sonucunda da  rma bilançolarnn 
sağlkl olmas, ayrca devletin ver-
gi gelirlerinin artmas sağlanyor.

EKONOMİYE 55 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
İSTİHDAMA 14 BİN KİŞİLİK DESTEK
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Osman AKYÜZ
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri
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KATILIM BANKASI İSMİYLE
BÜYÜME ARTTI 

■ Katlm bankalarnn uzun yl-
lar özel  nans kurumlar ady-
la faaliyet göstermesinin ardndan 
yeni sfatla kanunda tanmlanma-
s, sektöre nasl bir fayda sağlad?

Katlm bankalar 26 yllk faaliyet sü-
relerinin ilk 20 ylnda “özel  nans kuru-
mu”, son 6 ylnda ise “katlm bankas” 
olarak faaliyet gösteriyor. 2005 ylnn 
sonunda katlm bankas olduktan sonra 
hzl bir gelişme göstererek mevduatta-
ki paylar % 3,2 den 5,3'e, aktifteki pay-
lar ise % 2,4’den, % 4,4’e ulaşt. Bu da 
isimlerinin banka olmasnn gelişmele-
rinde önemli katk sağladğn gösteriyor.  

■ Katlm bankalar, son yllarda 
sermaye piyasasna açlarak önem-
li bir atlm gerçekleştirdi. Katlm 
endeksi ile faiz konusunda duyar-
l yatrmclar için önemli bir yat-
rm arac oluşturuldu. Sermaye pi-
yasas ile ilgili  bundan sonras için 
hangi ürünler, araçlar gündemde ?

Bu konuyla ilgili yeni ürünler, projeler 
var m? Yatrm Fonu ile Katlm Endek-
sini harekete geçirmek, bir de Leasingde 
KDV indirimi ile Kira Serti kasna uy-
gulama alan açmak. Biliyorsunuz, Kat-
lm Endeksi bu yl başnda İMKB’de iş-
lem görmeye başlad ve aldğmz bilgi-
lere göre başarl bir performans göster-
mektedir. Hatta iç ve özellikle dş piyasa-
lardan lisanslama talepleri gelmektedir. 

Katlm Endeksinden başka serma-
ye piyasas araçlarndan olan ve borsa-
daki katlm endeksini oluşturan senet-
lere dayal A tipi Yatrm Fonlarnn ih-
rac gündemde. Ancak bu enstrümann 
banka baznda m yoksa sektör bazn-
da m çkarlacağ konusu henüz kesin-
lik kazanmad. Yakn gelecekte bu ens-
trümann da devreye gireceğini tahmin 
ediyorum. Biliyorsunuz Makine ve Teç-
hizatta Leasingin KDV’sinin % 18 den 
% 1’e indirilme çalşmalar devam edi-
yor.  Bu, hem bankalarmzdaki Lea-
singli işlemlerin artmasna, hem de Lea-
sing sektörünün gelişmesine önemli kat-
k sağlayacaktr. Ayrca, Leasingli işlem-
lerin artmas bankalarmzn Kira Ser-
ti kas ihraç imkann da arttracaktr.  

KRİZDE DAHA AZ HASAR ALINDI
■  Türkiye, son 20 ylda üç bü-
yük kriz yaşad. Bu krizlerde ge-
leneksel bankalar büyük sarsn-
t yaşarken, hatta i as ederken ka-
tlm bankalar ciddi bir yara al-
madan bugüne geldi. Bu duru-
mu nasl değerlendiriyorsunuz?

Bu krizlerde katlm bankalar da 
olumsuz etkilendi. Ancak, gerek fon 
toplama yöntemlerinde getiri taahhü-
dünde bulunulmamas, gerek fon kul-
landrma yöntemlerindeki sağlam  -
nansman kullandrma yöntemleri ne-
deniyle, krizler daha ha f hasarla at-
latld. Örneğin 2001 krizinde, bir 

özel  nans kurumunun faaliyetleri-
nin otorite tarafndan durdurulmas 
ve bu kurumlardaki tasarru ara mev-
duat bankalarndaki gibi devlet gü-
vencesi verilmemesi nedeniyle olu-
şan güven kayb sonucunda şubeleri-
mize hücum yaşanmasna rağmen bu 
bankalar ayakta kalmay başard ve 
hem Hazine'ye, hem de halkmza her-
hangi bir mali yük getirmediler. Ayr-
ca, 2008 krizinde de diğer bankalar-
mzla birlikte ciddi bir zarar görmedi-
ler. Bu durum katlm bankaclğnn 
daha sağlam bir özelliğe sahip olduğu-
nu gösteriyor ve bu bankalar son yl-
larda dünyada hzla ilgi odağ oluyor. 

KATILIM BANKACILIĞI 26 YAŞINDA 5



FAİZSİZ BANKACILIK
DÜNYANIN GÜNDEMİNDE 

■   Faizsiz bankaclk gelişmiş ba-
tl ülkelerde de büyük bir dikkat-
le izleniyor. Öte yandan dünyann 
en büyük geleneksel bankalar da 
faizsiz bankaclk hizmeti veriyor, 
bu durumu nasl değerlendiriyor-
sunuz?

İyi olan şeye her zaman, her yer-
den talep olur. Dünyann neresinde 
olursa olsun insanlar onu arayp bu-
lurlar. Bugün, İslami  nans ürünleri 
dünyann her yerinde giderek yaygn-
laşyor ve kullanlmaya başlyor. Çin, 
Tayland, Rusya, Güney Kore, İngilte-
re, İsviçre, Almanya gibi Müslüman 
olmayan ülkelerde bile ilgi odağ, ba-
zlarnda banka bile kurulmuş, bazla-
r SUKUK denilen faizsiz borçlanma 
aracn kullanmaya başlad. Körfez-
de biriken milyarlarca dolarlk petrol 
dolarlar ülkelerin iştahn kabartyor. 
Büyük bankalar kendi bünyelerin-
de açtklar birimlerle İslami  nans 
hizmeti veriyorlar. ABD ve Batdaki 
bankaclk ve borç krizinden sonra fa-
izsiz bankaclğn her geçen gün daha 
da popüler hale geleceği muhakkak.  

■  Katlm bankalarnn bir 
yandan yurt sathndaki şube-
leşme ağ genişlerken, yurtd-
şndaki çabalar da sürüyor. 
Yeni ülkeler, pazarlar hakkn-
da ne gibi hede er gündemde?

Katlm bankalar özellikle kom-
şu ülkeler ve Balkanlarla ilgililer. 
Bir bankamz Almanya’daki tem-
silciliğini şubeye çevirdi. Orta Asya 
ve Hindistan’da temsilcilik açan 

bankalarmz var. Bu bankalarmz 
önce temsilcilikle ülke ve piyasa-
y tanyp bilahare  zibil bulurlar-
sa şube açacaklar. Balkanlar henüz 
inceleme aşamasnda. Bosna Her-
sek, Makedonya, Arnavutluk ve Ko-
sova gibi ülkelerde bu konuda po-
tansiyel bulunduğu gözlemleniyor.

KATILIM BANKACILIĞININ
GELECEĞİ PARLAK 

■ Türkiye, katlm bankaclğ ilk 
başlarda mevzuat açsndan skn-
tl bir süreç yaşasa da bugün itiba-
riyle dünyann en ileri yasal düzen-
lemelerine sahip. Sizce bu alanda 
yaplmas gereken hususlar var m?

Sizin de belirttiğiniz gibi mevzu-
at açsndan bir sorunumuz kalma-
d. Çözüm bekleyen iki konu var-
d: Birincisi Kira Serti kas ihraç et-
mek, ikincisi ihtiyaç annda Merkez 
Bankasndan borçlanabilmek. Birin-
cisi 2010 Nisan Aynda çkan SPK 
Tebliği ile çözüldü ve bankalar da-
hil bütün özel sektöre faizsiz bono 
yani Kira Serti kas çkarma imka-
n getirildi. Diğer konu, yani Mer-
kez Bankas’ndan borçlanma soru-
nu bu sene Merkez Bankas ile yap-
tğmz yararl diyaloglar sonucun-
da çözüldü. Artk ellerinde faiz-
siz serti ka bulunan bankalar Mer-
kez Bankas’ndan, o belgeleri temi-
nat göstererek borçlanabiliyorlar. 

■ Katlm bankaclğnn 
Türkiye’deki ve dünyadaki
geleceğini nasl görüyorsunuz? 
Sektörle ilgili vermek istediğiniz 
bir mesaj var m?

Katlm bankaclğnn, 
Türkiye’deki ve dünyadaki geleceği-
nin oldukça iyi görüyorum. Reel
sektöre dayanan, belirsizlik ve aşr 
riske kapal olan, getiri taahhüt et-
meyen, risk paylaşm esasna daya-
nan bir sistemin başarl olmama-
s mümkün değil. Ayrca, köpük ve 
toksitli aktif üretmeyen bir sistem. 
Nitekim, 2008 krizinde İslami  -
nans, Hristiyan dünyann lideri olan 
Papann bile dikkatini çekti ve ken-
disi karar vericilere krize çözüm 
yolu olarak İslami  nans önerdi.

TÜRKİYE SUKUK İHRAÇ
ETMEDE GEÇ KALMAMALI

■ Sukuk, son yıllarda geliş-
miş ülkeler dahil dünyanın bir-
çok ülkesinde yaygın ve geniş 
boyutlarda kullanılan bir enstrü-
manı. Türkiye’de bu konuda ya-
pılması gereken çalışmalar hak-
kında neler söyleyeceksiniz?

Türkiye bu konuya maalesef 
Uzakdoğu ülkeleri, İngiltere ve Al-
manya gibi ülkelerden geç girdi. 
Ancak şimdi bankalar ve özel sek-
tör mevcut mevzuata göre Sukuk 
ihraç edebiliyorlar. İki bankamız ih-
raç etti. Diğer iki bankamız da ih-
raç için çalışmalara başladı. Uma-
rım büyük sanayi şirketleri de ih-
raç için girişimde bulunurlar. An-
cak Hazine’nin Sukuk ihraç etmesi 
için yasal düzenleme gerekiyor ve 
bu düzenleme senelerdir TBMM’de 
bekliyor. Sıranın artık devletin ih-
racına geldiği, özellikle körfez-
den kaynak temini için bunun ge-
rekli olduğu görüşündeyiz.  ■
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Türkiye'de faizsiz bankaclk 
alanndaki  nansal kuruluşla-
rn ilki ve öncüsü olan Alba-

raka Türk Katlm Bankas, 1984 sene-
sinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 
ylndan bu yana faaliyetlerini sürdürü-
yor. O tarihten itibaren temsil ettiği yeni 
 nansal model ve anlayş ile Türk  nans 
sektörüne farkl bir yaklaşm getirme-
yi başarmş bir kurum Albaraka Türk. 
1980’lerin başnda dş kaynak açğn 

kapatmak ve ekonomiyi yeniden işler 
hale getirmek hede yle yastk alt bi-
rikimlerin de ekonomiye katlmas ça-
lşmalarnn bir sonucu olarak ülkemiz-
de geliştirilen katlm bankaclğnn 
ilk örneği Albaraka Türk, farkl vizyo-
nel bankaclk anlayşyla Türkiye eko-
nomisine 80’li yllarn yarsndan itiba-
ren büyük destek vermiş ve ekonomi-
nin mihenk taşlarndan biri olmuştur. 
Sistem Türkiye’de ilk olarak faiz has-
sasiyeti olanlara yönelik başlamşsa da 
zamanla böyle bir hassasiyeti bulun-
mayan ancak reel davranan kesimle-
rin de tercihi haline geldi. Bugün Alba-
raka Türk, kârl bir şekilde büyümenin 
giderek daha fazla zorlaştğ bir eko-
nomik ortamda, müşterilerimizin bek-
lediği yüksek hizmet kalitesini ve çağ-
daş bankaclk hizmetlerini en hzl ve 
kusursuz biçimde sağlamak amacy-
la çalşyor, teknolojiye ve insan kay-
naklarna sürekli yatrmlar yapyor ka-
litesini her geçen gün ileriye taşyor. 

ALBARAKA 122 ŞUBE
VE 2.500 PERSONELLE 

HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR
Türkiye’de faizsiz bankaclk ala-

nndaki  nansal kuruluşlarn ilki ve 
öncüsü olan Albaraka Türk Kat-
lm Bankas, 1984 senesinde kuru-
luşunu tamamlayp 1985 ylnn ba-
şndan itibaren faaliyete geçti. Al-
baraka Türk faaliyetlerini 5411 sa-
yl Bankaclk Kanunu’na tâbi ola-
rak sürdürüyor. Ortadoğu’nun ileri 
gelen gruplarndan Albaraka Banka-
clk Grubu (ABG), İslam Kalknma 
Bankas (IDB) ve Türk ekonomisi-
ne yarm yüzyldan fazla hizmet ve-
ren yerli bir sanayi grubunun öncü-
lüğünde kurulan Albaraka Türk’ün 
ortaklk yapsnn içinde yabanc or-
taklarn pay % 66,16, yerli ortakla-
rn pay % 11,33, halka açk ksm 
ise % 22,51’dir. Albaraka Türk´ün 
ortaklk yaps, sahip olduğumuz 
itibarn ve güvenin garantisidir. ■

ALBARAKA SEKTÖRE ÖNCÜ OLDU

Katlm bankalar reel sektörle 
birebir bağlantl çalştklar 
için en olumsuz şartlarda dahi 

(ekonomik kriz vs.) sağlkl ve güven-
li banka olma özelliklerini koruyor. 
Nitekim 2008 ylnn son çeyreğinde 
başlayan küresel kriz, Katlm Banka-
clğnn güçlü ve sağlam yapsnn or-
taya çkmasnda faydal oldu. 2009 y-
lnda bu doğrultuda katlm bankalar 
Türk Bankaclk Sektörünun çok üze-

rinde bir büyüme gerçekleştirdi. 2010 
ylnda da krizden etkilenmeden büyü-
meye devam eden Katlm Bankalar, 
bu özellikleri nedeniyle bütün dünya-
nn ilgi odağ haline gelmiş durumda.

Kuruluşundan bu yana teknoloji-
ye yaptğ yatrmlar aralksz sürdü-
ren Bank Asya, en genç katlm ban-
kas olmasna rağmen bugün piyasada 
rekabet gücü yüksek ve takip edilen 
ürünlere sahip 200 şubeli orta ölçek-
li bir banka konumunda. Katlm ban-
kaclğnn gelişimine de önemli ölçü-
de katkda bulunan Bank Asya; Asya-
Card DIT ve DIT Pratik gibi yenilik-
çi ürün ve hizmetleriyle sadece kat-
lm bankalar arasnda değil, tüm ban-
kalar kategorisinde de lider konuma 
geçmeyi başararak, birçok uluslarara-
s ödüle layk görüldü. Yakn zaman-

da, cep telefonlarna kredi kart özelli-
ği kazandran son yenilikçi ürünümüz 
DIT Mobil’i de müşterilerimizin kul-
lanmna sunmuş olacağz. Öte yan-
dan KOBİ tarafnda da Bank Asya, 
KOBİ bankaclğna yepyeni bir an-
layş getiren “Çobanyldz” projesini 
geliştirerek hayata geçirmiş durumda.

Türkiye’nin dş ticaretinde et-
kin rol oynayan ve global bir ban-
ka olma vizyonuyla yüzünü yurt d-
şna çeviren Bank Asya, 2009 yln-
da İslam Kalknma Bankas ile bir-
likte, Kuzey Afrika’da 5 İslami ban-
kay çatsnda barndran Tamwe-
el Holding'e ortak oldu. Globalleşme 
çalşmalarmz bugün Arnavutluk’ta 
banka satn alma, Kuzey Irak’ta şube 
ve Hindistan’da temsilcilik açma gi-
rişimlerimizle devam ediyor. ■

BANK ASYA'DAN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER 

Fahrettin YAHŞİ 
Albaraka Genel Müdürü

Abdullah ÇELİK 
Bank Asya Genel Müdürü

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK
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Katlm bankalarmz son dönem 
performanslar ve kamuoyunun 
artk test ederek kabul ettiği po-

tansiyelleriyle hak ettiği seviyeye doğ-
ru ciddi bir gelişim seyri gösteriyor. Bu 
gelişim sürecinde bankaclk sektörün-
de orta ve uzun vadeli hede erini disip-
linli bir şekilde takip eden Kuveyt Türk; 
bir yandan kar edip eş zamanl büyü-
meye yönelik mevcut faaliyetlerini gü-
venle sürdürürken, diğer taraftan yeni 

ürün ve enstrümanlarla sektörüne çeşit-
lilik ve derinlik kazandrmasyla ön pla-
na çkyor. Ayrca uluslararas piyasalar-
da varlk gösterecek yeni faizsiz  nan-
sal enstrümanlarn Türkiye’de de uygu-
lanabilir hale getirilmesine yönelik pro-
aktif yaklaşmlar ile adndan söz ettir-
mekte sadece  nansal yatrmclarn il-
gisine değil, ayn zamanda kamu otori-
telerinin de teveccühüne mazhar oluyor.

Kuruluş aşamasnda ve ilk yllarda şu-
beleşme ve istihdam anlamnda müteva-
zi olan katlm bankalar,  nansal rekabet 
ve hede erini de asla ihmal etmeden bu 
alanlara son yllarda ciddi yatrm yapt-
lar. Başlangçta Merkez Şube ve Sirkeci 
şubesiyle başlayan Kuveyt Türk’ün yol-
culuğu bugün itibariyle 182 şubeye ulaş-
mş olup, şubeleşme tercihimiz ilk etap-
ta İstanbul ve Türk ticaretine yön ve-
ren sanayileşmiş şehirlerden yana oldu. 

Özellikle sanayileşmiş şehirlerimiz-
deki şube performanslarmza bakt-
ğnzda bölgesel dinamik ve rekabetin 

had safhada olduğu bu şehirlerde, ge-
rek kamu bankalar gerekse konvansi-
yonal bankalara karş rekabette geri kal-
madğmz rahatlkla söyleyebiliriz.

Yurt içindeki şubeleşme alannda vaz-
geçmeyeceğimiz bu agresi iğimiz hzla 
devam ederken, bölgesinde bir başar hi-
kayesi yazan Bahreyn şubemiz, Dubai 
İştirakimiz, Almanya ve Kazakistan tem-
silciliğimizle de uluslararas entegrasyo-
nunmuzu daha uzun vadeli gelecek ya-
trmlar için sürekli dinamik tutuyoruz. 

Yakn gelecekte Katar ve Kuzey 
Irak’ta açacağmz yeni şubelerimizle de 
İnşallah Körfez bölgesi snrlarn coğra-
  olarakda çevreleyen bir faaliyet saha-
sna kavuşacağz.

1989 yl itibariyle kurulup ilk faali-
yet yl sonunda sadece 77 kişiye istih-
dam sağlayan Kuveyt Türkbugün itiba-
riyle Türkiye’nin dört bir tarafnda hiz-
met veren 3 bin 332 kişilik devasa bir iş-
gücü potansiyeline ulaşmşt.  ■

KUVEYT TÜRK GLOBALLEŞİYOR

2011 ylnda oluşturduğumuz 5 
yllk  nansal plan doğrultu-
sunda, gerekli uzun vadeli he-

de er belirlenmiş ve ilgili hede e-
rin gerçekleştirilmesi için stratejik 
yol haritas çizilmiştir. Hayata geçi-
rilen yeni dönem stratejisinde, geç-
mişten günümüze başaryla icra edi-
len KOBİ bankaclğ konsepti gele-
cekte de önemini devam ettiriyor. Bu-
nun yannda başta bireysel bankac-

lk olmak üzere pazarda başka seg-
mentlerde de aktif olma amacndayz.
Bankamzn verimliliğini ve etkin-
liğini artrmay hede eyen “Dönü-
şüm Projeleri”; müşteri memnuniye-
tini odağna almak suretiyle, banka-
mzn organizasyon yapsndan baş-
layarak teknolojik ve sistemsel alt-
yap, ürün portföyü, bireysel perfor-
mans yönetimi, temel süreçlerimi-
zin revizyonu,  insan kaynaklar uy-
gulamalar gibi birçok alanda önem-
li değişiklikleri içeriyor. Merkezileş-
tirilmesi mümkün olan bankaclk iş-
lemlerinin merkeze alnarak,  şubele-
rimizde “ürün/hizmet” satş faaliyet-
lerine daha fazla kapasite ayrlacak. 

Türkiye Finans olarak 2009 yln-
dan beri ara verdiğimiz şubeleşme fa-
aliyetlerine 2012 itibaryla devam ede-
ceğiz. Şu anda 182 şube ile hizmet ve-

riyor olmakla birlikte önümüzdeki yl-
larda yllk hzl bir şubeleşme strate-
jimiz olacak. Hâlihazrda katlm ban-
kalar arasnda hem mevduatta hem de 
kredilerde % 25’lik bir pazar payna 
sahibiz. Mevcut durumda 3,385 olan 
çalşan saymz şubeleşme faaliyetle-
rimiz ile orantl bir artş gösterecek.

Mevcut konjonktürde katlm ban-
kalarnn özellikle ortaklk yaplar ve 
çalşma prensipleri itibaryla üretim-
deki rollerinin yannda, doğrudan ya-
banc yatrmlarda ve sermaye girişi 
konusunda da önemli katklar sağlaya-
bilecek durumdadrlar. Son dönemler-
de artan enerji  yatlar ile körfez böl-
gelerinde biriken sermayenin özellikle 
faizsiz  nansman konusundaki hassa-
siyeti, ilgili sermayenin ülkemize yön-
lendirilmesi hususunda katlm ban-
kaclğnn önemini daha da arttryor. 

TÜRKİYE FİNANS KOBİLERE ODAKLANIYOR

Ufuk UYAN 
Kuveyt Türk Genel Müdürü

V. Derya GÜRERK 
Türkiye Finans Genel Müdürü

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK
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Katlm bankalarnn 
Türkiye’deki çeyrek asr geçen 
tarihinin her yl, sektör için 

önemli gelişmelere şahit oldu. Faiz has-
sasiyeti nedeniyle piyasaya sürülmeyen 
“yastk alt” olarak adlandrlan tasarruf-
lar ekonomiye kazandrmak için kuru-
lan ve müşterilerden ciddi bir ilgi gören 
Özel Finans Kurumlar, 2001 ylna ka-
dar başarl bir performans sergilediler.

2001 ylnda tüm bankaclk sek-
törünü derinden sarsan krizde Özel 

Finans Kurumlar da tüm banka-
lar gibi bir duraksama dönemi yaşad.

Alnan çeşitli önlemler-
le bu dönemin olumsuzluklar-
n özverili çalşmalarla hzlca geri-
de brakan sektör ksa bir arann ar-
dndan başarl işlerini devam ettirdi.
Özel Finans Kurumlar 2005 yln-
da bankaclk yasasnda yaplan deği-
şiklikle “Katlm Bankas” adn ala-
rak sklkla yaşadğ temsil sorununu 
geride brakrken, tasarru ara TMSF 
garantisi verilmesi de katlm banka-
larnn geleceğe yönelik daha sağlk-
l planlar yapmasna olanak sağlad.  

Günümüzde ürün ve hizmet kalitesi 
ile konvansiyonel bankalarla rahatlk-
la rekabet edebilen katlm bankaclğ 
sisteminin ticarete dayanmas, üretimi 
ve istihdam desteklemesi tüm dünyada 
yatrmclarn övgüsünü alyor. Bu çalş-
ma şekli nedeniyle sistemin türev ürün-
lerden uzak kalmas ve bu nedenle bu 
ürünlerden kaynaklanan global krizde 
rakiplerine oranla daha az sknt yaşa-

masnn ardndan, dünyada faizsiz ban-
kaclğa olan ilgi her geçen gün artyor. 

Faizsiz bankaclk alannda dünyada 
uzun yllardr çalşmalar yaplyor. Özel-
likle Londra bu alanda bir  nans merke-
zi olma yolunda yoğun çalşmalar ger-
çekleştiriyor. Küresel birçok dev banka 
bünyelerinde faizsiz bankaclk birimle-
ri kurdular ve yoğun ilgiyle karşlaştlar. 
Bugün Vatikan bile dünyann ekonomik 
alanda yaşadğ skntlardan ancak fa-
izsiz bankaclk ile kurtulmasnn müm-
kün olduğunu açkça belirtmektedir. 

Buradan yola çkarak faizsiz banka-
clğn sadece ülkemizde değil, dünya-
da da öneminin her geçen gün arttğ-
n rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ya-
kn zamanda faizsiz bankaclk dünya-
nn önemli bir ekonomik pazar olacak.
Gerek katlm bankaclğ uygulamala-
r ve gerekse müşterilere sunulan hiz-
metin kalitesi bakmndan Türkiye, ka-
tlm bankaclğ sektörünün önemli 
global oyuncularndan biri olacaktr. ■

KRİZLER FAİZSİZ BANKACILIKLA AŞILABİLİR

Mustafa BOYDAK 
Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de 26 yllk geçmi-
şi olan katlm bankacl-
ğnn 2003 sonras dönem-

de göstermiş olduğu yüksek per-
formansn arkasnda yatan ne-
denlerin başnda istikrarl mak-
roekonomik ortam gelmektedir. 
Düşük en asyon ve düşük faiz oran-
larnn egemen olduğu bu eko-
nomik ortam reel sektörün kredi 
imkânlarna erişimini kolaylaştrmş, 

böylece  nansman modelleri reel ik-
tisadi faaliyete doğrudan bağl olan 
katlm bankalarnn gelişimine hz 
kazandrmştr. Bu bağlamda mak-
roekonomik istikrar, katlm banka-
larnn gelişmesinde gerekli bir ön 
koşul olarak karşmza çkmaktadr.

Bununla birlikte, İslami  nansn 
işleyiş yapsna uygun  nansal ens-
trümanlarn etkin bir likidite yöneti-
mine olanak vermemesi, katlm ban-
kalarn sektördeki diğer oyuncular-
la olan rekabetinde dezavantajl du-
ruma düşürmektedir. Bu bağlam-
da katlm bankaclğnn önünde-
ki bu engelin de aşlmas adna ça-
lşmalar devam etmektedir. Kat-
lm bankalarnn likidite yönetimi-
ni desteklemek üzere Hazine Müs-
teşarlğnca çkartlan gelire endeks-

li senetler bu çalşmalara örnek ola-
rak verilebilir. Katlm bankalar-
nn hukuki olarak İslami usullere uy-
gun bono (Sukuk) çkarmasna izin 
verilmesi de yine bu kapsamdadr. 

Bunlarn yan sra, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankas (TCMB) da 
katlm bankalarnn likidite yönetimi 
ile ilgili problemlerini kalc olarak 
çözmek adna, Uluslararas İslami 
Likidite Yönetimi Birliği'nin (IILM) 
kurucu üyeleri arasnda yer almştr. 
Bu şekilde TCMB, hem IILM’nin ç-
karacağ bonolarn (Sukuk) katlm 
bankalarnca likidite yönetiminde 
kullanlmasna imkan verecek, hem 
de bu soruna yönelik çözüm arayş-
larnda uluslararas düzeyde bir iş-
birliği içerisinde bulunabilecektir. ■

FAİZSİZ MODELDE LİKİDİTE YÖNETİMİ

Dr. M. İbrahim TURHAN 
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
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Türk  nans sistemine zengin-
lik ve çeşitlilik kazandran kat-
lm bankalar, on binlerce kü-

çük, orta ölçekli veya büyük  rma-
nn büyümesinde, üretimin artmasn-
da, iç ve dş ticari faaliyet hacminin ge-
lişmesinde ve nihayetinde ekonomi-
nin büyümesinde önemli rol oynad.
1980 ylnda başlayan ve 1983 ylnda 
rahmetli Turgut Özal'n iktidara gelme-
siyle hzlanan Türkiye'nin devlet kont-
rolünde kapal ekonomi dönemini geride 

brakarak, dşa açk serbest piyasa eko-
nomisi dönemine geçişinin en önemli 
ürünlerinden birisi de faizsiz esaslar üze-
rinde işleyen  nansal kurumlarn kurul-
masna imkan veren düzenlemelerdir. 

O güne kadar kamu ağrlkl ve ve-
rimsiz geleneksel bankaclk dşn-
da farkl  nansal enstrümanlar ve ku-
rumlardan habersiz olan Türk ekono-
misi, bu düzenlemeler sayesinde yeni 
bir  nansal imkana kavuşmuş oldu. 
Bu kurumlar, faaliyete geçtikle-
ri günden itibaren Türk ekonomi-
sine ve Türk  nans sistemine bir 
zenginlik ve çeşitlilik kazandrd.

Katlm bankalar, Türk  nans siste-
mine derinlik kazandran,  nans sektörü-
ne yeni enstrümanlar sunan, hem müte-
şebbisin, hem de tasarruf sahibinin ihti-
yaçlarn onlara en uygun enstrümanlar-
la temin eden bir sektör olarak, bir sis-
tem olarak Türk ekonomisine son dere-
ce büyük katklar sağlamş bulunmak-
tadr. Bankaclk sektörünün özellikle 
90'l yllarda kaynaklarnn çok büyük 

ksmn devletin iç borçlanma senetleri-
ne yatrdğ, başka bir deyişle ekonomi-
deki kullanlabilir toplam kaynağn bü-
yük bölümünün kamu tarafndan yutul-
duğu dönemde bu kurumlar, kaynaklar-
nn tamamn reel ekonomiye, yani üre-
time, yatrma ve ticarete aktarmşlardr. 

Bu kurumlar, bugün ekonominin bü-
yüme kapasitesini her şartta sürdürebil-
mesi şeklinde ortaya çkan başarya yap-
tklar inkar edilemez katky yaparken 
ayn zamanda hem kamudan, hem de top-
lumun baz egemen kesimlerinden kay-
naklanan şiddetli ve anlamsz baz ön-
yarglarla da boğuşmak zorunda kaldlar.

O günlerin baskn "irtica paranoyas" 
maalesef bu kurumlar da hiç haketme-
dikleri haksz ithamlara ve muamelelere 
maruz brakt. Ekonomiyi yönetenler ta-
rafndan el üstünde tutulmalar gerekir-
ken her zaman ikinci snf muamelesi gör-
düler, buna rağmen morallerini bozma-
dan ekonomiye katklarn sürdürdüler. ■

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR BAŞARI HİKAYESİ

Katlm Bankalarnn dünya ölçe-
ğindeki başarlar bence büyük 
ölçüde reel ekonomiyi  nan-

se etmelerinden ve bugün dünya eko-
nomisinde yaşanan krizin başlca nede-
ni olan türev  nans ürünlerini, faizsiz 
sisteme aykr olmas dolaysyla uygu-
lama dş tutmalarndan kaynaklanyor. 
Dünya'daki uygulamalara baktğmzda 
geleneksel bankalarn faizsiz bankac-
lk pencereleri açmasna izin verilen ül-

kelerde faizsiz bankalarn daha hzl bü-
yüme kaydettikleri ve daha büyük pa-
zar payna ulaştklarn görüyoruz. Bu 
konuda ülkemizde de yasal düzenleme-
ler yaplmas halinde Katlm Bankalar-
nn daha da büyüyeceğini düşünüyorum. 
Son yaplan mevzuat düzenlemeleri ile 
varlğa dayal Sukuk Kağd çkarlmas-
na olanak sağlanmas önemli bir admdr. 
Önümüzdeki dönemde Körfezdeki  1,5 
trilyon dolara ulaşacak yatrmlarn çok 
önemli bir bölümünün petrol, doğal 
gaz, enerji lojistik ve ulaştrma alanla-
rnda yaplacak olmas, Orta Doğu ve 
Körfez'le sermaye bağlar olan Katlm 
Bankalarmza geniş imkanlar sunacak. 
Katlm bankalarnn bilişim teknolojile-
rine dayal, buluş yetenekli bilgilere ulaş-
mak suretiyle yeni ürünler geliştirmele-
ri onlarn iş yapma modellerini zengin-
leştirecek ve karllklarn artracaktr. 
Katlm bankalarnn, Körfez Ülkele-

rindeki nakit fonlarn ülkemize aktarl-
masnda daha da girişimci, daha atak, 
daha yenilikçi çabalarna ihtiyaç var. 
Körfezden çekebildiğimiz doğrudan ya-
trmlarn bu ülkelerin yatrm potansiye-
linin % 3'ü seviyelerinde kalmas Katlm 
Bankalarmza  büyük bir sorumluluk 
yüklüyor.  Bu bankalarmzn Körfez'de 
ve Arap Bahar'nn cereyan ettiği ülke-
lerdeki yeni ekonomik yaplanmalarda 
Türkiye'nin rolünün ve katklarnn ar-
trlmasnda önemli rol alabilecekleri-
ni düşünüyorum. Türk katlm banka-
larnn Türkiye'nin ekonomik ilişkileri-
ni hzla geliştirdiği ülkelerde, Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerinden başlayarak, 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ül-
kelerinde  ziki varlklar oluşturmas, 26 
yl aşan faizsiz bankaclk tecrübelerini 
bu ülkelerle paylaşmas kendilerine ve 
ülkemize büyük katk sağlayacaktr.  ■

SEKTÖRÜN AÇILIMI, ÜLKENİN AÇILIMI

Ahmet ERTÜRK
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı

Fehmi AKIN
Türk - Kuveyt İş Konseyi Başkanı
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Ülkemizin kalknmasnn önün-
de var olan engellerin başn-
da ön yargl siyasi yaklaşm-

larn oluşturduğu kat bürokratik en-
geller var. Bunlarn başnda da Laik 
Devlet anlayşmzn çarptlarak bas-
k unsuru haline getirilmesi yatyor.
İşte faizsiz bankaclk, ya da  nans ku-
rumlarnn kuruluşunun gecikmesinde 
rejim elden gider, şeriat gelir sloganla-
r bu konuda da yllardr egemen oldu. 
Dünya ekonomi hayatnda bile İsla-

mi bankaclğa benzer faizsiz bir sis-
tem olan “Venture Capital” çeşit-
li uluslararas bankalarca uygulan-
dğ halde ülkemize çok geç geldi.

Uluslararas ekonomi uygulamala-
rnda mali piyasalarn temelini oluştu-
ran faizli bankaclk sisteminin varlğn 
inkar etmek mümkün olmamakla birlik-
te, dini inançlar sebebiyle faizli sisteme 
bulaşmak istemeyen inançl kesimin ül-
kemizde adeta bilinçli olarak tasarruf sa-
hibi olmas ve bu tasarru arnn ekono-
miye kazandrlmas yllarca önlenmiş 
basnda Anadolu sermayesi olarak ad-
landrlan kesim yani halkn tasarru a-
r yastk altnda kalp sanayiye, ticari ha-
yata yeterince ve zamannda giremedi.

Türkiye’nin GSMH’sinin 150–200 
milyar dolar seviyelerinde seyrettiği yl-
larda yastk alt tasarru armzn 70 mil-
yar dolar seviyelerinde tahmin edildiği 
hatrlanrsa bu konuda ne kadar gecikti-
ğimiz daha iyi anlaşlr. Bu olumsuz ge-
lişmeler inançl kesimin ekonomik ha-
yatta söz sahibi olmasn önleyen ve sa-

nayide, ticarette geri kalmasnn ana se-
bebini oluşturdu. Ayn zamanda bu ön 
yargl laiklik anlayş ABD başta ol-
mak üzere gelişmiş ülkeler ekonomi-
lerinin kalknmasnda adeta kaldraç 
görevi yapan İslam ülkeleri kaynak-
larnn ya da petro-dolarlarnn ülke-
mize gelmesini engelleyip geciktirdi. 

Siyasi ve İdeolojik yaklaşmlar 
ve bürokratik kesimin yan sra ba-
snn suçlamalar azalsa da hala et-
kisini sürdürüyor bir zamanlar at-
lan “Yeşil Sermaye” “irtica-i serma-
ye sloganlar kulaklarmda çnlyor” 
hiç unutmam; Bir açk oturumda ya-
plan saldrlara karş cebimden ç-
kardğm Amerikan Dolarn göstere-
rek renk kastediliyorsa dolar yeşil irti-
cadan kast inançsa üzerinde “In God 
We Trust” “Biz Allah’a İnanrz” yaz-
yor bumu irtica diye cevap vermiştim. 
Başta o günkü siyasi otorite olmak üze-
re, ekonomimizin gelişmesinde önemli 
bir rol oynayan bu sektöre emeği geçen-
leri rahmetle ve şükranla anyorum. ■

KATILIM BANKACILIĞI İLE ÖN YARGILAR KIRILDI

Katlm bankalarnn tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemiz-
de de kurulmasnn ve ge-

lişmesinin önemli sosyal, ekono-
mik ve dini nedenleri bulunmaktadr.

Ülkemizin karş karşya kaldğ 1994, 
1998 ve 2001 krizlerinde reel ve  nans 
sektörlerinde önemli tahribatlar meyda-
na gelmişken, bu kurumlarn bu krizle-
ri başarl bir şekilde atlattklar ve istih-
dama önemli katklar sağladklar görül-

müştür. Katlm Bankalarnn Türk eko-
nomisine sağladğ katklar aşağdaki 
gibi özetleyebilmek mümkündür: Özel-
likle dini hassasiyetleri nedeniyle tasar-
ru arn mevduat bankalar yerine bu 
bankalara yatranlarn fonlar ekonomi-
ye aktarlmştr.

Mevduat bankalarnn aksine katlm 
bankalar topladklar fonlarn büyük bir 
ksmn reel sektöre fonlayarak kaynak-
larn etkin kullanmn sağlamşlardr. 
Katlm bankalar açmş olduklar yeni 
şubelerle ve istihdam ettikleri personelle 
bir taraftan ülkemizin kronik sorunlarn-
dan birisi olan istihdama dolaysz katk 
sağlarken diğer yandan reel ekonomiye 
sağladğ kredilerle üretimin ve yatrm-
larn artmasna paralel olarak istihdama 
dolayl katk sağlamştr. Sadece ekono-
mik amaçlarla kurulmayp sosyal amaç-

lara da önem veren katlm bankalar, 
ekonomik verimliliğinden bağmsz bir 
şekilde sosyal verimliliği yüksek proje-
lerin hayata geçirilmesini sağlamşlardr.

Sermaye sahiplerinin yan sra emek 
sahiplerini de ekonomik risklere karş 
korumuşlardr. İslam ülkelerindeki ser-
mayenin ülkemize çekilmesinin yan sra 
yabanc ülkelerdeki işçilerimizin döviz-
lerinin de ülkemize gelmesini sağlamş-
lardr.

Dünyada ve ülkemizde meydana ge-
len krizlerden daha az etkilendikleri gö-
rülmüştür.Katlm bankalar; mudaraba, 
müşareke, müşareke-i mütenaksa, kira-
lama, bey-i müeccel ve selem gibi daha 
önceki dönemlerde uygulamş ancak gü-
nümüzde pek uygulanmayan yeni  -
nansman usullerini uygulamaya başla-

YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAMA DESTEK

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı

Prof. Dr.Sedat MURAT
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
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TC Merkez Bankasnn 26-30 
Eylül 2011 tarihinde İslam 
Kalknma Bankasnn da des-

teği ile Malezya Merkez Bankasy-
la birlikte düzenlediği ve 15 civarn-
da ülkeden üst düzey banka temsilci-
lerinin katldğ İslamî Finans eğitim 
seminerinde Malezyallarn hoca, 
Türklerin öğrenci sralarnda otur-
mas Türkiye’nin olmas gereken ko-
num ile bir tezat oluşturuyordu. Da-

has, Malezya’da yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde İslamî  nans ve 
bankaclk eğitimi gelişmiş durumda.

Ülkemizin henüz bu 
alanda ad okunmuyor.
Geleneksel bankalarn da Katlm 
Bankaclğ penceresi açma düşün-
cesi kanaatimizce sektöre güç katar. 
Müslümanca düşünce, İslâm’n gü-
zelliklerinden mümkün olduğunca 
herkesin faydalanmasn gerektirir.

Büyüyen pastadan herkese daha 
büyük pay düştüğü gibi, mesele-
ye sadece kurumsal kârllk açsn-
dan bakmak da doğru olmaz. Daha 
fazla kişinin dince meşru bir kazan-
ca ulaşmas kârdan daha önemli de-
ğerleri olanlardan destek bulmal.

Tüm dünyada iktisat eğitimi faiz 
esasna dayanan kapitalist teori-
ler temelinde verilmekte. Bu sis-
temde faiz iktisadî hayatn belkemi-
ği olarak sunulmakta ve onsuz ola-
mayacağ dersi verilmekte. Böy-

le bir eğitim sonras faizsiz ekono-
mi ve  nans eğitimine adaptasyon 
zorluklar içeriyor. Faiz-kâr ayr-
m zorlaşyor. Buzdağnn gerçek 
dağ olmadğn anlatmak güçleşiyor.

Bu sebeple, personel says artk 
on binlerle ifade edilen Katlm Ban-
kaclğ sektöründe personel eğitimi-
ne üniversitelerin önlisans veya li-
sans düzeyinde başlama ve derslerde 
teknik bilgiler ve uygulamann yan 
sra Katlm Bankaclğ felsefesine 
de yer verme zaman çoktan geldi.
Vakf olsun devlet olsun, diğer üni-
versitelerimizin de uzman öğre-
tim elemanlaryla Katlm Banka-
clğna programlarnda yer verme-
si Türkiye’ye 1990’larda kaybetti-
ği yllar tela  etme imkân verir.

Bu programlar önlisans-
tan doktora düzeyine kadar eği-
timin her alannda olmal, daha-
s, Katlm Bankaclğ Araştr-
ma Merkezleri de kurulmal.■

KATILIM BANKACILIĞINDA EĞİTİM VİZYONU

Faizsiz bankaclk girişimi ilk 
kez Msr’da 1963-1967 ylla-
r arasnda görülmeye başlan-

d. Alman tasarruf bankalar ile kr-
sal bankalarn bir sentezi biçimin-
de ortaya çkan faizsiz bankaclk ile 
krsal kesimde tasarru arn banka-
ya yatrmak istemeyen kesimi sis-
tem içine çekmek için geliştirilmiş-
ti. Bir anlamda tasarru arn direk ti-
caret ve sanayi sektörüne yönlendiril-

mesine dayal olan faizsiz bankaclk, 
borç alanlarn karlarn tasarruf sahi-
bine aktarmalar biçiminde çalşacakt.

1971 ylnda Nasr Sosyal Banka-
s faizsiz bazda çalşan ilk ticari banka 
olarak kuruldu. Bu bankay 1974 yln-
da İslam Kalknma Bankas’nn kuru-
luşu izledi. Türkiye'deki ilk uygulamas 
ise, 1985 ylnda Albaraka Türk ve Fa-
isal Finans Kurumu tarafndan başlatl-
d. Faizsiz bankalar, iştirakleri ve şube-
leri ile halen 60'dan fazla ülkede faaliyet 
gösteriyor. Bünyelerinde faizsiz esasla-
ra göre çalşan birimler kuran batl ku-
rumlar da vardr. Bunlara örnek olarak, 
Citibank, HSBC Bank, Union Bank of 
Switzerland, Kleinwort Benson, ANZ 
Grindlays, Goldman Sachs gibi mü-
esseseler saylabilir. Batl bankalar-
ca kurulan ilk bağmsz faizsiz ban-
ka, Citibank tarafndan 1996 ylnda, 

20 milyon USD sermaye ile 
Bahreyn'de kurulan Islamic Investment 
Bank'dr.

Bugün, ülkemizde katlm bankala-
r kredi kullandrrken müşteriye doğ-
rudan nakit ödeme yapmazlar. Ödeme-
yi fatura karşlğnda ve kredi müşterisi-
nin işletmesi için ihtiyaç duyduğu mal 
satan satcya kalsn.

Ödemeyi yaptktan sonra üzerine kar 
paylarn ekleyerek müşteriyi borçland-
rr ve müşteriden taksitler halinde tahsil 
ederler. Böylece  nansman, maln peşin 
alnp üzerine kar pay konarak vadeli sa-
tm şeklinde yaplmş ve yaplan işlem, 
ikrazat (nakit ödeme) şeklinde değil, ti-
caret şeklinde gerçekleşmiş olur. Bu 
yöntem ayn zamanda verilen kredinin 
amaç dş, verimsiz ve spekülatif alan-
lara gitmesini önleyen ve kayt dşn 
kayda alan bir  nansman yöntemidir. ■

TİCARET ESASLI MODEL

Prof. Dr. İsmail ÖZSOY
Fatih Üniversitesi  Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU
Trakya Ünivesitesi İİBF Öğretim Üyesi
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■  Abdullah Kiğil/İş Adam: 
Ben uzun yllardan beri kat-
lm bankalaryla çalşyorum. 
Hem kurumsal finansman deste-
ği sağlyorum, hem de finansal 
kiralama yöntemiyle piyasa şart-
larna göre uygun fiyat ve vade-
lerle finansman sağlyorum. Bu 
kurumlarn ülke ekonomisinin 
finansmannda çok ciddi katk-
lar sağladğna yürekten inan-
yorum. Şahsen kendi firmamda 
verdikleri finansman ve banka-
clk hizmetlerinden son derece 
memnunum. 

ÜLKE EKONOMİSİNE
BÜYÜK KATKI

■  İzzet Akyar/İş Adam:
Türkiye Gümrük Birliği'ne girdikten 
sonra yurt dşndan çok iyi teknolo-
jiyle üretilmiş mallar Türkiye’ye gir-
meye başlaynca, çok acele biz de bu 
tarz bir yatrm yapmamz gerektiğine 
karar verdik. Leasingden aldklarmz 
oldu, üretim desteği olarak istifade etti-
ğimiz şeyler oldu. Tabi,  nans kurum-
larndan istifade ederken o zaman kur-
larn daha oynak olduğu dönemlerdi.
Biz  nans kurumlaryla neyle anlaşty-
sak onlarla devam ettiğimiz için bu ko-
nuda da rahat çalştk. Hakikaten mü-
teşekkiriz Türkiye’ye bu kurumlar ka-
zandran insanlara.

SADAKAT
■  Alparslan Onay/İş Adam: 
Katlm bankalaryla bu tarz-
daki bir çalşma olaynda ben 
senelerimi tamamladm. Be-
nim önerim, KOBİ statüsünde-
ki bu kuruluşlar, bu tarzda pro-
jeye dayal bir finansman mode-
linde çalşmak için katlm ban-
kalaryla ilişki kurmaldr. Be-
nim yllardr elde ettiğim, var-
dğm sonuç budur ve bundan 
dolay da, bana bu desteği sağ-
layan katlm bankalaryla olan 
ilişkimden mutlu olduğumu
söylemek isterim.

KOBİ'LERE  YATIRIM
DESTEĞİ

KATILIM BANKACILIĞI 26 YAŞINDA 15



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

16 KATILIM BANKACILIĞI 26 YAŞINDA

Katlm Bankalar, 2010 sonu itibariyle Bankaclk
Sektöründe %4,3 aktif büyüklük payna sahipken
Eylül 2011 itibariyle bu oran %4,4'e çkmştr.

Toplanan Fonlar itibariyle de Eylül 2011 sonunda
katlm bankalar %5,3 sektörden pay almştr.

Katlm bankalar Eylül 2011 sonunda yaklaşk
14.000 personel ve 670 şube ile yapsal
büyümesini sürdürmektedir.



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
FAİZSİZ BANKACILIK

KATILIM
BANKACILIĞI
26 YAŞINDA

Faizsiz bankacılık
sistemiyle hizmet sunarak,

Türkiye ekonomisine büyük
katkı sağlayan katılım bankacılığı

30 Eylül 2011 tarihi itibariyle;
aktifte 53,5 milyar TL ile sektörde % 

4,4 paya, mevduatta 37 milyar TL 
ile sektörde % 5,3 paya, kredilerde 
ise 39 milyar TL ile sektörde % 5,7 

paya sahip. Şube sayısı 670
çalışan sayısı ise 14.000


