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GĠRĠġ 

Küresel finansal sistem içerisinde küçük ancak büyüyen bir paya sahip olan Katılım 

Bankaları günümüzde küresel finansal sistemin ayrılmaz bir parçası haline gelmiĢtir. 

Katılım Bankaları dünyada, temel olarak kâr ve zarar ortaklığı ve alım-satım 

arasındaki fark prensipleri çerçevesinde geliĢtirilen faizsiz finansman tekniklerine 

göre faaliyet göstermekte olup,  finansal ürünlerin sunumu Türkiye‟de Ġslami 

kurallara göre faaliyet gösteren katılım bankaları tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 

Katılım bankaları, çeĢitli nedenlerle atıl durumda olan fonların ekonomiye 

kazandırılması suretiyle ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaktadırlar.  

 

Katılım bankaları, günümüzde mali sektör içinde hem klasik bankaların yaptıkları 

birçok bankacılık faaliyetlerinde hem de finansal kiralama, sigortacılık, takas gibi 

diğer ticari faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Yani, katılım bankaları, kendi 

prensiplerine ters düĢmemek koĢuluyla, klasik bankaların yaptıkları hemen hemen 

tüm iĢlemleri farklı yöntemlerle yapmaktadırlar. Bu tür bankacılığın temel amacı; 

faizsiz finansman esasları çerçevesinde, faiz hassasiyeti olan kesimlerin yastık 

altında kalan atıl sermayelerini, milli ekonomiye kazandırmaktır. Klasik bankacılık 

iĢlemlerini yaparlarken faiz yerine kar – zarar ortaklığını esas almaları nedeniyle, 

literatürde bu tür bankacılık modeline faizsiz bankacılık modeli denilmektedir. Faizle 

ilgili olmayan hemen hemen tüm bankacılık hizmetlerini farklı usullerle yapan bu tür 

kuruluĢlar, bir bakıma bankaların alternatifi, bir bakıma da bankaların yaptıkları faize 

dayanan kimi isleri yapamadıkları için onları tamamlayan ve finans sektörüne 

derinlik ve çeĢitlilik kazandıran kuruluĢlardır. 

 

Dünya‟da ilk 1970 yıllarında Ġslami Bankaların faaliyeti baĢlamaları ile birlikte 

dünya çapında çeĢitli kuruluĢlar oluĢmuĢtur. Türkiye‟de ise 1980 sonrası alından 

kararlar ve yapılan düzenlemelerde, finansal serbestleĢme hareketleri baĢlamıĢtır. Bu 

hareketlerin devamı olarak 1983 yılında yabancı sermaye ile birlikte “Özel Finans 

Kurumları” adıyla faaliyete baĢlamıĢ ve Türkiye‟de katılım bankacılığının temeli 

atılmıĢtır. 

 

Dünya ekonomisinin 2008 yılı sonrasında yaĢadığı finansal kriz süreci Ġslami finans 

enstrümanlarının önemini ön plana çıkarmıĢ ve bu nedenle çeĢitli islami finans 

enstrümanların kullanımını arttırmıĢtır. Finansal enstrümanlar içerisinde tamamlayıcı 

bir unsur olan Ġslami Finans, Finansal Piyasalarda daha adil, katılımcı ve paylaĢımcı 

bir yapısıyla yatırım yapmayı arzulayan kiĢi/kurumları teĢvik ederek, ekonomik 

sistem içerisinde finansmana eriĢimi kolaylaĢtırıp bu sistemde sürdürülebilir maddi 

ve manevi refahı sağlamaktadır. Dünya‟da faizsiz bankacılığa her geçen gün ilgi 

artarken, Türkiye‟de Katılım Bankalarının performansında artıĢ gözlenmiĢtir. 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği çatısında altındaki kurumlarda aktif ve özkaynak 

geliĢimi hızla artmıĢtır. 

 

Bu amaçla çalıĢmanın birinci bölümünde Katılım Bankacılığı (Faizsiz Bankacılık) 

kavramı, ortaya çıkıĢ nedenleri, Katılım Bankacılığının dünyadaki ve Türkiye‟deki 

tarihsel geliĢimi ve uygulamalarına yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde faizsiz 

bankacılıkta kullanılan yöntemler katılım bankalarının fon kaynakları ve fon 

kullandırma yöntemleri irdelenmiĢ ve açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Üçüncü bölümde 
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2008 yılında yaĢanan küresel ekonomik krizin bankacılık sektörüne etkileri ve 

Katılım Bankalarının finansal kriz ortamında dünya‟da ve Türk Bankacılık 

sektöründeki geliĢimi açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 
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1. KATILIM BANKACILIĞI 

 

 

1.1. KATILIM BANKACILIĞI KAVRAMI 

 

 

Katılım Bankacılığı (Faizsiz Bankacılık), faizsizlik prensiplerine göre çalıĢan, bu 

prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleĢtiren, kar ve zarara 

katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle 

fon kullandıran bir bankacılık modelidir.( http://www.bireyselyatirimci.com) 

Kar ve Zarara katılma prensibi ile çalıĢan Faizsiz Bankacılık; sistem olarak 

müĢterilerden fon toplayıp reel sektöre kredi olarak kullandırarak elde edilen karın 

yine müĢterilere dağıtılmasını esas alır. (http://www.bankasya.com.tr) 

 

Katılım bankaları alternatif finansman yöntemi hizmetleri sunan, finans sektöründe 

faaliyette bulunan, bankacılık hizmetleri sunan ve reel ekonomiyi finanse eden  

kuruluĢlardır. Bu kurumlar bankacılık hizmetleri yapmanın yanı sıra, tasarruf 

sahiplerinden cari hesap ve kar/zarar ortaklığı hesapları yoluyla topladıkları fonları, 

faizsiz finansman prensiplerine göre, reel sektöre aktararak, oluĢan kar veya zararı, 

tasarruf sahipleriyle paylaĢırlar. (Özulucan ve Deran, 2009: 87-88) 

Faizsiz bankacılığa iliĢkin dünyaya sesini duyuran en önemli kuruluĢ, 1975 yılında  

Cidde‟de kurulan Ġslam Kalkınma Bankası‟dır. Klasik batı banka modellerini model 

alan Türkiye‟nin kurucu üye olarak yer aldığı Ġslam Kalkınma Bankası, Ġslam 

Konferansı TeĢkilatı‟na üye ülkelerin kalkınma programlarını destekleyen bir 

kuruluĢ niteliğindedir. (Ece, 2011:3) 

Katılım Bankacılığı modeli ile yeni bir enstrüman olarak ortaklık ve kâr payı gibi 

risk paylaĢımıyla tanıĢmıĢ ve bu enstrümanlar sayesinde, bir taraftan ekonomi daha 

dinamik bir boyut kazanırken, diğer yandan fonlanan kesimin küçük ve orta 

büyüklükteki ve ekonomiyi tetikleyecek pozitif bir çeĢitlilik arz eden iĢletmeler 

olmasından dolayı, yatırımların hem marjinal getirisi, hem de diğer sektörleri 

beslemesiyle istihdam ve gelir etkisi de daha yüksek olmuĢtur. (Ece, a.g.e. s.4) 

Modern anlamda faizsiz bankacılık 20. Yüzyılda Ġslam ülkelerinde görülen 

sanayileĢme hareketleri ve 1970'li yıllarda petrol fiyatlarının ani artıĢı ile ortaya 

çıkmıĢtır. (Ece, a.g.e. s.10) 

Katılım Bankaları, Ġslam dininin faizi kesin olarak yasaklaması prensibinden 

hareketle hem ekonomik hem de sosyal bir iĢlevi yerine getirmeye çalıĢmaktadırlar. 

Söz konusu kuruluĢlar için dünyada Ġslâmi temellere dayalı olmaları sebebiyle „Ġslam 

Bankacılığı‟ (Islamic Banking), faizsiz olmalarından hareketle ‘faizsiz bankacılık‟ 

(Interest-Free Banking) kavramları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 

15.12.1983 tarihinde Bakanlar Kurulu‟nca kabul edilen Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK)‟de belirtildiği üzere kâr ve zarara katılma esasına göre çalıĢan bu 

bankacılık türü ilk defa ‘özel finans kurumu’ kavramı ile Türk Finans sisteminde 

yerini almıĢtır. (Eskici, 2007: 4) 

http://www.bireyselyatirimci.com/
http://www.bankasya.com.tr/
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Temel yapısı itibariyle faizsiz bankacılığı, parasal iĢlemlerle mal ve hizmet 

hareketlerinin birbirine sıkı sıkıya bağlandığı, her para hareketinin mutlaka bir mal 

veya hizmete karĢılık geldiği; gelirin ise, kâr ve zarar ortaklığı esasına göre 

bölüĢüldüğü bir sistem olarak tanımlamak mümkündür. (Özsoy, 2012a: 19) 

Katılım bankalarının iĢleyiĢleri, dayandıkları esaslar; fon toplama, yatırım ve 

finansman metodları geleneksel bankalardan tamamen farklıdır. Bu farklılık, 

günümüz bankalarının faiz esasına dayanmasından, Katılım bankalarının ise 

iĢlemlerinde faize hiç bir Ģekilde yer vermemesinden kaynaklanmaktadır. Katılım 

bankalarının iĢlemlerinde faize yer verilmemesi, bu bankalarla günümüz bankaları 

arasında diğer konularda da temelde birçok ayrılıkların ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır. Katılım bankalarının dayandığı ve onları günümüz bankalarından ayıran 

esaslar Ģunlardır: 

1. Katılım bankalarının Ġslâmî prensiplere sıkı sıkıya bağlı oluĢları.  

2. Katılım bankalarının parayı bir meta olarak değil, bir mübadele aracı ve değer 

ölçüsü olarak kabul etmeleri 

3. Faiz yerine kâr ortaklığı prensibini kabul etmeleri 

4. Üretim alanına geçerek kâr elde etmeye çalıĢmaları 

5. Ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmaya bağlı kılmaları. (Özsoy, a.g.e. s.21) 

Faizsiz finans kurumlarının müĢterilerine sunduğu hizmetlerin sınırlı olduğu 

önyargısı bulunsa da; Faizsiz bankalar hem geleneksel bankacılıktaki Ġslami ilkelere 

ters düĢmeyen ürünleri sunabiliyor hem de farklı müĢteri ihtiyaçları için faizsiz 

bankacılık ilkelerine uygun ürünler geliĢtirerek hizmet yelpazelerini 

geniĢletebiliyorlar. Ülkeden ülkeye bankacılık düzenlemeleri değiĢtiği için veya 

kurumlar arasındaki farklılıktan dolayı, faizsiz bankacılık yapan kurumların sunduğu 

hizmetler de ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte, bazı ortak hizmet ve ürünler ön 

plana çıkıyor: 

1-Faize bağlı olmaksızın kredi ve ödünç verme. 

2- Altın külçe alım ve satımı. 

3- PeĢin döviz alım ve satımı. 

4- Kredi mektubu. 

5- Garantiler. 

6- Faize bağlı olmaksızın, önceden belirlenmiĢ bir ticari getiri çerçevesinde, garanti 

karĢılığında finansman bonoları Ģeklinde, kısa vadeli finansman sağlama. 

7- Komisyon karĢılığında tüm menkul kıymetleri toplama ve değerlendirme 

hizmetleri.    
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8- Faizli olmamak koĢuluyla tüm menkul kıymetlerin (hisse senedi, yatırım 

sertifikası ve tahvil gibi) alım-satımı. 

9- Belirli amaçlar (ticaret, tarım, sanayi ve gayrimenkul gibi) için özel fonlar kurma 

ve yönetme. 

10- Mudaraba esasına göre finansman sunma. 

11-MüĢaraka esasına göre finansman sunma. 

12-Azalan katılım prensibine göre finansman sunma. 

13-Özel yatırım hesapları hizmetleri, bankalarla birlikte doğrudan yatırım. 

14-Finansal kiralama hizmetleri. 

15-Gayrimenkul alım ve satımı. 

16-Finansal acente hizmetleri. 

17-Üçüncü Ģahıslar için önceden kararlaĢtırılmıĢ kâr prensibine göre alım ve satım 

hizmetleri (murabaha). 

18-Açıkları kapatmak amacıyla özel fonlar oluĢturma. 

19-Projelerin fizibilite çalıĢmaları için teknik, ekonomik, finansal, yönetim ve 

pazarlama danıĢmanlığı sunma. 

20-Faiz yasağına uygun Ģekilde düzenlenmiĢ mortgage kredileri. 

21-Ġslami ilkelere uygun olarak portföy yönetimi ve yatırım fonları. 

Bu hizmetlerin yanı sıra, faizsiz finans kurumları, proje geliĢtirme ve bu projelere 

finansman sağlama, risk sermayesi prensibine göre finansman sağlama ve Ġslami 

ilkeleri göz önünde tutarak ulusal ve uluslararası piyasalara kaynak transferi gibi 

çeĢitli hizmetleri de sunuyorlar. (http://www.tkbb.org.tr/) 

 

1.2 KATILIM BANKACILIĞININ ORTAYA ÇIKIġ NEDENLERĠ 

 

Faiz, bütün insanlığın ortak problemidir. Ortaya çıktığı andan itibaren insanlık 

vicdanı, din, milliyet ve kültür farkı gözetmeden faiz konusunda rahatsızlık 

duymuĢtur. Bu rahatsızlığın bugün de sona erdiğini söylemek mümkün değildir. Bu 

sebeple, faiz problemine herhangi bir dinin meselesiymiĢ gibi bakmak son derece 

yanlıĢtır. Bununla beraber bu konuda diğer din, felsefi sistem ve ekollerin duyarlılığı 

Ġslâm‟ın ve Müslümanların duyarlılık seviyesine ulaĢamamıĢtır. Bu nedenle bugün 

yeryüzünde faizsiz bankacılık Ġslâm ülkelerinde doğmuĢ ve Ġslâm bankacılığı adıyla 

http://www.tkbb.org.tr/
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anılmıĢtır. Ġslâm Bankacılığı terimi bu sebeple yerinde bir adlandırma olmakla 

birlikte, Ġslâm kelimesinden Ģu veya bu Ģekilde rahatsızlık duyanların, tüm insanlık 

adına bu olumlu geliĢmeden mahrum kalmamaları için faizsiz bankacılık (interest-

free banking) veya Türkiye‟de olduğu gibi, Katılım Bankacılığı (Participatory 

Banking) kavramlarının tercih edilmesi daha faydalıdır. (Özsoy, a.g.e. s.8) 

Ġktisadi ve sosyal kurumların çoğu toplumsal ihtiyaçların zorlaması ve yönlendirmesi 

sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ġktisadi ve sosyal bir kurum olan Katılım Bankacılığı 

(Faizsiz/islâmi bankacılık) müessesesinin ortaya çıkmasına etki eden faktörlerin 

baĢında da toplumsal ihtiyaçlar gelmektedir. Ġslâmi kesimin dinen yasak olmasından 

dolayı faiz olgusuna ve faizle iĢlem yapan kuruluĢlara yaklaĢımı islâmi bankacılığın 

doğuĢuna zemin hazırlamıĢtır. (Eskici, a.g.e. s.6) 

 

Dini nedenlerden dolayı faize karĢı duyarlı olan tasarruf sahiplerinin kaynaklarının 

atıl kalması hem tasarruf sahiplerini hem politik iradeyi hem de ekonomik aktörleri 

harekete geçirmiĢtir. Atıl kaldığı düĢünülen bu kaynakların ekonomiye 

kazandırılması ihtiyacı ve kaygısı dini, ekonomik, sosyal ve politik sebepler 

neticesinde Katılım Bankacılığının ortaya çıkıĢ nedenlerini oluĢturmaktadır. (Eskici, 

a.g.e. s.6) 
 

Az geliĢmiĢ ülkeler dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek ve kalkınmalarının 

önünde engel teĢkil eden sermaye yetersizliğine çözüm bulmak için birtakım 

metotlar geliĢtirme yoluna gitmiĢlerdir. Söz konusu ülkeler özellikle Ortadoğu‟da 

toplanan Petro-Dolarların Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde değerlendirilmesi yerine 

kendi ülkelerinin ve diğer Müslüman ülkelerin kalkınmasında kullanılmasını 

sağlamak için faizsiz bankacılığı geliĢtirme ihtiyacı duymuĢlardır.(Erdoğan,2011: 24) 

 

Türkiye‟de de Ortadoğu ülkelerinin Petro-Dolarlarının ve Türkiye‟de faizin haram 

olduğu inancını taĢıyan insanların kayıt dıĢında bekleyen fonlarının kayıt altına 

alınarak ülke kalkınmasında kullanımını sağlamak amacıyla 1980‟li yıllarda faizsiz 

bankacılık sistemi ortaya çıkmıĢtır. (Erdoğan, a.g.e. s.24) 

 

1.2.1. Dini Nedenler 

 
Ġslâmiyet‟te faiz çok kesin bir dille yasaklanmıĢtır. Kur‟an-ı Kerim‟de Ayet-i 

Kerime‟lerde, hadislerde yasaklanma gerekçeleriyle birlikte faizin haram olduğu 

Müslümanlara çok defa aktarılmıĢtır. Ticaret ile elde edilecek anapara artısına karsı 

çıkılmayarak, ticarete teĢvik edici olunmuĢtur. (Eskici, a.g.e. s.7) 

 

Ġslamiyet‟ten önce Arabistan‟da katlı ve katsız faizcilik yapılmakta bunun sonucu 

olarak fakir giderek daha fakirleĢirken, zenginler servetlerine servet katmaktaydılar. 

Özellikle yoksul olan kiĢilerin tüketim ihtiyacı için ödünç aldıkları paralara 

ödedikleri faizler borçlarını zamanında ödeyemedikleri için durmadan katlanmakta,   

faiz anaparayı geçmekte sonunda borçlu her Ģeyinden olmaktaydı. Ġslamiyet, önce 

katlı faizi, sonra azı ve çoğuyla her çeĢit faizi haram kılmıĢ, faizli tüm muameleleri 

yasaklamıĢtır.(Eskici, a.g.e. s.7-8) 

Ticaretteki kâr ile faizi birbirinden ayırt etmek için çeĢitli ölçütler kullanılabilir. 

Bunları söyle sıralamak mümkündür. 
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- Ticarette, satıcı aĢırı da olsa yalnızca bir defaya mahsus kâr elde etmekte ancak 

faiz, aynı borç üzerinden defalarca alınabilmektedir.  

 
-Ticaret iĢleminde menfaatlerin değiĢimi, satıcı ile alıcı arasında eĢit Ģekilde ortaya 

çıkmaktadır. Hâlbuki faizli bir iĢlemde alacaklı olan taraf kendi isine yarayacak bir 

fazlalığı almasına rağmen borçlu sadece süre ertelemesini elde etmekte ve aldığı borçtan 

kâr edip etmeyeceğini bilmemektedir.  

 

-Ticarette insan, imkanlarını ve zamanını harcamakta ve bunun karĢılığını almakta ancak 

faizli iĢlemde herhangi bir çaba ve riske girmemekte ve kesin olarak belirlenen oran ve 

belirlenen vadede kâr sağlamaktadır. Ġslami kaynakların faizi haram olarak görmesi ve 

faizin haram olduğuna inanan insanların atıl fonlarını değerlendirme düĢüncesi faizsiz 

bankacılığın doğmasına yol açmıĢtır. (Erdoğan, a.g.e. s.24-25) 

 

Faizin kesin Ģekilde yasaklandığı ifadeler Kur'an-ı Kerim'in dört ayetinde 

geçmektedir. Bunlar Rum, Nisa, Al-i Ġmran ve Bakara sureleridir. (Eskici ,a.g.e. s.8) 

 

Elmalılı Hamdi Yazır mealinde Rum Suresi 39. ayetinde göre „Ġnsanların malları 

içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek 

verdiğiniz zekata gelince, iĢte onlar, malları kat kat artmıĢ olanlardır.‟ 

buyrulmaktadır. (http://www.kuranikerim.com) 

 

Elmalılı Hamdi Yazır mealinde Nisa Suresi 160-161. ayetlerde „Yahudilerin 

zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde 

faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce 

kendilerine helâl kılınan temiz Ģeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara can 

yakıcı bir azap hazırladık.‟ buyrulmaktadır. (http://www.kuranikerim.com) 

 

Elmalılı Hamdi Yazır mealinde Al-i Ġmran Suresi 130. ayetinde „Ey iman edenler! 

Kat kat artırılmıĢ olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluĢa eresiniz.‟ 

buyrulmaktadır. (http://www.kuranikerim.com) 
 

Elmalılı Hamdi Yazır mealinde Bakara Suresi 275. ayetinde „Riba (faiz) yiyen 

kimseler, Ģeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, 

"alıĢveriĢ de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alıĢveriĢi helal, faizi de 

haram kılmıĢtır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine 

faizciliğe son verirse, geçmiĢte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a 

kalmıĢtır. Her kim de yeniden faize dönerse iĢte onlar cehennem ehlidirler ve orada 

süresiz kalacaklardır.‟buyrulmaktadır. (http://www.kuranikerim.com) 

 

Elmalılı Hamdi Yazır mealinde Bakara Suresi 276. ayetinde „Allah faizi mahveder, 

oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi 

sevmez.‟ buyrulmaktadır. (http://www.kuranikerim.com) 

 

Elmalılı Hamdi Yazır mealinde Bakara Suresi 278-279. ayetlerde „Ey iman edenler! 

Allah'tan korkun ve artık faizin peĢini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz. Eğer 

böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaĢ açılmıĢ olduğunu 

bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa 

da uğramazsınız.‟ buyrulmaktadır. (http://www.kuranikerim.com) 

http://www.kuranikerim.com/
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1.2.2 Ekonomik Nedenler 

 

Ġslami bankacılığın doğuĢunu hazırlayan ekonomik sebeplerin baĢında özellikle 

1970‟li yıllarda Arap ülkelerinin petrol kaynaklarından elde ettikleri gelirlerin 

ekonomiye yeniden kazandırılması, kalkınmaya katkı sağlama arayıĢı ön plana 

çıkmaktadır. (Eskici, a.g.e. s.12) 
  

1970‟li yıllarda OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarını yukarıya çekmesiyle petrol ihraç 

eden Ġslam ülkelerinin gelir ve birikimleri büyük tutarlara ulaĢmıĢtır. Bu ülkelerin dıĢ 

ticaret fazlaları petro-dolar olarak nitelendirilen tasarruf seklinde batı ülkelerine akmıĢ, 

Ġslam ülkelerinin kalkınma ve geliĢmesine katkıda bulunmamıĢtır. Hatta bu ülkelerde 

gelir dağılımını daha da bozmak, ikili (dualist) ekonomik yapıyı güçlendirmek gibi 

olumsuz etkiler meydana getirmiĢtir. Ġslam ülkelerinde bu sakıncalar veya eksiklikler 

zamanla duyulmuĢ ve bu ülkeleri ekonomik çözüm aramaya yöneltmiĢtir. Ayrıca, diğer 

tarafta petrol zengini olmamakla beraber doğal kaynakları ve insan gücü olan fakat 

yeterli sermayeye sahip olmadıkları için bu kaynakları değerlendiremeyen geri kalmıĢ 

veya geliĢmekte olan Ġslam ülkeleri de bulunmaktadır. Sermaye fazlası olan Ġslam 

ülkeleri ile sermaye açığı olan Ġslam ülkeleri arasında yapılacak bir iĢbirliğinin taraflar 

için olumlu sonuçlar verebileceği görüsü de Ġslam bankalarının kuruluĢunda diğer bir 

etken olmuĢtur. (Eskici, a.g.e. s.12) 

 

Bu sebeplerden dolayı Ġslam ülkeleri arayıĢ içerisine girmiĢ ve nihayetinde 1974 yılında 

Ġslam Kalkınma Bankası kurulmuĢtur. Ġslam Kalkınma Bankası‟nı takiben Ġslam ülkeleri 

faizsiz esaslara göre çalıĢan finansal kurumlar oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Böylelikle, 

hem faize karsı duyarlı olan Ġslam ülkeleri arasında ticaret ve mali piyasaların geliĢmesi 

sağlanarak geliĢmekte olan Ġslam ülkelerinden az geliĢmiĢ Ġslam ülkelerine sermaye 

hareketinin sağlanması amaçlanmıĢtır hem de ekonominin dıĢında kalmıĢ ya da verimsiz 

alanlara yönelmiĢ sisteme tasarrufların faizsiz bankacılık kurumları sayesinde ekonomik 

sisteme dahil edilmesi gibi sebepler Ġslami bankacılığın doğuĢunu hazırlamıĢtır.(Eskici, 

a.g.e. s.12-13) 

 
Türkiye‟de ise Katılım Bankaları‟nın (faizsiz bankacılığın) kurulmasını hazırlayan 

ekonomik sebepler birkaç ana tema üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bunlar; geliĢmekte olan, 

zengin kaynaklara ve sermaye birikimine sahip bazı Ortadoğu ve Arap ülkelerinden 

kaynak sağlamanın yanı sıra faizden kaçınarak ekonomik sistemin dıĢında kalan ya da 

verimsiz değerlendirilen tasarrufların ekonomik sistemin içine dahil edilmesi ile 

kalkınmanın sağlanması seklinde özetlenebilir. (Eskici: a.g.e. s.13) 

 

Sermaye fazlası olan Ġslam ülkeleri ile sermaye açığı olan Ġslam ülkeleri arasında 

yapılacak bir iĢbirliğinin taraflar için olumlu sonuçlar verebileceği görüĢü de faizsiz 

bankaların kuruluĢunda diğer bir etken olmuĢtur. (Özkan, 2012: 8) 

 

Klasik bankalar müĢterilerine genellikle nakit kredi vermektedir. Ayrıca klasik 

bankalar verdikleri kredilerin nerede kullanıldığını takip etmemekte ve 

önemsememektedirler. Bu nedenle krediler, arkasından mal ve hizmet artıĢına neden 

olmadığı sürece klasik bankaların ekonomiye direkt etkisinden söz edilememektedir. 

Katılım bankalarında kullandırılan fonun denetiminin kolay olması ve müĢteriye 

nakit olarak verilmemesi amaç dıĢı fon kullanımını önlemektedir. Bu nedenle katılım 

bankalarının ekonomiye direkt katkısı söz konusu olmaktadır. (Özkan, a.g.e. s.8) 
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Stratejik planlar yapan ülkelerin üstünde durdukları en önemli konulardan biri 

teknolojik geliĢmelerin yanında finansal kaynakları denetimleri altına alabilecekleri 

mekanizmaları geliĢtirmektir. Bu nedenle son yıllarda bankacılığın yanı sıra üretim 

ve hizmet sektörlerindeki Ģirketlerin birleĢimi de hızla artmıĢtır. HSBC Holding, 

Chase, Mantrust, Citi Corp, Bank of Tokyo Mitsubishi, ABN Amro Bank, Rabobank 

dahil birçok banka diğer kuruluĢlarla birleĢerek dünyanın farklı bölgelerindeki 

tasarruflara da el atmaya çalıĢmıĢtır. Yukarıda sözü edilen bankaların çoğu baĢta 

Ortadoğu olmak üzere birçok Ġslam ülkesinde faizsiz bankacılık yapan özel bölümler 

açarak sermayeyi kendilerine çekmiĢler ve önemli kazançlar sağlamıĢlardır. 

(Erdoğan, a.g.e. s.25-26) 

 

New York Borsası Ġslami kurallara uygun üretim ve hizmet iĢlemleri yapan firmalara 

yönelik özel indeks hazırlamıĢ, dini açıdan çekingen davranan binlerce tasarrufçuyu 

sisteme dahil etmiĢtir. (Erdoğan, a.g.e. s.26) 

 

1.2.3. Sosyal Nedenler 

 

Bir toplumda sosyal barıĢın tesis edilebilmesi için gelir dağılımının dengeli olması 

gerekir. Bu koĢulun gerçekleĢmesi için de en baĢta yapılması gereken Ģey zengin ile 

fakir arasındaki uçurumun kapatılmasıdır. Faizsiz bankacılık sistemi ile servet 

sahiplerinin servetlerine servet katmasının önüne geçmek ve böylelikle gelir 

dağılımını dengeli hale getirmek amaçlanmıĢtır.(Erdoğan, a.g.e. s.26) 

 

Bir toplumda bireylerin sahip oldukları imkânlar, yasam kaliteleri farklı özellikte 

ekonomik sınıflar oluĢturmaktadır. Bir toplumun huzur ve barıĢı için bahsi geçen 

farklı sınıflara mensup bireylerin arasında iyi iliĢkilerin kurulması, sürdürülmesi ve 

ekonomik sınıflar arasındaki uçurumun kapatılması amaç olmalıdır. ĠĢte bu noktada 

faizsiz bankacılık, sermayenin reel ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi 

sonucunda istihdam alanları açmakta üretim faktörlerini harekete geçirmektedir. 

Böylelikle faizsiz bankacılık sosyal barıĢın, toplumsal bütünlüğün sağlanmasında 

önemli rol oynamaktadır.(Eskici, a.g.e. s.13) 

 

Katılım bankaları, dinen yasaklanan konular dıĢında ( alkol, müstehcen yayın, domuz 

eti vb.) fon kullandırarak toplumda düzen sağlayıcı bir rol üstlenmektedir. (Özkan, 

a.g.e. s.9) 

 

1.2.4 Politik Nedenler 

 

Bazı Ġslam ülkelerinde, Ġslami bankacılık sisteminin yaygınlaĢmasında politik 

nedenler etkili olmuĢtur. Dini esaslara göre devlet yönetimi Pakistan ve Ġran‟da, 

petrol gelirleri ile zenginleĢen sarrafları kontrol altına alma isteği de Suudi 

Arabistan‟da Ġslam bankacılığının kurulmasında etkili olan politik nedenler 

arasındadır. Ayrıca alternatif ekonomik arayıĢların da böyle bir finans sisteminin 

kurulmasında etkili olduğu söylenebilir.(Eskici, a.g.e. s.13-14) 

 
Uluslararası faktör ve güçlerin değerlendirilmesi açısından ele alındığında ise Ġslâm 

ülkeleri kalkınmayı ve büyümeyi sağlayarak ülkeler arası siyasi arenada güç sahibi 

olabilmek için faizsiz bankacılığın getirdiği çeĢitli avantajları kullanmaya çalıĢmıĢlardır. 
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Ġslam Kalkınma Bankası‟nın kuruluĢ amaçlarının birisi de Ġslam ülkeleri arasında 

iĢbirliğini, ekonomik etkinliği arttırmanın yanı sıra uluslar arası düzeyde güçlü bir politik 

iradeye sahip olmaktır. (Eskici, a.g.e. s.14) 

 

1.3 KATILIM BANKACILIĞININ DÜNYADAKĠ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

 

1.3.1 Dünyada Faizsiz Bankacılığın Ortaya ÇıkıĢı 

Faizsiz bankacılığın geçmiĢi M.Ö. 2123-2081 yılları arasında Babil'de hüküm süren 

Hammurabi'ye kadar uzanmaktadır. Ünlü Hammurabi Kanunları'nın 100-107. 

bölümleri ikraz (borçlanma) iĢlerinin nasıl düzenleneceğini gösterirken, özellikle 

faizsiz yatırımın tarihte ilk örneği olarak ortaya çıkmaktadır. Ġslamiyetin doğuĢu ve 

yayılması ile birlikte borçlanma, ortaklık ve kiralama gibi bugünkü faizsiz 

bankacılığın temel kavramları da geliĢmiĢ ve geniĢ bir coğrafyada uygulama alanı 

bulmuĢtur.(http://www.bankasya.com.tr) 

100–107 bölümleri arasındaki Hammurabi Kanunları Ģöyledir.  

100- …aldığı paraya göre faiz verir ve bunu yazılı olarak bildirir ve de uzaklaĢtıkları 

gün tacire ödeme yapar. 

101- Gittiği ülkelerde ticaret anlaĢması yoksa, kazandığı bütün parayı tüccara vermek 

amacıyla simsara bırakacaktır. 

102- Bir tüccar yatırım için bir miktar parayı simsara emanet ederse ve simsar gittiği 

yerde bir miktar zarar ederse, anaparayı tüccara vermek zorundadır.103- Seyahatte 

iken düĢmanlar sahip olduğu her Ģeyi ondan alırlarsa, simsar Tanrı adına yemin eder 

ve yükümlülükten kurtulur. 

104- Bir tüccar nakletmesi için simsara mısır, yün, yağ veya baĢka bir mal 

verirse,aracı aldığı miktarı belirten bir makbuzu tüccara vermelidir. Bundan sonra 

tüccara verdiği para için de ondan bir makbuz alır. 

105- Simsar dikkatsiz ise ve tüccara verdiği para için bir makbuz almamıĢsa, 

faturalanmamıĢ parayı kendi parası olarak sayamaz.106- Simsar tüccardan parayı 

teslim alırsa; ancak, tüccarla arasında bir anlaĢmazlık varsa (makbuzu reddediyorsa) 

o zaman tüccar Tanrı ve parayı simsara verdiğine tanıklık eden Ģahitlerin huzurunda 

yemin eder ve simsar toplam meblağın 3 katını ona öder. 

107- Eğer tüccar simsarı aldatırsa, yani simsar kendisine verilen her Ģeyi geri 

getirdiği halde, tüccar kendisine geri verilen Ģeylere iliĢkin makbuzu inkar ediyorsa,o 

zaman simsar tüccarı yargıçlar ve tanrı önünde suçlar ve simsarın kendisine verdiği 

Ģeyleri aldığını hala inkar ederse, simsara toplam meblağın 6 katını öder. 

(http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Hammurabi_kanunlari) 

Modern finansal hizmetler ile Ġslami ilkelerin birleĢtirilmesine yönelik ilk giriĢim ve 

uygulamalar 1963 yılında Mısır‟da Mitt Ghamr kasabasında yaĢanmıĢtır. Bu giriĢim 

Devlet BaĢkanı Cemal Abdül Nasır döneminde 1963-1967 yılları arasında bütün 

http://www.bankasya.com.tr)/
http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Hammurabi_kanunlari
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bankaların devletleĢtirilmesi akımına karĢı alternatif olarak geliĢtirilen bir deneme 

sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Mısır köylüsünün tarımsal ve ticari ihtiyaçlarını 

karĢılamak için geliĢtirilen bu model, tasarruf bankaları mekanizması ile kırsal 

bankacılık prensiplerinin bir komisyonu Ģeklinde oldukça küçük bir hacimde faaliyet 

göstermiĢtir. Kısıtlı ölçüde olmasına rağmen, bu giriĢim ilk defa hem bankacılığı 

hem ticari ortaklığı (kar/zarar ortaklığı), hem sigorta, hem barter (takas), leasing gibi 

alt finansman yöntemlerini bir arada ve aynı çatı altında buluĢturmuĢtur. Aynı 

döneme rastlayan zaman diliminde Hindistan‟ın müslüman bölgelerinde görülen bazı 

“kooperatif bankacılık” uygulamalarının da dünyadaki ilk faizsiz finansman 

örnekleri arasında yer aldığı söylenebilir. (Eskici, a.g.e. s.15) 

 

1.3.2 Dünyada Faizsiz Bankacılığın GeliĢimi 

 

ÇağdaĢ faizsiz finans kurumlarının ortaya çıkıĢı 1942‟lere dayanmaktadır. Ortaklığa 

dayalı ilk faizsiz banka 1963 yılında Mısır‟ın Mit-Gamr kasabasında kırsal 

kesimdeki üreticileri aracı ve tefecilerden kurtarmak amacı ile Ahmed en- Naccar 

tarafından kurulmuĢtur. Alman tasarruf bankalarının II. Dünya savaĢı sonrasında 

Almanya‟nın hızlı kalkınmasında oynadığı rolden etkilenen en-Naccar, bu bankacılık 

sistemini Ġslam‟ın iktisadi ve kültürel değerleri ile birleĢtirerek Mısır‟da uygulamaya 

çalıĢmıĢtır. Bankanın kuruluĢ aĢamasında Almanya‟dan destek alınmıĢtır. Ancak, En-

Naccar‟ın faizsiz bankacılık düĢüncesini hayata geçirme çabasında olduğunu anlayan 

Almanlar desteği yarıda kesmiĢlerdir. En-Naccar tarafından kurulan bu ilk faizsiz 

banka dört yıl faaliyetini sürdürmüĢ, 1967 yılında kapanmıĢtır. Ancak bu ilk deneme, 

diğer faizsiz bankaların kurulmasına öncülük etmiĢtir (Ece, a.g.e. s.3) 

 

1975 yılında Dubai‟de kurulan Dubai Ġslamic Bank (Dubai Ġslam Bankası) da faizsiz 

bankacılık alanında ilk denemelerin önemli örnekleri arasında gösterilmektedir. 

Dubai Ġslam Bankası sanayi, ziraat ve emlak gibi önemli alanları finanse eden faizsiz 

bankaların ilk örneği konumundadır. (Özgür, 2007: 43) 

 

Faizsiz Bankacılığın en önemli örneği Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Ġslam 

Kalkınma Bankası'dır. Türkiye 1984 yılında Ġslam Kalkınma Bankası Yönetim 

Kurulu'nda devamlı üye bulundurma hakkını elde etmiĢtir. Böylece Türkiye elli 

devleti çatısı altında toplayan Ġslam aleminin en büyük finansman kuruluĢunda çok 

etkin rol oynayabilecek konuma gelmiĢtir. (http://www.bankasya.com.tr) 

 

Bugün uygulayıcıları arasında Citibank, Barclays Bank, Commerzbank gibi klasik 

bankaların da yer aldığı faizsiz bankalar; Güney Afrika'dan Kazakistan'a ABD'den 

Pakistan'a uzanan bir coğrafyada ve sayıları 60'a ulaĢan ülkede faaliyet 

göstermektedirler. (http://www.bankasya.com.tr) 

 

Katılım bankacılığı faaliyetlerinin olduğu ülkelerde, sistemin kapsam ve büyüklüğü 

ülkeden ülkeye değiĢiklikler arz etmektedir. Örneğin bir uçta finansal sistemin 

tamamen katılım bankacılığı ürünlerinden oluĢtuğu Ġran ve Sudan yer alırken, diğer 

uçta Endonezya, Malezya; Pakistan veya BirleĢik Arap Emirlikleri gibi ülkeler 

bulunmaktadır. Bu ülkelerin yanı sıra son yıllarda katılım bankacılığı ürünleri 

Ġngiltere, ABD ve Ġsviçre gibi ülkelerde de (HSBC, Citibank) kullanılmaktadır. 

(http://www.tkbb.org.tr/) 

http://www.bankasya.com.tr)/
http://www.bankasya.com.tr)/
http://www.tkbb.org.tr/
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Dünyada son 10 yıldır hızlı bir büyüme kaydeden faizsiz finans sistemi, 2013 yılında 

da baĢarılı bir performans gerçekleĢtirmiĢtir. GeliĢmeler, dünya ekonomisinde faizsiz 

finans uygulamalarının yaygınlığının giderek artmakta olduğunu göstermektedir. 

Özellikle bankacılık alanında ve baĢta geliĢmekte olan ülkelerde olmak üzere ortaya 

çıkan dinamizm geleneksel bankacılık uygulamalarını tamamlayıcı nitelik taĢımakta 

ve önemli bir yenilik olarak değerlendirilmektedir. Birçok geliĢmiĢ ülkede benzer 

finansal hizmetler verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda  dünyanın önde gelen finans 

kurumlarından bazıları faizsiz finans alanına adım atmıĢlardır. 

(http://www.tkbb.org.tr/) 

 

Ernst&Young tarafından yayımlanan World Islamic Banking Compettiveness 

Report‟a göre 2013 yılında faizsiz bankacılık yıllık yüzde 17,6 büyüyerek 1,7 trilyon 

dolar düzeyini aĢmıĢtır. Üstelik bu geliĢim hızı 2008 yılından itibaren kaydedilen 

ortalama yüzde 16‟lık artıĢın dahi üzerinde yer almaktadır. Ortaya çıkan bu göz 

kamaĢtırıcı dinamizm ile faizsiz bankacılık uygulamalarının yakın gelecekte 2 trilyon 

dolar seviyesini aĢması beklenmektedir. Aralarında Türkiye‟nin de bulunduğu ve 

aynı raporda öne çıkarılan ülkeler (Katar, Endonezya, Malezya, B.A.E. ve Türkiye) 

büyüme performansı açısından çok daha cazip fırsatlar sunabilecektir. 

(http://www.tkbb.org.tr/) 

 

 

 
 

Grafik-1: Dünyada Faizsiz Bankacılık Aktif Toplamı (2008-2013) 

 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  

 

Küresel düzeyde Ġslam ülkelerinin ekonomik ağırlıklarının öne çıkmaya baĢladığı bir 

dönemde faizsiz bankacılık sektörünün potansiyeline dair araĢtırmalarda da artıĢ 

görülmektedir. Thomson Reuters tarafından yayımlanan State of the Global Islamic 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Economy 2013 Report‟a göre dünya bankacılık sisteminin aktif büyüklüğü 120 

trilyon doları aĢmıĢken faizsiz bankacılık uygulamalarının günümüzde tahmin edilen 

potansiyeli 4 trilyon dolara ulaĢmıĢtır. Halihazırda küresel düzeyde faizsiz bankacılık 

aktif toplamının henüz 2 trilyon doların altında olduğu düĢünüldüğünde önümüzdeki 

yıllarda bu sektörün iki katı büyüklüğe ulaĢma hedefini kovaladığı vurgulanmalıdır. 

The Economist, Bloomberg, Ernst&Young gibi geliĢmiĢ ülkeler merkezli kuruluĢlar 

da Thomson Reuters‟in tahminlerinin önümüzdeki yıllarda gerçekleĢme olasılığının 

yüksek olduğu dile getirilmektedir.(http://www.tkbb.org.tr/) 

 

Grafik-2: Bazı Ülkelerde Faizsiz ve Geleneksel Bankacılık Sektörlerinin 

Büyüme Oranları (2008-2012) 

 Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  

 

 

 
Grafik-3: Global Faizsiz Bankacılık Aktiflerinin Ülkelere Göre Dağılımı (2013) 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/


14 
 

                                                                             

 

 
 

Grafik:4 Dünyada Ġslami Finansal Aktiflerin Dağılımı (2013) 
 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  

 

1.3.3 Dünyada Faizsiz Bankacılık Uygulamaları 

 
80‟li yılların baĢlarında Körfez bölgesindeki faizsiz bankalarda mevduatın artmaya 

baĢladığı dönemde Ġslam ülkelerinin yanında batılı bankaların da faizsiz bankacılık 

sektörüne girmeye baĢlamıĢlardır. Tasarruf sahiplerinin mevduatlarını kısa dönemli cari 

hesaplara yatırmalarından dolayı, faizsiz bankalar bu likiditeyi faizden uzak kalacak kısa 

dönemli enstrümanlara yatırmak zorunda kalmıĢlardır. Tecrübe ve iliĢki eksikliğinden 

dolayı, paralarını yatırmak amacıyla batılı kurumlara yönelmiĢlerdir. (Özgür, a.g.e. s.44) 

 

Bugün dünya üzerinde 100'ün üzerinde Faizsiz Banka bulunmaktadır. Bu 

bankalardan 4'ü Türkiye'de olup "Katılım Bankaları" adıyla faaliyet 

göstermektedirler. Faizsiz Bankaların bulunduğu devletlere örnek olarak Ġsviçre, 

Lüksemburg, Danimarka, Filipinler, Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, Güney 

Afrika ve Bahama Adaları sayılabilir. Bünyelerinde faizsiz bankacılık birimi kuran 

bankalar arasında ise, Citibank, Union Bank of Switzerland, Kleinwort Benson, ANZ 

Grindlays, Goldman Sachs, United Bank of Kuwait ve Arab Banking Corporation 

sayılabilir.(http://www.bankasya.com.tr) 

 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.bankasya.com.tr)/
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Grafik-5: Faizsiz Bankacılığın Mevcut Durumu ve Potansiyeli 

 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  

 

Faizsiz bankacılığın dünyada önde gelen kuruluĢlarına bakıldığında öncelikle Ġran ve 

S.Arabistan merkezli olanlar karĢımıza çıkmaktadır. Dünyanın önde gelen bankacılık 

dergilerinden biri olarak kabul edilen The Banker tarafından Kasım 2013 tarihinde 

yayımlanan ve 2012 bilançolarını esas alan Top Islamic Financial Institutions 

raporunda ilk 10 banka arasında 5 Ġran, 2 S. Arabistan ve 1‟er Kuveyt, Malezya, 

B.A.E. kökenli kuruluĢ yer almaktadır. (http://www.tkbb.org.tr/) 

 
Faizsiz bankacılıktaki hızlı geliĢme potansiyeli pek çok batılı finansal kurumun da 

dikkatini çekmektedir. Citicorp, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Standard 

Chartered, Banque National de Paris, ABN Ambro, Bank of America, Key Global, 

Sociate Generale, BNP Paribas ve Commerzbank gibi çeĢitli kuruluĢlar da ürün 

yelpazelerini faizsiz finansal araçlarla geniĢletmektedirler. Müslümanların yaĢadığı her 

ülkede faizsiz bankacılığın hızlı bir gelisme potansiyeline sahip olmasının bir sonucu 

olarak, murabaha veya icara (leasing) gibi terimler bütün dünyada finansal kurumlarda 

sıklıkla duyulmaya baĢlamıĢtır. (Özgür, a.g.e. s.44) 

 

 

 

 

 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Tablo:1 Dünyanın En Büyük Faizsiz Finans Kurumları 

 

 
 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  

 

 

 

 

http://www.tkbb.org.tr/
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1.3.3.1 Suudi Arabistan 

 

Suudi Arabistan‟da faiz konusunda ulemanın tavrı son derece katı olduğu için faizli 

iĢlemlere izin verilmemektedir. Buna karĢılık bankalar, yaptıkları iĢlemlerden 

komisyon alabilmektedirler. Suudi Arabistan‟da faiz içeren meseleler, idari 

mahkemelerce yargılanmaktadır. Bu mahkemeler finansal ve ticari meselelerde faize 

izin veren hüküm vermemektedirler. (http://www.tkbb.org.tr/)  
 

2002'de faizsiz bankalar arasında toplam aktifin en büyük payına (yüzde 20'den 

fazlasına) yani, yaklaĢık 136 milyar dolar aktife sahip olan bu ülkede, çok güçlü üç 

faizsiz finans kurumu faaliyet göstermektedir. Dar Al Mal Al Ġslami Grup, Dallah Al 

Baraka ve Al Rajhi Bankacılık. Bu kuruluĢlar, birçok ülkede hizmet sunarak faizsiz 

bankacılık ürün ve hizmetlerini geniĢ kitlelere ulaĢtırmaktadırlar. Suudi Arabistan'da 

hiçbir faizsiz bankacılık kuruluĢu, "banka" olarak varlığını sürdürmediği halde, 

sadece özel bir durumu bulunan Al Rajhi banka olarak isimlendirilmektedir. Dallah 

Al-Baraka Grubu, faizsiz bankacılığın geliĢmesi için gerçekleĢtirdiği araĢtırmalarıyla 

dikkat çekmektedir. 40'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Al Baraka, dünyanın en 

önde gelen faizsiz finans kuruluĢlarından biridir. Dar al-Mal al-Ġslami Grubu'nun ise 

3,5 milyar dolar toplam varlığı olduğu ileri sürülmektedir. (http://www.tkbb.org.tr/)  

1.3.3.2 Mısır 

Mısır Ġslami Bankacılık hareketlerine kapısını aralayarak, 1963 yılında ilk Ġslami 

Banka olan Myt-Gamr ve Ģubelerinin kurulmasına müsaade eden ilk ülke olması 

nedeniyle bu hareketin tarihi geliĢimi içinde özel bir yeri vardır. Bu geliĢim çizgisi 

aynı zamanda, çeyrek yüzyıllık bir Ġslami Bankacılık tecrübesini de ifade etmektedir. 

Mütevazi imkanlarla kırsal kesimin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek 

tarzda iĢe baĢlayan bu mahalli tasarruf bankalarının karĢılaĢtıkları, beklenenin 

üzerindeki teveccüh, 1977 yılında kapatılmalarına yol açacak muhalefetin 

tohumlarını eken belki en önemli nedenlerden biri olmuĢtur. (Akın, 1986: 249-250) 

Bu kapatma olayından önce doğabilecek boĢluğu kontrollü bir tarzda doldurabilmel 

için Eylül 1971 yılında bizzat Mısır Hükümeti tarafından Mısır Nasır Sosyal Bankası 

(NSBE-Nasser Social Bank Of Egypt) kurulmuĢtur. 1977 Ağustosunda % 51 hissesi 

Mısır hükümetine ait olmak üzere Suudi Arabistan Faysal Grubunun % 49 hissesi ile 

Mısır Ġslami Faysal Bankası (Faisal Ġslamic Bank of Egypt-FIBE) kurulmuĢtur. Son 

olarak bu kuruluĢları 1980 yılında Milletlerarası Ġslam Kalkınma ve Yatırım Bankası 

(IIBID- Ġslamic Ġnternational Bank of Ġnvestment and Development) kuruluĢu 

izlemiĢtir. (Akın, a.g.e. s.250) 

Mısır‟da Sanhuri tarafından yapılan çalıĢmaların bir sonucu olarak, belli bir oranı 

aĢmamak kaydıyla faize izin verilmekle birlikte, faizsiz bankacılık ve geleneksel 

bankacılık bir arada yürütülmektedir. Geleneksel ticari faizli bankacılığa bir 

alternatif olarak geliĢen faizsiz bankacılık, Mısır‟ın finansal sisteminde önemli bir rol 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/


18 
 

                                                                             

üstlenmektedir. 1977 yılında Mısır-Suudi Arabistan ortaklığında kurulan Mısır Faisal 

Bankası ve daha sonraki yıllarda tamamıyla Mısırlılara ait olan Uluslararası Yatırım 

Bankası, Mısır bankacılık sisteminde önemli rol oynayan iki büyük faizsiz banka 

olarak öne çıkmaktadır. Bu bankalar, toplam mevduatın yüzde 17‟sini ellerinde 

tutmaktadırlar. (http://www.tkbb.org.tr/) 

1.3.3.3 BirleĢik Arap Emirlikleri 

BirleĢik Arap Emirlikleri olarak adlandırılan ülkeler; Abu Dhabi- Dubai, Sharjah, 

Ras al-Khaimah, Fujairah, Ajman ve Umm al-Qaivan‟dan oluĢmaktadır. Ġlk üçü 

milletlerarası mali piyasalarda özellikle Toptancı Bankacılık (Wholsale Banking) ve 

Kıyı Bankacılığında adını duyurmuĢ ülkelerdir. (Akın, a.g.e. s.254-255) 

BAE‟de faaliyette bulunan Ġslami finans kuruluĢları; Dubai Ġslam Bankası (DIB-

Dubai Ġslamic Bank) ve Körfez Ġslami Yatırım ġirketi (IICG)dir. (Akın,a.g.e. s.255) 

1.3.3.4 Bahreyn 

Bahreyn‟de yabancı sermayenin büyük ölçüde teĢvik görmesi ve yabancı azınlıklara 

mülkiyet ve serbesti hakkı tanınması kıyı bankacılığı geliĢme ve geniĢlemesine 

katkıda bulunmuĢtur. Ülkede Ġslami Bankacılık alanında faaliyette bulunan 

kuruluĢlar Bahreyn Ġslam Bankası ve Bahreyn Ġslam Yatırım ġirketidir. (Akın, a.g.e. 

s.259) 

1.3.3.5 Kuveyt 

Ödemeler bilançosu fazlası veren ülkelerden biri olan Kuveyt, bankacılık alanında 

Körfez Ülkeleri arasında Bahreyn ve BAE‟den sonra 3. sıradadır. Kuveyt‟te faizsiz 

bankacılık alanında faaliyet gösteren en önemli banka, Kuveyt Finansal Kurumu‟dur. 

Ġslami bir ticaret bankası olan Kuveyt Finansal Kurumu, yatırım, bankacılık ve 

sosyal faaliyetleri yürütmektedir. (Akın, a.g.e. s.261) 

 

 

1.3.3.6 Sudan 

 

1980 yılına kadar ödemeler bilançosu sürekli açık veren Sudan, bu tarihten birkaç yıl 

önce ulusal parasını devalüe ederek bu açığı kapamaya çalıĢmıĢtır. Bu açığın 

kapatılmasında önemli iĢlevler üstlenen bankacılık sektöründe ise, 1975 yılında 

kurulan Faisal Ġslam Bankası‟ndan sonra 1980‟de kurulan el-Todaman Ġslam Bankası 

yatırımlara öncülük etmeye çalıĢmıĢ ancak, faizsiz bankacılık alanında esas 

dönüĢümü 1984 hükümetin tüm kamu ve ticaret bankalarına Ġslami prensiplere göre 

çalıĢan Ģubeler açmalarını tavsiye etmesi ve bankacılığın faizsiz baza oturtulması için 

bir dizi yeni faizsiz bankaların kurulmasına imkan tanımasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Hükümetin tavsiyesi ve desteğiyle bu yıldan itibaren birçok faizsiz banka faaliyete 

geçmiĢtir. Bunlar Batı Sudan Bankası, Sudanlılar Ġslam Bankası ve sermayesi devlete 

ait olan Ġslam Kalkınma ve ĠĢbirliği Bankası ve Al-Baraka Investment Bank olarak 

sıralanabilir. (Akın, a.g.e. s.262-263) 

http://www.tkbb.org.tr/
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1.3.3.7 BangladeĢ 

 

BangladeĢ‟te ekonomik potansiyelin Ġslami bir çerçevede kurumsal bir yapıya 

kavuĢturulması fikri Ġslam Bankacılığı Seminerinde ele alınmıĢ ve seminer sonunda 

yapılan teklif ve geliĢmeler ile Milletlerarası Dakka Ġslam Bankasının kurulmasına 

imkan tanınmıĢtır. (Akın, a.g.e. s.266) 

 

1.3.3.8 Malezya 

 

Malezya Ġslamî finans konusunda önde gelen ülkelerdendir. Ülkede konvansiyonel 

bankacılık ve Ġslamî bankacılık paralel olarak geliĢmiĢtir. Ülkede 2012 yılı itibariyle 

Ġslamî bankacılığın büyüklüğü sektörün %20‟sine ulaĢmıĢtır. Bu oran Ġslam 

ülkelerinin toplamında yüzde 12 düzeyindedir. Ülke ayrıca sukuk konusunda da 

diğer ülkelerden ileridedir. 2012 yılının ilk 9 ayında dünya genelinde ihraç edilen 

yaklaĢık 130 milyar dolar değerinde sukukun 100 milyarlık kısmı Malezya tarafından 

ihraç edilmiĢtir. (http://www.tkbb.org.tr/) 

 

Faizsiz bankacılık konusunda yirmi yılı aĢkın bir deneyime sahip olan Malezya, 2002 

yılında faizsiz bankacılık aktiflerinin toplamının yüzde 8'ine sahipti. Ayrıca 2003'de 

faizsiz bankacılık ürünleriyle ilgili önemli oranda bir büyüme yaĢanmıĢtır. Borç-

sermaye piyasasının yaklaĢık yüzde 44'ünün faizsiz olduğu belirtilmektedir. GeniĢ 

bir piyasası bulunan ve yeniliklere açık olan ülkede, faizsiz bankacılık kurumları 

farklı düzenlemelere tabi tutulmakta ve bankalar, faizsiz bankacılık için teĢvik 

edilmektedir. (http://www.tkbb.org.tr/) 

 

Çoğunluğu Müslüman ve Türkiye gibi laik bir ülke olan Malezya, faizsiz bankacılık 

sistemine ikincil bir bankacılık sistemi olarak, faize dayalı bankacılık sisteminin 

yanında yer vermektedir. (http://www.tkbb.org.tr/) 

 

Malezya Merkez Bankası, diğer ülkelere model olacak biçimde faizsiz bankacılığın 

ve finansal sisteminin altyapısını geliĢtirerek, Ġran ve Pakistan‟da kurulan basit Ġslam 

bankacılığı sisteminden daha etkili olmayı baĢarmıĢtır. Ülkede faizsiz sistemle 

çalıĢan bankalar ayrı bir kanuna ve düzenlemelere tabi tutulmuĢtur. Ġslami denetsel 

düzenlemeler; likidite, rezerv oranı, ticari ödeme sistemleri, banka kabulleri için 

ikincil pazarlar dikkate alınarak geliĢtirilmiĢ ve ülkede faaliyet gösteren bütün Ġslam 

bankalarının hukuk kurallarına uygunluğunu sağlamak için bir merkezi konsey 

oluĢturulmuĢtur. (http://www.tkbb.org.tr/) 

 

1.3.3.9 Pakistan 

 

Ġslami Bankacılık konusunda ciddi ve yoğun çalıĢmalara sahne olan Pakistan‟da  

ekonomik sistemi Ġslami çizgide radikal bir değiĢikliğe iten geliĢmelerde avam 

yerine aydınların çabalarının etkisi olmuĢtur. .(Akın, a.g.e. s.246) 

Pakistan Anayasası; yasalar, Kur‟an ve Sünnet‟in Pakistan‟da temel kanun olduğunu, 

Anayasa Mahkemesi‟nin faiz ödeme ve tahsiline iliĢkin bütün yasaların Ġslam‟a zıt 

olmaması gerektiğini belirttiği için; 1981‟de Pakistan‟daki bütün ticari bankalar, 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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mudilerine faizli mevduat yerine, kâr-zarara katılma hesapları açmıĢlardır. 

(http://www.tkbb.org.tr/)  

Pakistan‟da; faize dayalı borçların yerini sermaye yatırımlarına katılma senetleri, 

faizin yerini bankaların zorunlu olarak tahsil ettikleri hizmet ücretleri ve iĢletme ile 

banka arasında yapılan murabaha iĢlemindeki geri satın alma ve fiyat yükseltme 

almıĢtır. Ancak banka ücretleri ve fiyat yükseltmeleri, modern bankacılıktaki faiz 

miktarı kadar olmuĢtur. (http://www.tkbb.org.tr/) 

1.3.3.10 Ġran 

Ġran 1980 yılında gerçekleĢtirdiği Devrim‟le Ġslam Düzenine geçtiğini ilan etmiĢ ve 

bu durum beraberinde siyasi, ekonomik ve sosyal yapıda köklü değiĢiklikleri 

getirmiĢtir. Daha devrimin baĢında faizin kaldırıldığını ilan etmiĢ, yabancı unsurların 

mevcudiyetine son vermiĢtir. Amerika ile olan rehine krizi ve Ġran-Irak savaĢı 

nedeniyle devrimin baĢında öngörülen faizsiz Ġslami mali sisteme geçiĢ çalıĢmalarını 

geciktirmiĢ, bütün bunlara rağmen 1984‟te Ġran Bankacılık Yasası çıkarılmıĢtır. . 

(Akın, a.g.e. s.273)  

Ġran Ġslami Finansın en büyük merkezlerinden birisidir. Ülkede bankacılık 

sektörünün tamamı Ġslami Finans kurallarına göre yapılandırılmıĢtır. Ġran‟da 2011 

yılı itibariyle bankacılık sektörünün yaklaĢık 390 milyar dolar büyüklüğe sahip 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam dünyadaki toplam Ġslami Finans varlıklarının 

%4‟ının Ġran‟da bulunduğunu göstermektedir.13 Ülke bu büyüklüğe paralel olarak en 

büyük Ġslami Bankalara ev sahipliği yapmaktadır. “Bank Melli Ġran”, “Bank Mellat” 

ve “Bank Sederat Ġran” baĢta olmak üzere dünyadaki en büyük on Ġslami Bankadan 

yedisi Ġran‟da faaliyet göstermektedir. (http://www.tkbb.org.tr/) 

1.3.3.11 Ġngiltere 

Ġngiltere Ġslamî Finansın batı ülkelerindeki merkezi olma amacı taĢımaktadır. Ġslamî 

finansın ve bankacılığın bu ülkede tarihi 1960‟lara değin gitmektedir. Fakat 

kavramın öneminin tam olarak anlaĢılması 1990‟lı yıllarda Bank of Englad‟ın baĢına 

Lord Eddie George‟un gelmesiyle olmuĢtur. Ġngiltere‟nin Ġslamî Finans‟ın önemli 

oyuncularından birisi olmasının iki önemli sebebi bulunmaktadır: Bunlardan ilki, 

Ġngiltere‟de 1990‟lı yıllarda yerleĢik yaklaĢık 1.75 milyon Müslüman‟ın Ġslamî 

Finans ürünlerini talep etmeleridir. Ġkincisi ise, Barclays Bankası‟ndan Andrew 

Buxton‟ın, Gatehouse Bankası‟ndan Richard Thomas‟ın ve HSBC Bankası‟ndan 

Iqbal Khan‟ın bu konuda liderlik etmesidir. Tüm bunların yanında, Ġngiltere 

Hükümeti Ġslam dünyasına olumlu yaklaĢmıĢtır. Yapılan yasal düzenlemelerin 

ardından ülkede 21 banka Ġslami bankacılık hizmetleri sunmaya baĢlamıĢtır. 

Günümüze gelindiğinde, Mart 2013‟te Ġngiltere Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bir 

ekip oluĢturulmuĢtur. Bu ekip baĢta ilki 29-31 Ekim 2013 tarihlerinde Londra‟da 

gerçekleĢtirilecek olan Dünya Ġslamî Ekonomi Forumu olmak üzere, Ġngiltere‟de 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Ġslamî finans ile ilgili düzenlemeleri yaparak yatırımcıları çekmeyi hedeflemektedir. 

Ayrıca 34 milyar dolar değerinde sukuk Londra Borsasında iĢlem görmektedir. 

Bunun yanında, Qatar Islamic Bank‟ın (QIB) sahibi olduğu Islamic Bank of Britain 

2004 yılından beri Ġngiltere‟de hizmet vermektedir. (http://www.tkbb.org.tr/) 

Ġngiltere’deki faizsiz bankalar 

1) Bank of London and The Middle East 

2) European Finance House 

3) European Islamic Investment Bank 

4) Gatehouse Bank 

5) Islamic Bank of Britain (http://www.tkbb.org.tr/) 

1.3.3.12 Ġsviçre 

ABD ve Ġngiltere gibi ülkelerin ardından dünyanın önemli bankacılık merkezlerinden 

Ġsviçre de Batı ülkelerinde giderek yaygınlaĢan faizsiz bankacılık sistemini 

benimsemiĢ ve ülkedeki Federal Bankalar Komisyonu (CFB) Faisal Finance 

Switzerland‟a faizsiz bankacılık esaslarına göre faaliyet göstermek üzere bankacılık 

lisansı vermiĢtir. (http://www.tkbb.org.tr/) 

1.4 KATILIM BANKACILIĞININ TÜRKĠYE’DEKĠ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

1.4.1 Türkiye’de Katılım Bankacılığının Ortaya ÇıkıĢı 

1975 yılında Ġslam Kalkınma Bankası'nın (ĠKB) kurucu üyeleri arasında yer alan 

Türkiye Hükümeti 1984'te sermaye payını arttırarak bu kuruluĢun en büyük 

ortaklarından biri haline gelmiĢ ve ĠKB Yönetim Kurulunda sürekli üye bulundurma 

hakkını elde etmiĢtir.(Erdoğan, a.g.e. s.37) 

Böylece Türkiye, 56 Ġslam ülkesi arasında iktisadi iĢbirliği programlarının 

gerçekleĢtirilmesinde, dıĢ ticaretin artıĢında, altyapı yatırımlarının desteklenmesinde, 

özel sektörün teĢvik edilmesinde ve çeĢitli finansman tekniklerinin geliĢtirilmesinde 

büyük rol oynayan, dünyanın önde gelen finans kuruluĢlarından biri olarak bilinen 

Ġslam Kalkınma Bankası bünyesindeki etkinliğini arttırma imkan edinmiĢtir. Bunun 

yanı sıra, tasarruflarını faizsiz sisteme uygun olarak değerlendirmek isteyen 

vatandaĢlara, küçük ve orta boy iĢletmelere hizmet vermek amacıyla 1975'te kurulan 

ve bu yöndeki çalıĢmalarını 1978'e kadar sürdüren Devlet Sanayi ĠĢçi Yatırım 

Bankası'nın (DESĠYAB) Türkiye‟ye önemli tecrübeler kazandırdığı ifade 

edilmektedir. (Erdoğan, a.g.e.s.37) 

Böylece ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve siyasi geliĢmelerin yanı sıra ilmi 

faaliyetlere paralel olarak Türkiye'de Faizsiz Bankacılık Sistemine yer verecek olan 

ön adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır.(Erdoğan, a.g.e. s.37) 

16.12.1983 tarih 83/7506 sayılı kararname ile Katılım Bankaları'nın temeli atılmıĢtır. 

Kenan Evren döneminin baĢbakanı Bülent Ulusu'nun hazırladığı ve Turgut Özal'ın 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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ilk baĢbakanlık günlerinde kabul edip hayata geçirdiği bu yeni bankacılık/finansman 

anlayıĢının esas amacı, ekonomiye katılamayan mali değerleri yastık altından 

çıkararak yabancı sermaye ile birlikte milli ekonomiye tahsis etmektir. 25 ġubat 

1984 tarihinde Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın, 21 Mart 1984 tarihinde T.C. 

Merkez Bankası'nın yayımladığı tebliğlerle de sistemin ayrıntıları düzenlenmiĢtir. 

Daha sonra çıkarılan çeĢitli tebliğ ve düzenlemeler sonucunda bu sistemin yasalar ve 

mevzuat bakımından alt yapısı tamamlanmıĢtır.(Erdoğan, a.g.e. s.38) 

1.4.2 Türkiye’de Katılım Bankacılığının GeliĢimi 

Katılım bankacılığının ülkemizdeki geliĢimi 1985 yılı sonrasında olmuĢtur. 

16.12.1983 tarih 83/7506 sayılı kararname ile Özel Finans Kurumları (ÖFK) adı 

altında katılım bankacılığının ilk temeli atılmıĢtır. Ġsimde yer alan “özel” kelimesi, 

kurulmuĢ olan Ģirketlerin kamusal değil özel olduğunu, “finans” ibaresi ise bu 

kurumların finansal piyasaların bir aracı kurumu olduğunu ifade etmek için 

seçilmiĢtir.(Kaya, 2010: 41) 

 

Türkiye‟de Özel Finans Kurumlarının kurulmasının iç ve dıĢ faktörleri 

bulunmaktadır. 1974 yılından beri petrol fiyatlarında meydana gelen devamlı ve hızlı 

artıĢlar, petrol üreticisi ülkelerde önemli döviz rezervlerinin birikmesine yol açmıĢtır. 

Bu sermaye birikimleri, söz konusu ülkeleri yoğun bir kalkınma çabasına itmiĢtir. Bu 

ülkelerde, yatırım ve buna bağlı olarak da ithalatların kısa bir zaman içinde 

gerçekleĢtirebilecek alt yapının mevcut olmaması, sağlanan tüm kaynağın içte 

yatırıma dönüĢtürülmesine imkan vermemiĢtir. Sermaye fazlası, petrol üreticisi 

ülkeleri dıĢ pazarlarda mali ve fiziki yatırım sahaları aramaya sevk ederken, petrol 

tüketicisi ülkeleri de bu kaynakları ülkelerine çekmek için yoğun çabalar harcamaya 

itmiĢtir. 1980‟li yılların baĢlarında Türkiye ile Ortadoğu‟nun petrol zengini Ġslam 

ülkeleri arasında ticari ve siyasi alanlarda yaĢanan hızlı geliĢme, ülkelerin mali 

yapılarındaki farklılıklardan ötürü mali alanda yaĢanamamıĢtır. ÖFK‟ların 

kurulmasıyla, mali yapılardaki farklılıklar ve çeĢitli nedenlerle ülkemize gelmeyen, 

Ġslam ülkelerindeki mevcut fonlar ülkemize çekilebilmiĢ, bu da ekonomik ve ticari 

iliĢkilerin daha da yoğunlaĢmasına yol açmıĢtır. Bu kurumların kurulmasında rolü 

bulunan iç faktör ise, inançları dolayısıyla faiz geliri elde etmek istemeyen kiĢi ve 

kurumların, yurt içinde ve dıĢında altın, döviz, bina, arsa Ģeklinde tuttukları ve hatta 

yastık altı tabir edilen fonların üretim sürecine sokulmasının sağlanmasıdır. Tasarruf 

yetersizliğinin yaĢanmakta olduğu ülkemizde, faiz geliri elde etmemek için, fonların 

bankacılık sistemi dıĢında kalmasına rıza gösterilmesi ekonomik bir yaklaĢım 

olamazdı. Gerek iç gerekse dıĢ faktörler Türkiye‟de faizsiz esasa göre çalıĢan Özel 

Finans Kurumları‟nın oluĢturulmasını zorunlu hale getirmiĢti. (Kaya, a.g.e. s.41-42) 

 

1999 yılında Bankalar Kanunu kapsamına giren ÖFK‟lar, konvansiyonel bankacılık 

yanında Türk mali sisteminin bir tamamlayıcısı olarak sisteme dahil olmuĢ, 2001 

yılında yapılan değiĢikliklerle Güvence Fonu oluĢturulmuĢ, 2005 yılında kabul edilen 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bu kurumlar katılım bankası ismi ile 

faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiĢlerdir.(Kaya, a.g.e. s.42) 

 

Bakanlar Kurulunun 1983 yılında verdiği izinden sonra birçok faizsiz banka kurulusu 

faaliyete geçmiĢtir. Bu kuruldukları tarihler Ģöyledir; 
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- Albaraka Türk 1985 

- Faisal Finans 1985 

- Kuveyt Türk 1989 

- Anadolu Finans Kurumu 1991 

- Ġhlas Finans 1995 

- Asya Finans 1996 

 

1998 yılında, bu kuruluĢlardan Faisal Finans kurumunu çoğunluk hissesini, yerli bir 

kuruluĢ devralmıĢtır. Kurum, 2001 yılında tekrar el değiĢtirmiĢ ve Family Finans 

adını almıĢtır.(Türkmenoğlu, 2007: 29) 

 
1998 yılında, bu kuruluĢlardan Faisal Finans kurumunu çoğunluk hissesini, yerli bir 

kuruluĢ devralmıĢtır. Kurum, 2001 yılında tekrar el değiĢtirmiĢ ve Family Finans adını 

almıĢtır.(Türkmenoğlu, a.g.e. s.29) 

 

Anadolu Finans 1991 yılında Ankara‟da faaliyete baĢlamıĢtır. Anadolu Finans Kurumu 

ile Family Finans BDDK‟nın 19.08.2005 tarih ve 1685 sayılı kararı uyarınca birleĢmiĢtir 

ve Türkiye Finans Katılım Bankası olarak faaliyete geçmiĢtir.(Türkmenoğlu, a.g.e. s.29) 
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Grafik:6 Katılım Bankalarının ġube ve Personel GeliĢimi 

 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/) K 
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atılım Bankalarının Şube ve Personel Gelişimi 

 

Grafik:7 Katılım Bankalarının Aktif GeliĢimi 

 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/)  
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Tablo:2 Türkiye’de Katılım Bankacılığının Tarihsel GeliĢimi 
 

 
Kaynak: (Emeç, 2014: s.11) 

 

 

1.4.3 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları 

 

1.4.3.1 Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ. 

 

Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluĢların ilki ve öncüsü olan 

Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluĢunu tamamlayarak 1985 

yılının baĢından itibaren faaliyete geçmiĢtir. Albaraka Türk faaliyetlerini 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu'na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu'nun ileri gelen 

gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve 

Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun 

öncülüğünde kurulan Albaraka Türk'ün 30.06.2014 tarihi itibariyle ortaklık yapısının 

içinde yabancı ortakların payı %66,10, yerli ortakların payı %10,48 ve halka açık 

olan pay ise %23,42'dir. (http://www.albarakaturk.com.tr) 

 

Ana ortağı Albaraka Banking Group'un faaliyet gösterdiği Körfez, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika coğrafyalarında finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel 

banka olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, Singapur'dan Ġngiltere'ye, Güney 

Afrika'dan Fas'a, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 80 ülkede 1000'e yakın banka ile 

kurduğu geniĢ muhabirlik ağı sayesinde müĢterilerine hızlı, kaliteli ve emniyetli dıĢ 

ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir. 

(http://www.albarakaturk.com.tr) 

 

http://www.albarakaturk.com.tr/
http://www.albarakaturk.com.tr/
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31.12.2013 tarihi itibariyle ülke geneline yayılmıĢ 167  ve  yurt dıĢında da bir Ģubesi 

ile toplam 168 Ģubeyle  müĢterilerine, ortaklarına, çalıĢanlarına ve Türkiye'ye değer 

katma misyonunu benimsemiĢ uluslararası bir katılım bankası olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  (http://www.albarakaturk.com.tr) 

 

Kalite Politikası; 

Kaliteyi bir yaĢam biçimi olarak kabul eden, eğitimli ve kendini sürekli yenileyen 

çalıĢanlarla; 

 MüĢterilerimizin mevcut ve muhtemel beklentilerini karĢılayacak bir Ģekilde 

ürün / hizmetler sunmak,  

 "MüĢteriye özel ilgi" ve "güler yüzlü hizmet" anlayıĢıyla müĢterilerimizin 

memnuniyetini arttırmak,  

 Tüm süreçlerimizi ve ürün / hizmet kalitemizi sürekli olarak iyileĢtirmek,  

 Teknolojik ve sektörel geliĢmeleri yakından takip ederek, hızlı bir Ģekilde 

katma değere dönüĢtürmektir. (http://www.albarakaturk.com.tr) 

Vizyonu; 

Dünyanın en iyi katılım bankası olmaktır. 

Misyonu;  

Faizsiz bankacılık prensiplerine bağlı, kurumsal değerlerimize ve bankacılık etik 

ilkelerine uygun bir Ģekilde, baĢarılarımıza katılan müĢterilerimiz, çalıĢanlarımız ve 

hissedarlarımızla ortak faydalarımızı paylaĢarak, toplumun finansal ihtiyaçlarını 

karĢılamaktır. (http://www.albarakaturk.com.tr) 

 

1.4.3.2 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. 

 

Kuveyt Türk, 16.12.1983 gün ve 831/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın tespit 

ettiği esaslara uygun olarak faaliyet göstermek üzere 1989 yılında Özel Finans 

Kurumu statüsünde kurulmuĢtur. Özel Finans Kurumları'nın faaliyetleri, 1999 yılında 

Bankacılık Kanunu kapsamına girinceye kadar geçen süreçte bir yanda Bakanlar 

Kurulu Kararı, diğer yanda Merkez Bankası ve Hazine MüsteĢarlığı'nın tebliğleri ile 

yürütülmüĢtür. 1999 yılı Aralık ayından itibaren diğer Özel Finans Kurumları gibi 

Kuveyt Türk de 4389 sayılı Bankacılık Kanunu'na tâbi hale gelmiĢtir. Mayıs 2006'da 

ünvanı, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. olarak değiĢmiĢtir. 

( http://www.kuveytturk.com.tr) 

 

Kuveyt Türk'ün sermayesinin %62'si Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance 

House), %9'u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'na, %9'u Ġslam Kalkınma 

Bankası'na, %18'i Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, %2'si de diğer ortaklara aittir.  

( http://www.kuveytturk.com.tr) 

 

http://www.albarakaturk.com.tr/
http://www.albarakaturk.com.tr/
http://www.albarakaturk.com.tr/
http://www.kuveytturk.com.tr/
http://www.kuveytturk.com.tr/
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%62'lik sermaye payı ile Kuveyt Türk'ün en büyük ortağı konumundaki Kuveyt 

Finans Kurumu (Kuwait Finance House) milyarlarca dolarlık toplam fonuyla ve 

sunduğu çağdaĢ bankacılık hizmetleriyle Kuveyt'in dev bir finans kuruluĢu olmasının 

yanı sıra faizsiz finans kurumları arasında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.  

( http://www.kuveytturk.com.tr) 

 

Teknoloji ve bilgisayar çağı olan 21. yüzyıl, bilhassa finans kurumlarını daha fazla 

teknoloji yoğun çalıĢmaya zorlamaktadır. Kuveyt Türk, bu anlamda gerekli olan 

biliĢim ve teknoloji altyapısını en iyi Ģekilde kurmuĢtur. Elektronik Bankacılık ve 

Alternatif Dağıtım Kanalları konusunda tüm bankacılık hizmetlerini en iyi Ģekilde 

vermektedir. Visa ve MasterCard kredi kartları yanında POS, ATM, Ġnternet 

Bankacılığı, Çağrı Merkezi, Sesli Yanıt Sistemi ve SMS Bankacılığı hizmetleri 

kesintisiz olarak sunulmaktadır. Kuveyt Türk, 2000 yılından beri bu yenilikleri 

müĢterilerine ilk sunan katılım bankası olmanın gururunu yaĢamaktadır.  

( http://www.kuveytturk.com.tr) 

 

Kalite Politikası; 

Katılım Bankacılığı ve Toplam Kalite Yönetimi esasları doğrultusunda; 

 Hizmet kalitesi ve müĢteri memnuniyetini arttırarak,  

 Sektöre öncülük ederek,  

 Üst Yönetimin liderliğinde,  

 ÇalıĢanların gönüllü katılımı ile değer üreten bir kurum olmaktır. 

(http://www.kuveytturk.com.tr) 

Vizyonu; 

 

Uygun ve yeni finansal çözüm sunma, bilgi birikimi, tecrübe ıĢığında uluslararası bir 

banka olarak Türkiye‟de 2014‟te hizmet kalitesinde ilk beĢ, 2018‟de aktif 

büyüklüğünde ilk 10 banka arasında yer almaktır. 

 

Misyonu; 

 

Temel kurumsal prensiplere bağlı (faizsiz finansal iĢlem ve operasyonlar), etik 

değerleri olan, müĢteri odaklı bankacılığı ön planı çıkarırken hissedarları, 

personelleri ve Kuveyt Türk‟ü oluĢturan tüm taraflara değer katan, kurumsal sosyal 

sorumluluk sahibi bir Ģirket olmaktır. (http://www.kuveytturk.com.tr) 

 

 

1.4.3.3 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. 

 

Türkiye Finans Katılım Bankası, Family Finans ve Anadolu Finans kurumlarının 

birleĢmesi ile kuruldu. Mobilya, ev tekstili ve kablo sektörünün önde gelen 

kuruluĢlarının sahibi Boydak Grubu'na ait Anadolu Finans Kurumu ile bisküvi, 

çikolata ve çeĢitli gıda ürünlerinde dünya devi Ülker Grubu‟na ait Family Finans‟ın 

http://www.kuveytturk.com.tr/
http://www.kuveytturk.com.tr/
http://www.kuveytturk.com.tr/
http://www.kuveytturk.com.tr/


29 
 

                                                                             

birleĢmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.12.2005 tarih ve 

1764 sayılı kararı ile onay verildi. (http://www.turkiyefinans.com.tr) 

Türkiye'nin önde gelen iki büyük grubu olan Boydak ve Ülker Grupları, finans 

sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, global 

ekonomi koĢullarına ayak uydurmak ve Türkiye'ye çok daha faydalı olmak için kendi 

iradeleri ile 30 Aralık 2005 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında 

birleĢtirmiĢtir. (http://www.turkiyefinans.com.tr) 

250'yi aĢkın Ģubesi ve 4.000'i aĢkın çalıĢanıyla 1 milyondan fazla müĢterisine hizmet 

veren Türkiye Finans‟ın yüzde 60 hissesi 31 Mart 2008 tarihinde Ortadoğu‟nun en 

önemli bankalarından ve Suudi Arabistan‟ın en büyük bankası olan The National 

Commercial Bank (NCB) tarafından satın alınmıĢtır. Yeni ortaklık ile Boydak ve 

Ülker Grupları‟nın yanına eklenen bu büyük güç sayesinde daha da geliĢen Türkiye 

Finans, öncü katılım bankası olma vizyonunu sürdürmektedir. 

(http://www.turkiyefinans.com.tr) 

Vizyonu; 

 

Türkiye'de tüm bireysel müĢteriler ve Ģirket sahiplerine ilkeli finansman ve yatırım 

sağlayan öncü kaynak olmaktır. 

 

Misyonu; 

 

Katılım Bankacılığı prensipleri doğrultusunda, tüketim yerine artı değer oluĢturmayı 

destekleyen faaliyetlerimiz vasıtasıyla ürettiğimiz değeri fon sahiplerimiz, 

çalıĢanlarımız ve hissedarlarımız ile adil ve Ģeffaf bir Ģekilde paylaĢmaktır. 

(http://www.turkiyefinans.com.tr) 

1.4.3.4 Asya Katılım Bankası A.ġ. 

Asya Katılım Bankası A.ġ. Türkiye'nin altıncı özel finans kurumu olarak 24 Ekim 

1996 tarihinde, Altunizade'deki Merkez ġubesi ile faaliyetlerine baĢlamıĢ ve 

20.12.2005 tarihinde "Asya Finans Kurumu Anonim ġirket"i olan Ģirket unvanı 

"Asya Katılım Bankası Anonim ġirketi" olarak değiĢtirilmiĢtir. 

(http://www.bankasya.com.tr) 

KuruluĢ sermayesi 2 milyon TL, mevcut ödenmiĢ sermayesi 900 milyon TL olan 

Bankanın, tabana yayılmıĢ yerli sermayeye dayanan, çok ortaklı bir yapısı vardır. 

Faizsiz bankacılığın gereklerine uyarak üretime destek olmayı kuruluĢ prensibi 

olarak kabul eden Bank Asya'nın temel amacı; müĢteri odaklı hizmet anlayıĢından 

hareketle, teknolojinin getirdiği en son imkanları kullanarak, faizsiz finans sistemini 

daha geniĢ kitlelere ulaĢtırabilmektir. Bu doğrultuda Ģube sayımız Erbil ve Gezici 

Ģubeleriyle birlikte Temmuz 2013 tarihi itibarıyla 282 Ģube ve yurt içinde 1, yurt 

dıĢında 1000 muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

(http://www.bankasya.com.tr) 

http://www.turkiyefinans.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
http://www.bankasya.com.tr/
http://www.bankasya.com.tr/
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ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk katılım bankası olan Bank 

Asya; bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında müĢterilerinin her türlü 

ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayacak ürün yelpazesi ve yapılanması ile faaliyet 

göstermektedir. Bank Asya, geleneksel dağıtım kanalları olan Ģubelerinin dıĢında 

Ġnternet ġubesi, Alo Asya Telefon Bankacılığı, ATM ve POS terminalleri ile 

bankacılık hizmetlerini kesintisiz, hızlı ve etkin bir Ģekilde sunmayı hedeflemektedir. 

(http://www.bankasya.com.tr) 

Vizyonu; 

GeliĢtirdiği ürünlerle dünya standartlarında hizmet veren, saygın, güvenilir ve etkin 

bir banka olmak. 

Misyonu; 

ÇağdaĢ bankacılık hizmetlerini faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde geliĢtirip, 

müĢterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini "farklı beklentilere farklı çözümler" 

yaklaĢımıyla karĢılayarak, paydaĢlarına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktır. 
(http://www.bankasya.com.tr) 

2.KATILIM BANKALARININ FĠNANSMAN YÖNTEMLERĠ 

2.1.FON TOPLAMA YÖNTEMLERĠ 

2.1.1 Özel Cari Hesap 

Ġstenildiği anda kısmen veya tamamen çekilebilen ve karĢılığında hesap sahibine 

herhangi bir getiri ödenmeyen, anapara ödemesi taahhüt edilen hesaplardır.Özel cari 

hesaplar, ticari bankalardaki vadesiz mevduat hesabına denk gelmektedir. Ancak 

Katılım Bankalarında bu hesaplara hiçbir bedel ödenmez. Ticari bankalarda ise 

vadesiz mevduata çok düĢük de olsa bir faiz ödemesi yapılmaktadır. Cari hesaplar, 

istenildiği zaman çekilebilen ve karĢılığında kar payı ödenmeyen ve hatta sunulan 

hizmet karĢılığı servis ücreti alınabilen hesaplardır. Fakat çoğunlukla herhangi bir 

hizmet bedeli tahsil edilmemektedir. Bu tip mevduatlarda amaç paranın güvenliğidir. 

Faizsiz banka bu tür mevduatı, mudilerin kendisine verdikleri bir borç olarak kabul 

etmekte, ayrıca mudilere bunlar karĢılığında herhangi bir fayda sağlamamakta, fakat 

müĢterisi için cari bir hesap açması da mümkün olabilmektedir. Bu hesap bir taraftan 

müĢterinin yatırdığı mevduatı, diğer taraftan da çektiği miktarı kapsamaktadır. Cari 

hesaplar hakkında iki ana görüĢ vardır; emanet ve karz-ı hasen. Cari hesapları bir 

nevi emanet gibi ele alan görüĢe göre banka, müĢterinin izni olmadan bu mevduatlar 

kullanamaz.(Özbay, 2014: 44) 

 

2.1.2 Katılma Hesapları 

 

Tasarrufların; reel sektöre piyasa Ģartları içerisinde oluĢan kar oranı ile belirli bir 

sürede kullandırılması koĢuluyla, kar ve zarara katılma sözleĢmesi çerçevesinde 

katılım bankalarına yatırıldığı hesaplardır. Kar payı esasına göre çalıĢan sistemde, 

finanse edilen projelerden zarar edilmesi de mümkün olduğundan, tasarrufunu faizsiz 

http://www.bankasya.com.tr/
http://www.bankasya.com.tr/
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bir bankada katılım hesabına yatıran kiĢinin vade sonunda ne kadar kar payı alacağı 

önceden bilinmemektedir. (Özkan, a.g.e. s.46) 

 

Ellerindeki tasarrufları faizin haram olması sebebiyle, klasik bankalara yatırmayan, 

fakat kendileri de iĢletebilecek durumda olmayanlar için, gelir sağlamak amacıyla 

katılım bankalarında açılan hesaplardır. Hesap sahipleri, yatırdıkları paranın tutar ve 

vadesine göre bankanın kar ve zararından pay alırlar. Bu hesaplar iĢ ortaklığı 

(mudaraba) akdine uygun olarak açılır. (Özkan, a.g.e. s.47) 

 

Katılma hesabının özelliği, mevduattan farklı olarak, tasarruf sahipleri ile katılım 

bankası arasında borç-alacak iliĢkisi değil, kar-zarar ortaklığı iliĢkisi doğurmasıdır. 

Bu nedenle katılma hesabının mevduattan farklı olduğu kabul edilir. Tasarruf 

sahipleri, ellerindeki fonları “kar ve zarara katılma akdi” karĢılığında katılım 

bankasına yatırarak hesap açtırmaktadırlar. Bu fonların kullanılmasından doğan kar 

ve zarara katılım hakkı, bu hesap türünün temel özelliğidir. Yani, kar ve zarara 

katılma hesabına faiz ya da oranı daha önceden belirlenmiĢ herhangi bir sabit gelir 

ödemesi yapılmadığı gibi, anaparanın nominal değerinin geri ödenmesi yönünde de 

herhangi bir garanti verilmemektedir. (Özkan, a.g.e. s.47) 

 

2.2 FON KULLANDIRMA FAALĠYETLERĠ 

 

2.2.1 Kurumsal Finansman Desteği 

 
ĠĢletmenin ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün, makine ve teçhizatın, ham veya yarı mamul 

maddenin üçüncü Ģahıslardan peĢin alınıp, söz konusu isletmeye vadeli satılması 

seklinde gerçekleĢtirilmektedir.. Katılım Bankaları ilk faaliyete geçmiĢ oldukları 1985 

yılından itibaren fon kullandırma faaliyetlerini uzunca bir süre faturalı olarak 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Zamanla faturalı sistemin sakıncalı tarafları ortaya çıktı ve 

kurumlar üstlerine düsen bütün ihtimamı göstermelerine rağmen zararlı çıkmaktan 

kurtulamamıĢlardır. Gerek Katma Değer Vergisi Kanunu‟ndan kaynaklanan müteselsil 

sorumluluk müessesesi gerekse sahte fatura kullanma riski, kurumların faturalı 

sistemden çıkmak istemelerinin temel nedenlerini oluĢturmuĢtur. Ayrıca yasal 

yükümlülüklerin fon kullandırma iĢleminin hemen baĢlangıcında tahakkuk ettirilmesi, 

bankalardan fon kullanan müĢterilerle Katılım Bankaları‟ndan fon kullanan müĢteriler 

arasında ikincisinin aleyhine bir durum oluĢturmuĢ ve bu eĢitsizliğin ortadan kaldırılması 

için, faturalı sistemden çıkmaktan baĢka bir yol bulunamamıĢtır. Yeni düzenlemede, adı 

kurumsal finansman desteği olarak değiĢtirilen söz konusu finansman sistemi yöntemi 

faturasız olarak gerçekleĢtirilecektir. Faturasız sisteme geçiĢ, üretim desteği tanımında 

yapılan değiĢiklikle mümkün olmuĢtur. Yeni tanıma göre; isletmenin ihtiyaç duyduğu 

gayrimenkulün, makine ve teçhizatın, ham veya yarı mamul maddenin peĢin bedelinin 

Katılım Bankaları tarafından isletme adına satıcıya ödenmesi ve isletmenin vadeli olarak 

borçlandırılması iĢlemi, kurumsal finansman desteği yöntemini oluĢturmaktadır. 

Tanımdan da anlaĢılacağı gibi, mala iliĢkin fatura, satıcı tarafından alıcıya kesilmekte, 

Katılım Bankaları ise alıcı adına malın bedelini satıcıya ödemektedir. Buradaki ticari 

faaliyette faturadan kaynaklanabilecek problemlerden Katılım Bankaları 

etkilenmemektedir. Fakat finansmanını sağladığı iĢlemin reel olduğunu belgeleyen fatura 

ya da benzeri belgeleri iyi araĢtırmaya ve bu belgeleri dosyasında muhafaza etmeye 

büyük dikkat göstermesi gerekmektedir. (Pekcan, 2006: 84) 



32 
 

                                                                             

Bu iĢlemde; satın alınacak materyal, peĢin fiyatı, kalitesi ve satıcı firma gibi önemli 

ayrıntılar müĢteri firma tarafından belirlenebilmektedir. Faizsiz sistemin literatüründe, 

“Murabaha” olarak bilinen bu fon kullandırma yönteminde malın kuruma maliyet fiyatı 

üzerine alıcı ile anlaĢılan oranda bir kâr ilavesi ile satısı yapılmaktadır. AnlaĢılan malı 

müĢteri adına Kurum alıp, bedelini satıcıya ödemekte, müĢterisine anlaĢılan vade ve 

fiyattan satmaktadır. (Eskici, a.g.e. s.62) 

 

Katılım Bankaları‟ndan Kurumsal Finansman Desteği sağlayan müĢterilerinin elde ettiği 

avantajları su Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

 -Borçlanma ile ilgili tüm maliyetler net ve sabittir, banka kredileri gibi değiĢken bir 

yapıda değildir. 

 

-Ġhraç kaydı olmaksızın döviz cinsinden borçlanma yoluyla mal temin edilebilmektedir. 

-Döviz borçlanmalarında kesilen kur farkı faturaları gider gösterilebilmektedir. 

 

-Ortalama vade dikkate alınarak firmalara esnek ödeme planları çıkarılabilmektedir. 

Ortalama vadeye uygun müĢteri çekleri ile Katılım Bankası‟na olan borç 

kapatılabilmektedir. 

 

-Satıcının tanımıĢ olduğu vadenin üzerine ek olarak vade yapılabilmektedir. 

 

-MüĢteri ithalat ile ilgili iĢlemleri bir tek muhatap ile halledeceğinden zaman ve maliyet 

tasarrufu sağlar. 

 

-Ġthalat maliyetleri mal maliyetinin içerisine dahil edilebilmektedir.(Eskici, a.g.e. s.62-

63) 

 

 

Tablo: 3 Kurumsal Finansman Desteği Uygulaması 
 

 
 

Kaynak: (Eskici, a.g.e. s.62) 
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2.2.2 Bireysel Finansman Desteği 

 
Ticari iĢlemlerin finansmanında kullanılmamak kaydıyla, bireysel ihtiyaçlar için, gerçek 

kiĢi alıcıların doğrudan satıcıdan aldıkları mal veya hizmet bedelinin, Katılım Bankaları 

tarafından alıcı adına satıcıya ödenmesi karĢılığında, alıcının borçlandırılması iĢlemi, 

“bireysel finansman desteği” olarak adlandırılmaktadır. Bu, gerçek kiĢilerin konut, araba 

gibi ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik bir finansman türüdür. Gerçek bir malın 

bulunması koĢuluyla, bankalardaki tüketici finansmanına paralel bir tarzda bireylerin 

ihtiyaçlarının karĢılanması mümkün hale gelmiĢtir. Ancak buradaki temel nokta, 

finansmanı gerçekleĢtirilen iĢlemin reel olmasını sağlamak açısından, finansman 

bedelinin finanse edilen malın satıcısına ödenmesidir. Ticari islerin finansman metodu 

olan kurumsal finansman desteği sisteminde olduğu gibi, bireysel finansmanda da kredi 

bedeli krediyi kullanana nakit olarak verilmemektedir. Alıcı yani krediyi kullanan 

tüketici adına satıcıya ödeme yapılmaktadır. (Pekcan, a.g.e. s.84-85) 

 

Bireysel Finansman çeĢitlerine değinecek olursak konut finansman desteği müĢterinin 

satın almak istediği gayrimenkulün Katılım Bankası tarafından satın alınıp, istenilen 

vadeye göre üzerine kâr payı ilave edilerek, müĢteriye satılması iĢlemidir. Kat mülkiyeti 

ya da kat irtifakı bulunan tüm gayrimenkullerin alım ve satımı yapılabilmektedir. Ayrıca 

Katılım Bankaları Mortgage sistemine göre gayrimenkul finansmanı da 

sağlayabilmektedirler. Konut finansman desteği çerçevesinde arsa ve iĢyeri alımlarına da 

kaynak sağlanmaktadır. (Eskici, a.g.e. s.63) 

 

TaĢıt finansman desteği ise kredi değerliliği olan gerçek ve tüzel kiĢilere, almak 

istedikleri taĢıtın Katılım Bankası tarafından satın alınarak istenilen vadeye göre kâr payı 

ilave edilerek satılması yoluyla kullandırılan finansman desteğidir. Diğer bireysel 

ihtiyaçların karĢılanması ise ticari ya da sınai faaliyetlerin finanse edilmesi amacını 

taĢımayan, kiĢisel ya da hane halkı gereksinimlerini gidermeye yönelik malları temin 

edebilmeleri için, gerçek kiĢilere kullandırılan finansman desteğidir. Piyasa Ģartlarının 

uygun olması koĢuluyla, müĢterinin ihtiyacı olan tüketim malının Banka tarafından 

alınarak, müĢteriye istenilen vadeye uygun kâr ilave edilerek satılması seklinde 

kullandırılır. (Eskici, a.g.e. s.63-64) 

 

Bireysel Finansman Desteği ile konut ve taĢıt gibi finansmanların yanı sıra eğitim, 

bilgisayar, beyaz eĢya, ev eĢyası gibi bireysel tüketime dayalı ihtiyaçlara da 

finansman sağlanabilmektedir. (Eskici, a.g.e. s.64) 

 

 

2.2.3 Kar-Zarar Ortaklığı Yatırımı 

 
Fon kullanacak olan gerçek ve tüzel kiĢilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir 

faaliyetinden veya belirli bir malın alım-satımından doğacak kâr ve zarara katılmak 

üzere, bu kiĢilere fon kullandırılması iĢlemi, “kâr-zarar ortaklığı yatırımı” olarak 

adlandırılmaktadır. Kâr-zarar ortaklığı yatırım yöntemi ile fon kullandırılabilmesi için 

Katılım Bankası‟nın fon kullandırılacak gerçek ve tüzel kiĢilerle “Kâr-Zarar Ortaklığı 

Yatırım SözleĢmesi” imzalaması gerekmektedir. Bu sözleĢme Katılım Bankası ile gerçek 

ve tüzel kiĢiler arasındaki hukuki ve mali iliĢkileri düzenlemektedir. (Pekcan, a.g.e. s.85) 
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Kar–zarar ortaklığı yatırımının özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. 



Bu yöntem genellikle sanayi kesiminin finansmanında kullanılır. 



Taraflar ortaya hem emek hem de sermaye koyarlar. 



Fonu kullanacak olan kiĢilerle “Kar – Zarar Ortaklığı SözleĢmesi” düzenlenir. Bu 

sözleĢmede bankaların alacağı pay ve varsa alacağı teminatlar gösterilir. 



Ortaklardan birisinin daha fazla iĢ ve görev üstlendiği durumlarda belirlenen kar 

oranından farklı olarak bir pay alabilirler. 



GerçekleĢen zarar, sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılır. 



Bu yöntem, ekonomik dalgalanmaların olduğu durumlarda uygulanırsa, katılım 

bankaları açısından bir risk oluĢturur. (Özkan, a.g.e. s.66) 
 

 

2.2.4 Mal KarĢılığı Vesaikin Finansmanı 

 

Katılım bankası ile fon kullanan arasında düzenlenecek yazılı bir sözleĢme dahilinde, 

mal karĢılığı vesaik mukabilinde fon kullandırılması 

iĢlemidir.(http://www.bddk.org.tr) 

 

2.2.5 Finansal Kiralama (Leasing) 
 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde taĢınır ve taĢınmaz malların 

Katılım Bankaları tarafından temin edilerek kiraya verilmesi iĢlemine finansal kiralama 

adı verilmektedir. Katılım Bankaları ayrı bir Ģirket kurmaksızın, yatırım bankalarında 

olduğu gibi, finansal kiralama iĢlemlerini aynı bünye içerisinde yerine getirmektedirler. 

Finansal kiralama yöntemi ile uzun vadeli fon kullandırmaktadırlar. Ticari bankaların 

kısa vadeli kredi kullandırmayı tercih ettikleri dikkate alındığında, Katılım Bankaları‟nın 

bu konudaki eksikliği, finansal kiralama Ģirketleri ve yatırım bankaları ile birlikte 

giderdikleri görülmektedir. (Pekcan, a.g.e. s.85) 

 

Finansal kiralama ile kiracı sabit ödemeler karĢılığında kiraladığı varlığın kullanım 

hakkından daha fazlasına sahip olur. Kiralama konusu olan varlığı ekonomik 

ömrünün önemli bir kısmı süresince kullandığı gibi, kiralama dönemi sonunda 
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varlığın bedelsiz olarak veya nominal bir bedelle kiracıya devri söz konusu olabilir. 

Finansal kiralama yöntemiyle dayanıksız tüketim malları dıĢında sayısız denecek 

kadar taĢınır ve taĢınmaz mal çeĢidi kiralanabilmektedir. (Özkan, a.g.e. s.67) 
 

Finansal kiralamanın sağladığı bazı avantajlar Ģunlardır. 

 

1) Bu yöntemle sağlanan finansman, mevcut piyasa alternatiflerine göre daha uzun 

sürelidir. 

2) Özvarlıkları ve borçlanma imkanları sınırlı Ģirketlere büyüme imkanı sağlar. 

 

3) Diğer finansman alternatiflerine göre daha düĢük maliyetlidir. 

 

4) Kira ödeme planı ve kira tutarları, kiralayan ve kiracının karĢılıklı mutabakatıyla 

ve kiracının ödeme gücü ve nakit akıĢı göz önüne alınarak belirlenir. 

 

5) Kiralayan tarafından kesilen kira faturalarının tamamı, kiracı tarafından gider 

yazılabilir. 

 

6) Bu yolla elde edilen mal % 1 gibi düĢük bir katma değer vergisine tabidir. 

 

7) Bu yöntemle yapılan yatırımlar kiracının bilançosunda gözükmediği için, 

borç/özvarlık oranı etkilenmez. Böylece kiracının borçlanma imkanları daralmamıĢ 

olur. (Özkan, a.g.e. s.67) 

 

2.2.6 Karz-ı Hasen 

 

Katılım bankaları, kâr amacı gütmeksizin üretim dıĢı krediler de vermektedirler. 

Sosyal kredi olarak da nitelenen bu krediye karz-ı hasen denilmektedir. Bu yöntemde 

insani yardım ve refah gibi amaçlarla ihtiyaç sahibine faizsiz olarak borç vermek 

Ģeklindedir. Geri ödemeler iki tarafın anlaĢtığı bir döneme göre yapılmaktadır. 

Faizsiz banka bu iĢlem sonunda herhangi bir getiri elde etmemektedir. Bu tür fonlar 

evlenme, hastalık, çocukların eğitim/öğretimi ve olağanüstü bazı hallerde verildiği 

gibi küçük sanayi iĢletmelerinin projelerini baĢlatmak için de verilmektedir. KarĢılığı 

cari hesaplardan ya da faizsiz bankanın kendi sermayesinden temin edilen bu fonları 

kullanan ihtiyaç sahipleri mecburi sebeplerle borçlarını ödeyemeyecek duruma 

düĢerlerse söz konusu borç, bankanın sosyal fonundan karĢılanmaktadır. Yani bir 

nevi hayır olarak gerçekleĢtirilmektedir.(Kılınç, 2014: 67) 

 

2.2.7 Sukuk 

 

Sukuk, Arapçada; sertifika, vesika, enstrüman anlamlarına gelen “sakk” kelimesinin 

çoğuludur. Finansal kaynak toplamak için kullanılan bir enstrümandır. Para 
piyasalarında bono ve tahviller için “senet” kelimesi kullanılırken, Ġslami finansman 
prensiplerine göre ihraç edilen bonolara “sukuk” denilmektedir. Klasik bankacılıkta 
kullanılan çek (cheque) ile aynı kökten gelmektedir. Belge olarak ticari sözleĢmeye 
dayalı bir hakkı, borcu veya alacağı temsil eder. “Varlık Senedi” veya “Menkul 
Kıymetleştirilmiş Varlık” Ģeklinde de isimlendirilebilir. Diğer senetlerden farklı 

olarak belli bir varlığa dayalı olarak çıkarılırlar. Bu yüzden sukuk ihraç edecek 
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borçlunun öncelikle bir varlık sahibi olması gerekir. Sukuk sahiplik hakkını temsil 

eder ve sukukun esas özelliği de diğer Ġslami finansman türlerinde olduğu gibi, 

gerçek bir ticari veya yatırım iliĢkisine dayandırılıyor olmasıdır. Proje, varlık veya 

bilanço endeksli olarak çıkarılabilir. “Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” ve “Gelir 

Ortaklığı Senetleri” kısmen sukuka benzerler. (Kılınç, a.g.e. s.68) 

 

Sukuk ve konvansiyonel borçlanma araçları kıyaslanacak olursa: Sukuk ve tahvil 

arasındaki en belirleyici fark olarak; sukukun bir varlığa dayanan sertifika olması, 

tahvilin ise borç olarak alınan ve bir miktar paraya dayanan sertifika olmasıdır. 

Ayrıca tahvil de belli bir oranda gelir garanti edilirken sukukta böyle bir garanti 

yoktur. Ancak sukukta sahiplik hakkının yanında baĢka teminatlar 

sağlanabilmektedir. Sukuk, bir varlık ya da proje üzerinde sahiplik hakkını sağlaması 

ve belli bir geliri garanti etmemesi yönünden hisse senetlerine benzemektedir. 

Ancak, hisse senedi, sahibine hissesi oranında Ģirkete ortaklık hakkını vermekle 

birlikte ve bu ortaklık belli bir süreyle sınırlı değildir. Oysa sukuk, sahibine sadece 

sukuka konu edilmiĢ varlık üzerinde sahiplik hakkını tanımakta ve bu hak, 

anlaĢmada önceden belirlenmiĢ olan tarihe kadar geçerli olmaktadır. Sukuk 

sertifikası sahipleri ayrıca, Ģirket yönetimine katılma, oy kullanma, rüçhan hakkı gibi 

hisse senetlerine özgü haklara sahip değildir. Ayrıca sukukun ortaya çıkıĢ sebebine 

paralel olarak konvansiyonel finansmanda yatırımcılar için yatırım yaptıkları araçtan 

elde edilen fonun ne için kullanılacağı çok önemli değilken sukuk‖ sahipleri 

yatırımlarının ne için kullanılacağını dini nedenlerle bilmek istemektedirler. Bu 

husus sukuk‖ ile geleneksel borçlanma araçları arasındaki farklardan biridir.(Kılınç, 

a.g.e. s.68-69) 

 

Sukuk, hem devlet hem de özel kurumlar tarafından çıkarılabilir. Günümüzde hem 

körfez ülkelerinde hem de Avrupa ülkelerinde sukuk ihraç eden devletler ve 

kurumlar vardır. Sukuk ihraç edilmesinin amacı genellikle büyük projeler için ihtiyaç 

duyulan yüksek tutardaki sermayeyi temin etmektir. Varlığa dayalı sukukta ise, ihraç 

eden kurumun mülkiyetinde yer alan varlıklarının kazanç hakkı yatırımcıya satılır. 

Katılım bankaları diğer kurumların çıkardıkları sukuktan satın alarak atıl fonlarını 

değerlendirebilecekleri gibi, kendi projeleri için kaynak toplamak amacıyla sukuk arz 

edebilirler. Katılım bankasının sukuk arzı, yeni bir projenin finansmanı için ilave fon 

toplamak maksadıyla olabileceği gibi, aktifinde bulunan varlıklara istinaden sukuk 

çıkararak örneğin alacaklarını nakde çevirmeye yönelik de olabilir. (Kılınç, a.g.e. 

s.69) 

 

2.2.8 Gayri nakdi Krediler 

 
Katılım Bankaları nakdi kredilerin yanında müĢterilerine gayrinakdi kredi hizmeti de 

sunmaktadırlar. Bu hizmetler söyle sıralanıyor: teminat mektupları, akreditifler, aval 

kabul kredileri, harici garantiler. Katılım Bankaları tarafından düzenlenen teminat 

mektupları gerek kamu gerekse özel sektör tarafından geçerli kabul edilmektedir. 

Katılım Bankaları müĢterileri lehine harici garanti vermek, müĢterilerinin dıĢ ticaret 

iĢlemlerine aracılık etmek ve bu bağlamda akreditif açmak gibi bankacılık hizmetleri de 

gerçekleĢtirmektedirler. (Pekcan, a.g.e. s.86) 
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2.2.8.1 Referans Mektubu 

 
Genelde inĢaat ve taahhüt iĢleri ile uğraĢan kredili müĢterilere yönelik düzenlenen bir 

üründür. Referans Mektupları Bankaca düzenlenerek firma talebi üzerine ilgili kiĢilere 

teslim edilmektedir. Referans mektupları YTL veya Yabancı Para olarak 

düzenlenebilmektedir. (Eskici, a.g.e.s.78) 

 

2.2.8.2 Teminat Mektubu 

 
Bir gayrinakdi kredi türü olan teminat mektupları, "faizli bankaların ve Katılım 

Bankaları‟nın yurt içinde ve yurt dıĢında bulunan gerçek ve tüzel kiĢiler lehine, bir malın 

teslimi, bir iĢin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzer konularda muhatap 

kuruluĢa hitaben verdikleri ve söz konusu yüklenimin lehtar tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda mektup tutarının kayıtsız Ģartsız ödenmesi taahhüdünü içeren 

„GARANTĠ BELGELERĠ‟dir.(Eskici, a.g.e. s.78) 

 

Teminat mektubu verilmesi durumunda bankalardan bir nakit çıkıĢı olmamakta, ancak 

riskin doğması halinde muhataba mektup tutarının ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bu 

nedenle, bankalar düzenledikleri teminat mektubu karĢılığında müĢterilerden yaptıkları 

hizmet karĢılığında komisyon almaktadırlar. Ülkemiz uygulamasında da aynı Ģekilde 

ayda, üç ayda bir, altı ayda bir ya da yılda bir hizmet komisyonu tahsil edilmektedir. 

Ġleride mektupta belirtilen yüklenimin yerine getirilmemesi durumunda bir para borcu 

sözkonusu olacağından, teminat mektubu verilmesi bir kredi ve gayrı nakdi fon 

kullandırım iĢlemidir. Bu durumda banka ve finans kurumu, teminat mektubu tutarını 

muhataba nakit olarak ödemekte ve ödediği tutarı lehtardan geri alma yoluna 

gitmektedir.(Eskici, a.g.e. s.79) 

 

2.3 DĠĞER BANKACILIK HĠZMETLERĠ VE FĠNANSMAN ÇEġĠTLERĠ 
 

Katılım Bankaları hem teknolojik geliĢmelere ayak uydurarak hem de faizsiz bankacılık 

prensiplerine uygun özelliklerde yeni ürünler geliĢtirerek finansman çeĢitleri ve 

bankacılık hizmetleri açısından zengin bir çeĢitliliğe ulaĢmıĢtır. Katılım Bankaları‟nın 

kurumsal ve bireysel finansman desteklerinin yanı sıra müĢterilerine kredi kartı, taksitli 

kart, business kart gibi ürünlerle son yıllarda farklı yeni finansman kaynakları 

sunmuĢlardır. Ticari müĢterilerine bankacılık hizmetleri açısından POS, Mail Order, E – 

Tahsildar, Taksitli POS gibi ürünlerle teknolojik imkanlardan yararlanma fırsatı 

vermiĢlerdir. Katılım Bankaları ithalat iĢlemleri, ihracat iĢlemleri, yurt dıĢı havaleler 

(SWIFT), döviz çeki hizmetleri, akreditifler, yurtdıĢı murabahalar, yurt dıĢı firma 

istihbaratı gibi çeĢitli kambiyo hizmetleri de verebilmektedirler. Ayrıca havale, EFT, 

kiralık kasa, çek karnesi ve çek ve senet tahsil/takas, döviz alım-satımı, fatura 

ödemeleri/otomatik ödemeler, vergi tahsilatları, sigortacılık iĢlemleri, maaĢ ödemeleri 

gibi çeĢitli bankacılık hizmetleri de sağlayabilmektedirler. (Eskici, a.g.e. s.81) 
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3. 2008 KÜRESEL FĠNANS KRĠZĠ SÜRECĠNDE FAĠZSĠZ BANKALARIN 

VE KONVANSĠYONEL BANKALARIN PERFORMANSI ÜZERĠNE BĠR 

ANALĠZ 

3.1 KÜRESEL FĠNANS KRĠZĠ 

2008 Krizi, aynı yılın son aylarında ortaya çıkan ve Dünya‟nın birçok ülkesinde 

ekonomik ve finansal anlamda olumsuz geliĢmelere yol açan bir krizdir. Özellikle 

Eylül 2008 ayında etkisini artıran kriz 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından sonra 

yaĢanan en büyük krizdir. A.B.D.'deki gayrimenkul mal piyasasının değer 

kaybetmesi ve kiĢisel iflasların artmasının bu krizi tetiklediği düĢünülmektedir. 

(Pusti, 2013: 78) 

3.1.1 Nedenleri 

 ABD‟de konut kredisi veren kuruluĢlar teminat olarak aldıkları konut ipoteğini 

menkul kıymete dönüĢtürerek tahvil ihraç etmekte, yani piyasadan fon 

toplamaktaydı. Topladıkları bu fonlarla yeni kredi açmaktaydılar. Konut fiyatlarının 

aniden düĢmesi ve bu krediyi kullanan bireyler bir kez ödeme güçlüğü çekmesi ihraç 

edilen bu tahvillerin değerinin düĢmesine ve bunları ihraç eden kuruluĢların mali 

yapısının bozulmasına neden olmuĢtur. ġöyle ki, alacaklarının değeri düĢerken 

borçları yine aynı seviyede kalmıĢtır. Bir bakıma borçlulukları yükselmiĢtir. Değeri 

düĢen, faiz oranının ne olacağı bilinmeyen konut ipoteğine dayalı bu tahvilleri 

güvence göstererek diğer finans kuruluĢlarından kredi sağlamak zorlaĢmıĢtı. Güven 

bunalımı geçiren bankalar arası piyasada likidite sorunu ortaya çıkmıĢtı. Bu 

kuruluĢlar nakit sıkıntısı çeken bankalara kredi vermemeye ya da çok yüksek faiz 

oranıyla vermeye baĢlamıĢtı. Diğer finans kuruluĢlarından kredi sağlayamayan ve 

fakat nakit sıkıntısı çeken bankalar çareyi tüketicilere verdiği kredileri geri 

çağırmakta bulmuĢtu. Ayrıca bu tüketicilere kredi vermemeye baĢlamıĢtı. Neticede 

konut fiyatları düĢmüĢ ve kredi sağlayamayan tüketicilerin harcamaları azalmıĢ, 

üretimden tüketime tüm piyasa daralmaya girmiĢtir. (http://www.finzoom.com.tr) 

Küresel finansal krizin temel nedeni ABD ekonomisindeki finansal sektördeki 

dengesizliklerdir. Burada özellikle konut sektöründeki yanlıĢ kredi dağılımı diğer 

makroekonomik dengesizliklerle birleĢince baĢta bankacılık sektörü olmak üzere, 

finansal sektör ve reel sektörü etkileyerek dünya ekonomisine yayılmıĢtır.(Artar ve 

Sarıdoğan, 2012: 2) 

Küresel finansal kriz üzerine literatürde çok sayıda görüĢ bulunmaktadır. ABD 

ekonomisinde finansal sektördeki dengesizliklerden kaynaklandığı üzerinde 

yoğunlaĢma sözkonusudur. Global ekonomik kriz yüksek riskli konut kredilerine 

bağlı bir uluslararası bankacılık krizidir. Küresel finansal krizin ve bunun tetiklediği 

küresel resesyonun kaynağı ABD‟nin denetimsiz finans sektörüdür. ABD‟de ipotek 

bankacılığında ve tüm finans sektöründe ortaya çıkan krizin temeldeki nedeni; ev 
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fiyatlarında uzun süre devam eden yükselmenin durması ve aksine hızla düĢmeye 

baĢlamasıdır. (Artar ve Sarıdoğan, a.g.e. s.2) 

ABD ekonomisinde finansal sektörden kaynaklanan finansal kriz dünya ekonomisine 

kredi ve ticari kanallardaki daralmalar üzerinden dünya ekonomisine yayılarak 

ekonomilerin büyüme, istihdam ve diğer makroekonomik göstergelerinde olumsuz 

etkiler yaratmıĢtır. (Artar ve Sarıdoğan, a.g.e. s.3) 

Ekonomistlerin çoğuna göre 2008 krizinin asıl çıkıĢ noktası mortgage kredisinin her 

gelir gurubuna aynı faiz oranı ve geri ödeme planı ile verilmiĢ olmasından 

kaynaklanmayıp verilen kredilerin bankalar tarafından paketlenilerek tekrar 

satılmasından kaynaklanmaktadır. (Pusti, a.g.e. s.80) 

Klasik bankalarda kredi müessesesi ipotekli ya da ipoteksiz kredi düzenlemelerine 

çok rahat bir Ģekilde giderken finansal piyasalarda uygulanan türev benzeri kaldıraç 

ürünleri de kullanılabilmektedir. Diğer iĢletme ve bireylerde olduğu gibi asli amaç 

kârı maksimize etmektir. Küresel ekonomik krizin ilk ateĢleyicisi kârın 

maksimizasyonu amacıyla türev ürünlere yapılan yatırımların patlamasıdır. Çünkü bu 

yöntemle yatırım bankaları yıllarca ellerindeki varlıkların onlarca katı büyüklüğünde 

risk alarak büyük paralar kazanmıĢlardır. Ne zaman ki bu karĢılıksız ürünlerde 

(türev) bir çözülme baĢlamıĢtır, iĢte o zaman da yatırım bankaları baĢta olmak üzere 

rekor zararlarla batıĢlar ve kamulaĢtırmalar baĢlamıĢtır. (Öztürk, 2008) 

Katılım bankalarında yapılan her yatırımın teknik olarak bir karĢılığı bulunmalıdır. 

Bu yüzden elde olmayan ileri vadeli alım-satım sözleĢmesi olan türev ürünler sistem 

içerisinde kullanılamamaktadır. Diğer taraftan kullandırılan fonlar/krediler reel 

(gerçek) bir iĢleme dayandırılmak zorundadır. Bu nedenle bugünkü anlamda ileri 

finansal tekniklerle oluĢturulan batı tarzı yatırım bankacılığı “sanal”, katılım 

bankacılığı ise gerçektir. (Öztürk, 2008) 

Dünyanın en baĢarılı yatırımcıları küresel finans krizinin teĢhisinde birleĢiyor: 

Bugünkü kriz, ekonomideki son 25 yılın köpüklenmesinden doğmuĢtur. Söz konusu 

köpüklenmeyi oluĢturan ise, modern finansın bel kemiği konumundaki doğurgan ve 

spekülatif faizdir. (http://www.islamikariyer.com) 

 

3.1.2 Küresel Krizin  Konvansiyonel Bankacılık ve Faizsiz Bankacılık Sektörüne 

Etkileri 
Finansal sistemin unsurları arasında bulunan bankalar, sigorta Ģirketleri ve diğer 

finansal kurumlarda meydana gelen zararlar ve iflaslar krizin en önemli 

etkilerindendir. YaĢanan küresel finans krizine iliĢkin en çok üzerinde durulan 

konulardan birisi de, konvansiyonel küresel bankacılığın ve yatırım bankacılığının 

oluĢturduğu riskler ve çöküĢ olmuĢtur.(Yıldıran, 2011: 106) 

 

Finans piyasalarında yaĢanan krizin sorgulanması sürecinde finansın 

küreselleĢmesinin getirdiği çeĢitlilik ve geliĢmeler de göz önüne alınmaktadır. Kriz 

sürecinde konvansiyonel bankaların aksine faizsiz bankacılık ve faizsiz finansal 

http://www.islamikariyer.com/
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ürünlere dayalı hizmet veren sistemin büyüdüğü ve güçlendiği iddia edilmektedir. 

(Yıldıran, a.g.e. s.106) 

 

Körfez ülkeleri bankaları yanında diğer ülkelerde de  City Bank, HSBC Bank, Union 

Bank of Swizerland, Kleinwort Benson, NZ Grinlays, Goldman Sachs gibi bankalar 

da konvensiyonel bankaların yanında faizsiz bankacılığa yönelmiĢlerdir. Uluslararası 

Finans Forumuna göre faizsiz bankaların varlıkları %15 oranında büyürken, faizsiz 

fonlar ise %40 oranında büyümektedir. (http://ibrahimerol.org/‟‟Küresel Finans 

Krizi, Para politikaları ve Katılım Bankaları‟‟). 

 

 

Tablo 4: Katılım Bankalarının SeçilmiĢ Finansal Göstergeleri (Bin TL ve %) 
 

 

 
Yıl  Krediler  Toplam 

Aktifler  

Toplanan 

Fonlar  

Özkaynaklar   Kâr/Zarar  Aktif 

Kârlılığı  

Özkaynak 

Kârlılığı  

2005  6,455,719  9,947,798  8,478,135  945,470    244,522  2.46%  25.86%  

2006  9,242,922  13,656,867  11,223,641  1,560,934    399,993  2.93%  25.63%  

2007  13,828,649  19,240,210  14,762,224  2,363,110    526,683  2.74%  22.29%  

2008  17,442,361  25,636,561  18,890,304  3,728,020    646,583  2.52%  17.34%  

2009  23,616,324  33,691,636  26,595,558  4,421,997    707,517  2.10%  16.00%  

2010  31,079,189  43,232,128  33,444,408  5,456,635    758,742  1.76%  13.90%  

2011  38,658,537  56,050,001  39,672,102  6,195,597    804,125  1.43%  12.98%  

2012  48,270,117  69,980,673  48,949,304  7,380,808    916,533  1.31%  12.42%  

 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/) 

 

Tablo 4‟te görüldüğü gibi Katılım Bankalarının 2005 yılındaki toplam kredileri 

6.455.7 TL iken bu rakam 2012 yılında 48.270.1 TL‟ye ulaĢmıĢtır. Yine aynı 

dönemde toplam aktifler 9.947.7 TL‟den 69.980.6 TL‟ye, toplanan fonlar 8.478.1 

TL‟den 48.949.3 TL‟ye ve öz kaynak oranları da 944.4 TL‟ den 7.380.8 TL‟ye 

çıkmıĢtır. Katılım Bankalarının aktif karlılık oranlarında 2011 ve 2012 yıllarında  bir 

düĢüĢ söz konusudur. Türkiye‟de 2012 yılında katılım bankalarının bankacılık 

sektörü içindeki iĢlem hacminin %6,1 olması, yani toplam para piyasasının %6‟sına 

sahip olmaları ve 40 milyar dolara yaklaĢan aktifleri ile ekonomide önemli bir 

fonksiyona sahiptirler. (http://ibrahimerol.org/‟‟Küresel Finans Krizi, Para 

politikaları ve Katılım Bankaları‟‟). 

 

 

 

 

 

http://ibrahimerol.org/
http://www.tkbb.org.tr/
http://ibrahimerol.org/
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Tablo: 5 Katılım Bankalarının Toplam Bankacılık Sektörü Ġçindeki Payı(% 

olarak) 

Yıl Krediler  Toplam 

Aktifler  

Mevduat Öz kaynaklar Kar/Zarar 

2005 4,73 2,60 3,50 1,74 4,39 

2007 5,66 3,54 4,30 3,14 3,62 

2009 6,97 4,35 5,42 4,02 3,59 

2011 6,05 4,89 5,78 4,28 4,28 

2012 6,34 5,35 6,37 4,09 3,92 

 

Kaynak: (http://www.tkbb.org.tr/) 

Küresel finansal krizin ortaya çıkmasında finansal kapitalizmin mali küreselleĢme 

zemininde yatan ve neo-liberal iktisat ideolojisine bağlı olarak ülke ekonomilerinin 

finansal bolluk içinde yüzmesi önemli faktörlerdendir. 2000–2007 arası dönemde 

finansal bolluğun zirve yaparak ekonomilerin rasyonellikten uzaklaĢtığı ve aĢırı risk 

iĢtahının da finansal miyopluğa neden olduğu söylenebilir. Diğer spekülatif sermaye 

akımlarındaki artıĢ, küresel bankacılığın riskli yatırımları, tehlikeli finansal türevlerin 

hızlı büyümesi ve kontrolsüz fon yatırımları ise finansal bolluk kaynaklı krizin küçük 

birer parçaları olarak görülmelidir. (Yıldıran, a.g.e. s.106) 

 

Konvansiyonel bankacılık kapsamında krizden en çok etkilenenler, küresel 

bankalardır. Bu bankalar ticari ve yatırım bankacılığı faaliyetlerini aynı anda 

yönlendiren bankalardır.3 Küresel bankacılık açısından krizin baĢlangıcı, Bearn 

Stearns‟in yapılandırılmıĢ finansal ürünlerinden meydana gelen iki fonun çöktüğü 

haberidir. Ardından diğer büyük bankaların yapılandırılmıĢ finansal araçlardan 

(Structured Investment Vehicles-SIV‟s) oluĢturduğu iki fonun çöktüğü haberi, 

küresel bankacılıktaki finansal çözülmenin de baĢladığını gösterdi.(Yıldıran, a.g.e. 

s.107) 

 

2007 Ağustos ayından 2010 baĢlarına kadar uzun süre etkisini sürdüren kriz 

döneminde konvansiyonel bankacılığın maddi kayıplarının yanı sıra, muhasebe 

sistemlerindeki sorunlar, yatırımcılara verilen yanlıĢ bilgi, iltimas ve değiĢik hileler 

nedeniyle önemli seviyede itibar kaybettiği de söylenebilir. (Yıldıran a.g.e. s.109) 

 

Faizsiz finans sisteminin unsurlarını oluĢturan ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, 

sukuk ihracı, yatırım fonları ve takaful (sigorta) iĢlemlerinin 2008- 2010 döneminde 

performansları krize rağmen artmaya devam etmiĢtir. 2008 yılında kriz döneminde 

faizsiz finans kapsamındaki finans unsurlarının toplamında % 25 büyüme 

gerçekleĢmiĢ olup, büyümenin takaful (sigorta) dıĢındaki alanlarda olduğu 

görülmektedir. Özellikle ticari bankacılık faaliyetlerinde yüzde 30 seviyesinde 

büyüme gerçekleĢmiĢtir.(Yıldıran, a.g.e. s.110) 

 

http://www.tkbb.org.tr/
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Faizsiz finans sektörü, kriz döneminde konvansiyonel finans sektörüne göre daha az 

etkilenmiĢtir. Sukuk (tahvil) piyasası ve bazı finans kurumları dıĢında krizden 

etkilenme seviyesi düĢük kalmıĢtır. Sukuk piyasasında 2009 yılında 20 milyar 

dolarlık yeni ihraç yapılmıĢtır. Finansal krizin olumsuz etkilerini minimize etmek ve 

konvansiyonel finansın zayıflıklarını ortadan kaldırma hususunda faizsiz sistemin 

önemli bir rol oynayabileceği de iddia edilmektedir. Özellikle son yaĢanan krizde 

konvansiyonel finansın olumsuz etkilediği güven (kredibilite) ve kurum imajı gibi 

unsurların, faizsiz finans sisteminin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde çözüm 

üretilebileceği de öne sürülmektedir. Hatta bu krizin yol açtığı sorunların tedavi 

edilmesinde rol oynayacağı da iddialardan birisidir.(Yıldıran a.g.e. s.111) 

 

Kriz sürecinde konvansiyonel bankacılık açısından en önemli sorun, bankacılık 

sektöründeki aĢırı risk iĢtahı ve finansal sistem açısından tehlike oluĢturan finansal 

yeniliklerdir. Özellikle küresel bankaların kurtarılma beklentisinin getirdiği 

özgüvenle, muhasebe oyunları ve konut kredileri ağırlıklı aĢırı riskli yatırımlara 

yönelmesi önemli bir sebeptir. Bu nedenle faizsiz finans araçları arasında riskli ve 

spekülasyona açık iĢlemlerin ilke olarak kullanılmaması kriz döneminde faizsiz 

finansın üstünlüğü olarak görülebilir. Konvansiyonel finans sektöründe konut 

kredilerinden kaynaklanan riskli türev ürünler ve derecelendirme kurumlarının 

gerçek dıĢı kredi notları vermesinin getirdiği riskler krizin etkisi açısından önemlidir. 

Benzer noktalarda faizsiz finans unsurları daha az risklidir.(Yıldıran a.g.e. s.112) 
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Tablo: 6 Konvansiyonel Finansın ve Faizsiz Finansın Kriz Unsurlarına Bağlı 

KarĢılaĢtırılması 

 

KONVANSĠYONEL 

 

FAĠZSĠZ 

 

Bankalar ve finansal kurumlar konut 

kredilerinde yüksek fonlara sahiptir. 

GevĢek risk yönetimi araçlarıyla konut 

kredilerine bağlanmıĢtır 

                                                                    

Ödünçler Teminatlı Kredi 

Türevleri(CDO) ve Konut Kredilerine 

Bağlı Menkul Kıymetler(MBS) olarak 

sınıflandırılmıĢtır. 

Ödünçler Sukuk Ģeklinde tahvillere 

bağlanmıĢtır. 

 

 

 

Derecelendirme firmaları teminatlı 

kredilerin risklerini olduğundan farklı 

sınıflandırmıĢtır. 

 

Faizsiz ürünlerin derecelendirmesi 

güçtür. 

 

Yatırımcılar, konvansiyonel bankaların 

çıkardığı spekülatif menkul kıymetlere 

yatırım yapmıĢtır. 

Yatırımcılar menkul kıymetleri satın 

alacaktır. 

 

                                                

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) kredi 

riski korunmak amacıyla satın 

alınmıĢtır. 

  

 

Yatırımcılar geri ödemeli swap olarak 

sukuk takası yapabilir. 

 

CDS ihracıyla temerrüt riski 

üstlenilmiĢtir. 

Swap iĢlemi gerçekleĢtikten sonra 

Sukuk riski ortaya çıkmaktadır 

. 

Kaynak(Yıldıran, a.g.e. s.112) 

 

3.2 KÜRESEL KRĠZ SÜRECĠNDE KONVANSĠYONEL BANKACILIK VE 

FAĠZSĠZ BANKACILIK KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

Faizsiz finansın en temel unsuru, ticari bankacılıktır. Özellikle son yıllarda batı 

ülkelerinde yerleĢik bankaların Ġslami bankacılık bölümleri açması ve yeni faizsiz 

bankaların kurulmasıyla birlikte önemli geliĢmeler gösteren bir sektördür. Kriz 

sürecinde krize neden olan türev ürünlerin yasak olması ve bankaların riskli finansal 

araçlara yatırım yasağı nedeniyle faizsiz bankacılık sektörü, konvansiyonel 

bankacılıktan farklılaĢma avantajına sahiptir. (Yıldıran a.g.e. s.113) 

 

Faizsiz finans kurumlarının sayısında artıĢ da yavaĢlamaya rağmen artmaktadır. 2007 

yılında 525 olan kurum sayısı, 2009 yılında 626‟ya yükselmiĢtir. 2007‟ye göre 

2008‟de hem konvansiyonel bankaların bu konuyla ilgili ihtisas birimlerinin sayısı 

hem de sadece faizsiz bankacılık yapan kurumların sayısı artmıĢtır.(Yıldıran a.g.e. 

s.114) 
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Küresel bankaların ciddi sermaye kayıpları ve zararlarının olduğu kriz döneminde 

faizsiz bankacılığın büyümeye devam etmesi bir farklılaĢma göstergesidir. Bunun 

yanı sıra konvansiyonel ticari bankacılık 2007 ve 2008 yıllarında tüm dünyada 

büyümeye devam etmiĢtir. Fakat büyüme hızında meydana gelen düĢüĢler dikkati 

çekmektedir. 2007 yılında ABD‟de yaklaĢık yüzde 10 büyüyen ticari bankacılık, 

2008 yılında yüzde 6,2 seviyesinde büyüyebilmiĢtir. AB ülkelerinde 2007 yılında 

yüzde 18 seviyesinde büyüyen ticari bankacılık 2008 yılında yüzde 6,7 seviyesinde 

büyümüĢtür. Faizsiz bankacılık ise, 2007 yılında yüzde 30‟a yakın bir büyüme ve 

2008 yılında yüzde 28‟e yakın bir büyüme göstermiĢtir.(Yıldıran, a.g.e. s.114) 

 

Ġslam bankacılık iĢlemleri küresel finans sektöründe çok hızlı bir geliĢme 

göstermektedir. Ġslam bankacılığının bir çok Ġslam ülkesinde önemi artmakta, bir çok 

ülkede Ġslam bankacılığı sistemli bir Ģekilde geliĢtirilmekte ve ihmal edilemeyecek 

bir büyüklüğe ulaĢtığı için de bir çok sanayi ülkelerinde uygulama alanı bulmaktadır. 

Aslına bakıldığında konvansiyonel bankacılık ile Ġslam bankacılığı arasında o kadar 

da büyük bir fark yoktur. Tek fark Ġslam bankacılığı faiz kuralını yasaklamakta ve 

onun yerine kar marjını ikame etmektedir. (http://ibrahimerol.org/‟‟Küresel Finans 

Krizi, Para politikaları ve Katılım Bankaları‟‟). 

Konvansiyonel bankaların finansal aracılık iĢlemleri büyük ölçüde borçlanmaya 

dayalıdır, oysa Ġslam bankacılığında finansal aracılık iĢlemleri banka aktiflerini baz 

almaktadır. Bu nedenle de konvansiyonel bankalar risk transfer merkezleri 

konumundadır. Ġslam bankaları konvansiyonel bankaların kullandıkları küresel 

finans enstrümanları aracılığı ile yaptıkları yatırım ve finansman yöntemlerini kabul 

etmemektedirler. Ayrıca Ġslam bankalarında türev ürünler kullanılmamakta ve her 

yatırımın temelinde reel sektörle iliĢkilendirme prensibi aranmaktadır. 

(http://ibrahimerol.org/‟‟Küresel Finans Krizi, Para politikaları ve Katılım 

Bankaları‟‟). 

3.2.1 Borsa Endekslerinin Oynaklık KarĢılaĢtırması 

Finansal kriz dönemlerinde borsalarda ani düĢüĢler ve dalgalanmalar yaĢanmaktadır. 

2008 yılından bu yana yaĢanan krizde S&P 500, NIKKEI, DOW JONES, KOSPĠ, 

FSTE gibi dünyanın önemli borsaları aĢağı doğru ani değiĢimler geçirmiĢtir. 

(Yıldıran, a.g.e. s.115) 

 

Bu analiz için Dow Jones Sanayi Endeksi (DJI) ve Dow Jones Ġslami Piyasalar 

Endeksi (DJĠM) kullanılmıĢtır. Bu tercih iki nedene dayanmaktadır. Ġlk olarak, iki 

endekste Dow Jones kapsamında ve aynı kurallara tabidir. Ġkincisi de, dünyada 

finans krizinin en etkili olduğu ABD finans piyasalarında krizden makro olarak aynı 

Ģekilde etkilenen endekslerdir. Analizde Lehman Brothers‟ın iflasının yaĢandığı 

haftadan itibaren 92 haftalık veriler (19 Eylül 2008–25 Haziran 2010) tarihine kadar 

geçen süredeki borsa verileri kullanılmıĢtır.(Yıldıran, a.g.e. s.115) 

 

Oynaklık (volatility), bir finansal varlığın fiyatındaki değiĢkenliği ifade etmektedir 

ve genellikle standart sapma ile ölçülmektedir. Standart sapmanın büyüklüğü 

http://ibrahimerol.org/
http://ibrahimerol.org/
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oynaklığın yüksekliğini ve düĢüklüğü de oynaklığın düĢüklüğünü göstermektedir. 

Kriz dönemlerinde ani düĢüĢler nedeniyle oynaklığın artıĢ göstermesi genelde 

beklenir. Bu nedenle endekse bağlı getirilerdeki oynaklık yüksek olduğu durumda 

riskin yüksek olduğu da söylenebilir.(Yıldıran, a.g.e. s.115) 

 

Haftalık borsa endeksine bağlı getirilerin istatistiki değerlendirmesi, DJI ve DJIM 

arasındaki farklılığın değerlendirmesini kolaylaĢtıracaktır. Endeks ve getiri 

verilerinden elde edilen bulgular, hem dalgalanma aralığı hem de oynaklık yönünden 

faizsiz finans göstergesi olarak kullanılan DJIM‟ın daha riskli bir yapıda olmasına 

rağmen ortalama getirisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. DJI 

getirilerindeki haftalık oynaklık yüzde 4 seviyesindeyken, DJIM getirilerinde yüzde 

10‟un üzerindedir.(Yıldıran, a.g.e. s.115-116) 

 

Tablo:7 DJI ve DJIM Getirileri Ġstatistikî Değerler 

 
 

 

N 

 

 

Aralık 

 

 

Minimum 

 

 

Maksimum 

Oynaklık 

 

Ortalama         

 

 

Oynaklık 

 

 

DJĠ 

Getiri(%) 

 

91 

 

29 

 

     -18 

 

          11 

 

 

         -0,01                  

 

3,970 

 

DJĠM 

Getiri(%) 
 

91 

 

129 

 

      -48 

 

           81 
 

          ,47                  

 

 

10,812                 

 

 

Kaynak:(Yıldıran, a.g.e. s.116) 

 

 

 

3.2.2 Tahvil Piyasası Performansı 

 

Küresel piyasalarda konvansiyonel finans aracı olarak tahviller, borçlanma imkânı 

veren ve karĢılığında faiz teklif eden finansal varlıklardır. Faizsiz olarak çıkarılan 

tahviller ise, bir duran varlığın değerini ifade eden veya proje finansmanında 

kullanılan finansal araçlardır. Bu araçlara Sukuk denilmektedir. Bu varlığa sahip 

olanlar finansman sağladığı varlığın getirisinden yararlanmaktadır (AAOIFI‟s 

Shari‟ah Standards for Financial Institutions 2004). Bu anlamda faizsiz tahviller 

klasik tahvilden farklılaĢmaktadır. Sukuk piyasalarındaki geliĢmelerin analizinde 

piyasasının konvansiyonel tahvil piyasalarıyla karĢılaĢtırılamayacak kadar küçük 

olması nedeniyle tek yönlü bir değerlendirme yapılmaktadır.(Yıldıran, a.g.e.s.116) 

 

Sukuk ihracı, ülke içinde ve uluslararası piyasalara dönük olarak yapılmaktadır. 2007 

yılına kadar hızlı bir Ģekilde artan sukuk ihracı 14 milyar dolar seviyesine kadar 

yükselmiĢtir. Özellikle emlak piyasalarına dönük çıkarılan ürünlerin getirisinin 

kalmaması nedeniyle 2008 yılında sukuk ihracı önemli ölçüde azalmıĢtır.(Yıldıran, 

a.g.e. s.116) 
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Tablo: 8 Bulgular 

 
FĠNANSAL 

UNSURLAR 

KONVANSĠYONEL(A) FAĠZSĠZ (B) SONUÇ 

Bankacılıkta Büyüme DüĢük Yüksek B daha 

baĢarılı 

Borsa Oynaklık DüĢük Yüksek A daha 

istikrarlı 

Tahvil(Ġhracı) DüĢük DüĢük          A ve B aynı 
 

 

Kaynak: (Yıldıran, a.g.e. s.118) 

 

 

Kriz döneminde faizsiz finans unsurları bankacılık performansı ve borsa getirisi 

yönünden daha baĢarılıdır. Borsa istikrarı açısından konvansiyonel endeks 

performansı daha istikrarlıdır. Faizsiz tahvil ihracında önemli bir düĢüĢ vardır. Zaten 

sukuk piyasası çok düĢük hacimli bir piyasa olması nedeniyle, konvansiyonel tahvil 

piyasalarıyla karĢılaĢtırma imkânı düĢüktür. Ayrıca konut kredilerine bağlı tahvil 

piyasalarında ciddi düĢüĢ ve zararlar söz konusudur. Sonuçta, bankacılıkta faizsiz 

finans kurumları, konvansiyonel bankalardan daha iyi performans göstermiĢtir. 

(Yıldıran, a.g.e. s.118) 

 

3.3 FAĠZSĠZ BANKACILIĞIN YÜKSELĠġĠ 

 

Ülkemizde bireysel bankacılık son dönemde diğer ülkelerde olduğu gibi önem 

kazanmıĢtır. Türkiye‟de mortgage sistemi murabaha (peĢin alıp vadeli satma) olarak 

görülmekle birlikte kiralama-satın alma olarak da değerlendirilebilir. Mülkün 

anapara ödemesi yanında kâr payı adı altında âdeta mülkün kirası ödenmektedir. 

Anapara ödemesi nispetinde de mülkiyet alıcıya geçmekte ve sonunda insanlar 

evlerinin mülkiyetini sahip olmaktadırlar. ABD‟de ise, mortgage kuponları (alacak 

senetleri) derecelendirme kuruluĢlarınca derecelendirilerek alınıp satıldı. Kâğıtların 

alınıp satılmasıyla oluĢan sanal ĢiĢme reel piyasadaki artıĢla dengelenmeyince 

sonunda balon patlamıĢ ve kriz patlak vermiĢtir. Türkiye‟de ise bankaların 

ellerindeki alacak senetleri alınıp satılmaya konu olmadığı için bir ĢiĢme oluĢmamıĢ, 

dolayısıyla herhangi bir krizle karĢılaĢılmamıĢtır. (Özsoy ve Yabanlı, 2011: 3) 

 

Esasen belli bir nominal değere sahip kağıtların, reel karĢılıkları olan konutların 

piyasa değerinde bir artıĢ olmadan sadece vade sebebiyle daha yüksek nominal bir 

değere satılması faiz iĢleminden baĢka bir Ģey değildir ve ĢiĢmenin ana sebebidir. 

Küresel krizde faiz bu fonksiyonuyla balonları oluĢturmuĢ ve acıdır ki bazı 

iktisatçılarımız faizin krizdeki bu yok edici varlığını ve etkisini fark edememiĢlerdir. 

Faiz, mahiyetini bilmeyenlerin gözünden kendini gizlemeyi baĢarmıĢtır.(Özsoy ve 

Yabanlı, a.g.e. s.4) 

 

Bunu bir örnekle izah etmek gerekirse peĢin fiyatı 100 bin TL olan ev, ona yıllar 

sonra sahip olacak bir kimseye on yıl vadeli 120 bin TL‟ye satıldığında buradaki 20 

bin TL reel bir değer artıĢına karĢılıktır ve faizle alakası yoktur. Bu değer artıĢı, bir 

taraftan kiĢinin bu evden hemen faydalanmaya baĢlayarak evin kullanım faydasının 

artmasından, diğer taraftan da kiĢinin kendi tasarrufuyla yıllar sonra inĢa edilecek bu 



47 
 

                                                                             

evin bu alım-satım sayesinde hemen inĢa edilmesi suretiyle makro düzeyde 

ekonomiye yapılan peĢin reel katkının karĢılığıdır. Bu faizsiz bankacılığın ilkesidir, 

reel bir ticarettir ve Türkiye’deki tüm bankalar halen bu yöntemi uygulamaktadırlar. 

Bu faizsiz uygulama Türkiye‟yi küresel krizin yıkıcı etkisinden ve ĢiĢmelerden 

korumuĢtur.(Özsoy ve Yabanlı, a.g.e. s.4) 

 

Ancak, ABD‟de yapıldığı gibi, bu 120 bin TL‟lik on yıl vadeli senet banka tarafından 

kasaya konmaz, mesela 130 bin TL‟ye on beĢ yıl vadeli olarak baĢka bir finans 

kuruluĢuna satıldığında buradaki 10 bin TL‟nin hiçbir karĢılığı yoktur ve bu tamı 

tamına faizdir, ĢiĢmedir; Kur‟an‟daki ifadesiyle ĢiĢme-kabarma anlamına gelen 

ribadır. Küresel krizin ana sebebi budur. (Özsoy ve Yabanlı, a.g.e. s.4)  

 

Parasal ve finansal her iĢlemi reel mal ve hizmet tarafındaki bir harekete bağlayan, 

böylece reel sektörden bağımsız olarak finans sektöründe ĢiĢmeleri önleyen faizsiz 

bankacılık, uygulandığı ülkelerde büyüklüğü oranında krizlerin önünde set olmuĢtur. 

Ayrıca Katılım Bankacılığında mal-para veya para-mal iĢlemi hariç, mal ve paraların 

kendi aralarındaki vadeli iĢlemlerine müsaade edilmemektedir. Dolayısıyla vadeli 

iĢlemlerden kaynaklanan riskler bu sistemde en aza indirilmiĢtir. (Özsoy ve Yabanlı, 

a.g.e. s.4) 

 

Bankacılık Uzmanları Ġslami bankacılık ile ciddi bir Ģekilde ilgilenme yönünde 

global bir eğilimin olduğunu teyit etmiĢler ve bazı batılı devletlerin eğilimini sadece 

bu sektörün üzerine kurulduğu esasları ve ilkeleri etüt etmekle sınırlı olmadığına 

bilakis bu sektörle uyumlu hale getirmek için finansal kanunlarını düzenlemek 

niyetinde olduğuna iĢaret etmiĢlerdir. Buna referans olarak, Ġslami finans için gerekli 

kanunları çıkarmak için çalıĢan Fransa ve Dünya Bankası gibi uluslar arası 

kuruluĢları göstermiĢlerdir. Bundan dolayı bu konu World Focus‟ta yer 

almıĢtır.(Yusuf, 2011: 1) 

 

Uzmanlar “ġarkulavsat” gazetesine yaptıkları açıklamada; global finans krizinin 

batılı uluslar arası kuruluĢlara, Ġslami ekonomi ve Ġslami finans ve bankacılık 

sisteminin ilkelerini doğru bir Ģekilde –ciddiyetle- etüt etmeleri için bir kapı açtığını 

belirtmiĢlerdir. Global finans krizinin son iki yılının, Ġslami bankacılığın üstün 

olduğu iki yıl olduğunu savunmuĢlar ve bu iki yıl esnasındaki deneyiminin sektörün 

30 yıllık geçmiĢine denk olduğuna iĢaret etmiĢlerdir. Bunun yanında, bazısı (Ġslam) 

Ģeriatından çıkmıĢ olan Ġslami finans sözleĢmelerinin hukuki eleĢtiriler ve bu krizin 

oklarından tam olarak korunamadığını da kabul ettiklerini belirtmiĢlerdir.(Yusuf, 

a.g.e. s.1) 

 

Bankacılık uzmanı Misfer Al-Dosari ġarkulavsat gazetesine yaptığı açıklamada Batı 

dünyasının ancak global kapitalist sisteme göre dünya ekonomisinin yönetim 

metodunun kötülüğü ortaya çıkınca Ġslami bankacılık ve ekonomisinin avantajını 

kesin bir Ģekilde keĢfettiğini öne sürmüĢtür. Ayrıca Global finansal krizin ekonomik 

yapıyı vurmasıyla birlikte Ġslami finans sistemini global ekonomik sistemin bir 

parçası olarak kabul etmiĢ ve Ġslami kanunların bu darbenin risklerini önleyici bir 

konumda olduğunu belirtmiĢtir. (Yusuf, a.g.e. s.1) 
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Al-Dosari global finans krizinin büyük ekonomiye sahip devletlerde Ġslami ekonomi 

ilkeleri hakkında özellikle de mevcut krizin iki baĢ sebebi olan borcun ticareti ve 

kanuna dayalı faizin yasaklanması hususunda ciddi bir müzakere kapısı açtığını 

belirtmiĢtir. (Yusuf, a.g.e. s.1-2) 

 

“Deloitte” merkezinde uluslararası Ġslami finans uzmanı olan David Daoud; Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nin, bu güne kadar 130‟dan fazla bankanın iflasını ilan ettiği ve 

gelecekte bu sayının artmasının muhtemel olduğu bir noktada global finans krizi 

sebebiyle ekonomik durumunu, çöküĢ sebebiyle Amerika‟da kritik bir noktaya gelen 

finansal durumu değerlendirmede (Ġslami finansın) standartlarından ve kanunlarından 

faydalanmak için bu sektördeki düĢünürlerden bir grubu toplantıya çağırması ile 

Ġslami bankacılık ve finansa ehemmiyet vermeye baĢladığını belirtmiĢtir. (Yusuf, 

a.g.e. s.3) 

 

Daoud, Ġslami bankacılığın ve Ġslami ürünlerin büyük baĢarılar kaydettiğine ve 

finansal krizden en az zararla çıktığına inanmaktadır. Bunun Ġslami bankaların 

yüksek riskli iĢlemlerdeki yüksek hassasiyetine bağlı olduğunu düĢünmektedir. (Bu 

hassasiyet) türev ürünlerle iĢlem yapmamanın yanında örneğin parayı para ile 

satmamak, ister ekonomi ile alakalı olsun isterse türev ürünlerle alakalı olsun 

mülkiyetinde olmayan Ģeyin satıĢ hakkına sahip olmaması gibi Ġslami Ģeriat ile 

uyumlu alanlara ve ürünlere yatırım yapmayı tercih etmesidir. (Yusuf, a.g.e. s.3) 

 

Daoud, Büyük Müslüman topluluğunun mevcudiyeti göz önüne alındığında Ġslami 

finans ve bankacılığının Batı dünyasındaki geleceğine dair (bu mevcudiyeti) Ġslami 

finans ve Ġslami bankacılık ile iĢlem yapma kültürünün yayılmasına destek ve önemli 

dayanaklardan biri olarak addedmektedir. Ġslami bankacılık aktifleri oranının 

dünyadaki toplam aktiflerin %1‟ini bile teĢkil etmeyen hala küçük bir oranda 

bulunduğunu ancak özellikle Ġslami ürünlerle iĢlem yapanların artacağı manasına 

gelen dünyadaki Müslüman sayısının arttığını belirten raporlara iĢaret ederek (bu 

sektörün) hızlı bir büyüme kaydedeceğini tahmin ettiğini belirtmektedir. (Yusuf, 

a.g.e. s.4) 

 

Daoud, Avrupa ve ABD‟de büyük sayıda Müslüman mevcudiyetinin Ġslami ürünlerin 

pazarlanması ve gayri Müslimlerin bu ürünlerle iĢlem yapması üzerinde büyük 

olumlu bir etkiye sahip olduğunun altını çizmektedir. Bu ürünlerin pazarlanması ve 

global finans sisteminin maruz kaldığı zorlukları aĢma kabiliyetinin ifade edilmesi 

için bu ürünlerin, bunları delilleriyle ispat edecek olan ekonomik avantaj ve yeterlilik 

açısından yüksek derecede ürünler olması Ģartına bağlı olduğunu belirtmektedir. 
(Yusuf, a.g.e. s.4) 

 

Krizin beklenen yıkıcı etkilerinin büyüklüğü hükümetleri harekete geçirdiği gibi 

Hıristiyan dünyasının en etkili merkezi olan Vatikan da krizin patlak vermesinden 

sonra tarihî bir sorumlulukla kendisinden beklenmeyen büyük bir çıkıĢ yapmıĢtır. 

Krizden faiz sistemini ve finansal kurumlar ve onların yöneticilerinin kazanma 

hırsına bağlayan Vatikan, bu ve benzeri krizlerden kurtulmanın çaresi olarak Ġslâmî 

finansı ve sukuk sistemini önermiĢtir. (Özsoy, 2012b: 3) 
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Vatikan‟ın resmî yayın organı günlük „L‟Osservatore Romano‟ gazetesinde 4 Mart 

2009‟da yayınlanan makalede, küresel krizden çıkıĢ yolu olarak Ġslamî finans sistemi 

tavsiye edilerek, Ġslamî finans sisteminin dayandığı etik kuralların, kapitalist finans 

sistemine güven ve nakit para akıĢı sağlayacağına dikkat çekilmiĢtir. Ġtalyan ekonomi 

uzmanları Loretta Napoleoni ve Claudia Segre‟nin kaleme aldığı yazıda, Ġslam‟a 

uygun yatırım araçlarının suni ekonomi balonlarının oluĢmasını engellediği, faizi, 

aĢırı borçlanmayı, finans piyasalarında manipülasyon ve spekülasyonları önlediği 

ifade edilmiĢtir. (Özsoy, a.g.e. s.3) 

 

Kriz ortamında bankaların gelecekte Müslümanları örnek almasını tavsiye eden 

gazete, Ġslami finans sisteminin Batı finans dünyasında yeni kurallar oluĢmasına 

yardımcı olabileceğini vurgulamıĢtır. Vatikan, kapitalist sistemi baĢarısız bulmakta 

ve Papa Benedict de, kapitalizme ve banka yöneticilerinin aç gözlülüğüne karĢı son 

zamanlarda çok ciddi eleĢtirilerde bulunmaktadır. Vatikan‟ın bu çağrısı Avrupa‟da 

geniĢ yankı bulmuĢ ve Financial Times gibi ciddi gazeteler de konuya geniĢ yer 

vermiĢlerdir. (Özsoy, a.g.e. s.3) 

 

Vatikan çağdaĢ finans sisteminin bünyesinde yerleĢik bulunan ve her fırsatta 

ĢiĢmelere yol açacak faiz virüsünü 2000 yıllık tecrübesiyle tesbit etmiĢ 

bulunmaktadır. Vatikan‟ın ilk 1500 yıllık döneminde faize karĢı çok ciddi mücadele 

verdiğini ve ona geçit vermediğini hatırlamakta yarar vardır. Vatikan, kapitalizme 

karĢı son 500 yıllık döneminde yaĢadığı mağlubiyetinin de etkisiyle bu küresel 

problemlerle mücadeleyi Ġslâm‟a havale etmiĢ gözükmektedir. (Özsoy, a.g.e. s.3) 

 

                                                            

 

   SONUÇ  

 

Bu çalıĢmada Katılım Bankacılığı kavramı, Katılım Bankacılığının dünyada ve  

Türkiye‟deki tarihsel geliĢimi, ortaya çıkıĢ nedenleri, fon kaynakları, fon 

kullanımları, ve 2008 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel 

krizin nedenleri bankacılık sektörüne etkileri ve kriz sonrasında tüm dünyada faizsiz 

finansa artan ilgi ve faizsiz finansın yükseliĢi araĢtırılmıĢtır. 

 

ÇağdaĢ faizsiz bankacılık düĢüncesinin ortaya çıkıĢı 1940‟lara dayanmaktadır. 1940 

1974 yılları arasında klasik bankalara karĢı kurulması gereken İslam bankaları 

konusunda fikir ortaya atılmıĢ ve raporlar yazılmaya baĢlamıĢtır.1963‟de Mit 

Gamr‟da ilk çağdaĢ faizsiz bankacılık denemesi yapılmıĢ ve bu tecrübenin olumlu 

geliĢmeleri göstermesinin ardı sıra dünyanın dört bir tarafında çağdaĢ faizsiz 

bankalar kurulmaya baĢlamıĢtır. Körfez bölgesinde faaliyete geçen İslam Kalkınma 

Bankası ve Dar Al- Maal Al-İslam faizsiz bankacılık faaliyetleri için kurulan ilk 

çağdaĢ faizsiz bankalardır. 

 

Türkiye‟de çağdaĢ faizsiz bankalar, Albaraka Türk‟ün faaliyete geçmesi ile 

görülmeye baĢlamıĢtır. Önceleri Özel Finans Kurumu adı altında faaliyete geçen bu 

kurumlar kar-zarara katılmayı esas aldıkları ve klasik bankaların yaptığı bankacılık 

iĢlemlerini (İslami usuller çerçevesinde) gerçekleĢtirebildikleri için katılım bankası 

ismini almıĢlardır. 
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Türkiye‟deki katılım bankacılığının kurulmasındaki amaç, ekonomiye katılmayan 

mali değerleri yastık altından çıkararak faizsiz finansman esasları çerçevesinde 

ekonomiye kazandırmak ve İslam ülkeleri ile olan iliĢkileri geliĢtirerek ülkelerin 

petrol zengini olanlarının kaynaklarını Türkiye‟ye aktarmayı sağlamaktır. Bu 

bankaların, şube-personel sayıları ve mevduat toplamlarının artıĢ seyri 

incelendiğinde bu amaçlarını önemli ölçüde gerçekleĢtirdikleri söylenebilmektedir. 

 

Dünya ekonomisinin 2008 yılı sonrasında yaĢadığı finansal kriz süreci Ġslami finans 

enstrümanlarının önemini ön plana çıkarmıĢ ve bu nedenle çeĢitli islami finans 

enstrümanların kullanımını arttırmıĢtır. Finansal enstrümanlar içerisinde tamamlayıcı 

bir unsur olan Ġslami Finans, Finansal Piyasalarda daha adil, katılımcı ve paylaĢımcı 

bir yapısıyla yatırım yapmayı arzulayan kiĢi/kurumları teĢvik ederek, ekonomik 

sistem içerisinde finansmana eriĢimi kolaylaĢtırıp bu sistemde sürdürülebilir maddi 

ve manevi refahı sağlamaktadır. 

 

Küresel finansal krizin ardından finans sisteminin ciddi Ģekilde sorgulanmaya  

baĢladığı  dönemde, akademik çalıĢmalar, finansal sistemi kırılgan hale getiren 

unsurlar üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Söz konusu çalıĢmalar sonucunda, özellikle borçlu 

ile borç veren arasında aracılık iĢlevi gören yapıların karmaĢıklığının artması, 

iĢlemlerin yüksek kaldıraç oranları üzerinden yapılması gibi hususlar ön plana 

çıkmakta ve konvansiyonel finans sistemi bu bağlamda yoğun eleĢtirilere maruz 

kalmaktadır. Bu süreçte faizsiz finans modeli, konvansiyonel finans sistemine 

alternatif olarak akademik ve kurumsal çalıĢmalara konu olmuĢ ve Ġslam ülkesi 

olmayan ülkeler de  dâhil olmak üzere tüm dünyada itibar görmeye baĢlamıĢtır.  

 

Faizsiz finans modelinin bu çerçevede öne çıkan üstünlükleri, bu modelde finansal 

aktiflerin reel ekonomi ile birlikte büyüme göstermesi, spekülasyona izin 

verilmemesi, yatırım kararlarında sosyal ve ahlaki sorumlulukların da dikkate 

alınmasıdır. Teorik manada Ġslami finans sisteminin temelinde özkaynak finansmanı 

yer almaktadır.  

 

Türkiye‟de de kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank‟ın 

katılım bankası kurmak için giriĢimlere baĢlaması devletin faizsiz bankacılığa ilgisini 

ve önemini göstermekte ve faizsiz bankacılık sektöründe aktif olarak yer alacağının 

sinyallerini vermektedir. 
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http://www.bankasya.com.tr                                  (EriĢim Tarihi:19.11.2014)  

 

http://www.islamikariyer.com                               (EriĢim Tarihi:25.11.2014) 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://kutuphane.dogus.edu.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.bireyselyatirimci.com/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.kuranikerim.com/
http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Hammurabi_kanunlari
http://www.albarakaturk.com.tr/
http://www.kuveytturk.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
http://www.bankasya.com.tr/
http://www.islamikariyer.com/
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http://ibrahimerol.org                                                (EriĢim Tarihi:26.11.2014) 

 

http://www.finzoom.com.tr                                      ( EriĢim Tarihi:27.11.2014) 

 

http://www.bddk.org.tr                                             (EriĢim Tarihi:26.02.2015)     

  

http://ibrahimerol.org/
http://www.finzoom.com.tr/
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