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GR
Türkiye’de yasalar çerçevesinde uygulanan üç tür bankacılık sisteminde
bahsetmek mümkün. Bunlardan biri “Mevduat Bankacılıı” olarak adlandırılan klasik
bankacılık sistemidir. Dieri “Katılım Bankacılıı” ismini alan faizsiz bankacılık ve son
olarak da “Yatırım ve Kalkınma Bankacılıı”.
Dünya ekonomisinin yapısı ve ihtiyaçları dorultusunda devletlerin ekonomiler
içinde üstlendikleri rol zaman içinde ve ülkeden ülkeye, kimi zaman ekonomik, kimi
zaman politik kimi zaman ideolojik etkilerle dei iklik göstermi tir. Bu balamda XX.
Yüzyılın ikinci yarısında çada
önemini kavramı

toplumlarda bankaların ekonomideki i levini ve

olan islam ülkeleri ve iktisatçıları, faiz esası yerine, islam

toplumlarında tarihin çe itli dönemlerinde sıkça kullanılmı

olan “mudaraba

(emek/sermaye ortaklıı) esasına göre bir nevi risk sermayesi (venture capital) eklinde
çalı acak yeni bir bankacılık modeli ortaya koydular. Bu model, kısa zamanda büyük
bir geli me göstererek özellikle 70’li yıllardan itibaren ba ta geli mi batı ülkeleri
olmak üzere bütün dünyaya yayıldı. Halen çe itli ülkelerde faizsiz esasa göre faaliyet
gösteren 200’ü a kın bankanın, yakla ık 500 Milyar ABD dolarının kontrol ettii
tahmin edilmektedir.
HSBC ve Citibank gibi finans çevrelerinde isim yapmı

büyük küresel

oyuncuların dahi körfez bölgesinde faizsiz enstrümanlar aracılııyla para toplaması,
Kleinwort Benson, ANZ Grindlays, UBS, Goldman Sachs gibi kurulu ların faizsiz
bankacılık birimi kurmaları, 11 Eylül sonrası körfez ve Ortadou fonlarının yatırıma
dönü ecek farklı ülkeler araması da Türkiye’de bu sisteme dönük ilgiyi de artırmı
vaziyettedir.
Dünya genelinde dahi çok yeni sayılabilecek bir geçmi e sahip faizsiz
bankacılıın Türkiye’de hayata geçmesi 1980’li yıllara dayanmaktadır. “Özal’lı yıllar”
da denilen 80’li yıllar, ülkede serbest piyasa ekonomisine ait kuralların hayata geçmeye
ba ladıı, ithalat ve ihracat yoluyla dı a açılımın salandıı ve yabancı sermayenin
önem kazanmaya ba ladıı yıllar olarak da görülebilir. 80’li yıllar aynı zamanda, klasik
bankalardan ibaret bulunan mali sistemin yeni kurum ve araçlarla zenginle tirildii
yıllar oldu. Uluslararası piyasalarla entegre olabilmek için hayata geçirilen yapısal
dei im ve dönü üm projeleri kapsamında, para ve sermaye piyasaları yeniden
düzenlendi ve kamuoyu, stanbul Menkul Kıymetler Borsası, Finansal Kiralama,
Faktoring, Döviz Büfeleri, T.C. Merkez Bankası Döviz/Efektif Piyasaları gibi yeni mali
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kurumlar ve yeni yatırım araçlarıyla tanıtı. Böyle bir ortamda gerek yurtiçinde gerekse
yurtdıında, özellikle körfez bölgesi ve çevresinde, klasik yatırım araçları kanalıyla
ekonomiye kazandırılamayan ve faiz duyarlılıı olan büyük miktarlardaki fonu ülkeye
çekme düüncesi, bu sisteme ait ilk adımların da atılmasının salar.
Bu reform programı çerçevesinde, faizli enstrümanlardan kaçındıı için mali
sistemin dıında kalmı olan tasarrufları ekonomiye kazandırmak ve aynı nitelikteki
yabancı fonları ülkemize çekebilmek amacıyla 1983 sonunda yayınlanan Bakanlar
Kurulu Kararı ile o günkü isimleriyle “Özel Finans Kurumları” mali sistemimize dahil
oldular. Daha sonra yayınlanan Hazine Müstearlıı ve Merkez Bankası Teblileri de
sistemin uygulama esaslarını oluturdu.
Ö.F.K’lar daha sonra 1999 yılında Bankalar Yasasında deiiklik yapan 4491
sayılı kanun ile Bankalar Kanunu kapsamına alındı. 2005 yılından itibaren de yapılan
bir kanun deiikliiyle “Özel Finans Kurumu” ismiyle faaliyet gösteren bu kurumlar,
isimlerini deitirerek, “Katılım Bankası” adını almılar.
Bugün Katılım Bankalarının topladıkları fon hacminin 11 Milyar YTL’ye
ulamı bulunması, ekonomiye salanan ilave imkanın boyutunu göstermektedir.
Türkiye’de Katılım Bankaları’nın Türk mali sektörü için önemini ve gerekliliini
vurgulamayı amaçlayan bu çalıma üç bölümden olumaktadır.
Çalımanın birinci bölümünde Faizsiz bankacılıın teorik çerçevesi ele
alınırken aynı zamanda bu sistemi klasik bankacılık siteminden ayıran temel özelliklerin
altı çizilmitir. Faizsiz bankacılıın Türkiye’deki ilk uygulamaları ve tarihi geliiminin
de ele alındıı bu bölümde deiik zaman ve ekonomik modellerde faiz algısı ve
yaklaımları konusunda deerlendirmelere de yer verilmitir. Faizsiz bankacılıın
douunu hazırlayan sebepleri ve

dünyada bu konuda gerçekletirilen deiik

uygulamaları örnekleriyle görebilmek mümkün. Bu örnek uygulamaları Avrupa, Asya,
Afrika, Uzakdou balıkları altında inceledik.
Ayrıca birinci bölümde faizsiz bankaların fon kullandırma enstrümanları
“Faizsiz Bankaların Çalıma Yöntemleri” balıı altında ele alınmıtır.
Bu sistemin hukuki boyutu bu çalımanın kapsamına alınamayacak kadar geni
bir aratırma alanını kapsamaktadır. Sadece Türkiye’de tarihi süreç içinde gerek
kanunlarda gerek iç tüzük ve mevzuatlarda yapılan deiiklikler kapsamlı bir hukuki
2

çalı mayı gerekli kılmaktadır. O yüzden biz, bu bölümün sonunda “Faizsiz Bankacılıın
Hukuki Boyutu” ba lıı adı altında sadece konunun ana hatlarına yer vermek istedik.
kinci bölümde Katılım Bankaları’nın fon toplama ve fon kullandırma
yöntemleri incelenmi bu kurumların hangi yöntemlerle çalı tıı, faizsiz bankacılık
modelinin ba arılı sonuçlar vermesi için kullanılan enstrümanlar ve bu enstrümanların
uygulama alanları irdelenmi tir. Çalı manın üçüncü ve son bölümünde Katılım
Bankaları’nın Türkiye ekonomisine katkıları ile bu kurumları dier yakın kurumlardan
farklılıkları ve benzerlikleri incelenmi tir. Bu bölümün devamında bu kurulu ların
kar ıla tıı sorunlar ele alınmı tır. Ve üçüncü bölümün son kısmında ise Türkiye’deki
Katılım Bankacılıı sektörü klasik bankacılık sektörüyle kar ıla tırılmı
veriler ve grafikler aracılııyla genel tablo ortaya konmaya çalı ılmı tır.

3

rakamsal

1. BÖLÜM
KATILIM BANKALARININ TEORK ÇERÇEVES, TARH VE
DÜNYADAK UYGULAMA

1.1 KAVRAM VE TERM
1.1.1 Kavram
Katılım Bankaları, finansman ve bankacılık i lemlerini icra eden anonim
irketlerdir. Katılım Bankaları, gerek slam ülkelerinde gerekse son dönemlerde Batı’da
uygulanan bankacılık sisteminin Türkiye’deki uzantısıdır. Batı dünyasında mevduat ve
faize dayalı bankacılık sistemi slam ülkelerinde fazla itibar görmemi ve bu nedenle
slam felsefesine uygun yeni bir bankacılık sistemi geli mi tir.1 Sistemin amacı; bu
ülkelerde ya ayan insanların tasarruflarını ekonomiye çekebilmek ve atıl kaynakları
harekete geçirebilmektir.
Dı ülkelerde “Islamic banking” olarak adlandırılan Katılım Bankaları, klasik
bankacılık

i lemlerini

yaparlar.

Öte

yandan,

dünyadaki

slam

bankacılıı

uygulamalarından esinlenerek mevzuatımıza girmi lerdir. Fakat siyasi ve ekonomik
yapımızın farklılıı nedeni ile uygulamada tam olarak slam bankacılıına da denk
dü mezler.
Katılım

Bankaları,

2005

yılına

kadar

faizsiz

bankacılık

sistemini

gerçekle tirme amacı güderek bankalardan ayrı bir statü ile finans sektöründe yer
edinmeye çalı maktaydı. 2005 yılından itibaren yapılan bir kanun dei ikliiyle Özel
Finans Kurumu ismiyle faaliyet gösteren bu kurumlar, isimlerini de dei tirerek,
“Katılım Bankası” adını almı lar ve Bankacılık Kanunu’na tabi olmu lardır. Katılım
Bankalarının ekonomimizde önemli bir yer edindii de göz ardı edilemez bir gerçektir.
Aktif büyüklük olarak deerlen dirildiinde; bankalar ve Katılım Bankalarından olu an
finans sektörü içinde Katılım Bankalarının bilanço büyüklüü Aralık 2006 itibariyle
14.822.676.000YTL olarak gerçekle mi tir. Mevduat hacmi ise, 2006 Aralık itibari ile
11.644.256.000YTL olarak gerçekle mi tir.

1

TUNCER Selahattin, “Türkiye’de Sermaye Piyasası”, .A.V. Vakfı Yayını,1.Baskı, s.122, stanbul,1985
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Katılım Bankaları, mevduat toplayıp bunu reel sektöre aktaran kurumlardır.
Netice itibari ile bankalar da aynı amaç için kurulmu lardır. Amaç aynı olduu halde
kullanılan araçlar faizsiz sisteme uygun olmalıdır. Zaten tartı ma da bu noktadan sonra
çıkmaktadır. Katılım Bankaları bankalardan farklı olarak mal ticareti yapmaktadırlar.2
slam bankacılıı temelde para ticareti yapmamayı öngörmektedir. Aksi halde kurulu
amacına ters dü ecektir.

1.1.2 Terim
Katılım Bankaları, slam bankalarından “Banking Without Interest” veya
“Islamic Banking”3 hareketle olu turulmu kurulu lardır. Katılım Bankaları, bankacılık
faaliyetlerini de yürütmelerine ramen 2005 tarihine kadar ayrı bir mevzuatla
faaliyetlerine devam etmi lerdir. 2005 yılında mevzuatları birle tirilmi ve Katılım
Bankası adını almı lardır. Sistem faklılıına ramen aynı kanuna tabi olmaları
nedeniyle banka deil de Katılım Bankaları gibi bir terimle adlandırılmı lardır.
Katılım Bankaları bankacılık i lemlerini icra ettiklerine göre, banka teriminden
yola çıkarak Katılım Bankaları terimini tanımlayabiliriz. Banka talyanca’da para
bozma tezgahı gi esi4 anlamında en basit ekilde tanımlanmı tır. A.B.D. New York
eyaleti Bankacılık Kanunu bankayı, ‘tröst irketleri dı ında kalan ve emre yazılı
senetler, tediye emirlerini, poliçeleri ve dier borç senetlerini iskonto ve ciro etmeye,
mevduat kabul etmeye, gayri menkul ve ahsi teminat kar ılıında ödünç vermeye,
külçe altın ve gümü , yabancı paralar ve kambiyo senetleri, poliçe ve tahvil alıp
satmaya yetkili bir kurum’ olarak tarif etmi tir.5 Ancak

u gerçek göz ardı

edilmemelidir; teknolojinin ba döndürücü bir hızla ilerledii dünyamızda, bankalar son
teknolojileri almakta ve mevcut hizmetlerine yenilerini eklemektedirler. Durum böyle
olunca bankanın belirli bir tanımını da vermek güç olacaktır. Zaten, ülke ekonomisi
üzerinde önemli etkileri bulunan ve hemen her sahada uzmanla mı ve giderek daha da
uzmanla makta olan bankaların, tanımlarla belirli kalıplar arasına sokulmasına ne pek

2
3
4
5

ÖZSOY smail, “Özel Finans Kurumları”, Asya Finans Kurumu Yayını, 1. Baskı, s.191, stanbul, 1997
TUNCER, a.g.e., s.129.
EYÜPGLLER Servet, “Banka ve Mali Kurulu lar”, Yargı Yayınları, s.50, Ankara, 1988
Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Cilt 2, s.538.
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çok bilim adamı, ne de imdiye kadar çıkarılmı bankacılık yasaları tarafından müsaade
edilmi tir.6
Katılım Bankacılıını açıklayacak olursak adından da anla ılacaı üzere
terimin içinde bankacılık ifadesi yer alıyor. Buradan hareketle Katılım Bankacılıını,
tüm bankacılık i lemlerini faizsiz prensipler çerçevesinde yerine getirmeye çalı an
kurulu lar olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla nasıl bankacılıın tanımını belirli kalıplar
dahilinde veremiyorsak aynı durum Katılım Bankaları için de geçerlidir. Ancak mutlaka
bir tanım vermek gerekirse bunun için SAMA’nın (Saudi Arabian Monetary Agency)
‘slam’ın koyduu ve teyit ettii prensipler çerçevesinde banka i letmecilii yapmak’
eklinde verebiliriz.7
Faizsiz bankalar, fon toplama ve tahsisini ortaklık bazında yerine getiren
kurulu lardır. Faizsiz bankalar i lemlerini ortaklık prensibi dahilinde yaparak faiz
olgusunu kabul etmezler. Burada faiz8 ta an, ta kın dolu, ödünç verilen para için alınan
kâr gibi anlamlara gelir.9
lk ismiyle Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararname Eki
Kararının 1. maddesinin 2. fıkrasında tanım yapmak yerine Özel Finans Kurumlarının
faaliyet alanları çizilmi tir.10 2005 yılında tabi oldukları Bankacılık Kanunu’na
baktıımızda ise Katılım Bankalarının tanımının yapıldıını görüyoruz.
Yukarıda da ifade edildii üzere Katılım Bankaları, bankacılık faaliyetlerini
faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde yapan kurulu lardır diyebiliriz..11

6

UÇAR Mustafa, “Özel Finans Kurumlarında Fon Temini ve Tahsisinin Muhasebele tirilmesi”, Yayınlanmamı
Doktora Tezi, s.9, stanbul, 1987
7
UÇAR, a.g.e., s.1.
8
9

AKIN Cihangir, “Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma”, 1. Baskı, s. 119, stanbul, 1986

slam bankacılıında faiz kelimesi yerine riba kelimesi de kullanılıyor. (DÖNDÜREN, Çada Ekonomik
Problemlere slami Yakla ımlar, 2. Baskı, s. 58, stanbul, 1993
10
DÖNDÜREN Hamdi, Çada Ekonomik Problemlere slami Yakla ımlar”, 2. Baskı, s. 58, stanbul, 1993
11

Bu kurumlar sermayelerine ilaveten yurt dı ından ve içinden özel cari hesaplar ve kâr, zarar katılma hakkı veren
hesaplar yoluyla fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek amacıyla faaliyet gösterir ve toplanan fonları, teblilerle
belirtilecek usullerle, her türlü zirai, ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin finansmanında, ortak yatırımlarda, yurt dı ı
teminat mektupları verilmesinde, ihracat ve ithalatın finansmanında, yatırımlara ili kin ekipmanların temin edilip,
firmalara taksitle satılması veya kiraya verilmesi gibi hususlarda kullandırılabilir.
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1.2 KATILIM BANKALARININ ÖZELLKLER
1.2.1 Aracı Kurum Nitelii
Finansal aracılar mali deerlerin atıl surette tutulmasını önler ve yatırımları
artırıcı etki yapar.12 Bu nedenle ekonomik hayatın vazgeçilmez kurumlar’dır.
ktisadi hayatın faaliyet sahası kısa vadeli fonların dola tıı para piyasası ile
orta ve uzun vadeli fonların olu turduu sermaye piyasası olmak üzere kabaca ikiye
ayrılabilir. Bu ayrıma göre sermaye piyasası, finansal altyapıyı yani mali piyasayı ve
dar anlamda ekonomik sektörü içine almaktadır. Mali kesim içerisinde ise T.C. Merkez
Bankası bültenlerinde yer alan ekliyle bankalar ve dier mali kurulu lar olmak üzere
iki ana tür bulunmaktadır.13
Katılım Bankaları dünya üzerindeki faizsiz bankacılık uygulamasının bir
yansıması eklinde görülen ve toplumun dini ve ahlaki yasaklıı nedeniyle faizle i
yapmayı sakıncalı bulan bir kesimin bankacılık faaliyetlerine olan ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere faaliyette bulunan mali kurulu lardır.14 Öyle ki bu kurumlar bütün temel
bankacılık i lemlerini yapabilmek ve ayrıca modern bankacılık hizmetlerini sunabilmek
amacıyla kurulmaktadırlar.
Temel fark olan faizsiz i lem prensibinin teoride önemli olduu dü ünülerek bu
tabana indirgenir ve bir kenara bırakılırsa Katılım Bankaları da dier mali kurulu lar
gibi birer mali kurulu tur. En geni anlamda para ve sermaye piyasasının bir aracı
kurumu olan bankalardan daha geni kapsamlı bir faaliyet yelpazesine sahiptirler.
Katılım Bankaları finansman kapasitesine sahip ekonomik birimlerin bu
tasarruflarını toplayıp ihtiyacı olan ekonomik birimlere daıtmak suretiyle dolaylı
finansmanı15 ya da finansman aracılıını gerçekle tirmektedirler. Mali piyasalarda
tasarruf sahibi ödünç verenler ile ödünç alan “harcayıcı”lar arasında geçi
mekanizmasını olu turan kurumlar16 olduklarına göre, Katılım Bankaları da banka dı ı

12
13
14
15
16

PARASIZ lker, “Para Banka ve Finansal Piyasalar”, s.75, Bursa, 1992
EYÜPGLLER, a.g.e., s.17-19, ÇLLER Tansu, ÇZAKÇA Murat, s.116
TEKNALP Ünal, “Finansal Kurumlar”, s.164
PARASIZ, a.g.e., s.71
PARASIZ, a.g.e., S.70

7

finansal

aracı

kabul

edilmelidir.17

Zaten

2005

yılında

yapılan

bankacılık

kanunumuzdaki de i iklik de bu yönde yapılan bir de i iklik olmu tur.

1.2.2 Güven Kurum Nitelii
Uygulamada bankalar için sıklıkla kullanılan bir terim olan güven kurumu
nitelendirilmesi Katılım Bankaları için de kullanılabilir.
Bankalar mü terilerinin büyük kısmı kar ısında güvenilen kurumlardır. Bu
güvenin sebepleri çok çe itlidir. Özel izin ve imtiyazla çalı maları, özel denetim
usullerine tabi olmaları, devletin müdahalesine açık bulunmaları, özel a ırla tırılmı
sorumluluk kurallarına tabi olmaları ve özellikle mevduat hesabı sahibi mü teriler
kar ısındaki itibarları bankaların itibar kurumu olarak anılmalarının ba lıca sebepleridir.
Katılım Bankaları da aynı özelliklere sahiptir. Bankalar mevduata faiz garantisi
vermektedirler. Katılım Bankaları da topladıkları fonlara böyle bir garanti
vermemektedirler. Sadece elde edilmesi halinde kârdan pay vermeyi ve zarar halinde ise
zarara i tirak ettirmeyi vaat etmektedirler. Kâr elde edilece ine dair bir garanti söz
konusu olmamakla birlikte yine de toplanan paranın verimli ve basiretli

ekilde

i letilece ine dair bir güven ve bundan do an sorumlulukları vardır. Bu güven de
bankaların güven kurumu sayılmasına sebep olan özellikleri ile aynıdır. Özel izinle
kurulmak, özel denetime tabi bulunmak, devlet müdahalesine açık olmak Katılım
Bankaları için de söz konusu olan özelliklerdir.
O halde Katılım Bankaları da bir güven kurumu olarak kabul edilmeli ve
bankaların bu niteli inin getirdi i sonuçlar Katılım Bankalarına da uygulanmalıdır.18
Güven kurumu olmanın anlamı bankaların mü terileri kar ısında güvenilen
taraf olmalarıdır. Güvenen taraf haklı ve hukuken korunmaya de er güveni nedeniyle
korunmalıdır. Bu ise kar ı tarafın sorumlulu unun a ırla tırılması demektir.19
Dolayısıyla güven kurumu olmanın sonuçları bankaların lehine de il aleyhinedir.
Bankaların borcunun kapsamını

ve dolayısıyla sorumluluklarını

artırıcı

etki

17

POROY Reha, TEK NALP Ünal, ÇAMOLU Esin, “Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku” 5. Basım, s.237,
stanbul – 1993
18
TEK NALP a.g.e., s.164
19

BATTAL Ahmet, “Bankalarla Kar ıla tırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları”, s.237, Ankara,
1999
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yapmaktadır. Aynı ekilde Katılım Bankalarının da borcu ve sorumlulukları aır takdir
edilmelidir.20

1.2.3 Faaliyetlerinin mtiyaza Dayanması
Bir iktisadi faaliyetin tamamen serbest piyasa artlarına tabi olması halinde
mü terileri ile aynı düzeyde kabul edilmesi gereklidir. Bu sonuç özel hukukta kabul
gören, taraf denklii ilkesinden kaynaklanmaktadır. Ancak devlet bazı iktisadi
faaliyetleri kamu yararı gereince özel olarak düzenlemek yoluna gidebilir.
Bu düzenleme; faaliyeti yapacak olan gerçek ki inin ya da özel hukuk tüzel
ki inin niteliklerinin sınırlanması ve dolayısıyla bu nitelikleri sahip olanların bu tür
faaliyetleri yapmalarını salamak amacıyla kamusal izin ve kontrol düzeninin kurulması
eklinde kendisini gösterebilir. Bu halde imtiyazlı faaliyet söz konusudur.
mtiyaz bir idare hukuku i lemidir. Bu nedenle konu kamu hukuku ile
dorudan ilgilidir. Kamusal alana ili kin kanunlar ve balı mevzuat bu konuda çe itli
kurallar koymaktadır. mtiyazın kamu hukukundaki ölçülerini burada deerlendirmeye
gerek yoktur.
Katılım Bankaları özel faaliyet türü nedeniyle hususi resmi izinle
kurulduklarından dolayı imtiyazlı kurulu lar olarak kabul edilmeli ve Borçlar
Kanunu’nun ilgili maddelerindeki sorumluluun aırla tırılmasına dair kurallar bu
kurumlara da uygulanmalıdır.

1.2.4 Faizsiz Faaliyet Yapısı
1.2.4.1 Faiz Kavramı ve Kavramın Dei kenlii
Katılım Bankalarının faizsiz çalı ma özelliini inceleyebilmek için önce faiz
kavramını ve bu kurumlar yönünden tanımını belirlemek gerekmektedir.
Günümüzde uygulanan ekliyle kısaca paranın kirası olarak adlandırabilecek
olan faiz, çe itli hukuk düzenlerinde ve çe itli zamanlarda farklı algılanmı
uygulanmı tır.

20

BATTAL, a.g.e, s.182
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ve

Sözgelimi paranın hiç bilinmedii ya da yaygın olarak kullanılmadıı
dönemlerde de bazı tüketim malları ödünç alınmı iade edilirken fazlası ile verilmi tir.
Burada bir finansman metodu söz konusudur. Bu nedenle fazlalık olarak alınan kar ılık,
kira bedeli deil faiz eklinde nitelendirilmi tir.21 Oysa artık bu tür bir faiz neredeyse
hiç uygulanmamaktadır.
Öte yandan dinler ve dine dayalı hukuk sistemleri, dier birçok kavram gibi
faizi de dini-hukuki bir kavram olarak deerlendirmi ler ve “yasak” sayarak
yasaklamı lardır.

Oysa

laik

hukuk

sistemleri

faize

dini-hukuki

bir

anlam

yüklemektedirler. Bu nedenle laik hukuk düzeninin faize yükledii anlam ile dini
hukukun faize verdii anlam tam olarak örtü memektedir. Örnein slam dini reel
zararın telafi edilmesine yönelik tazminatı faizden ayırmakta ve zarar görenin tazminat
talep etmesini serbest bırakmaktadır.22 Faizi yasakladıı için de bu iki kavramı kesin
hatlarla birbirinden ayırmaktadır.
Buna kar ılık Türk Hukuku para borcunun ifasında geciken borçludan bu
gecikme nedeniyle doan zararın talep edilmesini ifade eden tazminatı (gecikme
tazminatı) faiz olarak nitelendirmektedir.23
Katılım Bankaları üretim destei salanması ve finansal kiralama faaliyetinde
vade farkı uygulamaktadırlar. Her iki faaliyette de malın ilk satıcıdan dorudan nihai
alıcıya ya da kiracıya geçmesi nedeniyle maldan kaynaklanan ticari risk asgariye
inmektedir. Bu durum nedeniyle Katılım Bankalarının bu faaliyetlere giri meleri
ele tirilmektedir. Hatta vade farkı gelirinin e deer sayılmasının sebebi bu risksizlik
durumudur.

1.2.4.2 Katılım Bankalarının Faaliyetleri ve Faiz
Katılım Bankaları teorik kurulu gerekçeleri uyarınca faiz alıp vermemelidirler.
Ayrıca cari hesaplarda saklanmak ve aynen iade edilmek üzere toplanan fonlara
herhangi bir kar ılık ödenmesi yasaktır. Aksi halde bankalarla haksız rekabete girilmi
olacaktır. Bu nedenle devlet bu husustaki emredici hükümlere uyulup uyulmadıını
denetlemektedir.
21
22
23

DÖNDÜREN, a.g.e., s.396
DÖNDÜREN, a.g.e., s.618
BATTAL, a.g.e, s.339
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Katılma hesaplarında, i letilmek ve sonucuna ortak edilmek üzere toplanan
fonlara da faiz taahhüt edilmesi yasaktır. Dier yandan Katılım Bankalarının bir kısmı
modern bankacılık faaliyetleri nedeniyle hukuk düzeninin tanımladıı anlamda faizle
faaliyet yapmaları mümkün olup, bu hususta son sözü her kurum kendi adına
söyleyecek dolayısıyla uygulama kurumun faizi nasıl sınırlandırdıına göre kurumdan
kuruma dei ebilecektir.
Örnein kredi kartı yoluyla tüketici kredisi kullandırmak isteyen bir Katılım
Bankası mal ya da hizmet alımlarını kredilendirdii takdirde satıma aracılık yapmı
olacak ve vade farkı uygulandıından faizli i lem yapmaktan kurtulabilecektir.

1.2.4.3 Banka Nitelii
Katılım Bankaları bankaların verdii hizmetleri vermektedirler. Mü terileri ile
girdikleri ili kilerde kullandıkları bazı sözle me tipleri klasik bankalarınkinden farklıdır.
Bununla birlikte yine de bankaya duyulan ihtiyaç bu kurumlar yardımıyla
giderilebilmektedir.
Ancak banka denilince akla gelen en önemli özellik faiz vermeyi taahhüt
ederek mevduat toplamak ve faiz kar ılıında kredi vermektir. Bu nedenle banka ile faiz
neredeyse özde le mi tir denilebilir.

1.2.5 Amaçları
Katılım Bankalarının ya da bir parçası olarak gösterildikleri faizsiz ekonomik
sistemin yeni bir fikir ve hareket olarak temel dü üncesinin anla ılabilmesi özel bir
dikkati ve salam bir bilgi birikimini gerekli kılar. Ancak genel anlamda söz konusu
kurumların amaçlarını 1980 yılında Pakistan, Ürdün, Sudan, Birle ik Arap Emirlikleri,
Malezya ve Suudi Arabistan Merkez Bankaları Birlii temsilcilerinin Riyad’ta katılmı
oldukları slam Ülkeleri Guvernörleri 3. Toplantısı’nda yayınladıkları bildiride
görebilmekteyiz. Buna göre;
•

slam faizsiz bankacılık ilkelerinin ekonomik hayata uygulamak,

•

Sosyo-ekonomik hedeflere ula ılmasını kolayla tırmak,
11

•

Dengeli bir finans sistemi kurmak,

•

Faizsiz banka hizmetlerinin yaygınla tırılması yoluyla banka sektörü ile

olan ili kilerin çerçevesini geni letmek,
•

Çe itli sektörlerin ihtiyacı için gerekli fonları kar ılamak,

•

Çe itli

bankacılık

hizmetlerinin

faizsiz

bankacılık

prensipleri

dorultusunda yapılmasını salamak olarak sıralayabiliriz.
Bu amaçlara yönelik politikalar ise,24
•

Emek ve sermaye sahipleri arasında dengeli ve adil bir ili ki kurmak,

•

Tasarruf fazlası ekonomik birimlerle fon açıı olan ekonomik birimler

arasındaki bankanın mali aracı görevini koruma,
•

Faizin esas olduu bir ekonomik düzende faizsiz bankacılıı ba arıyla

i ler hale getirmek üzere yeni yöntemler ve teknikler uygulanması

eklinde

özetlenebilir.
Ayrıca 6-8 Mayıs 1981 tarihinde ise Katılım Bankalarının dolayısıyla Batı
sistemi ile “birlikte ya ama” diyebileceimiz esaslar içinde faizsiz bir sistemin
esaslarını koymak amacıyla Batı Almanya’da, slam Bankaları ve Ekonomik  birlii
Stratejileri Sempozyumu (Islamic Banks and Strategies of Economic Corperation) adı
altında bir konferans düzenlenmi tir. Konferansta teklif edilen sistem, faizsiz
bankacılıın amaçlarını anlamamıza yardımcı olacaktır. Buna göre; faizsiz çalı an
banka, faizsiz çalı an yatırım irketi ve faizsiz çalı an sigorta benzeri irketin bir arada
hizmet vermesi ve bütün bu kurulu ların kâr ve zarara katılma yöntemiyle çalı ması
gerekmektedir.
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1.3 FAZSZ BANKACILIIN TÜRKYE'DEK LK UYGULAMASI
1.3.1 Devlet Sanayi ve  çi Yatırım (DESYAB)
DESYAB, 17/4/1975 gün ve 1877 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan
11/11/1975 gün ve 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmu tur. Bir milyar
sermaye ile kurulan DESYAB, ülkemizde (KZO) esasına göre faizsiz kredi ve
finansman salamak gibi yepyeni bir anlayı la ortaya çıkan ilk mali kurulu tur.
Banka sermayesi A,B, ve C grup hisse senetlerinden meydana gelmi ve
sermayenin % 49’unu te kil eden B grubu hisse senetlerinin yurt dı ında çalı mı ve
çalı makta olan i çilere devredilmesi kararla tırılmı tır.
Banka, özellikle yurt dı ında çalı mı ve çalı anların tasarruflarını (KZO)
prensibine göre ekonomik güç halinde birle tirerek karlılık ve verimlilik anlayı ı içinde
deerlendirip, yurt içinde hızlı bir ekilde sanayile meyi yaymayı amaçlamı tır.
Bankaya amacını gerçekle tirmek için her türlü ticari, yatırım, kalkınma
bankacılıı ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunma, özel döviz tasarruf ve yatırım fonları
kurma, kâr ortaklıı esasına göre tahvil çıkarma izni verilmi tir.
Banka 1978 yılına kadar proje deerlendirmeleri yanında, hem faizsiz hem de
faizli bazda krediler kullandırmı , ayrıca i tiraklere giri mi tir.
Açılı ından 1978’e kadar olan dönemde DESYAB;
•

Kâr ortaklıı hesabına göre toplam 8

irkete 59.079.000 TL kredi

kullandırmı ve 9 irkete 60.067.000 TL kredi açmayı kararla tırmı tır.
•

TCMB Reeskont kredilerinden 131.668.400 TL kredi kullandırmı ve

366.869.000 TL kredi açmayı kararla tırmı tır.
Bu dönemde DESYAB 783.442.000 TL sermaye koyarak 27 firmaya i tirak
etmi tir.
Ancak banka normal bankalardan farklı ve biraz da imtiyazlı olan statü ve
yetkisini çe itli nedenlerden dolayı tam anlamıyla kullanamamı , mevduat toplama izni
24

AKGÜÇ Öztin, “100 soruda Türkiye’de Bankacılık”, s.163 stanbul, 1992
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tanınmadıından kaynak sıkıntısı çekmi ve hiçbir zaman etkin bir kredi kurumu haline
gelememi tir.
Bankanın kurulu kanununda faizli ya da faizsiz çalı ması meselesi yönetim
kuruluna bırakılmı tır. Bu banka, 1978 yılına kadar faizsiz çalı ma gayreti içinde
olmu sa da bu tarihten itibaren faizli sisteme geçerek temel özelliini kaybetmi tir.
Bankanın kurulu

yasası 1/4/1983 gün ve 60 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname ile dei tirilmi ve 1988 yılında 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
de DESYAB’ın kurulu , i lem ve faaliyetleri yeniden düzenlenmi ve adı da Türkiye
Kalkınma Bankası olarak dei tirilmi tir.

1.4 FA ZS Z BANKACILI IN TAR H GEL

M

1.4.1 lk Ça da Faiz Anlayı ı
Ünlü dü ünür Eflatun (M.Ö. 427-347), faizi ahlaka aykırı bularak reddetmi ve
faizin yasak edilmesini istemi tir. O’na göre, ideal bir toplumda fertler maddi çıkar
dü üncesinden uzak ya amalı, böyle bir toplumda yokluk ile a ırı bollua fırsat
verilmemeli ve para, bizzat servet deil, servet elde etmenin aracı olmalıdır. Bu sebeple
de Eflatun’a göre, ideal bir devlette e itsizliklere, kıskançlıa, bencillie, ahlaksızlıa
ve ki isel çeki melere yol açan faiz yasaklanmalıdır.
Eflatun’un örencisi Aristo (M.Ö. 384-322) ise, faiz nedeniyle zengin olmayı
doaya aykırı bulmu ve paranın bizzat ürün meydana getirmeyeceini ve paranın bir
kazanç veya servet aracı olarak kullanılamayacaını öne sürmü tür. Parayı, yumurta
vermeyen kısır bir tavua benzeten ve “para yavrulamaz” diyen Aristo’ya göre para, bu
özellii sebebiyle, bir insandan, bir bitkiden veya bir hayvandan çok daha farklı
bir eydir.25

1.4.2 Orta Ça da Faiz Anlayı ı
Ortaçada faiz anlayı ını üç semavi dine göre incelemek mümkün; Yahudilik,
Hıristiyanlık ve slamiyet. Aslında, her zaman uygulamaya konulmasa da, faize kar ı
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Dünyanın üç büyük dini tarafından da resmi olarak yasaklamalar koyulmu tur. Faize
kar ı olan görü iki unsura dayanmaktaydı: faizle para verenler u ra madan bir getiri
elde ederler ve insan kom usuna kar ılıksız olarak yardım etmelidir.26 slamiyet’te faiz
anlayı ını ayrı, özel bir bölümde inceleyece imiz için ortaça da faiz anlayı ını sadece
Yahudilik ve Hıristiyanlık ba lıkları altında ele alaca ız. Her iki semavi dinin
ortaça daki faiz anlayı ında dikkat çeken bir özellik udur; ortaça ın ba larında bu
dinlerin orijinal ve saf hallerinde faiz yasak olarak görülmekte iken zamanla faiz yasa ı
kısmen hafiflemi tir.

1.4.3 Musevilikte Faiz Anlayıı
Yahudili in kutsal kitabında faizle ilgili bazı ayetlere a a ıda yer verilmi tir.27
Tevrat, Çıkı 22:
25. E er kavmine, yanında olan bir fakire, ödünç para verirsen, ona
murabahacı olmayacaksın; onun üzerine faiz koymayacaksın.
Tevrat, Levililer 25:
35. Ve e er karde in fakir dü er ve senin yanında zayıf olursa, ona yardım
edeceksin; senin yanında garip ve misafir gibi ya ayacak.
36. Ondan faiz ve kâr alma, ve Allah’ından kork; taki, karde in senin yanında
ya asın.
37. Ona gümü ünü faizle vermeyeceksin, ve zahirini ona kârla vermeyeceksin.
Tevrat, Tesniye15:
1. Her yedi yıl sonunda bir ibra yapacaksın.
2.Ve ibra öyle olur: Her alacaklı kom usuna ödünç verdi i eyi ibra edecektir;
kom usunu ve karde lerini sıkı tırmayacaktır; çünkü Rabbinin ibrası ilan edilmi tir.

25

ZEYT NO LU Erol, “ slam’da ve Di er sistemlerde Faiz”, Para, Faiz ve slam Tartı malı lmi Toplantılar Dizisi,
lmi Ne riyat A. ., s.92, stanbul 1992
26
The Economist, “Devilish Banking- History of Disreputable Profession”, 25.12.1993 s.44
27

YAZICI Mehmet, “Faiz”, Yaylım Yayıncılık S.63-64, stanbul, 1999
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3.Yabancıyı sıkıtırabilirsin; kardeinde olan kendi her eyini elin ibra
edecektir.
4.Bununla beraber sende fakir olmayacaktır; çünkü Allah’ın Rabbin Onu mülk
edinmek için sana miras olarak vermekte olduu diyarda,
5.Ancak bugün sana emretmekte olduum bütün bu emri yapmak üzere tutmak
için Allah’ın Rabbin sözünü iyice dinlersen, Rab seni mutlaka mübarek kılacaktır.
6.Çünkü Allah’ın Rab sana vaat etmi olduu gibi seni mübarek kılacaktır; ve
çok milletlere ödünç vereceksin, fakat sen ödünç almayacaksın; ve çok milletlere
saltanat edeceksin, fakat onlar sana saltanat etmeyecekler.
7.Allah’ın Rabbin sana vermekte olduu kendi memleketinde, kardelerinden
biri,

fakir

bir

adam,

senin

yanında,

kapılarının

birinde

olursa,

yüreini

katılatırmayacaksın, ve fakir kardeine elini kapamayacaksın.
8.Fakat ona mutlaka elini açacaksın, ve muhtaç olduu eyde mutlaka
ihtiyacına yetecek kadar ona ödünç vereceksin.
Tevrat, Tesniye 23:
19. Para faizi olsun, zahire faizi olsun, yahut, ödünç veren her eyin faizi olsun,
faiz olsun, faizle kardeine ödünç vermeyeceksin.
20.

Yabancıya faizle ödünç verebilirsin; fakat kardeine faizle ödünç

vermeyeceksin ta ki, mülk olarak olarak almak üzere gitmekte olduun diyarda elini
atacaın her eyde Allah’ın Rab seni mübarek kılsın.
Tevrat, Yeremya 15:
10. Ey anam, bütün dünya ile kavga adamı ve çekime adamı olmak için beni
dourmusun, vay baıma! Ben faizle para vermedim, ve bana faizle para vermediler;
fakat herkes bana lanet ediyor.
Yukarıda yer alan hükümlerden anlaıldıına göre Allah’tan Hz. Musa’ya inen
“Tevrat” faizi yasaklamıtır. Ancak, Tevrat – Tesniye 15/3’de
sıkıtırabilirsin...” Tesniye 23/20’de

“Yabancıyı

“Yabancıya faizle ödünç verebilirsin” gibi

hükümler, sanki Musevi olmayanlara faizle borç verilebilecei, fakat Musevileri kendi
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aralarında faizli i lem yapamayacaı ifade edildii anlamı çıktıı öne sürülebilir.28
Museviler yukarıda belirtilen ayetler ı ıında, uluslararası, ulusal ve dahası azınlık
oldukları ulusların en ileri faiz tacirleri olmu tur. Musevilerin bu gibi i lere
younla masının dier bir sebebi de onların arazi mülkiyeti edinmelerinin yasaklanması
tacirler ve sanatkarlar loncalarına üyelik taleplerinin reddedilmesi gibi yöntemlerle
istihdam konusunda maruz kaldıkları ayrımcılıktır.29

1.4.4 Hıristiyanlıkta Faiz Anlayıı:
Hıristiyanlıın kutsal kitabında faizle ilgili bazı ayetler a aıda çıkarılmı tır.30
ncil, Matta, Bap 5:
42.senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme.
ncil, Matta, Bap 6:
19. Yeryüzünden kendinize hazineler biriktirmeyin ki...
24. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve
ötekini

sever,

yahut

da birini

tutar,

ötekini

hor

görür.

Siz Allah’a

ve

mammona(zenginlie) kulluk edemezsiniz.
ncil, Matta, Bap 7:
7. mdi, insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle
yapın; çünkü eriat budur, peygamberler de.
ncil, Matta, Bap 10:
1.Kemerlerinize ne altın, ne gümü , ne bakır koyun;
ncil, Luka, Bap 6:
30. senden kim bir ey isterse ona ver. Kim senin bir eyini alırsa onu ondan
geri isteme.

28
29
30

The Economist, a.g.e s.44
WILSON Rodney, “Economics, Ethics and Religion”, Macmillan Press Ltd., s.34-35, London 1997,
YAZICI, a.g.e., S.67-68
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31. nsanlardan size nasıl davranmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle
davranın.
32. Siz yalnız onları seversiniz, onlar da sizi severler, bunun için ne te ekkür
beklenir? Aynı eyi günahkârlar da yaparlar.
33. Siz yalnız onlara, onlardan bir ey kar ılık almamak için iyilik edersiniz,
bunun için ne te ekkür beklenir? Aynı eyi günahkârlar da yaparlar.
34. Birilerine, ondan bir ey kar ılık ummak için ödünç verirseniz, bunun için
hangi te ekkür beklenir? Günahkârlar da bir ey almak için birbirlerine borç verirler.
35. Dü malarınızı daha çok seviniz, hiçbir ey kar ılık beklemeden onlara
iyilik edin ve ödünç verin. Böylece ödülünüz büyük olur, Yücelerin yücesinin çocukları
olursunuz; çünkü o nankörlere ve kötülere kar ı nimet vericidir.
M.S. 8. yüzyılda Papa Büyük Leo rahipleri tefecilik yapmaktan men etmi ve
ruhban sınıfından olmayan halkın, tefecilik yapmakla Turpe Lucrum (utanılacak
kazanç) pe inde olmaktan suçlu sayılacaını ilan etmi ti.31
Avrupa’da kilise normal faiz ile a ırı faiz arasındaki ayrımı tartı mı ve 112.
yüzyıldan itibaren skolastik literatür onları kabul etmi ve bir sisteme balamı tır.32
Kilisenin bütün mal varlıını ve gelir kaynaını toprak meydana getirdiinden, ticari
kredi ve faize geçit vermesi çok güç olmu tur. Fakat kapitalizmin önüne geçilemez
yükseli i, bazı kilise yetkilerinin nispeten
açmı tır.

33

lehte bir tutum benimsemelerine yol

talyan katolik din bilgini papaz “Saint Thomas d’Aquin”(1225-1274), ilk

kez Hıristiyan Avrupa’sında faiz yasaını bir miktar hafifletmi ve bu konudaki
fikirleriyle kendisinden sonra gelen ve ba ta Calvin olmak üzere faizi kesin bir biçimde
me ru kabul eden Hıristiyan din adamlarına öncülük etmi tir. Saint Thomas d’Aquin,
tüketim ve kullanmayı birbirinden ayırmı ve kullanmak amacıyla alınan bir eye
ödenen bir bedeli me ru saymı tır. Ayrıca, ihtiyaç içinde para alanların, alacaklarına,
ükran borcu niteliinde bir fazlalıı önceden verebileceklerini öne sürmü tür.
Faiz kar ılıında borç konusunda Calvin doktrini, Katolik kilise doktrinine
tamamen kar ıdır; o “ruhani” ile “fani” arasında bir hiyerar i kurmaz; mesleki konular
31
32

The Economist, a.g.e., s.44

KURAN Timur, (a) “slam and Underdevelopment: an Old Puzzle Revisited”, Journal of Institutional and
Theoretical Economics, Vol. 153, S.29, 1997,
33
KILIÇBAY Mehmet Ali, “Din ve Faiz”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Yıl 5. Sayı 18, S.45
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üzerindeki ciddi çalı mayı methe layık bulur ve bundan dolayı kazanç iktisabını yasal
sayar. Bu bakımdan doktrini, Musevi anlayı ına benzer.34
Faizi ho

kar ılamayan görü ler, Protestanlı ın yayılmasıyla daha da

de i meye ba lamı ve ilk defa faiz hakkında yasaklayıcı hükümler 1545 yılında
ngiltere’de VII. Henry tarafından, 12 Ekim 1789 tarihinde de Turgot’un çalı maları
sonunda Fransa’da çıkartılan bir kanunla kaldırılmı tır.35

1.4.5 Yeni Çada Faiz Anlayıı
Ortaça ekonomisinin, fikri ve maddi alanda sa lanan geli meler nedeniyle
hızla geli ip kapitalist nitelik kazanmasıyla birlikte liberalizm, kapitalizm ve sosyalizm
sistemleri ortaya çıkarmı tır.

1.4.6 Liberalizm Sisteminde Faiz Anlayıı:
“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” formülünü benimsemi Adam Smith,
David Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste Say, Stuart Mill ve Frederic Bastiat gibi
liberal iktisatçılar, faizin tam bir serbestlik içinde ve hiçbir müdahaleye u ramadan
belirlenmesini savunmu lardır.36

1.4.7 Kapitalizm Sisteminde Faiz Anlayıı:
Kapitalizm sisteminin temsilcilerinden Johann Heinrich Von Thünen(17831850) ile Wilhelm Roscher (1817-1894) faizi, sermayenin üretkenli i ile açıklamaya
çalı mı lardır. Onlara göre faiz, sermayeli üretim, sermayesiz üretime kıyasla daha fazla
üretken oldu u için me rudur. Augen Von Böhme-Bawerk (1851-1914) göre faiz,
insanların imdiki de erlere, gelecektekinden daha büyük bir de er vermelerinden
olu an de er farkını kapatan bir araçtır.37

34

ERTÜRK Ahmet, “Tarihsel ve Toplumsal Bir Perspektiften Türkiye’de Faizsiz Finans Tecrübesi”, Türkiye’de
Özel Finans Kurumları-Teori ve Uygulama”, Albaraka Türk Yayınları, S.145, stanbul, 2000
35
ZEYT NOLU, a.g.e S.93-94
36
37

ZEYT NOLU, a.g.e S.98-98
ZEYT NOLU, a.g.e S.98-100
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1.4.8 Sosyalizm Sisteminde Faiz Anlayı ı:
Sosyalizm sisteminin en önemli temsilcileri; Karl Marx (1818-1883) Ferederic
Engels (1820-1864), Karl Rodbertus (1805-1875) ve Proudhon’dur (1809-1865). Bu
dü ünürler, müte ebbis faktörünün geliri olan faizi reddetmekte ve faiz adlı gelirin,
hiçbir hizmet kar ılı ı olmadı ını ve yalnızca emekten gaspedilmi bir gelir oldu unu
ileri sürmektedirler.38

1.5

FA ZS Z

BANKACILIIN

DOU UNU

HAZIRLAYAN

SEBEPLER
Ço u iktisadi ve sosyal kurumlar toplum ihtiyaçlarının zorlanması ve
yönlendirmesiyle ortaya çıkarlar. ktisadi ve sosyal bir kurum olan faizsiz bankacılık
müessesesinin do masına etki eden faktörlerin ba ında da toplum ihtiyaçları
gelmektedir. Bu ihtiyaçları çe itli açılardan ele almak mümkün olmakla birlikte, biz
burada kısa ve öz olarak önemli olan bazılarından bahsedece iz.

1.5.1 Dini Sebepler
nsan sadece maddeden te ekkül etmi bir varlık de il, aynı zamanda manevi
tarafı da olan bir varlıktır. Durum böyle olunca her

eyi maddi planda

de erlendirmemekte manevi tarafını da dikkate almak zorunda kalmaktadır. nsanı
manevi yönünü ve davranı larını düzenleyen kaidelerden önemli bir kısmı dini kaynaklı
olanlarıdır. Dinlerin faize kar ı tutumu ise, daima kar ı çıkmak ve kaldırmak yönünde
olmu tur.
slam hukukunun 4 ana kayna ı da faizi yasaklamaktadır. Bunlardan birincisi
olan Kur’an-ı Kerim’de

muhtelif ayetler bu yasa ı dile getirmektedir. Bunlardan

bazıları unlardır;

38

ZEYT NOLU, a.g.e s.100-101
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“Ey iman edenler, Allah’tan korkunuz ve (gerçekten) iman etmi kimseler
iseniz, faizin artakalanını bırakınız böyle yapmayacak olursanız, Allah’a ve Resulüne
kar ı sava açmı olaca ınızı biliniz...
Allah alı veri i helal, faizi haram kılmı tır..
“Kur’an-ı Kerim” deki yasak dikkat edilece i gibi oldukça sert bir dille
yapılmı ve faiz almak Allah ve Resulüne kar ı açılmı bir sava la e de er oldu u dile
getirilmi tir.
Ancak, dikkat edilirse Kur’an-ı Kerimde ana para üzerinde meydana gelecek
her artı yasaklanmamı , özel bir artı olan faiz yasaklanmı tır.39 Nitekim alı veri
esnasında da ana paradan bir artı

meydana gelmesine ra men bu artı a kar ı

çıkılmamı , tersine olarak bunu helal oldu u söylenmi tir. Acaba satı ta elde edilen kar
ile bir fazlalık olarak alınan faiz arasında ne gibi farklılıklar vardır?

eklindeki bir

sorunun cevabı u ekilde verilebilir:40
Ticaret i leminde menfaatlerin de i imi, satıcı ile alıcı arasında e it ekilde
ortaya çıkmaktadır. Halbuki faizli i lemde alacaklı kendi i ine yarayacak bir fazlalı ı
almasına ra men, borçlu sadece süre ertelemesini elde etmekte ve aldı ı borçtan kâr
edip etmeyece i meçhul olmaktadır.
1) Satı ta, satıcı a ırı da olsa bir defaya mahsus kâr etmesine ra men, faiz
defalarca aynı borç üzerinden alınabilmektedir.
2) Ticarette, ziraatta ve sanayide insan, imkanlarını ve zamanını harcar, daha
sonrada, bunların ücretini elde eder. Faizli i lemde ise alacaklı ihtiyacı olmayan belirli
bir miktar malı ba kasına vermek kar ılı ında ve borç verdi i ki i ile birlikte ne emek,
ne de zaman harcamadan en büyük paya sahip olabilmektedir. Bu durumuyla
sermayedar, hem karda hem de zararda ortak olarak bilinen terim anlamında ortak da
de ildir. Onun ortaklı ı, zararı söz konusu olmayan kesin kâr sa layan bir çe it
ortaklıktır.
Hadislerde de faiz kesin bir dille yasaklanmı tır. Buna birkaç tane örnek
verecek olursak;

39
40

El-MEVDÛD Eb’ul-A’la, “Faiz”, Bir Yayıncılık, s.104, stanbul, 1985
Ebu Davud, Sünen I-II, Kitab-ul Buy, Bölüm 5
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“Biliniz ki cahiliye döneminin bütün faiz çe itleri ortadan kaldırılmı tır. Ana
mallarınız ise sizindir.

Böylece hem haksızlık etmezsiniz, hem de haksızlı a

41

u ramamı olursunuz.

Faizi ayakta tutan puta tapan gibidir.42
Faiz alan, veren, bu i lemi yazan ve ahit olanlara lanet olsun. Onlar günah
bakımından birbirlerinin aynıdır.43
Görüldü ü gibi hadislerde faizin yasaklanı ı açık ve kesindir. Hem de oldukça
büyük günahlarla e de er gösterilmektedir. Bizim buraya almadı ımız birçok Hadisi
erif’te daha a ır bir dille faizden kaçınılması emredilmi tir.44
slam hukukunun di er iki kayna ı olan cma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’da
da aynı ekilde faize kar ı çıkmı tır. Zaten, bu son iki kayna ın ilk iki kaynak olan
Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviye ters dü mesi beklenemez.
Dinler açısından durum böyle olunca insanlar arasında bu yasaklamayı ihlal
etmeden i lerini yürütme ihtiyacına cevap verecek kurumlar aranmaya bütün tarih
boyunca devam edilmi ve uygun bir çözüm olarak da faizsiz bankalar bulunmu tur.
Faizsiz bankacılık bu yönü ile insanın dini kaidelere uygun olarak ticari hayatını devam
ettirmesine yardım eden bir kurum olarak kar ımıza çıkmaktadır.

1.5.2 Sosyal Sebepler
Toplum bireylerden meydana gelmektedir. Bireyler ise e it de il farklı sınıflara
mensup olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bir kısmı fakir, bir kısmı zengin, bir kısmı köylü,
bir kısmı ehirli. Bir toplumda sosyal barı ı sa layabilmek için bütün bu gruplar
arasında iyi ili kilerin gerçekle tirilmesi gerekmektedir. yi ili kilerin gerçekle mesi
için de en ba ta yapılması gereken, zenginle fakir arasındaki uçurumun kapatılmasıdır.
 te faizsiz bankacılık yada faizsiz sistem servet sahiplerinin faiz vasıtasıyla servetlerine
servet katması yolunu kapatmakta faydalı olacak bir kurum olarak ortaya çıkmı tır.
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Sermaye sahibi hemen her toplumda güçlü olan tarafta yer almaktadır. Kar ı
taraftan paraya duyulan ihtiyacın derecesi arttıkça bazen bu güç kötüye kullanılmakta
fakirden zengine doru servet transferine sebep olacak kadar yüksek nispetlerde faiz
alınmaktadır. Bu ise fakirden zengine kar ı bir kin domasına sebep olmakta ve
dolayısıyla sosyal barı
ödünçlerde

ortaya

tehlikeye girmektedir. Bu durum en çok tüketim amaçlı

çıkmasına

ramen

dier

tür

ödünçlerde

de

kendisini

hissettirmektedir. Hatta bu kin sadece fertler arası münasebetlerde deil aynı zamanda
devletler arası münasebetlerde de kendisini hissettirmektedir. kinci Dünya sava ında
ngiltere ABD’den faizsiz borç istemi fakat bu istek Amerikalılar tarafından kabul
edilmemi ti. Daha sonra yapılan görü meler neticesinde bu borcun faizli olarak
verilmesi mümkün olmu tu. Bu durum ngiliz halkı üzerinde oldukça olumsuz bir etki
bırakmı ve bu olumsuz etkiyi Lord Kiens, anla mayı yapan bir ki i olarak öyle dile
getirmi tir; “Bu anla mada Amerika’nın bize kar ı tutumu ve davranı larından
duyduum derin üzüntüyü ve büyük acıları ebediyen unutmayacaım. Çünkü Amerika,
bizlere faizsiz olarak bir kuru bile borç vermeyi kabul etmemi tir”.45
Faizsiz bankacılık sisteminde ortaklık hakim olduundan sosyal barı ın
salanması yolunda bir adım ileri gidilmektedir.  hayatında da tüccar kazanmı sa
kazandıının bir kısmını sermayesini kullandıı kimseye veriyor, eer kazanmamı sa o
zaman zararını azaltma yoluna gidiyor ve zararın bir kısmını da sermaye sahibine
kar ılatıyor. Buradaki ili kilerde dü manlık ve kin doması faizli sisteme göre daha az
imkan dahilindedir.
Faizsiz bankacılık kendine has olan proje bazında çalı ması sayesinde yeni
yeni istihdam imkanlarının açılmasına yardım etmekte ve güçlü ile de toplum düzen
salayıcı bir rol üstlenmektedir. Kısacası, faizsiz bankaların domasının önemli bir
gerei faizin toplum hayatındaki yıkıcı etkinliklerinin azaltılması yolunda salayacaı
alternatif çözümlerdir.

1.5.3 ktisadi Sebepler
ktisadi sebeplerin dini ve sosyal sebeplerden ayrı olarak dü ünülmesi mümkün
deildir. Onlarla iç içedir. Biz burada faizsiz bankacılıın iktisadi yönden doldurduu
bo luktan bahsedeceiz.
45
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Bilindii gibi faizsiz bankaların ortaklık sistemi, proje bazında deerlendirme,
sosyal sorumluluk ve risk üstlenme gibi bazı önemli prensipleri bulunmaktadır. Bu
prensiplerin her biri iktisadi hayatta faizsiz bankaların önemini artırmaktadır. Ortaklık
prensibi kader birliini gerektirdiinden dolayı kar ılıklı yardımla malarla daha ba arılı
olma imkanı ortaya çıkmaktadır. Proje bazında deerlendirmede ise; karlılık ve verimli
çalı ma imkanı bulunmaktadır. Kârlı ve verimli çalı ma zemininde ise iktisadi kalkınma
ve refahın olacaı muhakkaktır.
Faizsiz bankacılık kısacası elinde önemli yeniliklerle ortaya çıkmı tır. Bu
yeniliklerin bir kısmı sosyal düzeni salayıcı etki yaparken, bir kısmı da iktisadi
kalkınma ve toplumun maddi refahının artması yönünde tesirli olmaktadır. Faizsiz
bankacılıı savunanlar da sadece dini yönü ile deil bu yönlerini de vurgulayarak
uygulanmasında salanacak faydaları dile getirmektedirler. ktisadi yönden faizsiz
bankacılıın ortaya çıkmasını salayacak sebepler daha ilerilerde de ele alındıından
dolayı burada kısa kesiyoruz.

1.6 FAZSZ BANKALARIN TASNF
Faizsiz bankaları yapılarına göre 10 bölümde inceleyeceiz

1.6.1 Tasarruf Bankaları (Mit Ghamr-Mısır)
Bilindii gibi tasarruf bankaları, halkın küçük ve daınık tasarruflarını bir
araya toplayarak, tasarruf sahiplerinin menfaatine olarak i leten banka ve te ekküllerdir.
Ahmed Abdul Aziz EN NECCAR’ın ortaya attıı bir modele uygun olarak, ilk
faizsiz tasarruf bankası 5.7.1963 tarihinde Mısır’ın Mit-Ghamr kasabasında tekstil
imalatının finanse edilmesiyle ilgili olarak kurulmu tur.
Adem-i merkeziyetçi ve (KZO)na dayalı bu model; tasarruf mevduatı hesabı,
yatırım hesabı, sosyal hizmetler sandıı, krediler ve teknik yardım gibi araçları
kullanmaktaydı.
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Oldukça kârlı bir uygulamaya sahip olmasına ramen giderek artan muhalefet
sonunda 1977 yılında kapatılmı tır .46

1.6.2 Ticaret Bankaları
Ticari bankalara ticari adının verilmesi iki sebepten kaynaklanmaktadır; ticari
kesime borç verdiklerinden, kendilerinin kâr amaçlı ticari i letmeler olmalarından.47
Faizsiz bankaların çou, klasik ticari bankalara benzemekle birlikte önemli
ayrılıkları vardır.
Öncelikle, klasik ticari bankaların para piyasalarında çalı malarına kar ın,
faizsiz bankalar sermaye piyasalarında faaliyet gösterirler.
Dier bir fark olarak da, faizsiz bankalar dorudan yatırımcılara finansman
salarken, klasik ticari bankalarda yatırımı finanse etme ili kisi o kadar yakın deildir.
Millile tirilmi

Pakistan Ticari Bankaları, Kuweit Finance House (KFH),

Albaraka International Bank Ltd. (ABIL) gibi örnekleri bulunan bu tip faizsiz
bankalardan, Kuwait Finance House’un çalı malarına kısaca deineceiz. 23 Mart
1997’de Kuveyt’de kurulan Kuwait House’un belli ba lı faaliyetleri üç kısımda
incelenebilir; yatırım faaliyetleri, bankacılık faaliyetleri ve sosyal faaliyetler. Yatırım
faaliyetleri arasında emlak alı veri i, mal ve hizmet ticareti, in aat faaliyetleri ve
özsermaye i tiraklerini sayabiliriz.48

1.6.3 Kalkınma Bankaları
Kalkınma bankaları, geli mekte olan ülkelerde, yatırım sermayesi açıını
gidererek ve bunun yanısıra teknik açıdan yardımda bulunarak, giri imcilerin temel
endüstri dallarına

yönelmelerini salayarak, endüstrile me dolayısıyla kalkınma

sürecini hızlandırmayı üstlenen kurulu lardır.49
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Bunların tipik örneklerini Pakistan’da bulunan, Pakistan Industrial Credit and
Investment Corporation (PICIC), Industrial Development Bank of Pakistan (IDBP),
National Development Finance Corporation (NDFC) ve Agricultural Development
Bank of Pakistan (ADBP) bankalarında görmekteyiz.
Amaçları arasında tarım orman ve hayvancılıın ve buna balı zirai endüstrinin
gelitirilmesi için gerekli kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredinin (KZO)na dayalı
olarak kullandırılmasını sayabiliriz.

1.6.4 Yatırım Bankaları
Yatırım bankaları; menkul deerler ihraç etmek yoluyla uzun vadeli fon
salamak ihtiyacında olan firmalarla, tasarruflarını menkul deerlere yatırmak
arzusunda olan tüzel ve/veya gerçek kiiler arasında aracılık yaparak, tasarrufların,
firmaların çıkarmı olduu tahvil ve hisse senetlerine kanalize olmasına katkıda bulunan
aracı kurumlardır.50
Dier bir tanımla, yatırım bankaları genel olarak, sanayi sektörüne uzun vadeli
kredi ve/veya sermaye salayan bankalardır.51
Bu tür bankaların da tipik örneklerini Pakistan’da görmekteyiz; National
Investment Trust (NIT), Investment Company of Pakistan (ICP).52
Menkul kıymetler borsasında hisse senedi, mudarebe sertifikası ve (KZO)
bazında faaliyet gösterirler.

1.6.5 Sınai Kalkınma Bankaları
Sınai Kalkınma Bankaları iletmelere orta ve uzun vadeli krediler açarak
yatırımlara destek salayan finansman kurumlarıdır.53
Örnek olarak, Pakistan’da Ekim 1979’da kurulmu Bankers Equity Ltd.’i
(BEL) gösterebiliriz. BEL’in en önemli teknik özellii; mali desteini projenin
50
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uygulanmasındaki gecikmeyi asgariye indirecek tarzda tek bir paket halinde takdim
ederek, ödemelerini defaten yaparak mevcut mali formaliteleri basitletirmesidir.54

1.6.6 Halk Bankaları
Halk bankaları küçük esnaf ve zanaatkârların kredi ihtiyacını karılamak üzere
kurulmu özel yapılı bankalardır. Halk bankalarında, küçük esnaf ve zanaatkârların
ipotek edecek taınmaz malları bulunmadıı için, müteselsil kefalet ve kooperatif
sistemi hakim rol oynar.55
1972 yılında Pakistan’da kurulmu bulunan Small Business Finance
Corporation (SBFC) bu tip bankalara bir örnektir. Balıca faaliyetleri arasında selem
satıı, murabaha, (KZO) ve mevduat toplanmasını sayabiliriz.56

1.6.7 Emlak Bankaları
Emlak bankaları, gayrimenkul ipotei karılıında orta ve uzun vadeli kredi
veren bankalardır. Kaynak için sermaye piyasasına bavurulur. Örnek olarak 1952
yılında Pakistan’da kurulan House Building Finance Corporation’ı (HBFC) verebiliriz.
Selem satıı, azalan müterek mülkiyet esasına dayalı yatırım “müarekemütenakise” ve puanlı kredi gibi faaliyet alanları mevcuttur.

1.6.8 Kooperatif Bankaları
Bu tip bankalar, tarım kredi ve satı kooperatiflerine ve bunların katıldıkları
birliklere mali destek salamak için kurulmu olan ihtisas bankalarıdır.
1976 yılında Pakistan da kurulan Federal Cooperatives Bank (FBC) kooperatif
bankalarına bir örnektir.57
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1.6.9 Uluslararası Kalkınma Bankası
Kalkınma bankalarının ana teması üyeleri arasında sosyal ve ekonomik
kalkınma sürecinin canlandırılmasıdır. Mü teri kitlesi genelde hükümetlerden olu ur.
Mevcut faizsiz bankalar arasında kalkınma bankalarının örnei 45 üye ülkesiyle
kurulmu uluslararası bir finansal kurum olan slam Kalkınma Bankası’dır. slam
Dünya Bankası kurulması fikri ilk kez Pakistanlı iktisatçı M.A. Mannan tarafından
ortaya atılmı tır.58
20 Ekim 1975 yılında slam Konferansı’nın 29 kurucu ülkesinin i tiraki ile
Islamic Development Bankası (IDB) kurulmu tur. Bankanın amacı anla manın 1.
maddesinde öyle açıklanmı tır; “Üye ülkelerin ve Müslüman cemaatin ekonomik
kalkınma ve sosyal geli mesine faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde gerek ferdi,
gerekse mü terek temele dayalı olarak yardımcı olmak”. Bankanın halen 47 üyesi ve
8.570.500.000SDR sermayesi vardır.59 IDB’nın finansman faaliyetlerini ikiye
ayırabiliriz; proje finansmanı, dı ticaret finansmanı i lemleri
a)Proje Finansmanı: Kredi, öz-sermaye i tiraki, (KZO), leasing ve teknik
yardım alanlarında yapılmaktadır.
b)Dı Ticaret Finansman  lemleri: Ham petrol, petrol ürünleri, çimento,
pamuk iplii, jüt gibi malların ithalatının finansmanı yapılır.
Ancak slami finansal yöntemleri kullanarak ekonomik kalkınmayı te vik
etmek için kurulan IDB’nin bir ihracat-ithalat bankası haline dönü tüü yönünde
görü ler de vardır.

1.6.10 Komple Faizsiz Finans Kuruluu
(Dar Al-Maal Al-slam “DMI”)
DMI devlet hazinesi anlamına gelen Beytül Mal’den ilham alınarak faizsiz
bankacılık prensiplerine sıkı sıkıya balı kalmak kaydıyla, modern dünyada benzer

58
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faaliyetleri mali bir çatı altında yürütmek için kurulmu

olan komple bir mali

kurulu tur.
Tanım olarak, banka holding’i bir veya birden fazla bankada kontrolü elinde
tutan holding olarak ifade edebiliriz. Genelde birçok bankadan olu an holding veya tek
bankadan olu an holding eklinde ikili bir tasnife tabi tutulurlar.60

1.7 FAZSZ BANKACILIIN DÜNYADA UYGULANI I VE SON
GEL MELER
1.7.1 Milletlerarası slam Bankaları
1.7.1.1 slam Kalkınma Bankası (IDM)
Kalkınma meselesi dünyada istisnasız bütün ülkelerin üzerinde titizlikle
durduu önemli bir konudur. Kalkınmakta olan ve az geli mi ülkeler için ise hayati
öneme sahiptir.
ktisadi kalkınma, bir ülkenin ya da bir bölgenin kaynaklarını kullanarak ki i
ba ına mal ve hizmet üretiminde ayarlı bir artı salamak için izlenen süreçtir diye
tanımlanmaktadır.61
Bir ekonomide gerçekten kalkınma olup olmadıını anlamak içim üç kıstas
kullanılabilir;
1.Ki i ba ına gelir yüksek olmalı,
2.Ki i ba ına gelir yükselmekte olmalı,
3.Ki i ba ına gelirdeki yükselme eilimi devamlı ve kendi kendini besleyen bir
nitelikte olmalıdır.62
Ki i ba ına üretimin artması bir yandan tabii kaynakların artmasına dier
yandan da insan davranı larına balıdır. Az geli mi ve geli mekte olan ülkelerde insan
davranı larını istenilen ekilde yönlendirmek bazen zor olabilmektedir. Bunun sebebi,
içtimai, iktisadi, kanuni ve siyasi müesseselerin yeni yerle iyor olması ve yeniliklere
60
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açık olmamasındandır. Ayrıca, kalkınmanın önemli bir unsuru olan yeti mi insan
meselesi bu memleketlerde henüz çözülmemi bir konu olarak kar ımıza çıkmaktadır.
Halbuki insan, iktisadi kalkınmanın yönlendirilmesinde önemli bir faktör olarak
deerlendirilmektedir.63
Kalkınma probleminin çözülmesinde önemli dier bir araç da kalkınma
bankalarıdır. Kalkınma bankaları; temel olarak kalkınma içerisindeki ülkelerin üretim
güçlerini artırmaya ura ırlar. ktisadi kalkınmayı gerçekle tirmek amacıyla da ,
kalkınma projelerine orta ve uzun vadeli fon ve hizmet sunarlar.64
Kalkınma bankalarının iktisadi kalkınmadaki önemli rolü bilindiinden dolayı,
slam ülkeleri maliye bakanları 15 Aralık 1973‘de Cidde’de yaptıkları toplantıda faizsiz
bankacılık prensiplerine göre çalı an bir kalkınma bankasının kurulmasına karar
vermi lerdi. Bu karar 1975 Ekimi’nde slam Kalkınma Bankasının (IDB_Islamic
Development Bank) kurulması ile sonuçlanmı tır.65

1.7.1.2 Kuruluu ve Amaçları
IDB 20 Ekim 1975‘de 29 kurucu slam ülkesinin i tiraki ile milletlerarası mali
bir te kilat olarak kurulmu tur. Bankanın ana gayesi üye ülkelerin iktisaden ve sosyal
kalkınmasına faizsiz bankacılık prensiplerine balı olarak yardım etmektir.66 Banka II.
Dünya

Sava ından sonra olu an uluslararası ekonomik düzenin, slam ülkeleri

açısından yeni bir yapıya kavu turulması için slam Konferansı’na üye ülkelerin
i birlii ve dayanı ma isteklerinin bir sonucu olarak domu tur.
IDB’na üye ülkelerin sayısı buün 56‘ya ula mı olup, 17’sini Birle mi
Milletler kaynaklarına göre en az geli mi ülkeler, 9‘unu sermaye fazlasına sahip OPEC
ülkeleri, geriye kalanları ise orta gelir seviyesine sahip ülkeler te kil etmektedir.67
Uluslararası bir kalkınma bankası olan IDB fon fazlası olan ülkelerden, fon
kıtlıı içinde olan ülkelere fon transferinde aracılık yapmak amacına ula mak için
çalı malar yapmaktadır.
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Bankanın hesap birimi slam Dinarı’dır (D). D milletlerarası Para Fonu
(IMF)’nun özel çekme hakkına (SDR) e ittir. 1 Ocak 1981 tarihinden geçerli olmak
üzere, Banka Hesap Birimi için olu turulan sepet içinde Suudi Riyali ve Kuveyt Dinarı
yanı sıra ABD Doları, Alman Markı, ngiliz Sterlini, Fransız Frangı ve Japon Yeni’ne
de yer verilmesi kararla tırılmı tır.68

1.7.1.3 Organları
Merkezi Cidde’de olan slam Kalkınma Bankası’nın üç ayrı yönetim organı
vardır.
(1) Guvernörler Kurulu:69 IDB’ye üye her ülke, Guvernörler Kurulu’na bir
guvernör ve yedeini atama hakkına sahiptir. Banka’nın tüm yetkilerinin toplandıı
Guvernörler Kurulu yeni üye kabülü, sermaye artırımı, banka ba kanının seçimi gibi
önemli

bazı

yetkileri
70

devredebilmektedir.

dı ındaki

yetkilerini

cra

Direktörleri

Kurulu’na

Guvernörler Kurulu yıllık olaan toplantıları dı ında 1/3 oy

çokluu ile cra Direktörleri Kurulu tarafından toplantıya çaırabilmektedir.71
(2) cra Direktörleri Kurulu:72 Guvernörler Kurulu tarafından kendi üyeleri
tarafından kendi üyeleri dı ında, iktisadi ve mali konularda uzman 10 temsilciden
meydana gelir. cra Direktörleri gereinde yeniden seçilebilmek üzere üç yıl süre ile bu
göreve getirilmektedir. cra Direktörleri Kurulu, Finansman i lemlerini de kapsamak
üzere Banka’nın tüm genel i lemlerinin ve Guvernörler Kurulu’nca kararla tırılan dier
i lerin yürütülmesinden sorumludur.
(3) Ba kan: Guvernörler Kurulu’nun en az 2/3 oy çokluu ile seçilen IDB
Ba kanı, bu süre zarfında Banka nezdinde Guvernör ve cra Direktörlüü foksiyonlarını
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da üslenmektedir. Ba kan’ın sadece e itlik halinde oy kullanma hakkı olup, 5 yıl süre ile
göreve getirilmektedir.73

1.7.1.4 Fon Kullandırma Metotları
IDB’ da fon istei ile müracaat edenlerin projeleri Banka’nın ilgili
elemanlarınca teknik, iktiksadi ve mali yönden detaylı bir

ekilde ele alınıp

incelenmektedir. Banka elemanları gerektiinde i in mahalline kadar gidip gerekli
tetkikleri yaptıktan sonra bir deerlendirme yaparak finans konusunda gerekli kararın
alınmasını temin için cra Direktörleri Kurulu’nun kararına sunmaktadırlar.
IDB bir projenin finanslanması konusunda müspet karar almı sa; tahsis edecei
fon için faiz ve taahhüt ücreti almamaktadır.74
IDB genel olarak a aıdaki fon kullandırma metotlarını tatbik etmektedir.75
(1) Dı Ticaret Finansmanı: IDB olumlu bulursa dı ticaretin dövizli kısmını
finans edebilir. Ancak, gerekli görüldüü takdirde yerli paraya ili kin finanslamayı da
üslenebilir.76 IDB dı

ticaretin finansmanını iki

ekilde yapmaktadır.77 Bunlardan

birincisi nakdi, ikincisi aynidir. Ayni olanda ihtiyaç duyulan mal alınıp verilir.
(2) Sermaye  tiraki: IDB yatırım projelerini, hisse senedi almak suretiyle
sermayeye i tirak veya kâr/zarardan pay almak artıyla i letme sermayesi eklinde
finanslama yoluna gidebilmektedir.
(3) Kiralama-satma: IDB tarafından yaygın kullanım alanı bulmu

bir

finanslama tekniidir. Banka kiralanmak istenen teçhizatı satın almakta ve hem kira
hem de ana paranın taksitlerini salayacak bir ödeme planı hazırlamaktadır. Vade
sonunda ise malın mülkiyeti kiracıya geçmektedir.
(4) Proje ve Yatırımlarda Kâr ve Zarara  tirak: Murabaha metodu dediimiz
bu yolla finansman yönteminde; Banka Yatırım tutarının içinde kendi sermayesini
dikkate alarak projenin kâr ve zararına önceden belirlenen oranda katılmaktadır.
73
74
75
76
77

IDB, a.g.e., m. 31.
IDB, a.g.e.., m. 35.
IDB, a.g.e., s.34.
Kaya ERDEM, “slâm ve Batı Bankacılık Sistemleri Arasında Fark Yoktur”, Para, S.16, Haziran, 1982
IDB, “Policies and Procedures for Financing Operations”, IDB,S. 25, 1977
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(5) Teknik Yardım: IDB ana sözle mesine de giren teknik yardım konusunun
amaçları unlardır;78
•
•

Üye ülkelere teknoloji transferi salamak,
Banka tarafından projenin kabul edilebilmesi için formülüne uygun

fizibilite ve rantabilite etütlerinin yapılmasına imkan verilmesi,
•

n aat ve montaj esnasında projenin aksamadan yürütülmesi için gerekli

denetimin yapılmasının salanması.
(6) Kredi: Yardım gayeli olarak açılır.

1.7.1.5 Türkiye ile likileri
Ülkemiz, 8.8.1974 gün ve 74/8821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
dorultusunda 1975 yılında IDB’nin sermayesine 10 milyon slam Dinarı ile katılarak
Banka’nın kurucu ortakları arasında yer almı ve bu meblaı 5 yılda be e it taksitte
ödemi tir. Daha sonra IDB’nin sermayesi yükseltilince Türkiye yine payına dü eni
taahhüt etmi ve ödemi tir. 1981 yılında gerçekle tirilen bu artı la IDB’nin sermayesi 2
milyar slam Dinarı’na çıkartılmı , Türkiye’nin sermaye i tiraki ise % 531 oranında
artırılmı tır.
Ülkemiz çe itli ekillerde fon kullanmı tır. Ancak, teknik yardım eklinde fon
kullanan ilk ülke Türkiye’dir.79 Bu yardımlara devam edilmektedir.80

78
79
80

IDB, a.g.e., s.27.
IDB, a.g.e., s.28-29.

AL Ahmed Muhammed, “Toplantılarda Alınan en Güzel Karar Teknik Yardım Konseyinin Kurulması Kararı
oldu”, Para, Haziran, S. 24, 1982
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1.7.2 DAR AL-MAAL AL-ISLAM (DMI)
1.7.2.1 Kuruluu ve Amaçları
DMI tüzel ki ilie haiz, hukuki bir varlıktır. slam hukuku prensiplerine,
adetlerine balı olarak içinde ya adıımız modern çadaki dünyevi ihtiyaçların
çözümüne iktisadi ve finansal açıdan katkıda bulunmak amacıyla, 27 Austos 1981
tarihinde kurulmu tur.81
DMI Bahama Commenwealth idari mevzuatı uyarınca kurulmu olup, yine bu
ülke kanunlarınca ortaya konan mali avantajlara sahiptir.82 DMI faaliyetlerini
Müslüman ülkelerde ve dier devletlerde kurulmu

tabi

irketler kanalıyla

yürütülmektedir. Bu faaliyetler sigorta, slam yatırım ve bankacılık i lemleri ile faizsiz
bankacılık prensipleri tarzında yürütülen dier ticari faaliyetleri kapsamaktadır.83
DMI’nin ticari ve mali i leri Dar Al-Maal Al-slami S.A. (DMI-SA) tarafından
yürütülmektedir. DMI-SA ise sviçre’nin Cenevre Kantonu Kanunları’na göre kurulmu
ve faaliyet gösteren bir irkettir.84
DMI iktisadi bir i letme olarak her ne kadar kâr amacı da gütmekte ise de;
te kilatı kâr amacını çok, çok a an geni siyasi, dini ve sosyo-ekonomik amaçlara
sahiptir.85 DMI öncelikle faizsiz kredi arayan yeterli tecrübe sahibi ama mali güçlük
içinde olan ki ilerin

me ru kazanç salamaları ve milletlerine yardımcı olmalarını

temin için faaliyet göstermektedir.86
DMI a agıdaki hususların gercekle tirmeyi ümit etmek tedir:87
1.

Faiz hassasiyeti olanlar nedeniyle alternatif olu turmak,

2.

Müslüman devletler arasında iktisadi bütünle menin te viki,

3.

Bu iktisadi bütünle me ve ortak slam mali müesseseleri vasıtasıyla

slam alemindeki dini, politik ve kültürel bütünle menin te viki,

81
82
83
84
85
86
87

RODOPLU Cemal, “DMI Nedir, Kimdir”, Hilâl Yayınları, S. 19, stanbul, Ekim, 1986
DMI, “Dar al-Maal al-slami (Prospektüs) ”, Hilâl Yayınları, S. 29, stanbul, 1983,
Dar al-Maal al-slami, a.g.e., s.7.
Dar al-Maal al-slami, a.g.e., s.7.
Dar al-Maal al-slami, a.g.e., s.5.
Dar al-Maal al-slami, a.g.e., s. 29.
Dar al-Maal al-slami, a.g.e.., s. 5-6.
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4.

Müslümanlardaki sınai ve ticari potansiyelin artırılmasına yardım,

5.

Di er dinlere mensup insanlarla tam bir iktisadi i birli i tesisi

konusunda faizsiz bankacılı prensiplerine uygun bir ekilde iktisadi temelin kurulması.
DMI’nin kayıtlı sermayesi beheri 100 USD nominal de ere sahip 10 milyon
hisse senedinin toplam de eri olan 1 milyar dolar’dır.88 DMI’nin kayıtlı sermayesinin
%51’den fazlası, ödenmi sermayenin ise %80’den fazlası Prens Muhammed al-Faysal
ba ta olmak üzere, Faysal ailesine aittir.89
DMI’nın kurucu ortakları arasında pek çok slam ülkesinin devlet ba kanları,
ba bakanları, me hur slam iktisatçıları ve din adamları bulunmaktadır.90 Pakistan
devlet ba kanı, Ziya ül-Hak, Birle ik Arap Emirlikleri devlet ba kanı el-Nahayan ilk
anda göze çarpmaktadır.

1.7.2.2 Organları
DMI’nın te kilat yapısı amacına uygun olarak belirlenmi tir.

irket ana

sözle mesine göre a a ıdaki organlardan müte ekkildir.91
-Genel Kurul
-Yönetim Kurulu
-Denetleme Kurulu
-Dini Denetleme Kurulu ,
Genel Kurul hisse senedi sahiplerinden meydana gelmektedir. Ola an yıllık
toplantıları her mali yılın bitiminden itibaren 6 ay içinde yapılmaktadır. Hisse senedi
sahipleri a a ıdaki konularda oy kullanmaktadırlar.92
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- Murakıpların tasvibi
88
89
90
91
92

EUROMONEY; “DMI Has Yet to Prove Its North”, Euromoney, s.123, 1982
DMI, “Dar al-Maal al-slami and Financial Institutions, New Century Publishers”, S. 49-50, London, 1982
DMI, Prospectüs, s.9-10.
DMI Holding Kurulu Akdi, Hilâl Yayınları, stanbul, 1982
DMI Prospectüs, s. 33-34.
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- Daıtılacak kârın belirlenmesi ve dier konular.
Yönetim Kurulu; DMI’de yönetim kurulu 18 ki iden olu maktadır. Kurul
üyelerinin görev süreleri 6 yıl olup, her sene 3 üyenin görev süresi sona ermektedir.93
Denetleme Kurulu; DMI’nın iktisadi faaliyetlerini kontrol etmek üzere iktisadi,
muhasebe ve istatistik dallarında uzmanla mı ki ilerden olu maktadır.
Dini Denetleme Kurulu; DMI’nın bütün faaliyetleri en az be ki iden olu an
dini kuruldan geçer. Bu kurul üyeleri, slam Hukuku konusunda bilgi sahibi ki ilerden
olu maktadır. dare, yapılan çalı maların ve yatırımların, dini kurul tarafından önceden
tasvip edilmi

ekillere uygunluu konusunda raporlar vermektedir.94

1.7.2.3 Fon Kullandırma Metodları
DMI kendisi holding olduundan dolayı, fon kullandırma i ini kendine balı
bankalara bırakmı tır. Bu bankalar ise ana ba lıklar halinde a aıdaki ekillerde fon
kullandırtmaktadırlar;95
-Murabaha,
-Mudaraba,
-Mu araka,
-Borç vermek,
-cara,

1.7.2.4 Türkiye le likileri
DMI Türkiye’de 1984 yılında kurulan, 2001 yılında Family Finans olarak isim
ve mülkiyet dei ikliine giden, Faisal Finans Kurumu’nun kurulmasında en büyük

93
94
95

DMI Prospectüs, a.g.e., s. 11-12.
DMI Prospectüs, a.g.e., s. 11-12.

Fon kullandırma teknikleri ile ilgili geni açıklama, fon tahsis i lemleri ve muhasebesi ile ilgili bölümde geni
olarak ele alınmı tır.
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ortak olarak katılmı tır. Kendi i tiraki olan dier bankalar da FFK’nin sermayesine
katılmı lardır.
1.7.3 Albaraka Banking Group
Faizsiz Bankacılık konusunda faaliyet gösteren uluslararası kurulu lardan birisi
de Albaraka Grubu’dur.

1.7.3.1 Kuruluu ve Amaçları
Albaraka Gurubu bugün dünyanın belli ba lı ticaret merkezleri olan Londra,
Kopenhag, Lüksemburg, Tunus, Kahire, Amman, Cidde, Bahreyn, Dakka, Banbankok,
Hartum, Lagos, Nauakchott ve stanbul’da çe itli kurulu larıyla bulunmaktadır.96
Albaraka Gurubu’nun amaçlarını öyle sıralayabiliriz.97
- Riske katlanarak faizsiz bankacılık prensipleri dorultusunda kâr salamak ve
kâr salanabileceini ispat etmek,
-slam ülkelerinin kalkınmalarına

yardımcı olmak amacıyla yatırımlarda

bulunmak,
-slam ülkeleri arasında kar ılıklı ticaret kadar sermaye yatırımı ve insan gücü
dei imini te vik etmek vasıtasıyla aradaki baları kuvvetlendirmek.
Albaraka Gurubu’nun bilanço toplamları 2007 yılı itibariyle 8.114.112.000
dolar’dır.

1.7.3.2 Organları
Albaraka Gurubu’nda en büyük söz sahibi Sheikh Saleh Kamel’dir. Bundan
sonra Hasan Abdullah Kamel ve Huseyin Mohsin al-Harthy gelmektedir.
Albaraka’da idari meclisi 5 veya 7 ki iden olu maktadır. stisnai olarak da 3 ve
8 ki ilik idare meclisleri bulunmaktadır. dare meclisinin ba kanlıını bütün
96
97

Al Baraka Group, “Al Baraka Group: An Introduction”, Albaraka Grubu Yayını, Cidde, s. 13, 1987
Al Baraka Group, a.g.e., s.1.
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kurulu larda istisnasız olarak Saleh Abdullah Kemal yürütmektedir. Dini ve ktisadi
denetleme kurulları Albaraka’da da mevcuttur.98

1.7.3.3 Fon Kullandırma Metodları
Albaraka Gurubu’nun hedefledi i faaliyetler a a ıda verilmi tir.99
-Tamamen faizsiz temele dayalı olarak banka mevduatlarının her çe idinin
kabulü
-slam ülkeleri ile di er ülkelerde de i ik türlerde yatırım yapılması
-Faizsiz bankacılık prensiplerinin izin verdi i bankacılık hizmetlerinin yerine
getirilmesi,
-Yatırım danı manlı ı ve yönetim hizmeti vermek,
-Mudaraba, Mu araka ve Murabaha tarzında i letmelerin ve ticaretin finanse
edilmesi,
-Kurulmu veya kurulacak olan i letmelerin sermayesine i tirak etmek ve
yatırım kolaylıkları sa lamak,
-Faizsiz borç vermek
-Faizsiz bankacılık prensiplerine ba lı olarak yeni kurulu lar kurulması ve
mevcutlarına yardım edilmesi
-slam ülkelerinin kalkınmasına yardımcı olmak

1.7.3.4 Türkiye ile likileri
Albaraka Gurubu’nun Türkiye ile ili kileri 1980’li yıllarda ba lamı tır.Bu
ili kiler 1984 yıllarda Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Anonim
kurulması ile meyvesini vermi tir.

98
99

Al Baraka Group, a.g.e., s. 1
Al Baraka Group, a.g.e., s.1.
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irketi’nin

Albaraka Grubu, Albaraka Türk’ün sermayesine kendisi %54,06 oranında
i tirak etmi tir. Kurulu ları aracılı ı ile de i tirak etti i sermaye hesaba katılırsa
sermayenin önemli ço unlu u Albaraka Grubu’na ait olmaktadır.

1.8 DÜNYANIN ÇETL ÜLKELERNDE FAZSZ BANKACILIK
UYGULAMALARI

1.8.1 Avrupa
Avrupa’da mevduat bankacılı ı anlamında faizsiz esasa göre çalı an kurumlar
yoktur. Ancak yatırım bankacılı ı eklinde faaliyette bulunan irketler vardır. Bunun
nedeni de merkez bankalarının mevduat garantisi olmadan çalı masına izin
vermemesidir. Daha öncede ifade edildi i üzere, Katılım Bankaları mudilerinin yatırmı
oldukları paraları kâr ve zarara i tirak yolu ile i lettiklerinden, para yatıran ki iler
projelerin zarar etmesi durumunda, yatırdıkları paradan kayba u rayabilmektedirler.
Kısacası faizsiz bankacılık prensipleriyle çalı an bankaların, yatırılan paraya geri ödeme
garantisi vermemesi, Avrupa merkez bankalarınca kabul edilmemektedir.

1.8.1.2 Lüksemburg
Lüksemburg slamic Banking System International Holding S.A. 1987’de
Lüksemburg’da holding A. . olarak 3.624.800 Dolar sermaye ile kurulmu olup, bir
holding

olarak

kendisi

do rudan

finansmanla

ilgilenmeyip,

genellikle

hisse

ço unlu una sahip oldu u Vadez ve Liechtenstein’deki mali kurulu ları finanse
etmektedir.100 Özellikle %55 hissesine sahip oldu u “Arap Yatırımcılar
(Arinco-Arap Investors Co.) ; 48 saatlik

irketi”

vadesiz krediden, 5 yıla kadar yatırım

fırsatlarını her türlü döviz ile de erlendiren bir kurulu tur.101
Lüksemburg’da kurulmu olan ve faizsiz bankacılık esasına göre çalı an bu
kurulu , faizsiz esasa göre çalı an ilk banka olarak gösterilmektedir.
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1.8.1.2 Danimarka
Lüksemburg Islamic Banking System, slam Bankacılıı adı ile alınan ilk
banka olmasına kar ın, International Islamic Bank of Denmark, Avrupa’da komple
bankacılık yapan ilk islam bankası olup, 1983 yılında merkezi Kopenhag’da 30 milyon
Danimarka Kronu ile kurulmu tur. Hissedarları, ana irket “slam Finans Evi” (Islamic
Finanse House, merkezi Cayman Adaları olan Holding)dir. slam Finans Evinin %100’ü
Lüksemburg Islamic Banking System’e aittir.102
Danimarka merkez bankası ve hükümeti ile yapılan görü me sonucu 1983
yılının ortalarına doru faaliyete ba layabilen Internetional Islamic Bank of Denmark,
Orta Doudaki dier faizsiz bankalardan farklı bir yapıya sahip olup, temel amacı;
skandinav irketlerinin dier faizsiz bankalar ve Yatırım irketleriyle olan faizsiz
esastaki finans i lemlerinde mali balantının gerçekle tirilmesi ve bunun yanında
Danimarka mevzuatı çerçevesinde klasik bankacılık i lemlerini de yapmasıdır. Bu
karma

yapısı

nedeni

ile

Orta

Dou

ile

çok

yönlü

finans

ili kilerinin

gerçekle tirilmesinde avantajlı bir merkez haline gelmektedir.103
slam Finans Evi, merkezi Bahamada olup 1983 yazında Londra’da bir ube
açarak faaliyetlerine ba lamı tır. Esas amacı; ngiltere’deki Müslümanların geni
ölçüdeki fonlarını cezbederek, faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde özellikle kâr
zarar ortaklıı bazında, balı irketler kanalıyla, yatırımları gerçekle tirmektedir.

1.8.2 Asya
1.8.2.1 Suudi Arabistan
Faizsiz bankacılıının uygulama alanında en faal rol, Suudi Arabistan’ın önde
gelen devlet ve i adamları tarafından oynanmı tır. Dünyanın bir çok ülkesinde faizsiz
bankaların kurulmasında katkıları vardır.104

100
101
102
103
104

AKIN, a.g.e., s.276.
AKIN, a.g.e., s.276.
AKIN, a.g.e., s.277.
AKIN, a.g.e., s.277.
UÇAR, a.g.e., s.47.
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Suudi Arabistan’daki en büyük iki faizsiz bankasını slam Kalkınma Bankası
(Islamic Developmant Bank) ve Dar Al Maal Al Islam olu turmaktadır. Her iki banka
da uluslararası niteliktedir.105
Suudi Arabistan’da ilk olarak 23/05/1981 tarihinde Al-Rajhi Company (The
Al-Rajhi Banking Ant Investment Coorparation) bankasına faizsiz bankacılık yapması
konusunda izin verilmi tir. Al Rajhi Company, Londra’da dahil olmak üzere özellikle
finansal kiralama tarzında faizsiz finansmanda bulunan güçlü bir mali kurulu tur.
Ba lıca faaliyetleri; cari hesaplar açma, teminat mektubu verme, kredi verme, döviz
alım-satımı, para transferi yapma ve mal alım-satımı’dır. Yine Suudi Arabistan’ın geni
bir mali, ticari ve sınai a a sahip “Dallah Group” da özellikle finansal kiralama
(Leasing) tarzındaki finansman imkanları ile dikkati çeken bir bankacılık kurulu udur.
Suudi Arabistan’da kurulmu olan bir di er slam Bankası, Bahama slam Yatırım
irketi (Islamic Investtment Company Of The Gluf (Bahamas) Ltd.) özel bir Ltd.
irkettir.

1.8.2.2 ran
ran da 1980 yılında devrimden sonra bankaların faizli olarak çalı malarının
durdurulaca ı ilan edilmi ti.106 30 A ustos 1980 tarihinde meclis faizsiz bankacılık
sistemine gecikmesi ile ilgili tasarıyı görü mü ve 1 Eylül 1983’te yürürlü e girmi tir.
Üç yıl gecikmeli olarak girmesinin sebebi, eski mali yapının tasfiyesinin zaman alıcı
nitelikte olması yani yabancı bankalardaki mevduatların çözülmesinin zaman alması ve
yine bu dönemde patlak veren Irak-ran sava ıdır. ran’ın tüm mali sistemini de i tiren
yasanın amaçlarına kısaca bakıldı ında. 107
•

Faizsiz bankacılık temeline dayalı parasal ve mali bir sistem tesisi

ran bankacılı ın kanununa göre bankaların fonksiyonlarından birkaçını
verecek olursak.

105
106
107

•

Her türlü ka ıt ve bozuk paranın usulüne göre kullanılması

•

Senet ve cirosu kabil edip ait i lemlerin yapılmasıdır.

Islamic Development Bank, “Bahama slam Yatırım irketi”
UÇAR, a.g.e., s.51.
AKIN, a.g.e., s.271.
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Faizli esasa göre çalı an bankaların yasaklanması ile bankacılık sektörüne
islam bankaları hakim olmu tur. randa faaliyet gösteren islam bankalarının ba ında
ran Tarım Bankası (Agriculturel Bank of Iran) gelmektedir. ran Tarım Bankası halka
açık bir irket olarak kurulmu olup, bankacılık aktiviteleri: yatırım yönetimi, finansal
hizmetler ve ortaklıklar kurmaktır. randa faaliyet gösteren bir dier islam bankası ise
Bank Maskan olup, ran Tarım Bankası gibi halka açık bir irket olarak kurulmu tur.
randa faaliyet gösteren dier bazı slam bankaları; Bank Melli ran, Bank Saderat,
Bank Tejarrat, Bank Sepahdır.

1.8.2.3 Kuveyt
Kuveyt, ki i ba ına dü en milli gelirin yüksek olduu ve ödemeler
bilançosunun fazla verdii zengir bir ülkedir. Bu ülkede faizsiz bankacılık alanında
faaliyet gösteren tek banka Kuwait Finance House’dir..108
Kuwait Finance House, 23 Mart 1977’de çıkarılan 72 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Maliye, Adalet, Evkaf ve slami i ler bankalıkları tarafından mü tereken
kurulmu halka açık özel bir limited irkettir. Banka yatırım, leasing, mal alım-satımı,
bankacılık hizmetleri ve çe itli ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.

1.8.2.4 Birleik Arap Emirlikleri
Bir dier körfez ülkesi de Birle ik Arap Emirlikleri’dir. Birle ik Arap
Emirlikleri 6 ülkeden ibaret olup bu ülkeler; Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Fujairah,
Ajman ve Umm Al Qaivan’dır. Kuveyt gibi ödemeler bilançosu fazlalık veren bir
ülkedir.109
Birle ik Arap Emirliklerinde faizsiz bir bankanın bankasının kurulması
konusunda ilk adım atan 1972 yılında emirliin en büyük i adamlarından Said Ahmed
Luta

108
109

olmu tur.

Çabaları

1975’de

Dubai

AKIN, a.g.e., s.261.
AKIN, a.g.e., s.254.
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slam

Bankasının

kurulması

ile

noktalanmı tır.110 Faizsiz bankacılık prensipleri dahilinde finans ve bankacılık
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmu tur.
Dubai, Sharjah, Ras al kkhaimah ülkeleri, milletler arası mali piyasalarda,
özellikle Toptancı Bankacılık (Wholesale Banking) ve Kıyı Bankacılıı (Off-Shore
Banking) konularında adını duyurmu ülkelerdir.111
Birle ik Arap Emirliklerinde kurulan ve dier slam bankalarına göre oldukça
eski sayılan Dubai slam Bankasaı (Dubai Islamic Bank), 12 Mart 1975 yılında halka
açık bir

irket olarak Dubaide kuruldu. Ba lıca faaliyetleri; slam bankacılıı

dorultusunda fon kullandırma, yatırım yapma ve uzun süreli krediler vermek, ubeler
açmak, yöresel ticareti finanse etmektir.

1.8.2.5 Pakistan
Faizsiz bankacılık alanında büyük bir rolü vardır. Pakistan’da teorik planda
1955’te gündeme gelen faizsiz bankacılık, 1970’li yıllarda meyvesini vermeye
ba ladı.112 Bankaların Milletle tirilmesi Kanunu çerçevesi ile çizilmi olan Pakistan
Bankacılık sistemi, esas alarak 4 temel bölümden olu maktadır.113
a. Pakistan Merkez Bankası (State Bank of Pakistan)
b. Ticaret bankaları; millile tirilmi olan ticaret bankaları 5 adet olup bunlardan
üçü en büyükleridir.

110
111
112
113

•

National Bank of Pakistan

•

Habid Bank Ltd.

•

United Bank Ltd.

•

Muslim Commercial Bank Ltd.

•

Allied Bank Ltd.

AKIN, a.g.e., s.254.
UÇAR, a.g.e., s.50.
UÇAR, a.g.e., s.46.
AKIN, a.g.e., s.246.
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c. Kalkınma bankaları: Agricultural Development Bank Of Pakistan (Pakistan
Zirai Kalkınma Bankası), Indusrial Development Bank Of Pakistan (Pakistan Sınai
Kalkınma Bankası), Pakistan Industrial Credit and Investment Corperation (Pakistan
Sınai Kredi ve Yatırım

irketi), National Development Finance Corporation (Milli

Kalkınma Finans irketi)’dir.
d. Yatırım Bankaları: Investment Corporation of Pakistan (Pakistan Yatırım
irketi), National Investment Trust (Milli Yatırım Türöstü),
Kurulmu olan bu bankalara ek olarak 29 Mayıs 1990 yılında faaliyete geçen
Soneri Bank Ltd.’i örenek verebiliriz.
1 Ocak 1985 tarihinde itibaren bankacılık sektörü 6 ay sonra tamamen faizsiz
sisteme geçmek üzere faaliyetlerini yo unla tırmı ve 1 temmuz 1985 tarihli kanun ile
birlikte faizli olarak mevduat toplamak ve kredi açmak yasaklanmı tır.114

1.8.2.6 Ürdün
Ürdün’de faizsiz bankacılık ile ilgili ilk kanun 1 Nisan 1978 tarihinde resmi
gazetede yayınlanarak yürülü e girmi tir.115 Çalı malar hayli zaman almı tır. 1 nisan
1978 tarihinde çıkarılan kanuna dayanarak 28 Kasım’da kurulmu ve 1979 tarihinde
faaliyete geçebilmi tir.116 Ürdün slam Bankası 35 ube ile

halka açık bir irket

konumundadır.
Ürdün slam Bankası da faizsiz sistem çerçevesinde yatırımları finanse etmek
üzere hareket etmi tir. Belli ba lı faaliyetler;117

114
115
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•

Her türlü bankacılık hizmet ve kolaylı ı

•

Finansman ve yatırım faaliyetleri

•

Öz sermaye i tiraki

•

Sosyal hizmet fonu yönetme

UÇAR, a.g.e., s.47.
UÇAR, a.g.e., s.48.
AKIN, a.g.e., s265.
AKIN, a.g.e., s.266.
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1.8.2.7 Bahreyn
Bahreyn Türkiye'nin herhangi bir ehri büyüklüünde bir ülke olup, 1979
sayımlarına göre nüfusu 365.000 dir. Ancak, petrol gelir fazlalıı ve dünya bankalarının
merkezi olmasından dolayı önemi oldukça fazla olan bir devlettir. Bankalar için
mevzuat açısından geni imkanlar salayan bu devlet Arap dünyasının’da finans
merkezi olmu tur.118
Bahreyn'de faizsiz esasta bankacılık yapan kurulu Bahreyn slam Bankası'dır.
Banka, Bahreyn ve Kuveytli özel ahıslarca kurulmu tur.119
Bahreyn'in bir dier slami bankası; Bahreyn slami Yatırım Bankası'dır. Bu
bankanın faaliyetleri altın, dayanıklı tüketim malları ve emlak üzerinde younla mı tır.

1.8.2.8 HNDSTAN
Hindistan’da Bast un-Nasr Urban Cooperative Credit Society in Bombay,
Falah Investment, Ittifaq Investment olmak üzere 3 tane faizsiz esasta çalı an banka
faaliyet göstermektedir.

1.8.3 Afrika
1.8.3.1 Mısır
Faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde modern dünyadaki ilk uygulama
Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki Nit Gamr kasabasında ya anmı tır.120 Faizsiz
bankacılıın geli mesinde Mısır’ın özel bir yeri vardır. lk kurulan ve mahalli olan bu
banka 9 ubeye ula mı ancak 1977 yılında Mısır hükümeti tarafından kapatılmı tır.121
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NENHAUS, T Volker. SCHARF – WOHLERS, Op.cit., s.91.
NENHAUS, T Volker. SCHARF – WOHLERS, Op.cit., s.91.
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Faizsiz bankacılıın tarihi geli imi ba lıı altında ele alındıı gibi; slam
ülkelerinde ilk faizsiz banka denemesi, tekstil endüstrisini islami tarzda finanse etmek
maksadıyla, Mısır’da kurulmu tur.
5 temmuz 1963’de Nit-Gamr’de kurulan bu banka 1965 yılında 6, 1966 yılında
9 ubeye kavu mu tu.122 Banka 1977 yılında Mısır hükümeti tarafından kapatılmı tır.123
Mısır’ın ikinci faizsiz bankası Kahire’de maliye bakanlıına balı olarak 1972
yılında faliyete geçen Nasır Sosyal Bankası’dır. Banka kurulu kanuna göre u i leri
yapacaktır.124
•

Sosyal sigorta

•

Sosyal kredi

•

Üretim kredisi

•

Direkt yatırım

•

Sosyal yardımlar

•

Faizsiz esasta mevduat kabulü

•

Hazine

1.8.3.2 Sudan
Ödemeler bilançosunun açık verdii Sudan’da yapılan devalüasyonlarda
sonrasında alınan bir takım ekonomik önlemler neticesinin bir sonucu olarak ilk faizsiz
banka 1977 yılında kurulmu tur.125
Bankacılık alanında 1980 yılında atılan dier önemli bir adım ile 7 klasik
yabancı bankaya ve faizsiz bir bankanın kurulmasına izin verilmi tir.
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123
124

EN-NECCAR Ahmed, “slâma Göre Banka ve Sigorta”, s.99.
slamic Finance, July, s. 32, 1983

EL-CEMÂL Garip; “El-Mesârif Vel-a’mal El-Masrifiyye Fi’ - eriati’l-slâmiyye Ve’l-Kanun”, s. 455-463,
Kahire, 1978
125
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1.8.3.3 Güney Afrika
Güney Afrika'da bir faizsiz esasta çalı an bir bankanın tesis edilmesi için
Müslüman nüfusun uzun zamandan beri büyük çabaları vardı. Nihayet, 1976 yılında bir
finans kurumu olarak faaliyet gösterecek olan Johannesbur'daki Jeame Ltd. kuruldu. Bu
kurulu un ana gayelerinden biri, bu nüfusun sahip oldukları küçük i letmeler için büyük
bir alı veri merkezi kurmaktı. Nihayet 1982 yılında Shura Trust Company kurularak
bu amaca kısmen ula ılmı oldu.126

1.8.4 Uzak Dou
1.8.4.1 Malezya
Malezya’da faizsiz bir bankanın kurulması için Prens Muhammed bin
Faysal’ın giri imleri neticesinde, Malezya’da bizzat hükümet böyle bir projeyi
gerçekle tirmi tir. Malezya dier faizsiz bankalar gibi bankacılık alanında faizsiz
sistemi yaygınla tırmak ve atıl fonları ekonomiye çekebilmek amacı ile kurulmu tur.
Malezya slam Bankası, cari hesap, tasarruf hesabı ve genel yatırım hesabı
olarak üç ekilde mevduat toplamaktadır. Toplanan fonllar ticaretin ve sanayinin
finansmanında ve dier bankacılık hizmetlerinde kullandırılmaktadır.
Malezyada faaliyet gösteren dier bir slam Bankası, Bank Islam Malasia
Berhaddır. 1 Mart 1983 tarihinde özel limited irketi olarak kurulan banka, cari
hesaplar, tasarruf hesapları, sabit yatırım hesapları ve özel amaçlı yatırım hesapları açar,
teminat mektubu düzenler, döviz alım satımı, transfer yapar, krediler açar, fon
kullandırır, leasing yolu ile makine, ekipman, alet-cihaz satımı yapar, banka toplam 41
ubeye sahiptir. Yine Malezya’da faaliyet gösteren Lembaga Tabung Halji, islam eriat
kuralları dorultusunda sosyal hizmetler (zekat, uygun artlı krediler) veren 88 ubeli
bir slam bankasıdır.

126

EL-CEMÂL, a.g.e., s.95.
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1.8.4.2 Banglade
Banglade ’de faizsiz bankacılıkk özellikle fikir planında, profesör Ghulam
Azam ve dier bilim adamlarının çalı maları sayesinde kurumsal bir yapıya
kavu turulmu tur.
Ba kent Dakka’da 15-17 Ekim 1980 tarihinde Merkez Bankası Guvenörünün
açılı ını yaptıı seminerde, faizsiz bankacılık yönünde olumlu geli meler salanmı ve
sonraki geli meler, “Milletlerarası Dakka Bankasının” kurulmasına imkan tanımı tır.
Faizsiz bankacılıın geli mesi yönündeki faaliyetleri; her türlü bankacılık
hizmetlerini faizsiz esaslar dahilinde yaparak, ticarretin, tarımın ve endüstrinin
geli mesinde bulunmak ve gerektiinde dorudan yatırımlara girmektir.
13 Nisan 1987 tarihinde kurulan Al-Baraka Bank Bangladesh Ltd. se cari,
katılma ve tasarruf hesapları açmakta, üretim destei ve ortaklık bazında fon
kullandırmakta, döviz alım satımı yapmakta, seyahat çeki, poliçe ve dier bir takım
bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
Halka açık bir irket olarak kurulan, Islami Bank Banglades Ltd. se yine
faizsiz bankacılık prensipleri dorultusunda faaliyette bulunan, 95 ubeli bir faizsiz
bankadır.

1.8.4.3 Flipinler
Fillipin Hükümeti 1973 yılında Mindanao'nun dumura urayan müslüman
eyaletlerinde kalkınmayı gerçekle tirecek olan Philippine Ananah Bank (PAB)'ı kurdu.
Bu banka faizsiz olarak bankacılık muameleleri yapmaktadır.127

1.8.5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Mart 1981 tarihinde, Gazi Magosa’da
International Institute Of Islamic Banking and Economics (Milletlerarası slam
127

EL-CEMÂL, a.g.e., s.96.
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Bankacılıı ve Ekonomi Enstitüsü) kurulmasından sonra faizsiz bankacılıın ara tırma
ve eitim faaliyetleri yönünden hareketli bir merkez haline gelmi ve hemen ertesi yılda
bir faizsiz banka kurulmu tur. 29 Kasım 1982 yılında kurulan Kıbrıs slam Bankası 1
milyon ABD Doları ödenmi sermaye ile kurulmu tur.148
Amaç ve faaliyetleri: Kıbrıs Türk kesiminin kalkınmasına faizsiz bankacılık
tarzı ile yardımcı olmak ve Milletlerarası slam Bankacılıı ve Ekonomisi Enstitüsü ile
uygulamalı eitimde yakın bir i birlii gerçekle tirmektir.
Kıbrıs’ta kurulmu olan Kıbrıs slam bankası, dier ülkelerde olduu gibi
mevduat toplamak ve toplanan mevduatı faizsiz sistem dahilinde kullandırarak, ihtiyacı
olanlara kredi temin etme amacınndadır.
27 Ekim 1982 tarihinde özel limited irketi olarak kurulmu olan Faysal
Islamic Bank Of Kıbrıs Ltd, cari hesaplar, tasarruf hesapları ve yatırım (katılma)
hesapları ve özel amaçlı yatırım hesapları olarak mevduat toplayıp, teminat mektubu,
para transferleri ve fon kullandırma yöntemleri ile faaliyette bulunmaktadır.

1.8.6 Türkiye
1975 yılında slam Kalkınma Bankası'nın (KB) kurucu üyeleri arasında yer alan
Türk Hükümeti I984'te sermaye payını arttırarak bu kurulu un en büyük ortaklarından biri
haline gelmi ve KB Yönetim Kurulunda sürekli üye bulundurma hakkını elde etmi tir.
Böylece Türkiye, 56 islam ülkesi arasında iktisadi i birlii programlannın gerçekle tirilmesinde, dı ticaretin artı ında, altyapı yatırımlannın desteklenmesinde, özel sektörün te vik
edilmesinde ve çe itli finansman tekniklerinin geli tirilmesinde büyük rol oynayan, i lem
hacmi 1996 yılında 18 milyar .dolara ula an ve dünyanın önde gelen finans kurulu larından
bin olarak bilinen slam Kalkınma Bankası bünyesindeki etkinliini arttırma imkanı elde
etmi tir.
Bunun yanısıra, tasarruflarını faizsiz sisteme uygun olarak deerlendirmek isteyen
vatanda larımıza, küçük ve orta boy i letmelerimize hizmet vermek amacıyla I975'te
kurulan ve bu yöndeki çalı malannı I978'e kadar sürdüren Devlet Sanayi  çi Yatınm
Bankası'nın (DESYAB) ülkemize önemli tecrübeler kazandırdıı söylenebilir. Böylece
ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve siyasi geli melere ve ilmi faaliyetlere paralel
olarak Türkiye'de Faizsiz Bankacılık Sistemine hayat verecek olan ön adımlar atılmaya
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ba lanmı tır.
Nihayet 16.12.1983 tarihli 83/7506 sayılı kararname ile, o günkü ismiyle, Özel
Finans Kurumlan'nın temeli atılmı tır. Bu yeni bankacılık/finansman anlayı ının esas amacı,
ekonomiye katılamayan mali de erleri yastık-altından çıkararak faizsiz finansman esasları
çerçevesinde milli ekonomimizin emrine tahsis etmektir. 25 ubat 1984 tarihinde Hazine
ve Dı Ticaret Müste arlı ı'nın, 21 Mart 1984 tarihinde TC. Merkez Bankası'nın yayımladı ı
tebli lerle de sistemin ayrıntıları düzenlenmi tir. Daha sonra çıkanlan çe itli tebli ve düzenlemeler sonucunda bu sistemin yasalar ve mevzuat bakımından alt yapısı tamamlanmı tır.
Geliimi
Türk toplumu tarafından kısa sürede benimsenen, eski adıyla, Özel Finans
Kurumları topladıklar fonlar, i hacimleri ve yatırımları yönünden hızlı bir geli me
göstermi lerdir. Sırayla;
* Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A. . 1985'te,
* Faisal Finans Kurumu A. . 1985'te,
* Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A. . I989'da,
* Anadolu Finans Kurumu A. . 1991 'de,
* Ihlas Finans Kurumu A. . 1995'de,
* Asya Finans Kurumu A. . 1996'da, kurulmu ve böylece Türkiye'deki Faizsiz
Bankacılık Sisteminin temel müesseseleri ortaya çıkmı tır. Bunlardan ilk 3 tanesi, yabancı sermaye a ırlıklı iken sonra gelenler tamamenya da ço unlukla yerli sermaye giri imleri
olarak piyasaya girmi lerdir.
Henüz geli me ça ında olan bu kurulu lar, finans sektörünü büyük çapta etkileyen
ve sonuçta 20’nin üzerinde bankanın iflasıyla sonuçlanan 2001 krizinde hlas Finans tasfiye
edilmi tir. Daha sonraki dönemde Faysal Finans Family Finans ismini alarak. Anadolu Finans
ile birle erek Türkiye Finans Katılım Bankaları adını almı tır.
imdiki Durumu
Yeni adıyla Katılım Bankaları dünyada 1985'lere kadar hızla geli mi olan faizsiz
bankacılık sistemini ba arı ile hayata geçirmi ler, 1985-95 döneminde milli ekonomi için
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büyük önem taıyan yabancı sermayenin ülkemize getirilmesinde önemli görevler ifa
etmilerdir. Ülke genelinde istikrarlı bir tempoda büyüyen Katılım Bankaları ube
sayılarını hızla arttırmakta olup 1.000.000'i akın tasarruf sahibinin güvenini kazanmayı
baarmılardır. 12 Milyar YTL civarında kaynaı ülke ekonomisinin hizmetine sunarak
7000’i akın personele istihdam imkânı salayacak düzeye ulamılardır. Devlet Hazinesine
dorudan veya dolaylı biçimde ödedikleri vergiler milyonlarla ifade edilmekte, dier
sosyal ve ekonomik katkıları her zaman takdirle karılanmaktadır.
Konvansiyonel

bankacılık

hizmetlerinin

tümünü

müterilerine

"faizsiz"

alternatiflerle sunan Katılım Bankaları "kâr (ve zarar) paylaımı" prensibine sadık kalarak
bireylerden fon toplamakta, ve gerek döviz, gerekse TL cinsinden topladıklan bu fonları
daha çok özel sektörün ticari (ve sınai) faaliyetlerinin finansmanında kullanmaktadırlar.
Türkiye'de bankacılık sektörüne yatırılan fonların sadece % 3,5-4'üne yakın bir
bölümünü kontrol eden Katılım Bankaları bir yandan rantabl yatırım projelerine daha fazla
katkıda bulunabilmek, öte yandan, aralarındaki ibirliini güçlendirip giderek büyüyen
sektörde oluabilecek bazı sorunlara ortak çözüm üretebilmek gibi amaçlarla “Katılım
Bankaları Birliini” kurmulardır.

1.9 FAZSZ BANKALARIN ÇALIMA YÖNTEMLER
Faizsiz bankalar fon toplama ve fon kullandırma faaliyetlerinde kendilerine
özgü teknikler kullanmaktadırlar.

1.9.1 Fon Toplama Yöntemleri
Faizsiz bankalar genel olarak 3 deiik hesapta fon toplamaktadırlar. Bunlar
Cari hesaplar, Tasarruf hesapları ve Yatırım hesaplarıdır.

1.9.1.1 Cari Hesaplar
Cari hesaplar, istenildii zaman çekilebilen ve karılıında kâr payı ödenmeyen
ve hatta sunulan hizmet karılıı servis ücreti alınabilen hesaplardır. Fakat çounlukla
herhangi bir hizmet bedeli tahsil edilmez. Bu tip mevduatlarda amaç paranın
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güvenliidir.128 Faizsiz banka bu tür mevduatı, mudilerin kendilerine verdii borç
olarak kabul etmekte, ayrıca mudilere bunlar karılıında herhangi bir fayda
salamamakta, fakat müterisi için cari bir hesap açması da mümkün olabilmektedir. Bu
hesap bir taraftan müterinin yatırdıı mevduatı dier taraftan da çektii miktarı
kapsamaktadır.129 Cari hesaplar hakkında iki ana görü vardır; emanet ve karılıksız
borç vermek. Cari hesapları bir nevi emanet gibi ele alan görüe göre banka, müterinin
izni olmadan bu mevduatı kullanamaz. Bu hesapların bankanın dier faaliyetlerinde
kullanılması istenildiinde hesap sahibinden yetki almak gerekmektedir. Borç verme
görüünü savunanlar ise; cari hesapları, mudilerin bankaya verdii bir nevi faizsiz borç
olarak görürler. Böylece banka, mudilerden izin almadan hesap bakiyelerini istedii gibi
kullanır. Ancak mudilere anaparayı ödemekle yükümlüdür. Paranın kullanılması
esnasında zararla karılaılırsa, hesap sahipleri zarardan etkilenmezler. Cari hesap
sahiplerine çek karnesi verilebildii gibi, hesabın durumuna göre gerekirse ücret
almadan çeitli hizmetlerde sunulmaktadır.

1.9.1.2 Yatırım Hesapları
Yatırım Hesabı, klasik bankalardaki vadeli mevduatın karılııdır. Fon
sahipleri bu hesaba ‘‘yatırım amacıyla’’ fon yatırırlar ve karılıında ‘‘kâr’’ beklerler.
Yani hesap sahipleri yatırım hesabı neticesinde faiz deil kâr’dan pay alacaklardır.
‘‘Mudaraba’’ hesabı da denilen bu hesapla ilgili 3 üye arasında ikili bir iliki
sözkonusudur. Yatırım hesabı; hesap sahibi ile banka, ve banka ile i adamı arasında
cereyan eden bu ilikinin ilk kısmını düzenleyen bir fon hesabıdır. Bu ilikinin ikinci
kısmı yani banka-i adamı ilikisi, ayrı bir ‘‘Cari hesapta’’ izlenir ve hatta i adamının
mudaraba ile ilgili tüm mali alıveriinin bu cari hesaba kaydedilmesi gerekir.130
Hesabın ileyii ise kısaca öyledir; önce hesap sahibi ile banka arasında
mudaraba mukavelesi yapılır. Mukavelede bu hesabın tabi olacaı artlar ile kâr ve
zarara katılma oranı belirtilir. Hesabın açılıında süre de belirlenir. Genelde 3 ay, 6 ay, 1
yıl veya daha uzun bir süre için hesap açılır. Hesap sahibi kâr’a hak kazanabilmek için
parasını süre bitimine kadar bu hesapta tutmak zorundadır. Yine hesap sahibi, vekili
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sıfatıyla bankaya, i adamı ile yapacaı 2. kademe anlamanın ( mutlak mudaraba )
artlarının tespiti için tam yetki verir.
Açılan her yatırım hesabı, bankanın da sermayesini katmasıyla müterek
hesapta bir araya gelir ve böylece bir cari fon hesabı ortaya çıkar. Bu ekilde tek baına
kaldıı sürece bir ortaklıa imkan vermeyen küçük hesaplar da deerlenir. Nitekim
banka açtıı her hesabı ayrı ayrı deil de global olarak bu fonlarda ( havuz ) toplar ve
çeitli mudaraba yatırımlarına tahsis eder. Dolayısıyla yatırım hesabına fon yatıran her
hesap sahibi, bankanın yapacaı yatırımda bir taraftı ( Rabbul’mal ) ve her hesabın
mülkiyeti o hesap sahibi adına mahfuzdur. Banka ise bunları sahiplerinin izni ile
kullanır.131

1.9.1.3 Tasarruf Hesapları
Tasarruf hesapları daha çok küçük tasarrufları bulunanlar için uygundur. Bu
hesaplarda kârlar, yıllık ortalama bakiye, yatırılan fonların istikrarına ve bankaca
giriilen mali operasyonlardan elde edilen kâr paylarına dikkat edilerek hesaplanır.
Tasarruf hesabı sahiplerine getirileri yıllık olarak temettü eklinde ödenir. Hiçbir ekilde
hesap sahibine önceden elde edecei getiri konusunda bilgi ve garanti verilmez.

1.9.2 Fon kullandırma yöntemleri
Faizsiz Bankalar fon sahiplerinden topladıkları fonları fona ihtiyaç duyan
müteebbislere kullandırırlar. Bu kullandırma çou zaman ortaklık yoluyla olduu gibi,
bazen de ihtiyaç duyulan malın satıı veya kiraya verilmesi yoluyla gerçekleir. Faizsiz
bankalarda uygulanan fon kullandırma yöntemleri ana hatlarıyla aaıda gösterilmitir.

1.9.2.1 Mudaraba
Mudaraba, bir tarafın emek bilgi ve tecrübesini (müteebbis), dier tarafın
(Faizsiz Banka) ise sermayesini ortaya koyması suretiyle oluturulan ve faizsiz bankalar
tarafından en fazla bavurulan bir fon kullandırma yöntemidir. Bu yöntemde projesi
131
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banka tarafından onaylanan ve finanse edilen yöneticiye (tüzel ki i de olabilir)
‘‘Mudarib’’, projeyi finanse eden ve sadece sermayesi ile destek veren ki i veya
kurumu da ‘‘Rabbul-mal’’ denilmektedir.
Faizsiz banka; mudarib ile mukavele imzaladıktan sonra mudarib’in istei
üzerine mukavele konusu sermayeyi onun emrine hazır tutmak zorundadır. Mukavelede
belirlenen

artların dı ında, banka, proje sahibinin giri tii muamelelere karı ma

yetkisine sahip deildir. Ancak plansız ve düzensiz çalı ma nedeniyle kesin zarar
tehlikesinin ortaya çıkması durumunda zararı önleyici bir takım giri imlerde
bulunabilir. Normal olarak hesapları her an denetleyebilir resmi ve gayri resmi bütün
kayıtları isteyebilir.132
Mudaraba i lemi sonunda elde edilen kâr, finansmanı temin eden Rabbul-mal
ile finansmanı kullanan mudarib tarafından önceden belirlenen orana göre bölü türülür.
Hiçbir tarafa sabit bir mebla tayin edilmemi tir. Herhangi bir zarar söz konusu olmu sa
bu Rabbul-mal tarafından kar ılanacaktır, eer mudaribin bir ihmali veya anla ma
artlarını ihlali yoksa.133
Dier bir ifadeyle banka, firmanın kârlarına katılmakla birlikte zaralarına da
açık olması artıyla kredi vermektedir.134
Mudarabayı 1980’li yıllarda özellikle ABD’de büyük bir ba arı ile kendine
uygulama alan bulan Venture Capital’e ( Risk Sermayesi ) benzetebiliriz.135
Venture kapitalisti (risk sermayesi salayan kurum) geleneksel bankalardan
ayıran 3 faktör vardır. Birincisi, banka borç verme kararında, müracaatta bulunanın
kredibilitesini baz alırken venture kapitalist teklif edilen projenin potansiyel karlılıına
dikkat eder. Bu yüzden teminatları bulunmayan fakat ekonomik olarak umut veren bir
projeye sahip giri imci normal banka kredisi temin edemezken venture kapitali elde
edebilir. kincisi, geleneksel bankalar verdikleri krediler üzerinden faiz kazanırken
venture kapitalist kârdan pay alır. Üçüncüsü, bankaların aksine, venture kapitalist
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taahhüt etti i projelerin yürütülmesinde ço unlukla yer alır. Bu kimi zaman idari knowhow sunmak eklinde olur.136

1.9.2.2 Muaraka
irketül-nan (nan irketi) Hem sermaye hem de eme in aktif olarak ortaya
kondu u tam bir ortaklıktır. Bu nedenle mudarabadan farklı olarak zarar sözkonusu
oldu unda iki tarafta sermayeleri oranında zarardan pay alır. E er taraflardan biri
yönetime katılmak istemezse, yönetimi üstlenen taraf için kârın belli bir oranı yönetici
ücreti olarak ayrılır. Kârdan bu ücret dü üldükten sonra kalan tutar, taraflar arasında,
sözle me ile belirlenmi oranlar dahilinde payla ılır.
Bu tür ortaklıkta konulan sermayenin e it olması gerekmedi i gibi, kâr oranı da
taraflar arasında anla ma ile belirlenir. Kâr oranının sermaye oranına ba lı olması
gerekmemekle birlikte, tarafların kâr oranlarının önceden kesinlikle tespit edilmi
olması zorunludur. Zarar

payla ımı ise, tarafların ortaklıktaki sermaye paylarıyla

orantılı olarak gerçekle ir. Zararın payla ımı konusunda sözle me serbestisi yoktur.137
Mu araka i lemleri faizsiz bankanın kar ıla abilece i yüksek i riski nedeniyle
uygulamada nispi olarak seyrek görülmektedir.138 Mudaraba/mu araka i lemlerinin
faizsiz bankalar tarafından daha az kullanılmasının sebeplerinden biri de, mü teriyi
tanımak için gerekli ara tırma masraflarının çok yüksek olmasıdır.

1.9.2.3 Muaraka Matanakısa ( Azalan Muaraka )
lk ba ta mu araka eklinde olu turulan ortaklık belli dönem boyunca aynen
mu araka hükümleriyle devam eder. Bu dönem sonunda mü teri ortaklık konusu
projeye veya mülke bütünüyle sahip olmak isterse devreler halinde bankanın paylarını
satın alır. Ortaklıkta hissesi gittikçe azalan faizsiz bankanın gelirdeki payı da buna
orantılı olarak dü er. Sonunda da ortaklık konusu proje di er tarafın mülkiyetine geçer.

136
137
138

KURAN, (b) a.g.e., s. 309
AKGÜÇ Öztin, “100 Soruda Türkiye’de Bankacılık”, Gerçek Yayınevi, S.150, Istanbul 1989
Clifford CHANCE, “Main Features of Islamic Banking Booklet”, s. 4, October 1992

55

1.9.2.4 Murabaha
Bir mala ihtiyacı olup ta gerekli finansmanı temin edemeyen müteri faizsiz
bankadan söz konusu malın satın alınmasın ister. Faizsiz banka da bu malı pein olarak
satın aldıktan sonra belli bir kâr payını da üzerine ekleyerek müterinin ödeme gücüne
göre vadeli bir ekilde satar. Bu arada eklenen kâr payının faize benzedii ileri
sürülmektedir. Faizsiz bankacılık prensipleri açısından bu ilemi geçerli kılan, bankanın
malın mülkiyetini belirli bir süre elinde tutup riske açık olmasıdır.139 Bu ilemde malın
fiziki olarak mevcut olması ve bankanın bu malı satın aldıktan sonra satması
gerekmektedir. Bu durumda müterinin malı satın almaktan vazgeçmesi gibi risk ortaya
çıkar. Faizsiz bankalara bu riski ortadan kaldırmak amacıyla, müterinin bavurusunu
yazılı olarak istedikleri gibi müteriden güvence de talep edebilmektedirler.
Bazı kritikçiler faizsiz bankaları murabaha satılarındaki kâr marjını belirlerken
faiz oranlarını göz önünde bulundurmalarıyla itham ederler. Ancak ticari bankalara aynı
ortamda faaliyet gösteren faizsiz bankaların bu karılatırmayı yapmaktan kaçınmalarını
salayacak herhangi bir çözüm mevcut deildir.140 Herhangi bir faizsiz bankanın
bilançosu ciddi bir analize tabi tutulursa bankanın yatırımcıları yüzde 90’ının murabaha
eklinde olduu görülecektir.141 Faizsiz bankacıların, yatırımcıların tasarruflarına kısa
zamanda ulamak istediklerinden dolayı, fonlarını uzun dönemli yatırımları balamakta
kararsızdırlar. Bu yüzden, örnein, birçok murabaha mukaveleleri 3 aydan fazla süreli
deildir.142

1.9.2.5 Müzaraa ve Muskat
Müzaraa ve Muskat finansman metotları tarımsal gelimeyi ve ürünü finanse
etmek amacıyla ortaya çıkarılmıtır.143 Bunlardan müzaraada, sermaye olarak bir taraf
(Faizsiz Banka) arazisini dier taraf da i gücünü ortaya koyar. Bu bakımdan
mudarabaya benzeyen ortaklık neticesinde elde edilen kâr (veya ürün) taraflar arasında
139
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önceden mutabık kalınan oran üzerinden payla ılır. Faizsiz banka çiftçi veya böyle bir
araziyi kiralayarak da temin edebilir. Kar ılı ında ise kârdan veya üründen belli bir pay
almak yerine, kira da talep edebilir.144
Muskat’da ise genellikle bir meyvelik söz konusu olup bir taraf a açları
sermaye olarak koyar, di er taraf da a açların bakımı ve meyvelerin toplanmasını
üstlenir elde edilen kâr aralarında payla ılır. Bu tip irketlere Roma Hukukun’da
rastlandı ı belirtilmektedir.145

1.9.2.6 Leasing (cara)
Uzun vadeli bir finansman yöntemi olarak kabul edilen faizsiz banka
mü terinin talep etti i ekipman, bina v.b. mülkün anla maya varılan kira bedelleri
kar ılı ında finanse edilmesi söz konusudur.146 Leasing Klasik bankalardaki Leasing
uygulamalarına çok benzemekle birlikte, faizsiz bankacılık prensiplerinde kiraya verilen
malın kullanılması artını öne sürmesi bakımından farklılık arz eder.147
Ancak ekonomik açıdan faizsiz bankaların leasing uygulamalarının, dünyanın
dört bir yanında uzun zamandır var olan lesaing firmalarının faizli ve risksiz
faaliyetlerden farklı olmadı ı da ileri sürülmektedir.148

1.9.2.7 cara ve ktina
cara ve ktina yönteminde de faizsiz banka bir malı bir dönem için kiraya verir
ancak, Leasing’den farklı olarak kira süresi sonunda malın mülkiyeti kiracıya geçmi
olur. cara ve
ktina’yı mülkiyetim devriyle sonuçlanan uzun süreli bir kira sözle mesi olarak
nitelemek mümkündür.149
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1.9.2.8 Selem satı
Selem satı , alıcının bir mal üzerinde anla maya varılan bedeli önceden
ödenmesi ve malın gelecekte belirli bir zamanda teslimini içeren bir sözle me türüdür.
Selem slamiyet’in ortaya çıktıı dönemde bilinmekteydi. Çiftçiler selem ve hasat
döneminde elde edecekleri ürünü mahsul ekimi zamanında satarak tohum ve gübre
ihtiyacını kar ılarlardı. Selem sadece buday, arpa ve benzeri zirai ürünlere mahsus
deildir. Her türlü misli malda selem kullanılabilir.

1.9.2.9 stisna
stisna, gelecekte üretilecek veya in a edilecek özellikle saptanmı bir malın
fiyatının ba ta belirlenerek satın alınması i lemidir. Selem’den farklı yönü, malın ve
bedelin gelecekte verilmesini içermesidir. Selem’de bedel i in ba ında ödenmekte, mal
ise ileri bir tarihte alınmaktadır.

1.9.2.10 Joala
Kavram olarak joala stisna’ya benzemektedir. Ancak stisna’da satıcı fiziki bir
malı temin ederken, joala’da satıcı fiziki bir mal yerine bir hizmet sunmaktadır.
Juala’nın dier bütün yönleri istisna gibidir. Joala i leminde satıcı gelecekte sunacaı
bir hizmetin fiyatını imdiden belirlemektedir. Birçok durumda bir i lemin stisna mı
yoksa Joala mı olduunu tayin etmek güçle mektedir.

1.9.2.11 Karılıksız Borç Verme
Faizsiz bankalar yukarıda belirtilen yöntemlerin dı ında kâr amacı gütmeksizin
üretim dı ı krediler de verirler. Sosyal kredi olarak da nitelenen bu krediye karz-ı hasen
denir. Bu yöntemde insani yardım ve refah gibi gayelere, matuf olarak bir mukavele
altında ihtiyaç sahibine faizsiz olarak borç vermek söz konusudur. Geri ödemeler iki
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tarafın anlatıı bir dönem boyunca yapılır. Faizsiz banka bu ilem sonunda herhangi bir
getiri elde edemez.
Bu tür fonlar evlenme, hastalık, çocukların eitim ve öretimi ve olaanüstü
bazı hallerde verildii gibi küçük sanayi erbabının projelerini balatmak içinde
verilirler. Karılıı ya cari hesaplardan ya da faizsiz bankanın kendi sermayesinden
temin edilen bu fonları kullanan ihtiyaç sahipleri meru sebeplerle borçlarını
ödeyemeyecek duruma düerlerse söz konusu borç, bankanın “zekat” fonundan
karılanır.

1.9.2.12 Yeni bir teknik ( Puan sistemi )
Aslında faizsiz bankacılıkta kullanılan finansman modellerinin hepsine
yukarıda deinilmitir. Bununla beraber, sisteme uygun yeni bir teknik olarak puan
sistemi son zamanlarda uygulama alanı bulmaktadır. Bu sistemde mudi, bankaya
yatırdıı tutar ve vade için aynı oranda faizsiz kredi imkanına kavumaktadır. Örnein
1.000 Doları 5 yıl bankaya yatıran mudi, bir yıl için 5.000 Dolarlık bir krediyi faizsiz
olarak edinme imkanına kavuur.
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1.10 TÜRKYE’DE FAZSZ BANKACILIIN HUKUK BOYUTU

1.10.1 Katılım Bankaları le lgili Yasal Mevzuat
Ülkemizde Katılım Bankaları, ilk olarak ‘Özel Finans Kurumları’ adıyla,
Bakanlar Kurulunun 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Kararname’sine dayanılarak
kurulmulardır.
Kararnamenin giri kısmında belirtildiinde üzere Katılım Bankalarının
kurulması hakkındaki kanun hükmündeki kararname, bankalar hakkındaki 70 sayılı
kanun hükmünde kararnamenin 90’ıncı maddesi ile 1567 sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a dayanmaktadır. Bankalar hakkındaki 70 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin 90’ıncı maddesi ise ‘dier mali kurulular’ balıı
altında: bankalar dıındaki mali kuruluların, kurulu ve faaliyetlerinin bu kanun
hükmündeki kararnameye tabi olacaını ve bu kuruluların tabi olacaı esasların
bankalar kurulunca tespit edilebileceini hükme balamıtır.
Özel Finans Kurumları ilgili kanun hükmünde kararnamenin madde balıkları
sırasıyla; kapsam, kısaltmalar, kurulu, izin merci, organlar, kurumun kabul edebilecei
fon nevileri, hesaplara katılma, fon kullanımından doan kâr veya zararın
muhasebeletirilmesi, kârın, sermaye payının ve hesaplara yatırılan paraların yurt dıına
transferi, kârların sermayeye dönütürülmesi hesaplarda zaman aımı, denetime yetkili
kamu mercileri, kurumların tasfiyesi, kavuturma usulü, ile babakanlıa bu
kararnameye ilikin olarak çıkaracaı teblilerle gerekli görecei çeitli hususlarda
düzenleme yapma yetkisi veren genel düzenlemeler balıklı 15. Madde kararnamenin
yayımdan iki aydan sonra yürürlüe gireceini bildiren yürürlük balıklı 16. Madde ve
son olarakda kararnameyi babakanlıın yürüteceini belirten yürürlük balıklı
1.maddedir.
Görüldüü gibi kararnamenin 15.maddesi, babakanlıa kararnameye ilikin
olarak çıkaracaı teblilerle gerekli görecei hususlarda düzenleme yapma yetkisi
60

vermektedir. Söz konusu maddenin son kısmında da ‘ba bakanlıkça yapılan
düzenlemelere aykırı davranı lar, bu kararnameye aykırı davranı sayılır’ denilmekle
ba bakanlık çıkarılacak tebli lerin müeyyideleri Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun’a ba lanmaktadır.
Ba bakanlık Hazine ve Dı Ticaret

Müste arlı ı

Kararname’nin kendisine verdi i yetkiye dayanarak 25

da Kanun Hükmünde

ubat 1984 tarihinde, Özel

Finans Kurumları Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı Kararname Eki Karara li kin
Tebli ’i yayınlar. Özel Finans Kurumları ilgili uygulamanın esasını te kil eden Tebli in
madde ba lıkları ise 16/12/1983 tarih ve 83/7506 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
gere ince, Türkiye’de kurulmu ve kurulacak olan Özel Finans Kurumları bu tebli
hükümlerine tabi olaca ını hükme ba layan 1.maddesinden sonra sırasıyla, Kısaltmalar
ve Tanımlar, Kurulu , Hisse Senetlerinin özellikleri, izin Mercii ve ba vurusu,
Kurulduktan Sonra Verilecek Beyannameler,

ube Açılması, Fon Toplama ve Fon

Kullanma Yetkisinin Verilmesi ve ptali, Genel Kurulda Oya Katılma, Organlar,dare
Meclisi, Genel Müdür, Denetleme Kurulu, Kurum’un Kabul Edebilece i Fon Nevileri,
Cari Hesaplar, Cari Hesapların Özellikleri, Cari Hesaplarda Biriken Fonların Kullanım
Yerleri, Katılma Hesapları, Katılma Hesaplarının özellikleri, Katılma Hesaplarında
Biriken Fonların Kullanımı, Katılma Hesaplarından Vade Bitiminden Önce Para
Çekilmesi, Hesaplara Katılma, Katılma Hesaplarının Kapatılması, Hesaplarda Zaman
A ımı, Kurum’un Sunabilece i Di er Hizmetler, Fon Kullanımından Do an Kâr ve
Zararın Taraflarca Kaydedilmesi, Dövize li kin Hükümler, Kârların Sermayeye
Dönü türülmesi, Kurum’un  letme ve Ortakları, Kârın Sermaye Payının ve Hesaplara
Yatırılan Paraların Yurtdı ına Transferi, Denetime Yetkili Kamu Mercileri, Tedbirler,
Kurumların Tasfiyesi, Kavu turma Usulü ve son olarak Tebli in 19

ubat 1984’te

yürürlü e girece ini bildiren Yürürlük, madde ba lı ıdır.
Tebli ’in yayımından 25 gün sonra, 21 Mart 1984 tarihinde Merkez Bankası da
KHK ve Tebli ’de kendisine verilen görev ve yetki nedeniyle Özel Finans Kurumları
kurulu ve faaliyetlerinin genel esaslarını düzenleyen bir Tebli yayımlamı tır. TCMB
tarafından yayınlanan Tebli ’in 1.maddesinde kapsamı öyle belirtilmi tir.
Kapsam: Bakanlar Kurulu’nun 83/7506 sayılı kararına ve Ba bakanlık, Hazine
ve Dı Ticaret Müste arlı ı’nın bu karara ili kin tebli i hükümlerine göre Türkiye’de
kurulacak olan Özel Finans Kurumları kurucuları, kurulu ve faaliyet izni alabilmek
için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yazılı olarak müracaat etmek
zorundadırlar.
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4 bölümden olu an sözkonusu Tebli ’in
1.bölümünde, Kurulu iznine ili kin esaslar,
2.bölümünde Faaliyet znine li kin Esaslar,
3.bölümünde Hesaplarda Mevcut Dövizlerin Kullanımına li kin Esaslar,
4.bölümünde ise Genel Esaslar ba lı ı altında; Cari Hesaplarda Azami Fon
Tutarı, Cari Hesaplardan kullandırılabilecek Fon’un Tavanı, Blokaj, Katılma
Hesaplarından Kullandırılabilecek Azami Fon Tutarı, Katılma Hesaplarında Vade,
Katılma Hesaplarından Kurum’un Alaca ı Kâr Payı, Da ıtılacak Kâr ve Zararın
Hesaplanması, Akitlerde Bulunması Gereken Asgari

artlar, Bildirim Zorunlulu u,

Denetim ve Tebli ’in yayımı tarihinde yürürlü e girece ini bildiren yürürlük maddesi
bulunmaktadır. Tebli ’in bitiminde, Kâr ve Zarara Katılma Akdinde Kâr ve Zarara
Katılma Yatırım Akdi’nde ve özel Cari Hesap Akdi’nde bulunması gerekli hususlar
sırasıyla Ek 1, Ek 2, Ek 3’de belirtilmi ti.
Katılım Bankaları yukarıda izah edilmeye çalı ılan K.H.K. ve biri müste arlık
di eri TCMB tarafından yayımlanan 2 Tebli ’in yanında, faaliyetleri arasında Kira
Akdi Yöntemi de (Finansal Kiralama) bulundu u için 28.06.1985 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlü e giren 3226 nolu Finansal Kiralama Kanunu’na da (ve
bu kanunla ilgili olarak yayınlanan 3 adet yönetmeli e ) tabi olarak faliyetlerine
ba lamı lardır. Bu kanunun amacı finansman sa lamaya yönelik Finansal Kiralamayı
düzenlemekti.
Ayrıca Katılım Bankaları katılma hesaplarına tahakkuk ettirilen gelirlerin
vergilendirilmesine ili kin olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Menkul
Sermaye radını tarif eden 75. maddesi, Vergi Terfikatını izah eden 94. maddesi ile
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ndirilecek Giderler bölümündeki
14.maddesi bu kurulu ların o dönem tabi oldu u kanun hükümleriydi.
T.C. Ba bakanlık Hazine ve Dı Ticaret Müste arlı ının 22 Nisan 1986 tarih ve
5298-270/4 sayılı yazısı ise bu reklam ve ilanlarında uyacakları esas ve artları tespit
etmekteydi. Söz konusu yazısıyla bu kurumların ilan ve reklam harcamaları miktar,
ekil ve içerik bakımından sınırlamaya tabi tutulmu tu.
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1.10.2 Katılım Bankalarının Yapısı

Mali piyasalar’da faaliyet gösteren ve çalımalarında güven unsuru ön plan’da
olan, ulatıkları büyüklükler açısından hiç de küçümsenmeyecek boyutlara erimi olan,
eski adıyla ÖFK’ların Kanun ile deil de faaliyetlerini kararname ile sürdürüyor
olmaları her zaman tartima konusu olmutur. Mali piyasalarda faaliyet göstermekte
olan bankaların Bankalar Kanunu’na Finansal Kiralama irketlerinin Finansal Kiralama
Kanununa, sigorta iketlerinin Sigorta Murakabe Kanunu’na tabi olmalarına ramen, bu
kuruluların yasal düzenlemeler hiyerarisinde Kanun Hükmünde kararnameden sonra
gelmekte olan Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyetlerini sürdürüyor olmaları, bu
kurumların sahipleri ve çalıanları üzerinde tedirginlik oluturmutur.
Bu kuruluların tabi olması gereken yasal çerçevenin ne olacaı hususunda üç
farklı görü ortaya çıkmıtır. Bunlardan birincisi, yalnız bu kuruluları düzenleyen ayrı
bir kanun çıkarılması, ikincisi, mevcut konumlarını muhafaza edecek ekilde Bankalar
Kanunu kapsamı içerisine alınması, üçüncüsü ise yine bu kuruluların Bankalar kanunu
kapsamına alınması, ancak dier bankaların da bir pencere açarak faizsiz finansman
enstrümanı sunar hale gelmelerinin salanmasıdır.Yasa koyucu, ikinci seçenei
yasalatırmı ve bu kurulular 4491 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar kanunu
kapsamına dahil edilmitir.
Söz konusu Bankalar kanunu kapsamına alınmalarından sonraki yasal süreci ve
yeni düzenlemelerin kurululara neler getirdiini üç balık altında incelemek
mümkündür.183

1.10.3 Birliin Kurulması
Bilindii gibi bu günkü adıyla Katılım Bankaları’nı Bankalar Kanunu
kapsamına alan 4491 sayılı Kanun bu kurumları Türkiye Bankalar Birlii’ni düzenleyen
maddeye tabi tutmamıtır.4672 sayılı Kanun ile bu eksiklik giderilmi ve tüzel kiilii
haiz ve kamu kurumu niteliinde bir meslek kuruluu olan Katılım Bankaları Birlii
kurulmutur.
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1.10.3.1 Birliin Görevleri:
-Kanun ve ilgili dier mevzuat çerçevesinde bu kurulu ların faaliyetlerine
uygun ekilde çalı malarını salamak.
-Meslein geli mesini temin etmek.
-Mali kurum olmanın gerektirdii vakar, disiplin ve birlik içinde ekonominin
ihtiyaçlarına uygun olarak çalı malarını salamak.
-Aralarında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve
uygulamak.
-lan ve reklamlarında Katılım Bankaları’nın uyacakları esas ve artları tür,
ekil , nitelik ve miktarları itibariyle Kurumun uygun görü ünü alarak tesbit etmek.
-Bankalar Kanunu ile kendisine verilen dier i leri yapmak.
-lgili mevzuatı ve aldıı karar ve önlemlerin uygulanmasını takip etmek.
-BDDK tarafından alınması istenen tedbirleri almak.
-Faaliyet izni kaldırılan Katılım Bankaları’nın yönetim ve denetimini yürütecek
tavsiye kurullarına üye atamak.
Katılım Bankaları, birlik statüsüne ve birlik tarafından alınacak karar ve
tedbirlere uymak zorundadır. Birliin aldıı genel ya da özel nitelikteki karar ve
tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Birlik Yönetim
Kurulu’nca para cezası uygulanabilir.
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2. BÖLÜM

2. KATILIM BANKALARININ FON TOPLAMA YÖNTEMLER
Katılım Bankaları iki ekilde fon toplarlar;150 bunlardan ilki tasarruf sahibine
herhangi bir kazanç salamayan, istenildii an kısmen ya da tamamen çekilebilme
özelliine sahip olan cari hesaplar dieri ise hesap sahibine kâr ve zarara katılma hakkı
veren katılma hesaplarıdır. Cari ve katılma hesaplarına, Türkiye'de mukim gerçek ve
tüzel kiilerin, Türk Lirası veya döviz olarak yatıracakları fonlardan baka, yurt dıında
mukim gerçek ve tüzel kiilerin de döviz olarak fon yatırabilecekleri belirtilmitir.151
Katılım Bankaları toplamı oldukları mevduatı, önce ikili bir ayrıma tabi tutarak, sonra
da katılma hesaplarını vadelerine göre ayırarak hesaplarında takip etmek zorundadır.152

2.1 Cari Hesaplar
Cari hesaplar Türk Lirası ya da döviz cinsinden açılabilen istenildii zaman
kısmen ya da tamamen çekilebilen, karılıında hesap sahibine faiz ya da kâr gibi bir
bedel ödenmeyen hesap türüdür. Cari hesaplar dier bankalardaki cari hesaplarla aynı
ilevi görmektedir.

2.1.1 Özellikleri
Yukarıda verilen tanım dıında cari hesapların u özellikleri153 vardır;
- Cari hesaplar, kurumun hesaplarında katılma hesaplarında ayrı olarak izlenir,
- Cari hesaplar kendi içinde TL ve döviz hesapları eklinde ayrı ayrı tutularak
ve muhasebeletirilerek iletilir.
- Bu hesapların iletilmesi neticesinde meydana gelen kâr ya da zarar kurumun
kendi hesabına yansıtılır.

150
151

Müstearlık Teblii 14. madde ile Özel Finans Kurumlarının kabul edebilecekleri fon nevileri belirtilmitir.

Katılım Bankalarının tabi bulunduu Türk Parasını Koruma Kanununda meydana gelen deiiklik ile, yurt
dıında yerleik gerçek ve tüzel kiilere de YTL fon yatırımı imkanı salanmıtır.

65

- Cari hesapların alacaklıları yatırmı oldukları fonların tamamı için bu fonu
kabul etmi olan Katılım Bankaları’nın sermaye ve ihtiyatları ile cari hesaplar karılıı
aktifleri üzerinde birinci sırada alacaklıdırlar.
- Katılım Bankaları’nın kabul edecei azami fon tutarı, Merkez Bankasınca
tespit edilmektedir. Buna göre; azami fon tutarı öz kaynakları toplamının 10 katını
aamaz.154

2.1.2 Kullanım Yerleri
Cari hesapların kullanımları ile ilgili olarak bir takım sınırlamalar getirilmitir.
Katılım Bankaları’nın cari veya katılma hesaplarından bir gerçek veya tüzel kiiye
kullandırabilecekleri azami fon tutarı, kurumun öz kaynaklarının %20'sini geçemez.155
Cari hesaplarda biriken fonların, hangi oran ve artlarda bloke edilecei Merkez
Bankası’nca belirlenir.156 Cari hesaplar için Merkez Bankasında tutulacak blokaj oranı
%15, katılma hesapları için blokaj oranı %6'dır.
Ancak Merkez Bankasının cari ve katılma hesaplarının blokaj oranları için
yapmı olduu deiiklikler bununla da sınırlı kalmamıtır. Blokaj oranlarında yeni
düzenlemeye gidilmitir. Buna göre Merkez Bankasının 7 no.lu Teblii ile blokaj oranı
iki kısma ayrılmıtır.157 Bu ayırımda esas;
a. Türk Lirası cari ve katılma hesabı,
b. Yabancı para cari ve katılma hesabı, olarak öngörülmütür.
Burada Merkez Bankasının blokaj oranlarını tespitte önceki düzenlemenin
aksine hesaplarda toplanan paraları cari ve katılma olarak ayırmadıını, yabancı para ve
Türk Lirası olarak ayrımı benimsedii görülmektedir. Türk Lirası hesapları için bu oran
%8 olarak belirlenmiken, yabancı para hesapları için %1 olarak belirlenmitir. Aynı
tebliin geçici ikinci maddesi ile oranlarda yapılan deiiklikler neticesinde ortaya
152
153
154
155

Müstearlık Teblii, m.14.
Müstearlık Teblii, m.16.
Merkez Bankası Teblii, m. 8.

6/11/1998 T. VE 23515 Sayılı R.G. Madde 9- A- 1 ile deitirilmitir. Önceden Merkez Bankası Teblii m. 9. ile
bu oran sadece cari hesaplar için kurumun öz kaynaklarının %10'u ile sınırlıydı.
156
Hazine Müstearlıının 25/09/1998 t. ve 23474 sayılı R.G.' de yayımlanan eski adıyla Ö.F.K. Kurulması
Hakkında 83/7506 sayılı kararname eki karara ilikin teblide deiiklik yapılması hakkında tebli b. 2 ile 17.
maddenin 1. fıkrası iptal edilmitir.
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çıkacak farkların düzenlenmesi esas tutulmu tur. Buna göre; teblide yer alan oranların
uygulanmasından dolayı yabancı para cari ve katılma hesapları için blokaj alacaı
doan kurumların bu alacakları öncelikle, varsa bu kurumların yabancı para cari ve
katılma hesapları için blokaj yükümlülüklerine mahsup edilecektir. Türk Lirası cari ve
katılma hesapları için blokaj borçlarına mahsup edilmek üzere, kurumlarca getirilecek
dövizler kar ılıında iade edilir. Mahsup i leminin uygulanmasından sonra alacaı
kalmı olan kurumların bu alacakları, teblide düzenlemi olan oranların uygulanmaya
ba ladıı ilk cetveli takip eden ilk Cuma gününden ba lamak üzere 78 haftada ve e it
taksitte iade edilir. Aynı ekilde borçlu durumuna dü ülmü ise yine aynı yöntem ile
tahsil edilir.
Fonların geri kalan bölümünün %50'lik kısmı gerçek veya tüzel ki ilere bir
yıldan uzun vadeli olarak, geri kalan kısmı ise en çok 12 ay vadeli olarak ticari i leri
finanse etmek için kullandırılabilir. Kullandırılan fonların vadesinde tahsil edilip, geri
dönmesi istenmektedir. Kullandırılan fonun en az yüzde sekseni vadesinde aynen tahsil
edilir; en çok yüzde yirmisi ile "kâr veya tüzel ki inini kâr ve zararına i tirak
edebilmektedir. Kâr ve zarara katılma yatırım akdinde, Katılım Bankası’nın kâr ve
zarardan alacaı pay ve gerekirse alacaı teminatlar açıkça gösterilir.
Blokajlar nakit olarak veya Merkez Bankasınca kabul edilecek likit menkul
deerler cinsinden Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapılmaktadır. Yabancı para
fonlara ili kin blokajlar sadece ABD doları üzerinden yapılmaktaydı. Çapraz kur
riskinin giderilebilmesi için cari ve katılma hesaplarında toplanan fonlarla ilgili olarak
ABD Doları, Alman Markı, Fransız Frangı, Hollanda Florini ve sviçre Frangı açılan
hesaplar için cetvel düzenleme tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurarı üzerinden
hesaplanacak ABD Doları kar ılıı üzerinden blokaj tesis edilecektir.158 Merkez
Bankasının 7 no.lu Teblii’nde159 blokaj oranlarındaki cari ve katılma ayrımı
kaldırılarak, yerine yabancı para ve Türk Lirası ayrımı getirilmesi ile blokajlardaki para
birimlerindeki blokaj tesisinde bir dei iklik olmamı tır. Her para cinsi ile ilgili
blokajlar aynı ekilde devam etmektedir.
Cari hesapların kullanım yerleri ile ilgili son bir hususta da; cari hesaplarda
biriken dövizlerin, Türk bankaları nezdinde veya uluslararası para ve ticaret
piyasalarında da kullanılabileceidir. Bu husus Müste arlık Tebliinin 27. maddesinde
157
158
159

6/11/1998 T. ve 23515 sayılı R.G. m. 3 ile Merkez Bankası Tebliinin 11. maddesinin dei tirilmi
Merkez Bankasının Özel Finans Kurumlarına gönderdii talimat ile ilgili 12/10/1997 tarihli yazısı.
6/11/1998 T. ve 23515 sayılı R.G.
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eklidir.

açıklanarak Katılım Bankalarının döviz pozisyonu tutabilecekleri ve kambiyo ilemleri
yapabilecekleri, bu husus ile ilgili esas ve artların Müstearlıkça saptanacaı
belirtilmitir.

2.2 KATILIM HESAPLARI
Faizsiz Bankacılık ilke ve prensiplerinden bahsederken sistemin emek-sermaye
ortaklıına dayalı bir sistem olduundan bahsedilmiti. Sermaye sahibinin sermayesini
vererek emek sahibinin ise emeini koyarak bir ortaklık kurmaları söz konusudur.
Katılma hesapları da bu mantık paralelinde olan hesaplardır. Mudi hesabına
para yatırarak sermayedar, kurum ise emeini koyan emek sahibi durumundadır.
Aralarındaki sözleme kâr ve zarara katılma sözlemesidir. Katılım Hesabın’ın tanımı
u ekilde yapılmaktadır. Kuruma "Kâr ve Zarara Katılma Hesabı Akdi" karılıında
Türk Lirası veya döviz cinsinden yatırılan fonların kullanılmasından doacak kâr ve
zararlara katılma sonucunu douran, gerçek ve tüzel kiilerce yatırılan, fonlardır.

2.2.1 Özellikleri
Katılma hesaplarının özelliklerini160 u ekilde verebiliriz;
- Hesap sahibine faiz veya sabit gelir ödenmez, ana paranın aynen geri
ödenecei garantisi verilmez. Hesap sahibinin talep hakkı ve Kurumun mükellefiyeti
"Birim Hesap Deeri"ne tekabül eden miktardan ibarettir. Hesap sahipleri lehine
tahakkuk ettirilecek gelirler vergi mevzuatı açısından mevduat geliri sayılır.
- Katılma hesapları, vadelerine göre 30, 90, 180, 360 gün ve daha uzun vadeli
olmak üzere dört gruba ayrılmakta olup her grup kendi içinde bir bütün tekil eder ve
ayrı ayrı muhasebeletirilir ve iletilir. Merkez Bankası, vade sürelerini yeniden
belirleme yetkisine sahiptir.
- Bu hesaplardaki fonlar "Birim Hesap Deerleri" üzerinden muhasebeletirilir
ve Kurum hesaplarında gösterilmez. Bu hesaplarla ilgili olarak Kurum tarafından yılda
6 aylık devreler itibari ile iki defa hesap vaziyeti tanzim edilip, kamuya duyurulması
160

Müstearlık Teblii, m. 19.
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zorunludur.
- Kurumdan alacaklı olanların, katılma hesaplarında biriken fonlar üzerinde
hiçbir hakları yoktur. Kurumun, sermayesi ihtiyat ve daıtılmamı olan kârlar üzerinde
talep hakkı vardır.
- Bu hesapların iletilmesinden doacak masraflar kuruma aittir.
- Kurumun, hesapların iletilmesi neticesinde doan kâr veya zarardan alacaı
pay %20'den az olamaz. Kurumca tespit edilen bu oranın deitirilmesi Merkez
Bankasının iznine tabidir.
- Katılma hesaplarında biriken fonlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
kapsamına girmemektedir.
- Cari hesaplarda deiik para cinsinde fon toplandıı halde, katılma
hesaplarında sadece YTL, EURO ve USD cinsinden fon kabul edilmekte ve yine bu üç
para cinsinden fon kullandırılmaktadır.

2.2.2 Kullanım Yerleri
Katılma hesaplarında biriken fonların iki grup altında kulanımları söz
konusudur. Bunlar blokaj ve blokaj dıında kalan gerçek ve tüzel kiilere kullandırılan
fonlardır.
Katılma hesaplarında biriken fonların hangi oran ve artlarda bloke edilecei
Merkez Bankası’nca belirlenir.161 Cari hesapların kullanım yerleri bölümünde de
verildii gibi yapılan deiiklik ile Katılma hesapları için blokaj oranı %6 olmutur.
Fakat cari hesapların kullanım yerlerinde de ifade edildii üzere, blokajlardaki katılmacari ayrımı kaldırılarak, yabancı para-Türk Lirası ayrımının kabul edilmesi sonucunda
cari ve katılma hesaplarının toplamı üzerinden %8 blokaj ayrılacaktır.
Katılma hesaplarıyla ilgili her vade grubunda toplanan fonlardan ek bir gerçek
veya tüzel kiiye kullandırılabilecek fon tutarı ile ilgili bir sınırlama yoktu. Ancak
Merkez Bankasının blokaj oranlarında 7 no.lu tebliinde yaptıı deiiklikle, fon
kullandırma konusuna bir takım sınırlamalar getirilmitir. Kurumların gerçek veya tüzel
161

23474 sayılı Hazine Müstearlıı Teblii
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bir ki iye kullanıdırabilecekleri fonlar, her bir vade grubuna ait katılma hesabı
havuzunda biriken tutarın %20'si ile sınırlıdır. Düzenlemeler bununla da sınırlı
kalmayarak ayrıntıya gidildii görülmektedir. Aynı maddenin devamında ihracat ve yurt
dı ı müteahhitlik hizmetleri için kullandırılan fonların oranlarının %25 olacaı hükme
balanmı tır. Yine aynı maddenin 3. bendinde adi ortaklıklara kullandırılacak olan
fonların, ortakların sorumlulukları oranında fon kullandırılmı

sayılacaı hükme

balanmı tır. Maddenin 4. bendi ise, dolaylı fon kullandırma ili kisine deinmi tir. Bir
kurumun dolaylı fon tahsisi ili kisi içinde bulunduu gerçek ve tüzel ki ilerin tümüne
kullandırabilecei fon toplamı tutarı, öz kaynaklarının %75'ini geçemeyecektir. Aynı
maddenin bir sonraki bentlerinde ise fon kullandırılan gerçek ki ilerin yakınlarına ve üst
düzeyde üye oldukları ortaklıklara ve kamu tüzel ki ilii haricindeki tüzel ki ilerin
dorudan ve dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına i tirak ettikleri ortaklıklara
kullandırılan fonlar, gerçek veya tüzel bir ki iye dolaylı olarak fon kullandırılacaı
kabul edilmi tir. Tebliin 5 no.lu bendiyle kefalet, teminat ve benzeri

ekildeki

yükümlülükler ile kurumlarca kubul edilen aval ve kefaletlerin de fon kullandırma
olarak kabul edilecei hükme balanmı tır. Bu ekildeki gayri nakdi fonlar %50
oranında dikkate alınacaktır. Her kurum veya bankanın riskin en az %15'ini üstlenmesi
ve katılan kurum veya bankaların 3'ten az olmaması artıyla konsorsiyum eklinde
verilecek teminat mektuplarında bu oran %25'tir.
Görüldüü üzere, Merkez Bankası fon kullandırma açısından herhangi bir
sınırlamaya tabi tutmadıı Katılım Bankaları için bu alanda bir takım düzenlemelere
gitmektedir. Son zamanlarda dünyanın bir global kriz ile kar ı kar ıya kalması ve
ülkemizde ekonomik istikrarsızlıın kronikle mesi, her an bir kriz olabilecei
tehlikesini gündemde tutmaktadır. Sektörlerin krizden en az düzeyde etkilenmeleri için
her eyden önce mali yapılarının güçlü olması gereklidir. Merkez Bankası da geçmi
dönemlerde fon kullandırma açısından herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan Katılım
Bankaları’nı bir kriz tehlikesi kar ısında, kullandırılan fonların geri dönmeme riskini
minimize etmek için, kurumların öz kaynakları oranında kısıtlamaya gitmesini
istemektedir.
Merkez Bankasının 7 no.lu Tebliinin 9. maddesinin devamı olarak düzenlenen
B bendinde ise fon kullandırma i lemlerinde sınırlama olmayan hususlar sıralanmı tır.
Bunlar;
- Hazine ve Kamu Ortaklıı daresince çıkarılan tahvil ve bono kar ılıı
kullandırılan fonlar,
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- Nakit karılıı kullandırılan fonlar,
- Kurumlar arasında ya da kurumların bankalarla olan fon kullandırmaları,
- Dier kurumlar veya bankaların kendi kredi sınırları dahilindeki garantileri ile
verilen gayri nakdi fonlar ile ihracatta kullanılmak üzere açılan fonların bu garantilerle
temin edilen kısmı,
- Katılım Bankalarının yabancı para cinsinden kullandıracakları fonlarda, kur
deiikliinden dolayı meydana gelen artılar neticesinde ve yine aynı kiiye yeni fon
kullandırılması halinde daha önce yabancı para cinsinden kullandırılan fonların yeni
kullandırılan fonun kullandırıldıı tarihteki cari kurdan dikkate alınacaı,
- Dolaylı olarak fon kullandırılması durumlarında bu iliki içerisinde bulunan
gerçek veya tüzel kiilerin vermi oldukları aval ve kefaletleri,
- Özel projelerin finansmanı için toplanan fonların yine özel projelere tahsis
edilmesi durumlarında,
fon kullandırma ilemleri sınırlandırma kapsamı dıındadır.
Merkez Bankasının itiraklere kullandırabilecek azami fon miktarları da
belirlenmitir. Kurumların itiraklerine kullandırabilecekleri fon miktarlarına da bir
çerçeve çizilmitir. Bu itirak ve ortaklık durumları 3 bent halinde verildikten sonra
kullandırabilecekleri fon tutarı, öz kaynaklarının iki katını geçemeyecei ve bu oran
aılmamak kaydı ile katılma hesaplarından kullandırılabilecek fonların, her bir havuzda
biriken fonların %80'i ile sınırlı olacaı belirtilmitir.
Bu tebli ile Katılım Bankalarının fon kullandırma ilemlerine genel bir
çerçeve çizilmitir.
Katılım Bankaları, ikinci faaliyet yılından itibaren, katılma hesaplarında
biriken fonların, yılık ortalama olarak, asgari yüzde 25'ini döviz salayıcı faaliyetlere
tahsis etmek zorundadır.162
Blokaj dıı kalan fonlar gerçek ve tüzel kiilere, finansman metodu oarak
üretim destei, kâr ve zarara katılma, finansal kiralama ve mal karılıı olan vesaikin
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alım satımı yoluyla 4 ekilde fon kullandırılabilmektedir.163
Tüm bunların dı ında kullandırılamayan fonlar bankalarda tutulabilmektedir.
Bu hususta son olarak Hazine Müste arlıının, eski adıyla Özel Finans
Kurumları’nın hakkında 83/7506 sayılı kararname eki kârara ili kin tebliinde
dei iklik yapılması hakkındaki tebli ek madde 1 ile Katılım Bankalarının bir gerçek
veya tüzel ki iye öz kaynaklarından kullandırabilecei nakdi ve gayri nakdi fon
tutarının Merkez Bankasınca belirlenecei hükmü ile Merkez Bankasına bu alanda
düzenleme yetkisi verilmi tir.

2.2.3 Kâr Paylaımı
Faizsiz Bankacılık prensipleri, içinde risk unsuru bulunan ortaklıı te vik eder.
Bu ortaklık küçük yada büyük bir yatırım olabilir. Bunun içinde ortaklıın ne ekilde
olacaı, ortakların kârdan ve zarardan alacakları paylar büyük önem ta ımaktadır.
Sermayesini ya da tasarrufunu elinde bulunduran gerçek veya tüzel ki iler, bir Katılım
Bankası’na ba vurarak sermayelerini deerlendirmek isteyebilirler. Bu durum, bu
kurumların tabi oldukları ile ilgili mevzuatta kâr ve zarara katılma olarak bir
düzenlemeye

tabi

tutulmu tur.

Buna

göre;

Kurumun

katılma

hesaplarının

i letilmesinden alacaı pay yüzde 20'den çok olamaz. Kurumca tespit edilen oranın,
yüzde 20'lik marjında kalmak ko ulu ile dei tirilmesi Merkez Bankası’nın iznine
tabidir164. Müste arlıın, oranların tespiti konusunda Merkez Bankası’na düzenleme
yetkisini verdiini görüyoruz. Merkez Bankası ise bu hususu yayınlamı olduu tebliin
13. maddesi ile belirtmi tir.165
Kârların bu

ekilde %20 Katılım Bankası’na ve %80 fon sahiplerine

daıtılması, bu kurulu ların slam Bankasından ayırt edilmesi bölümünde de açıklandıı
üzere mü areke prensiplerine uygundur. Mü arekede kâr oranlarının sermaye payları ile
orantılı olması gerekmez. Tarafların rızası ile bazı ortakların kâr oranları yüksek
tutulabilir. Burada Kurum "i letmeci ortak" sıfatı ile kârdan %20 pay almaktadır.166
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Katılma hesaplarında biriken fonların i letilmesi sonucu elde edilecek kar ve zararlardan Kurumun alacaı pay
her vade grubu için Kurumca ayrı ayrı tespit edilir ve her vade grubuna katılanlara ayrı oranlar ulgulanır.
Uygulanmakta olan kar ve zarar oranlarının dei tirilmesi T.C. Merkez Bankasının iznine tabidir.
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2.2.4 Zarar Paylaımı
Katılım Bankası’nın kârdan ve zararda alacaı payın %20'den çok olamayacaı
belirtilmi ti. Kârdan alınan %20'lik payın slam Bankacılıı çerçevesinde mü areke
prensiplerine uygun olması söz konusuyken, zararında aynı yöntem ile daıtımı bu
duruma uygun dü memektedir. Mü arekede paylar serameyeden baımsız ve anla maya
tabi iken zarar, ortakların anla malarına göre deil, i tirakteki sermaye paylarına göre
daıtılmaktadır.167

2.2.5 Katılma Hesaplarından Vadesinden Önce Para Çekilmesi
Katılma hesaplarından 30 gün önceden ihbar etmek ko ulu ile vadesinden önce
para çekilebilir. Vadesinden önce çekilebilecek azami mebla, fonun yatırılmı olduu
vade grubunun çekim tarihinde kâr göstermesi durumunda, o güne kadar hesap
sahibince yatırılmı olan tutar kadar, ilgili vade grubunun zarar göstermesi halinde ise
"Birim Hesap Deeri" kadardır.168 Katılma hesabından para çekilebilme artı 30 gün
öncesinden ihbar edilmesine ve yatırmı olduu paranın kârdan hariç tutarının iadesi ile
mümkündür. Pratikte her hesap grubu vadesine (havuza) bir ad verilmektedir. (üç ay
vadeli Türk Lirası katılma hesabına YTL3, aylık dolar hesabına DLA gibi). YTL3
havuzundan vadesinin bitiminden önce para çekeek olan hesap sahibinin parasının o
güne kadar elde etmi olduu kazanç, YTL3 havuzunun ortaklarına daıtılmaktadır.
Eer yatırdıı para ona zarar ettirmi ise YTL3 havuzunun birim hesap deeri kadar
para iadesinde bulunulacaktır.

2.2.6 Katılma Hesaplarının Kapatılması
Vade bitimini takip eden be i günü içinde kapatılmayan hesapların vadesi,
aynı vade ile yenilenmi sayılır. Hesabın vadesinde yenilenmeyecei Kuruma önceden
ihbar edilebilir. Hesabın kapatılması durumunda hesap sahibinin talep edebilecei
miktar, hesabın vadesinin bittii gündeki birim hesap deeri kadardır.169 Buradaki birim
167
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hesap deeri, hesap sahibinin alacaı paranın artı veya eksi deerini belirlemektedir.
Eer hesap sahibi vadesi dolmu olan tasarrufu ile ilgili bir giri imde bulunmamı sa,
hesap aynı vade ile yenilenerek devam edecektir.

2.2.7 Cari Hesaplarda Ve Katılma Hesaplarında Zaman Aımı

Cari hesaplar, hesapla ilgili son muamele tarihinden veya hesap sahibinin
herhangi bir ekilde en son yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl geçmi olması
halinde, katılma hesaplarında ise ilk vade bitiminden itibaren 10 süre ile hesap sahibince
bir i lem yapılmayan veya aranmayan hallerde, hesap tutarı, hesap sahibinin isim,
kimlik ve adresini içeren bir belge ile birlikte, Hazine hesabına geçirilmek üzere Merkez
Bankası’na devredilir.170 Bu hususta Merkez Bankasına devredilmeden önce yapılacak
olan i lemler (gazetelere verilecek ilanlar vd.) yine aynı maddede açıklanmı tır.

2.2.8 Katılma Hesaplarına Kâr Daıtımı
Katılım Bankaları ayrı vadeler itibariyle havuzlarda toplamı oldukları fonlara,
haftanın son günü kâr daıtımı yaparlar. Cuma günü yapılan bu i lem ile havuzlarda
toplanan fonlara, o hafta içinde kullandırılan fonlarda elde edilen kârlar daıtılmı olur.

2.2.8.1 Birim Deer
Katılım hesaplarında toplanan fonların i letilmesi neticesinde kâr veya zarar
edildiinde dei en birimdir. Dolayısıyla her vade gurubu içinde toplanan fonlarında
her hafta dei iklik olmaktadır. lk gün için kabul edilen birim 100 deer; zarar veya
kârda kayıtlarının yapıldıı günlerde vadelerine veya haftalık olarak hesaplarının ilan
edilen bir biriminden, uygulamada deerler haftalık olarak hesaplanmaktadır. Birim
deerin yüksek olması kârlılıın gösterir. Haftanın son günü hesaplanan birim deer bir
dahaki haftanın son gününe kadar geçerlidir.
Birim Deer = Toplam Aktifler / Hesap Deeri’dir.

170
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Toplam aktifler; kâr da ıtımının yapılaca ı haftaya kadar toplanan fonlar kârlar
toplamından dü ülen zararlar toplamına e ittir.

2.2.8.2 Hesap Deeri
Katılma hesabı fonlar üzerinde hareket gerçekle tikçe fonun hesap de eri
de i ir. Yatırılan paranın hesap de eri o haftanın birim de erine bölünerek bulunur.
Hesap de erinin ayrı ayrı toplamı “Hesap De erinin Toplamı”nı olu turur.171
Hesap de eri kâr veya zarara katılma akdi formunun özel bölümünde belirtilir.
Hesaba para yatırıldı ında veya hesaptan para çekildi i zamanlarda bu oran
de i ece inden form üzerindeki eski oran yerine bulunan yeni oran yazılır.
Hesap de eri=Yatırılan para tutarı / Birim de erdir.

2.2.8.3 Birim Hesap Deeri
“Birim de eri” ile “Hesap de erinin” nin sonucu bulunan ve katılma hesabı
akdi sahibinin üzerinde hak iddia edebilece i YTL cinsinden ifade edilen günlük veya
haftalık olarak hesap edilen mebla ı gösterir.172
 letilen fonların kâr etmesi durumunda birim de er artaca ından tasarruf
sahibinin de yatırmı

oldu u mebla

artacaktır  letilen fonların zarar etmesi

durumunda birim de er azalaca ından tasarruf sahibinin alaca ı mebla azalmı olabilir
hatta bu azalı ana paranın azalmasına yol açabilir.

2.4 KATILMA HESAPLARI’NIN FON KULLANDIRMA YÖNTEMLER

Fon kullandırma i lemleri neticesinde projeden elde edilen kârların, katılma
hesaplarına kâr da ıtım yöntemi ile da ıtılması sistemin özünü olu turmaktadır. Katılım
Bankalarının, di er bankacılık i lemlerini de yaptıkları ifade edilmi ti. Bu açıdan, kâr
da ıtım i lemi önemli bir husustur. Katılım Bankaları ile Bankalar arasındaki farkları
171
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verirken, Katılım Bankalarının mal ticareti yaptıklarını ancak Bankaların her türlü emtia
alım satımı yapmalarının yasak olduuna dikkat çekilmi ti. Bankalar ile Katılım
Bankalarını temelde ayıran en büyük fark da budur. Katılma hesaplarının kârlılık
oranlarını, fon kullandırma projelerinin kârlılıı olu turduuna göre Katılım
Bankalarının finansman metotları ya da fon kullandırma metotları da bu balamda
büyük önem kazanmaktadır.
Katılma hesapları vasıtası ile toplanan fonların, fon kullanmak isteyenlere,
ticarete dayalı, ortaklık

prensibi dahilinde kullandırılacak olması finansman

metotlarının en önemli esprisidir. Katılım Bankası , bir aracı kurum gibi hareket ederek
hem alıcı hem de satıcı konumundadır. Bu haliyle de Katılım Bankası projelere ortak
olarak yada bu projelere destek olarak yönetmekte ve yönlendirmektedir.
Müste arlık Teblii173 ile fon kullandırma yöntemleri verilmi tir. Fon
kullandırma yöntemleri:
•

Üretim destei salama ile fon kullandırma (Production Assistance)174

•

Kâr ve Zarara katılma yöntemi ile fon kullandırma ( Utilization Of Funds

By Via Profit And Loss)175
•

Mal kar ılıı olan vesaikin alım satımı yolu ile fon kullandırma

(Placement Of Funds Upon Documenary Letters Of Credit)176
•

Finansal Kiralama (Leasing)

2.4.1 Üretim Destei Salama Yöntemi le Fon Kullandırma

Bu yönteme vadeli satı yada murabaha (cost plus sale) da denilmektedir.
Ba lıktan da anla ılacaı üzere bu fon kullandırma yöntemi, üretim sektörüne finansal
olarak fon temin etme, i letmelerin yatırımlarını gerçekle tirebilmek için gerekli
teçhizatı temin etmelerini salama amaçlarını gütmektedir. Hazine Müste arılıı
Tebliinin m. 20/b bendinde üretim destei salanması hususu

u

ekilde ifade

edilmi tir.  letmeleri için gayrimenkul, ham ve yarı mamul maddeler ile teçhizat ve
173
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makine temini amacıyla bavuranlara gerekli madde, teçhizat ve gayri menkulleeri
üçüncü ahıslardan pein alıp, vadeli satması eklinde olur.
Üretim desteiyle iletmelerin üretim amaçlı yatırımları için üçüncü kiilere
pein ödeme yapılarak iletmelere vadeli ödeme imkanı tanınıp ödeme güçlüü içine
girmemeleri amaçlanmıtır. Burada Katılım Bankası ödemeyi pein olarak yapar ve
buna kâr marjını da ekleyerek vadeli ödeme imkanı sunar. Üretim desteinin en çok
tercih edilen yöntem olmasında kolay uygulanabilir olması ve kısa vadeli üretim destei
salanması ana nedendir. Günümüz artları göz önüne alındıında ekonomik
belirsizlikler uzun vadeli fon kullandırılmasını olumsuz etkilemekte tahsil edilememe
riskini artırmaktadır. Aslında sistemin özü ortaklık prensibine dayanmaktadır.
Kullandırılan fonların tahsil edilememesinin yanında yatırım yapmanın uzun bir süreç
olması ortaklık yapılan gerçek yada tüzel kiilerin denetimlerinin yapılması sureti ile
durumlarının deerlendirilmesinde güçlükler çıkması ya da yapılan yatırımlardan
istenilen oranda kâr elde edilmemesi ortaklık anlayıından ziyade üretim destei
yönteminin kullanılmasına olarak tanımaktadır.
Üretim destei yönteminde üç taraf vardır. Alıcı satıcı ve Katılım Bankası.
Alıcı, satıcı ile malın fiyatı ve teslim ekli gibi konularda bir öngörüme yaparak bir
anlamaya varır. Alıcı daha sonra bir Katılım Bankası ile de bir görüme yaparak söz
konusu mal ile ilgili bilgileri ve talepleri iletir. Katılım Bankaları ile anlama yapılarak
malın fiyatı ödeme süresi belirlenir. Bu noktadan sonra uygulamaya geçilir. Katılım
Bankası alıcı ile önceden anlamı olduu gibi malın pein fiyatı üzerine kâr marjını da
ekleyerek alıcı adına fatura keser. Bundan sonraki aama ödeme aamasıdır. Satıcı
devreden çıktıı için alıcının belirlenmi olan vadeler itibariyle ödemeleri yapma
yükümlülüü balar.
Üretim destei yöntemi yurt dıından mal ithal edilmesi durumlarında da aynen
uygulanabilmektedir. Navlun ve benzeri maliyetler ile KDV nin ödeme ekilleri alıcı ile
Katılım Bankası arasında yapılan anlama ile belirlenir.
Üretim destei yöntemindeki son bir husus da Katılım Bankasının satın alma
ve satma akdini, sözleme serbestisi dahilinde aynı anda tamamlamasıdır.177 Katılım
Bankasının kısa süreli de olsa malın mülkiyetini üzerine almasından oluabilecek
spekülasyonun önlenmesi amacı güdülmektedir. Bu ekilde bir takım malların
stoklanarak piyasaya sürülmesinin önüne geçilmek istenmektedir.
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2.4.2 Kâr Ve Zarara Katılma Yöntemi le Fon Kullandırma

Kâr ve zarar katılma yöntemi, faizsiz bankacılıın temelini oluturan ortaklık
prensibidir. Genel olarak bir tarafta sermaye sahibi dier tarafta ise emek sahibi vardır.
Katılım Bankası sermaye sahibi olarak hareket etmenin yani sıra denetleyici ilevini
üslenmitir. Gerçekleen projenin kâr veya zararı, tarafların önceden anlatıkları oran
dahilinde paylatırılır.
Kâr veya zarara katılma yöntemi ile fon kullandırmak için kurumun fon
kullandıracak gerçek ve tüzel kiilerle “Kâr ve zara katılma yatırım akdi” imzalaması
gerekir. Kâr ve zarara katılma, fon kullananın tüm faaliyetlerinden olabilecei gibi
belirli bir faaliyetten veya belirli bir parti malın alım satımında doacak kâr ve zarara
katılma eklinde de olabilir. Kurum fon kullandırdıı gerçek ve tüzel kiilerin kârına
sözlemede belirlenen oranda itirak edilir; bu fonu kullanan gerçek veya tüzel kiilerin
zararı halinde ise, kurum meydana gelen zarara azami o ie tahsis ettii mebla kadar
katılır.
Kâr ve zarara katılma eklinde fon kullanmanın hukuki dayanaı, taraflar
arasında imzalanan bir sözlemedir. Yani fon kullandırma ilikisi bir sözleme ile
domaktadır. Sözlemenin en önemli unsuru ise yapılacak ilem öncesinde belirlenen
kâr ve zarara katılma oranıdır. Bir risk taıması gerektii için sabit getirili bir sözleme
deildir. Fon kullandırma ilemi ile amaçlanan fon kullanan kiinin, bir borç yükü altına
girmeden yatırım yapmasıdır. Böylece ilemden zarar

edildiinde sermaye sahibi

sermayesi ile zarar görecek emek sahibi ise emeini ya da kısmi olarak koymu olduu
sermayesi ile zarara katılacaktır. Aksi halde yatırım yapan gerçek yada tüzel kii yapmı
olduu yatırımdan zarar etmenin yanı sıra almı olduu borcu üstelik faiz yükü ile geri
ödemek zorunda kalacaktır. Bu durum yatırım yapmayı tevik etmedii gibi zarar eden
giriimcinin de iflas etmesine neden olabilecek bir durumdur. Kâr ve zarara katılma
yönteminin temelinde bu mantık yatar.
Kâr ve zarara katılma yönteminin gerçekleme aamalarını u ekilde
sıralayabiliriz.
•

Fon kullanmak isteyen müteri, kâr ve zarar katılma yöntemi ile fon

temin etme amacıyla Katılım Bankasına bavuruda bulunur.
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•

Katılım Bankası bu projeyi incelemeye alır. Katılım Bankası, projenin

verimliliini, masraflarını, fon kullanmak isteyen müterinin mali yapısını incelemek
mükellefiyetindedir. Katılım Bankası projeye itirak edecei sermaye oranını ve talep
ettii teminatları bildirir.
•

Giriimcinin de Katılım Bankasının artlarını kabul etmesi ile giriimci,

projeyi proje yöneticisi olarak yürütmeye balar. Katılım Bankası ise; ileri gerek
yerinde takip ederek, gerekse gerekli bilgileri talep ederek denetleyici olma
mükellefiyetindedir.
•

Son aama ise projenin tamamlanması aamasıdır. Bu aamanın

sonucunda ortaya çıkan kâr ve zarara göre sözlemede belirlenen esaslar dahilinde
ileme alınır.
Kâra ve zarara katılma yöntemi ile fon kullandırmada dikkati çeken unsur,
Katılım Bankası’nın yapılan projenin neticesinde kâra sözlemede belirtilen oran ile
katılması, zarara ise koymu olduu sermaye ile sorumlu olması hususudur. Bunu bir
örnek ile açıklayacak olursak; 100 bin YTL deerinde bir ihracat projesi olduunu ve
giriimcinin bu projeyi Katılım Bankasına sunduu ve Katılım Bankasının da kabul
ettiini varsayalım. Projeye Katılım Bankasınun 40 bin YTL

koyduunu varsayalım.

Bu durumda kâra %40 oranında zarara ise 40 bin YTL ile katılacaı durumu ortaya
çıkacaktır. Projeden 80 bin YTL kâr edildiini düünelim, bu ilem neticesinde kabaca
Katılım Bankasınun kârı 32 bin YTL’dir. Geri kalan 48 bin YTL giriimcinin payıdır.
Katılım Bankası elde etmi olduu kârın bir kısmını kurum kârı olarak hesabına intikal
ettirecek dier kısmı ise havuza kâr olarak atılacaktır. Kurum payının %20 olduu göz
önüne alındıında kurum 6.400 YTL’nin kâr olarak alacaı geri kalan 25.600 YTL’ni
havuzlara kâr olarak atacaktır.
Toplanan fonlar, fon kullandırma neticesinde kâr ettii zaman havuzları ve
kurumun kârlılık oranı artacak ayrıca katılma hesabı açtıran gerçek yada tüzel kiilerin
hesaplarına bu durumu olumlu olarak intikal edecektir.
Kâr ve zarara katılma yöntemi ile fon kullandırmanın bir takım
sakıncaları vardır. Ülkenin ekonomik yapısı salam temellere oturmamı ve gelime
sürecinde olan, enflasyonun ve belirsizliklerin hakim olması durumlarında özellikle de
uzun vadeli olarak kâr ve zarara katılma yöntemi ile fon kullandırma yöntemini tercih
edilmemektedir. Bu genel durumun yanında fon kullandırılacak müterilerin mali yapısı
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da çok önemlidir. Her eyden önce irketlerin mali yapılarını iyi analiz edilmesi
gereklidir. Projenin yürütülmesi safhasında veya projenin sonuçlanmasında mü terilerin
kendi lehlerine dei iklikler yapmaları söz konusu olabilecei iyi takip edilmelidir. Bu
yüzden de Katılım Bankaları bu yöntem ile fon kullandırmayı daha az tercih etmektedir.

2.4.3 Mal Kar ılıı Olan Vesaikin Alım-Satımı le Fon Kullandırma

Adında da anla ılacaı üzere alım satımı yapılan vesaikin mal kar ılıı mal
kar ılıı olması gerekmektedir. Katılım Bankasıyla fon kullanan daha yüksek bir
fiyattan geri satılmasını düzenleyen bir akit imzalanır.
Dı

ticarete konu olan bir malın, Katılım Bankasınca pe in olarak

alınıp,üzerine kâr marjı da eklenerek vadeli olarak fon kullanma mü terisine satılması
hususu ön plana çıkar. Yine bu fon kullanma yönteminde de hukuki dayanak taraflar
arsında imzalanan sözle medir.
Katılım Bankası, ithalat i lemin de söz konusu malı, yurt dı ı satıcıdan pe in
olarak alır ve ithalat i lemine konu olan giri imciye, üzerine kendi kârını da ekleyerek
vadeli olarak taksitler halinde satar.
hracatta ise yurt içi satıcıdan mal pe in olarak devir alınıp ihracatçıya (yurt
dı ı mü teriye) vadeli olarak taksitler halinde satılır.
Mal kar ılıı olan vesaikin alım-satım yolu ile fon kullandırma, slam
bankacılıında kullanılan murabaha yöntemi üzerine in a edilmi tir. Burada dikkati
çeken husus, bir malın pe in olarak alınarak vadeli olarak, üzerine kâr marjı da
eklenerek daha pahalı bir fiyattan satılmasının faize konu olup olmayacaıdır. Yapılan
i lem neticesinde ortaya çıkan artı deer, ticari bir i lem neticesinde ortaya
çıkacaından; kısacası alım satıma konu olan bir mal hareketi olacaından ve
dolayısıyla bir risk ta ıdıından faiz olarak kabul edilmemektedir. Dikkati çeken dier
bir husus ise ,bu finansman yönteminde enflasyonun etkisinin büyük önem ta ımasıdır.
Kullandırılan fonun getirisi, enflasyonun dolayısıyla faiz hadlerinin altında olursa,
yapılan i lem yada i lemlerden zarar edilecektir.
Kâr ve zarara katılma yönteminde ve dier finansman metotlarda olduu gibi
mal kar ılıı vesaikin alım satımı yolu ile fon kullandırmada da güven esası ön
plandadır. Fon kullanmak isteyen mü teri, gerçekten bir yatırım yapmak niyeti fon
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kullanma talebinde bulunmakta yoksa finansal olarak kötü durumda olduu için mi? Bu
husus , firmaların mali yapısının iyi etüt edilmesi gereini ortaya çıkarmaktadır.

2.4.4 Finansal Kiralama (Leasing , Kira Akdi)
2.4.4.1 Tanım Ve Tarihçe
Ödünç verme müessesi gibi kiralamada insanlıın ilk tarihine kadar
uzanmaktadır. M.Ö.350 yılında Aristoteles, zenginliin mülkiyet hakkından ziyade bu
hakkın kullanımından kaynaklandıına i aret etmi , bazı yazarlar daha da gerilere
giderek milattan binlerce yıl önce Sümerler tarafından Mezopotamya finansal kiralama
benzeri i lemlerin yapıldıını kanıtlamaya çalı maktadırlar. Ancak Adam Smith’in
18.yy sonlarında ileri sürdüü, sermaye birikimini üretim araçlarının mülkiyetinden
deil de i letilmesinden kaynaklandıı görü ü, finansal kiralama uygulamasının
temelini olu turduu kabul edilmektedir.178 Finansal kiralama, slam toplumlarında da
asırlar boyu bir finansman metodu olarak uygulanmı , slam hukuku eserlerinde bu
yöntemin kullanılı esasları anlatılmı tır.179
Finansal kiralama (Leasing), bu gün bir çok geli mi

ülkede ba arıyla

uygulanan ve yatırımların finanse edilmesinde benimsenmi olan bir finans yöntemidir.
Olay, dünya bazında ele alındıında, bu sektörün daha 1930’lu yıllarda ekonomik
hayata giri imci kesim için bir alternatif finansman kaynaı olarak girdii
söylenebilir.180 Birçok finansal kiralama irketi kurulup faaliyette bulunmasına ramen
bugünkü anlamda bir leasing irketi 1952 mayısında D.P. Boothe, H. Schonefeld,
Clarence ve Joseph Kure’un 20.000 $ sermaye ile San Francisco’da “United States
Leasing Corporation” adlı ilk ve bugün içinde dünyanın en büyük finansal kiralama
irketini kurmaları ve bu irketin yatırımları, finansal kiralama yoluyla finanse etmeye
ba laması ile ortaya çıkmı tır.181 Türkiye’de kullanılmaya ba lanması ise 1980’li
yıllardan sonra ekonomik hayatın hareketlenmesi ve yeni birçok finansal aracın
mevzuatımıza girmesi ile mümkün olabilmi tir.
Finansal kiralama terimi, ilk olarak Müste arlık Tebliinin 20. maddesinde
“Kira Akdinin” kar ılıı olarak kullanılmı tır. Buna göre finansal kiralama mal ve
178
179
180

ALTOP Atilla, “Finansal Kiralama (Leasing) Sözle mesi”, Türkiye  Bankası Vakfı, s. 3, Ankara, 1990
ÖZSOY, a.g.e., s.152.
APAK Sudi, “Uluslararası Finansal Teknikler”, 2. Baskı, s. 129, Nisan, 1995
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hizmet üretiminde kullanılacak teçhizatın, mülkiyet kurumda kalmak ko ulu ile
sözle me serbestisi dahilinde, i letmelere kiraya verilmesidir. Ülkemizde finansal
kiralama i lemleri, finansal kiralama irketleri, mevduat toplayan yatırım ve kalkınma
bankaları ve Katılım Bankaları aracılı ı ile yapılabilmektedir. Ekonomideki yeni
yapılanma dönemi ile birlikte giri imcilerin de krediye olan gereksinimleri artmı tır. Bu
noktadan sonra ucuz finansman yolları arama sürecine girilmi tir. Bu hususta birçok
alternatif ortaya çıkmı tır.  te finansal kiralamada bu finansal araçlardan birisidir.
Finansal kiralama, en genel tanımı ile Katılım Bankalarının ve kiralama
irketlerinin,

sanayi

kurulu

yada yatırım mallarını

kiraya vermesini ifade

eder.182ktisadi açıdan bir tanım yapılacak olursa, finansal kiralama verenin, çe itli
ekilde temin etti i malı, finansal kiralama alana teslimine ili kin borcun
kredilendirilmesi i lemidir.183 Buradaki kredi terimi, bankaların açmı

oldukları

kredilerle karı tırılmalıdır. Çünkü finansal kiralama i lemi bir kredi i lemi de ildir.
Bankalar açmı oldukları krediler ile ekonomik hayatı finanse ederler, finansal kiralama
i leminde ise finansman i leminin yanı sıra bir mal hareketi de vardır. Ticari bankaların
do rudan kiralayan sıfatı ile finansal kiralama sözle mesi akit etmeleri yasaklanmı tır.
Çünkü bankların mal ticareti yapmaları yasaklanmı tır. (Bankalar Kanunu 49. ve 50.
maddeleri). Ancak bankaların sermayesinin tamamını ellerinde bulundurabilecekleri
i tirakleri eliyle bu i lemleri yürütmelerinde hiçbir engel yoktur.184

2.4.4.2 Finansal Kiralama Sözlemesi
Finansal kiralama ili kisi, finansal kiralama sözle mesi ile do ar. Finansal
kiralama sözle mesi kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü ki iden satın
aldı ı veya ba ka suretle temin etti i bir malın zilyetli ini, her türlü faydayı sa lamak
üzere ve belli bir süre feshedilmemek artı ile kira bedeli kar ılı ında, kiracıya
bırakmasını ön gören bir sözle medir eklinde tanımlanmı tır.185 Finansal kiralama
Kanunu, finansal kiralama sözle mesini yeni bir sözle me türü olarak emredici ve
tamamlayıcı hükümlerle düzenledi i için, bizim hukukumuz açısından finansal kiralama
sözle mesinin
181
182
183
184

hukuki

niteli i

hakkındaki

tartı malar

önemini

büyük

ölçüde

ALTOP, a.g.e., s.4.
YÜKSEL Ali Sait, a.g.e., s.195.
APAK, a.g.e., s.130.

Finansal Kiralama Kanunu m.10’a göre kiraya veren irketlerin (Özel Finans Kurumu veya Finansal Kiralama
irketleri) hukuki yapısı anonim ortaklık eklinde mümkün olabilmektedir.
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yitirmi tir.186 Sözle meye, bu kanunda hüküm olmayan hallerde Borçlar Kanununun
genel hükümleri, sözle menin niteliine uygun dü tükleri oranda ise özel hükümleri
uygulanır.187 Finansal kiralama sözle mesi, yalnızca mesleki amaç ta ıyan veya üretici
nitelikte bulunan teçhizat ve dier ta ınırlar ile aynı nitelikteki ta ınmaz mallar üzerinde
aktif edilebilir.188 Finansal kiralama irketinin üçüncü bir ki iden yada üreticiden almı
olduu mal kiracıya kiralanmaktadır. Malın mülkiyeti finansal kiralama irketindedir
ancak kiracı (finansal kiralama alan) bu malı kendi amaçları dorultusunda
kullanabilme hakkını elde etmektedir. Kiracı, bu malın bedelini sözle mede belirlenen
zaman dilimi içinde belirlenmi taksitler halinde kira olarak öder. Finansal Kiralama
Kanunu 5.maddesi ile sözle meye konu olan malın ta ınır ya da ta ınmaz bir mal
olabilecei ancak patent gibi fikri ve sinai hakların sözle meye konu olamayacaı
belirtilmi tir. Finansal Kiralama Kanununun 7. maddesi ile sözle menin en az 4 yıl süre
ile feshedilemeyecei ve hangi kiralama hallerinde bu sürenin kısalacaı, Bakanlar
Kurulunca çıkarılacak olan yönetmelikte belirlenecei hükme balanmı tır.
Sözle me,

düzenleme

eklinde noterlikçe yapılır. Ta ınır

mala dair

sözle me,kiracının ikametgahı noterliinde özel sicile tescil edilirken, ta ınmaz mala
dair sözle me ise ta ınmazın bulunduu tapu kütüünden beyanlar hanesine, gemilere
dair sözle meler ise gemi siciline erh edilir. Tescil veya erhten sonra, üçüncü ki ilerin
finansal kiralama konusu mal üzerindeki aynı hak iktisapları kiralayana kar ı ileri
sürülemez.189 Kanun ile ta ınır-ta ınmaz mallar ve gemiler üzerindeki hak iktisapları
mahiyetlerine göre belirlenmi tir.
Yapılan anla manın bir finansal kiralama anla ması için u üç husustan en az
birinin kabul edilmi olması gerekmektedir. Bunlar:190
*Kira süresi sonucunda malın mülkiyetinin kiracıya devrinin öngörülmesi,
*Kiracıyla kira süresini malı o tarihte beklenen piyasa fiyatının altında bir
deerden satın alma hakkının tanınması,
*Kira ödemeleri toplamının malın ekonomik ömrünün en az %90 ına e it
olması gereklidir.

185
186
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Finansal Kiralama Kanunu, m.4. (28/6/1985 T. ve 18795 sayılı R.G.)
ALTOP, a.g.e., s.109.
Finansal Kiralama Kanunu m.26. ayrıca 27. Madde ile uygulanmayacak olan hükümler de verilmi tir.
KÖTEL Argun, “Kar ıla tırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama”, s. 14, stanbul, 1991
Finansal Kiralama Kanunu, m.8.
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Finansal kiralama yada finansal kiralama sözlemesinin aamalarının u ekilde
verebiliriz:
*Giriimci kendisi için gerekli olan yatırım malı hususunda üretici ile bir ön
görüme yapar. Bu görümeyle malın özellikleri, fiyatı gibi konularda istedii bilgileri
temin eder.
*Giriimci söz konusu yatırım malı için gerekli olan finans malını temin etmek
için bir finansal kiralama irketine yada Katılım Bankasına bavurur.
*Katılım Bankası giriimcinin bu bavurusunu deerlendirmeye alarak gerek
giriimci gerekse ilgili mal ile ilgili bilgiler dahilinde proje hazırlar.
*Hazırlanan proje giriimciye de sunulur. Giriimcinin de onay vermesiyle
finansal kiralama sözlemesi imzalanır. Sözleme ile Katılım Bankası kiralayan
giriimci ise kiracı olur. Sözleme notere onaylatılır. Sözlemede malın özellikleri kira
ödemeleri sigorta191 hususları, teminatlar gibi unsurlar detaylı olarak yer alır.
*Bu noktadan sonra giriimci ile anlaan Katılım Bankası üreticiye gider malın
bedelini ödeyerek faturanın da kesilmesiyle malın mülkiyetini üzerine alır.
*Mal giriimciye teslim edilir. Artık malın mülkiyeti Katılım Bankasına, her
türlü kullanım hakkı ise kiracıya yani giriimciye ayittir yalnız kiracı finansal kiralama
konusu malın zilyetini bir bakasına devredemez.192
*Kiracı sözleme uygun olarak ödemelerini yapar, muhasebe kayıtlarını tutar.
Sözlemenin bitiminde kiracı, kiralamı olduu malı Katılım Bankasına iade
ederek sözleme bitire bilecei gibi önceden tesbit edilmi bir bedel karılıında malın
mülkiyeti üzerine de geçirebilir.193

190
191

APAK, a.g.e. s.130.

Finansal Kiralama Kanunu m. 17 göre kiralanan mal sözleme süresi boyunca finansal kiralama veren irket
tarafından kiralanmak zorundadır. Sigorta primlerinin ödenmesi ise kiracıya aittir.
192
Finansal Kiralama Kanunu m.15.
193

Bu husus da Finansal Kiralama Kanunu m.9’da düzenlenmitir.
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2.4.4.3 Finansal Kiralama Sözlemesinin Sona Ermesi
Normal olarak finansal kiralama sözle mesi, senesinin dolmasıyla son bulur.
Finansal Kiralama Kanununun 21. maddesine göre taraflardan her biri sürenin
bitiminden en az üç ay önce bildirmek kaydıyla, mevcut ve yeni artlarla sözle menin
uzatılmasını talep edebilir. Sözle menin uzatılması tarafların antla masına balıdır.
Eer kiracı, sözle meden doan satın alma hakkını kullanmazsa yada böyle bir hakkı
yoksa derhal kiraya konu olan malı geri vermek zorundadır.
Sözle me, ba ka sebeplerle de sona erebilir; kiracı veya finansal kiraya verenin
mevcut durumlarında meydana gelebilecek dei iklikler de

sözle menin yapısını

tamamen ya da kısmen dei tirebilir. Sözle me, irketin sone ermesi, tüzel ki iliinin
hitamı, kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semersiz kalması,
kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi halinde, sözle mede aksine hüküm
yoksa sona erer.194
Sözle menin hlas edilmesi de sözle meyi sona erdirelebilir. Sözle menin ihlali
durumu Finansal Kiralama Kanunu 23. maddede düzenlenmi tir. Kira bedellerinin
zamanında ödenmemesi ya da sözle meye aykırı hareket edilmesi, sözle mede feshine
neden olabilir. Kira bedellerinin zamanında ödenmemesi durumunda otuz günlük bir
süre tanınır, eer malın mülkiyet sözle menin bitimiyle kiracıya geçecek ise, bu süre
atmı günden az olmalıdır.
Son olarak, sözle menin feshedilmesinin sonuçlarına bakacak olursak;
sözle menin kiralayan tarafından feshi halinde, kiracı, malın iade ile vadesi gelmemi
finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülüü altında olduu gibi kiralayanın bunu
a an zararından da sorumludur; Sözle me kiracı tarafında feshedilirse, kiracı, malı geri
vermekle beraber uradıı zararın tazminini kiralayandan talep edebilir.195

2.4.4.4 Finansal Kiralama Çeitleri
Finansal kiralamanın hızla yaygınla ması, finansal kiralama sözle melerinin
konusunu da geni letmi farklıla tırmı ve finansal kiralamanın çe itli kriterlere göre
194

Finansal Kiralama Kanunu, m.22.
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sınıflandırılmasına neden olmu tur. Ayrımda birçok kritere göre deerlendirme
yapıldıı için finansal kiralamanın da çe itleri o kadar artmı tır. Konunun uzunluu
nedeni ile kiralamanın çe itleri kısaca sıralanacaktır. Buna göre finansal kiralama
çe itleri196 unlardır:
•

Dolaylı Finansal Kiralama – Dorudan Finansal Kiralama

Finansal kiralama ili kisindeki ki ilerin sayısına göre yapılan bir ayrımdır.
Satıcı aynı zamanda finansal kiralamayı da yapan ki i ise dolaysız finansal kiralama,
araya bir finansal kiralama irketi giriyorsa yani finansal kiralamayı alan finansal
kiralama irketi ve satıcı olarak üçlü bir ili ki sözkonusu ise dolaylı finansal kiralama
ili kisinden söz edilir.
•

Operating – Lease (Günlük  lem Finansal Kiralaması) – Financial –

Lease (Finansal Kiralama)
Operating - lease sözle mesi kısa süreli olup istenildii an feshedilen kira
sözle mesi niteliinde bir sözlenme türüdür. Finansal kiralama sözle mesi ise, finansal
kiralama verenin, önceden finansal kiralamayı alan tarafından seçilen malı alarak,
finansal kiralamayı alana teslim edilmesi ve leasing alanın ödeme ifasını yerine
getirmesi ile kurulan sözle medir. (Ülkemizde de kullanılan finansal kiralama türü
budur). Operating finansal kiralamadan ayrılan en önemli özellii feshedilemez
olu udur.
•

Ta ınır Finansal Kiralama – Ta ınmaz Finansal Kiralama

Finansal kiralamaya konu olan malın, ta ınır yada ta ınmaz olması niteliine
göre yapılan bir ayrımdır.
•

Yatırım Malları Finansal Kiralaması – Tüketim Malları Finansal

Kiralaması;
Finansal kiralama konusu malın niteliinden yola çıkılarak yapılan ayırımıdır.
Tüketim malları finansal kiralaması ile kastedilen dayanıklı tüketim mallarıdır.
•

195
196

“Full – Service-Leas”-“Teil-service-lease “ –“Net – Lease”;

Finansal Kiralama Kanunu, m.25.
ALTOP, a.g.e., s.50-76
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Finansal kiralamaya konu olan mal ile ilgili yükümlülüklerin , hangi taraf
tarafından yapıldıı kriterine dayanılarak yapılan ayrımdır. Yükümlülüklerin tamamını
finansal kiralamayı veren üstleniyorsa full-service, bir kısmı finansal kiralamayı veren,
bir kısmı da alan tarafından karılanıyorsa teil-service, eer tümü finansal kiralamayı
alan tarafından karılanıyorsa net finansal kiralamadan söz edilir.
•

“Full-Service-Lease”-“Second-hand-lease”;

Finansal Kiralamaya konu olan mal daha önce kullanılmı ise ;second hand
(ikinci el) , kullanılmamısa first hand ( birinci el) finansal kiralamadan söz edilir.
•

Short Lease – Long Lease;

Finansal kiralama sözlemesinin uzun vadeli ya da kısa vadeli olmasına göre
yapılan ayrımdır.
•

Revolving-Lease-Term-Lease

Finansal kiralamaya konu olan malın kullanımdan ötürü eskimesi ya da
demode olması durumunda deitirilecei esasına göre yapılan sözleme türü revolving
finansal kiralama, mal sözleme süresince aynı kalacaksa, deitirilmeyecekse term
finansal kiralamadan söz edilir.
•

“Individual-lease”-“Blanket-lease”

Individual finansal kiralamada belirli bir mal hakkında finansal somut bir
sözleme yapılırken , blanket finansal kiralamada bir çerçeve anlama yapılarak, belirli
bir deer belirlenir, bu deer aılmamak kaydıyla sunulan mallardan, finansal
kiralamayı alacak olan istediklerini kiralamakta ve sözleme süresi kiralanan mala göre
belirlenmektedir.
•

Special-lease

Finansal kiralamaya konu olan mal tamamen finansal kiralamayı alınan ihtiyaç
ve istekleri dorultusunda yapıldıı, bu nedenle sözlemenin sonunda sadece finansal
kiralamayı alan tarafından amaca uygun olarak kullanılabilecei durumlarda specieal
(özel) finansal kiralamadan söz edilir.
•

Sale – And –Lease Back
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Kısaca sat ve geriye kiralama eklinde ifade edilen bu sözle me türünde
gelecekteki finansal kiralamayı alan, kendi mülkiyetindeki mali finansal kiralamayı
verene satıp aynı anda onları geri almaktadır. Yani finansal kiralama konusu mal, üretici
olan finansal kiralamayı alan tarafından finansal kiralamayı verecek olan irkete satılır
daha sonra yeni bir sözle me ile geri kiralanır.
•

Personel – Finansal Kiralama

Finansal kiralama ile pek ilgisi yoktur. Ancak ekonomik alanda ve i hayatında
i gücünün kullanımının ödünç veren irket tarafından ücret kar ılıında yatırımcılara ve
kamu tüzel ki ilerine devredilmesi ile kurulan bir sözle medir. Personel finansal
kiralama da söz konusu unsur geçici i çi kiralamasıdır.
•

Uluslararası Finansal Kiralama

Finansal kiralamayı veren ve alan farklı ülkelerde ise uluslar arası finansal
kiralamadan söz edilir.

2.4.4.5 Finansal Kiralamanın Avantajları
Finansal kiralama yöntemi bugün dünyada çok kullanılan bir finansman
metodudur. Finansal kiralama yöntemi yapısı itibari ile bir ortaklık sözle mesine
benzedii için slam ülkelerinde de kullanılan zaten slam ktisadında olan bir
finansman metodudur. Finansal Kiralamanın avantajlarını u ekilde sıralayabiliriz:
•

Finansal kiralama vasıtasıyla salanan finansman, bankaların açmı

oldukları kredilere nazaren daha uzun vadelidir. Finansal Kiralama Kanununun
7.maddesine göre finansal kiralama sözle meleri en az 4 yıl süre ile feshedilemez.
•

Finansal kiralamaya tabi olan malların mülkiyet hakları, kiralayanda saklı

kaldıı için, sözle menin biti süresine kadar satın alınan bedeli üzerinden finansal
kiralama irketinin ‘aktifinde’ yer alacaktır.197 Finansal kiralama vasıtası ile salanan,
irketlerin pasifinde yer almayacaı için borçlarını arttırmayacaktır. Borç/öz kaynak
rasyonunu olumsuz olarak etkileyecei için
kısıtlayacaktır.

197

APAK, a.g.e., s.132.
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irketlerin borçlanabilme imkanlarını

•

Finansal

kiralama vergisel

avantajlar

salar.

Finansal kiralama

Kanununun 30. maddesi ile finansal kiralama sözlemesinin her türlü vergi, resim ve
harçtan istisna olduu belirtilmitir.198 Buradaki en büyük avantajlardan birisi de
KDV’dedir.
•

Finansal kiralama ile salanan finansmanın amacına uygun olarak

kullanılıp kullanılmadıının denetimi ilemini oldukça kolaylatırır.199
•

Finansal Kiralama, bir kira sözlemesi olduu için kira ödeme planı,

kiracı ile kiraya veren arasında anlaarak belirlenir. Bu durumda kiracının nakit
durumuna ve ödeme gücüne göre plan yapılabilmesine olanak tanır.
•

Finansal Kiralama, orta uzun vadeli finansman olanaklarını sınırlı olduu

ülkelerde ve dönemlerde, özellikle orta ve küçük iletmelere uygun koullarda
finansman kolaylıkları temin ederek, finansman olanaklarını geniletir.200 Bu durumda
yeni yatırımları körükledii için finansman arzını artırarak finansman maliyetini
düürür.
•

Teknolojinin süratle gelime sürecinde olması, bilgisayar sektörü bata

olmak üzere bir çok yatırım malının demode olmasına neden olmaktadır. Finansal
kiralama yöntemi ile yatırım araçlarını finanse eden bir giriimci dört yıllık sürenin
dolması ile finansal kiralamaya konu olan yatırım malını sözleme esaslarına dayanarak
finansal kiralamaya verene teslim edebilir.
•
firmaların

Bu finansal yönteminin saladıı bir dier avantaj ise, yatırıma yönelen
yatırımlarının

%

100’e

yakınının

dahi

balangıçta

bu

yöntemle

salanabilmesidir. Buna karın yatırım bankalarının ve Dünya Bankasının saladıı
kredilerle yatırımların %50’sinin öz kaynaklardan salanması gibi bir koul
bulunmaktadır.201
•

Finansal kiralama sözlemesi ile kira tutarının miktarları batan

bilinmektedir. Faiz oranları gibi deiken deil, sabittir.

198

Maliye Bakanlıı, Harçlar Kanunu Genel Teblii, seri:13 (7.6.1986 T. ve 19130 sayılı R.G.); finansal
kiralamanın her türlü vergi, resmi ve harçtan müstesna tutulduu açıklanmıtır. Yanlız sözlemeden doan vergi
deil, noterde tabi olacaı ilemler, tapu siçilinin beyanlar hanesine erhi, gemi siciline erhi de harçtan istisna
edilecektir.
199
ALTOP, a.g.e., s.21.
200
201

ALTOP, a.g.e., s.20.
APAK, a.g.e. s.134.
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•

Kiralayan tarafından kesilen faturaların tamamı kiracı tarafından gider

yazılabilir.
•

Yatırım mallarının dı satımında finansal kiralama önemli katkılar

salayabilmektedir. Bu durumda, dı satımcı üretimini ülkesindeki finansal irketine
satmakta ve dı satımın tüm risklerden kurtulmakta; finansal kiralama irketi de, malı
dıalımcının ülkesinde bulunan ubesi ya da muhabiri aracılıı ile dı alımcıya
ulatırabilmektedir.202
•

Finansal kiralama ile teviklerden yararlanma ve amortisman kolaylıkları

da salanmaktadır. Tevik belgesine balanan yatırımların bir bölümünün de olsa, kira
finansmanı yoluyla gerçekletirilmesi dıalımcıya da likidite kolaylıı salamakta ve
dısatıcıya da –satı kendi ülkesinde ve kendi parası üzerinden yapıldıı için her eyden
önce kur riskinden de korumaktadır.203 Finansal kiralamaya tabi olan malların
amortisman ayırma hakları, finansal kiralama irketleri tarafından yararlanılmaktadır.
Finansal kiralama irketleri vergi avantajlarından fazla yararlanabilmek için kira konusu
mallarda hızlandırılmı amortisman yöntemini uygulamaktadırlar.204
•

Kiralanan bir makine veya donanımın kısa bir süre kullandıktan sonra

ekonomik ömrü tükenmeden yerine yeni teknolojiye dayanan bir bakasının kiralanması
mümkün olduundan, maliyetin bir ölçüde artması da göz önüne alınarak, yeni
teknolojinin ülkeye getirilmesi suretiyle rekabet gücünün salanması ve korunması ile
sanayi yapısının bu yönde ıslah edilmesi mümkün kılınabilecektir.205

2.4.4.6 Finansal Kiralamanın Dezavantajları
Finansal kiralamanın avantajlarının yanında bir de dezavantajları vardır.
Bunlar;206
•

Kiralamaya tabi tutulan malların kullanım açısından serbestlii söz

konusu ise de mal üzerinde yapacaı her türlü deiiklik için kiralayandan izin almak
zorundadır.
202
203
204
205
206

YÜKSEL, a.g.e., s.195
YÜKSEL, a.g.e., s.196
APAK, a.g.e. s.132.
ALTOP, a.g.e., s.31.
APAK, a.g.e., s.136
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•

Yatırım indiriminden yararlanma durumlarında satın alma kiralamaya

göre daha çekici bir durum oluturmaktadır. Firma önemli ölçüde vergi avantajlarından
yararlanır. Kiralama yoluna gidildiinde ise bu avantajlardan yararlanamaz.
•

Yatırıma konu olan mal, enflasyondan ötürü yeniden deerlendirmeye

tabi tutulursa, bundan finansal kiralama veren yararlanır.
•

Kiracı

durumundaki

yatırımcının,

kiralamaya konu

olan

malın

kiralanması içi varlıklarını teminat olarak göstermesi, o firmanın kredi deerliliini
düürmektedir. Ayrıca varlıklarını teminat olarak gösterememesinden dolayı kredi
alabilmesi zor duruma girmektedir.
•

Uzun süreli finansal kiralama sözlemelerinde, bu süre içerisinde

sözlemeyi feshetmek kendisine çok pahalıya geleceinden, finansal kiralamayı alanın
hareket kabiliyeti kısıtlanmaktadır.207
Sözleme süresinin bitiminde,finansal kiralamayı alan malın tüm tedarik
masraflarını ödemesine ramen, onu geri vermek veya düükte olsa, ek bir bedel
ödeyerek kullanmaya devam etmek zorunda kalacak, her durumda uzatma süresinin
sonunda malı nihai olarak geri vereceinden artık deerden yararlanamayacaktır.208

207
208

ALTOP, a.g.e., s.18.
ALTOP, a.g.e., s.20.
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3. BÖLÜM
TÜRK FNANS SSTEM ÇNDE KATILIM BANKALARI

3.1 KATILIM BANKALARININ TÜRKYE EKONOMSNE KATKILARI

Katılım Bankalarının kurulup çalımaya balamasına dein, ülkemizde finans
sisteminin tümü faiz esasına göre kurulup ilemekte idi. Bu nedenle de gerek tasarruf
sahibi gerekse de müteebbis açısından herhangi bir seçim hakkı bulunmamaktaydı. Bu
kurumlar sayesinde; ”Faizle çalıan geleneksel tasarruf kurumlarına inançları
dolayısıyla ilgi göstermeyen, mali kurumlar dıında altın, döviz, gayrimenkul eklinde
veya “yastık altı”nda saklanan fonların ekonominin emrine sunulması salanmıtır.”209
ekil 1:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

209

VURAL Günal “Özel Finans kurumları”, s.45
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ekil 2:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

Katılım Bankaları finansman sıkıntısı içinde olan irketlere sabit bir bedeli
olmayan, karılıı kadar verilecek payla ödenen risksiz bir kaynak salayarak, üretimin
canlanmasına ve dolayısıyla maliyetin dümesine yardımcı olurlar. Böylece maliyet
enflasyonunun frenlenmesine katkı salamı olurlar.
Katılım Bankalarının faiz oranları üzerinde de olumlu etkiler yaptıı
bilinmektedir. Ekonomide faiz oranlarını düürücü ve aaıya doru çekici her eylem ve
giriim fonksiyonel ekonomiye olumlu yönde katkıda bulunur. Katılım Bankaları’nın
esnek fon toplama yöntemleri ve ticarete dayalı finansman biçimleriyle banka sitemine
göre cari faiz oranlarını aaı çekici bir fonksiyon yüklenmektedir. Bu ise ekonomide
yatırımların hacminin artmasına yol açarak, üretilen mal ve hizmetlerin deerini, yani
milli geliri büyütmektedir.210

210

GÜRDOAN Nazif, “Özel Finans Kurumları ve Türkiye uygulaması sempozyumu” s.166
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ekil 3:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil 4:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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Katılım Bankalarının, slam Ülkeleriyle ticaretin geli mesine yaptıkları olumlu
etkiler, özellikle slam dünyasında hızla yayılan Katılım Bankalarının Türkiye’ye
getirecekleri yabancı sermaye yanında mali ili kilerdeki artı

ve yapılacak ortak

yatırımlar da bir nevi Katılım Bankaları’nın ekonomiye dolaylı katkıları olarak ele
alınabilir.211 Ayrıca slam ülkelerinde atıl bulunan kaynakların Türkiye’de ki kaynak
arayı ları için iyi bir fırsat olduu kaçınılmazdır. slam Ülkelerinin üretime olan
uzaklıı, kaynakların deerlendirilmesi ve Türkiye’de mevcut bulunan istihdam açıının
kapatılması için fırsat olduu inkar edilemez bir gerçektir.
Klasik mevduat bankaları bir para alı -veri i içinde yer alırlarken Katılım
Bankaları tamamıyla ticari ürünlerin alım satımına aracılık etme prensibine göre
çalı ırlar. Katılım Bankalarına fon yatıracak hesap sahipleri banka muhasebelerinden
farklı olarak u hususlardan feragat etmek zorundadır.
“Ana para ve” “Sabit gelir” garantisi
Buna kar ılık Ticaret Banka mudilerine kıyasla a aıdaki avantajlar elde
ederler.
- Yatırımın doru yapılmı olması halinde piyasa artlarının üzerinde kâr elde
etme imkanını kazanır.
- Kullandırılan kredilerin piyasa ko ulları nedeniyle

geri dönmemesi

durumunda Katılım Bankası’nın mevduat sahiplerine kar ı ödemeden aciz duruma
dü mesi halinde bankanın kar ılıklar yedek akçesi ve en son sermayesi devreye
girecektir. Bu nedenle mevduat ve krediler ile sermaye arasında bir oran kurulması
teminat fonksiyonu açısından faydalıdır. Uygulama da yeterince
söylemek

u an için gerek piyasa

effaf olduunu

artları gerekse rekabet açısından mümkün

görünmemektedir.
Türkiye’ye ayrılmı

ve ödenmi

sermayelerinden zararın yedek akçelerle

kar ılanmayan kısmı dü üldükten sonra kalan tutardır. Öz kaynak Kurumların ödenmi
sermayeleri ve yedek akçeleri toplamından olu ur yedek akçeler ise Türk Ticari Kanunu
ve ilgili kanunlar ile kurumların ana sözle melerine göre ayrılan ve kurumun üç aylık
hesap özetlerinde görülen yedek akçeler ile yeniden deerlenen fonların toplamından
211

ÖZEL Mustafa, “slam Bankacılıı ve Özel Finans Kurumu”

95

varsa zararın düülmesi sonucunda elde edilen tutardır. uzak kalmalarıdır. Bu durumda
banka yada banka mudisinin herhangi bir zararı söz konusu olmamaktadır.
ekil 5:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil 6:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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ekil 7:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil 8:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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Bankalar kredi verdikleri kaynaın maliyetinin artması durumunda bu artıı
aynen giriimciye yansıtabilmektedir. Zaman da kredileri Katılım Bankalarının faiz
oranları yaptıı bilinmektedir. Ekonomide faiz oranlarını düürücü ve aaıya doru
çekici her eylem ve giriim fonksiyonel ekonomiye olumlu yönde katkıda
bulunur.Katılım Bankalarının esnek fon toplama yöntemleri ve ticarete dayalı
finansman biçimleriyle banka sitemine göre cari faiz oranlarını aaı çekici bir
fonksiyon yüklenmektedir.Bu ise ekonomide yatırımların hacminin artmasına yol
açarak, üretilen mal ve hizmetlerin deerini, tebbirleri almadıı ve düzeltmeleri yaptıı
tespit olduu taktirce bu kurumun Bankalar Kurulunca daimi olarak faaliyetten men
edilmesi mümkündür.
Katılım Bankalarında mevduata açılan ‘’Çek hesabı’’ faizsizdir. Klasik
Bankacılık sisteminde ise bu hesaba faiz ödenmektedir.
Katılım Bankalarının özellikle leasing fonksiyonlarıyla yatırım bankalarına
yapı olarak daha yakın bulunmaktadır. Ancak klasik bankacılıın yatırım ve ihtisas
bankaları, Katılım Bankalarının bazı konularda birletirilirse dahil, bu bankaların faize
dayanan finans sisteminde çalımaları ve mevduat kabul etmeleri yönleriyle onlardan
ayrılmaktadır.

3.2 KATILIM BANKALARININ YAKIN KURUMLARDAN AYIRT
EDLMES
Katılım Bankalarının benzer kurumlar ile karılatıracak olursak bunların
benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya konması ile kavram daha iyi açıklanmı
olacaktır.

3.3 MEVDUAT BANKALARINDAN AYIRT EDLMES
Teknolojinin ba döndürücü bir hızla ilerledii ve global bir dünya anlayıının
önem kazandıı günümüzde, bankalar teknolojinin tüm olanaklarını bünyelerine dahil
ederek hizmet alarını gelitirmektedirler. Kukusuz tüm bu gelimelere Katılım
Bankalarının seyirci kalması beklenemez. Para hareketlerinin çok hızlandıı ve bu
hızlılıın giderek önem kazandıı günümüzde çok tartıılan bir konu olan mevduat
bankalarla olan benzerlikleri ve farklılıkları unlardır:
98

3.3.1 Benzerlikler
Katılım Bankaları ile Mevduat Bankaları hukuki olarak kurulu ları farklı olsa
da verdikleri hizmetler ister istemez benzer olmaktadır. Katılım Bankaları da aynen
mevduat bankaları gibi mevduat toplamakta, fon kullandırmakta, havale, EFT, transfer
i leri yapmakta, çek, poliçe, emre muharrer senet düzenlemekte, kredi i lemleri
yapmakta, teminat mektubu vermekte, ithalat-ihracat i lemleri gibi kasik bankacılık
i lemlerini yapmaktadırlar. Katılım Bankalarına açılan katılım hesaplarından elde edilen
kâr payları, bankaların mudilerine vermi oldukları faiz gelirleri gibi aynı oranda vergi
kesintisine tabi tutulmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu212 ile sahibinin ticari,
zirai veya mesleki faaliyeti dı ında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen
deerlerden müte ekkil dolayısıyla elde ettii kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar
menkul sermaye iradıdır (m.75). Görüldüü üzere kanun, her iki kurulu unda
mudilerine vermi oldukları artı deerleri menkul sermaye iradı olarak kabul etmi ve
vergileme açısından fark gözetmemi tir. Maddenin devamında kaynaı ne olursa olsun
menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek hususlar belirtilmi tir.213
Katılım Bankaları "kâr ve zarara katılma" adı altında açılan katılma hesapları
da bankalardaki vadeli hesaplar gibi aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık gibi çe itli vade
gruplarına ayrılmı tır.
Katılım Bankaları da mevduat bankalarındaki gibi cari hesaplar ve katılma
hesapları yolu ile toplamı oldukları mevduatın belirli yüzdesini kasalarında ve Merkez
Bankası nezninde bulurdurmak zorundadırlar.214
Mevduat bankaları gibi anonim

irket

eklinde kurulurlar ve ödenmi

sermayeleri 6 trilyondan az olamaz.

212
213
214

6/1/1961 T. ve 10700 sayılı R.G.
Bkz. G.V.K. m.75/2.

Ba kanlık Hazine ve Dı Ticaret Müste arlıının yayınlamı olduu Özel Finans Kurumlarının Kurulması
Hakkında 25.2.1984 T. ve 18323 sayılı R.G'de yayınlanarak yürürlüe giren Teblii ve Özel Finans Kurumlarının
Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı Kararname Eki Karara li kin Tebli m. 17 cari hesaplarda biriken fonların
kullanım yerlerini belirtmi tir. Buna göre bu hesaplarda biriken fonların, asgari yüzde 4'lük kısmı nakit olarak kasada
veya ticari bankalarda, dier bir yüzde 20'lik kısmı Merkez Bankasının belirleyecei likit menkul deerler veya nakit
cinsinden Merkez Bankasında tutulmak zorundadır. Söz konusu oranlar Merkez Bankasınca dei tirilebilir. (TCMB
Teblii m. 10) Daha sonra 27/1/1995 T. ve 22184 sayılı R.G.'de yayınlanan 4 no.lu tebli ve 21/3/1984 T. ve 18348
sayılı R.G.'de yayınlanan 1 no.lu tebli ile bu oranlar dei tirilmi tir. 26/(11/1997 T. ve 28182 sayılı R.G.'de
yayınlanan Özel Finans Kurumları Hakkında 5 no.lu Tebli ile bu hadler yine dei tirilmi tir. Merkez Bankası
nezdinde tutulacak blokaj oranları cari hesaplar için %15 ve katılma hesapları için %6 olarak belirlenmi tir. Kasa ve
bankalarda bulundurulacak nakit oranı da %6 olarak tespit edilmi tir.
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Kurulabilmeleri Bakanlar Kurulunun izniyle mümkün olmaktadır.215
Organları da Mevduat Bankalarında olduu gibi genel kurul, idare meclisi ve
denetleme kuruludur.216
Katılım Bankaları; katılım hesapları ve cari hesaplar olarak iki ekilde hesap
açılabilir. Mevduat Bankaları da cari hesaplar ve vadeli hesaplar olarak hesap
açılabilmektedir. Bu balamda Katılım Bankaları cari hesap müterilerine faiz veya kâr
payı vermemektedirler.217 Bankalar ise cari hesap müterilerine düük bir yüzde ile faiz
vermektedirler.

3.3.2 Farklılıklar
Mevduat Bankaları para, Katılım Bankalır mal ticareti üzerine sistemlerini
kurmulardır.218 Mevduat Bankaları ticaret amacıyla mal alım satımı yapmaları
Bankalar Kanununun 49. ve 50. maddeleri ile yasaklanmı bulunuyor. Katılım
Bankaları ise ticari her nevi malın alım satımını yapabiliyorlar.219 Mevduat Bankaları
krediye ihtiyacı olanlara teminat karılıı kredi temin eder. Katılım Bankaları ise, yine
teminat karılıı olmak üzere, ortaklık prensibini esas alarak müterilerine fon
kullandırır. Yani toplamı oldukları mevduatı belirli fon kullandırma yöntemleri
dahilinde kullandırırlar. Katılım Bankaları dört ekilde fon kullandırıyor. Bunlar ileride
daha detaylı incelenecek olan kısa vadeli üretim destei (pein alım-vadeli satı),
finansal kiralama (leasing), mal karılıı olan vasaikin alım-satımı yolu ile fon
kullandırma ve proje bazında kar/zarar ortaklııdır.220 Fon kullandırma yöntemlerinde
bir mal satın alınıp, belirli bir kâr payı da eklenerek müterilere satılıyor. Kısacası
bankalar nakit kredi kullandırırken, Katılım Bankaları nakdi kredi kullandırmıyor.
Kaynak toplamadaki farklılıkları ise öyle özetleyebiliriz; bankalar vadeli ve
vadesiz TL ve döviz tevdiat hesapları açarak kaynak toplarlar. Mevduat Bankaların
müterilerine verecei getiri batan bellidir. Ancak Katılım Bankaları, cari hesaplara bir

215

Kurumlar, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar. Bkz. Özel Finans Kurumlarının kuruluuna ilikin Bakanlar
Kurulu izni (ek 2) ve Müstearlık Teblii m.5.
216
Müstearlık Teblii, m. 10,11,12,13.
217
218
219
220

Müstearlık Teblii, m. 2,15,16,17
ÖZSOY, a.g.e., s.190
27.12.1997. T. ve 10573-5295 sayılı Dünya Gazetesi.
AKYÜZ Osman, “Özel Finans Kurumları ve Bankacılık Sektörü”, Global Gazetesi, 8.05.1997.
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getiri vermemektedirler. Katılım hesaplarına da belirli bir getiri garantisi vermedikleri
gibi ana paraya da bir garanti vermezler (ortaklık prensibi geçerlidir).
Mevduat bankaları tüm mevduatlar ve mevduatlar dı ı kaynaklar için yüzde 14
oranında disponibilite tutmak zorundadırlar. Katılım Bankaları ise kaıt (hazine bonosu
ve tahvil) alım satımı yapmadıkları için disponibilite tutma gibi bir yükümlülükleri
yoktur. Mevduat Bankaları ayrıca TL mevduat için yüzde 8, döviz mevduatları için de
yüzde 11 munzam kar ılık ayırmak durumundadırlar.221 Katılım Bankaları da ise bu
durum,222 Türk Lirası cari hesaplar ve katılma hesapları toplamı için %8, yabancı para
cari ve katılma hesapları için ise %11 olarak blokaj oranı ön görülmü tür. Yapılan son
dei iklik223 ile bu farklılık giderilmeye çalı ılmı tır.
Vadeli ve vadesiz cari hesaplar açısından kar ıla tırıldıklarında; bankalardaki
cari hesaplar mevduatın büyük bir bölümünü olu tururken, Katılım Bankalarında bu
oran %5'ler civarındadır.224
Mevduat Bankaları, aırlıklı olarak cari hesaplara dayalı olarak çalı ırlarken,
Katılım Bankaları kâr ve zarar ortaklıı eklinde yatırım bankalarına benzer bir ekilde
çalı ırlar.
Mevduat Bankaları ancak i tirak yolu ile finansal kiralama i lemi yapabilirler.
Kendi bünyelerinde finansal kiralama departmanı kurmaları mümkün deildir. Ancak
bankaların sermayesinin tamamını ellerinde bulundurabilecekleri i tirakleri eliyle
finansal kiralama i lemlerini yürütmelerinde hiçbir engel yoktur.225 Katılım Bankalarına
ise böyle bir kısıtlama getirilmemi tir. Kendi yapılar içinde finansal kiralama
departmanı kurabilmektedirler.
Mevduat Bankaların edinebilecekleri gayri menkullerin kayıtlı deeri öz
kaynaklarının yarısını a amazken, bu sınır Katılım Bankalarına uygulanmamaktadır .226
Vergi Usul Kanunun 281. ve 285. maddeleri gerei mevduat bankaları,
bankerler ve sigorta irketleri, senetli ve senetsiz alacak borçlarını tasarruf deeri ile
deerlerler, alacak ve borçlarını Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya
221
222
223
224
225
226

27.12.1997. T ve 10573-5295 sayılı Dünya Gazetesi.
Bkz. 16 no’lu dipnot
6/1/1998 T. ve 23515 sayılı R.G.
ÇLLER Tansu, ÇZAKÇA Murat, “Türk Finans Kesiminde Sorunlar ve Reform Önerileri”, s. 84, stanbul, 1989
KÖTEL Argun, “Kar ıla tırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama”, s. 79, stanbul-1991
27.12.1997. t. ve 10573-5295 sayılı Dünya Gazetesi.
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muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle de erleme günü kıymetine icra ederler.
Dolayısıyla söz konusu kurumlara, reeskont uygulaması yönünde bir ihtiyarilik
tanınmamı tır. Ancak Katılım Bankaları adı geçen maddeler içerisinde sayılmamı tır.
Yani Katılım Bankaları reeskont uygulaması bakımından bir zorunlulukları yoktur.227
Banka yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetçileri, genel müdür ve
yardımcılarının yemin etme zorunlulu u olmasına ra men Katılım Bankalarında ise bu
konuda bir yükümlülük yoktur. Ayrıca Katılım Bankaları, mevduat bankalarından farklı
olarak, birinci dereceden imza yetkisine sahip görevlilerin mal beyanı zorunlulu u
bulunmamaktadır.228
Mevduat Bankaların bir takvim yılında 10 adedin üzerinde ube açması Hazine
Müste arlı ının iznine tabi ve ubeler için ek kaynak söz konusu de ildir. Katılım
Bankaları ise bir yılda en fazla üç ube açabilirler. Daha çok ube açmak isteyen
Katılım Bankaları Hazine Müste arlı ına ba vurması gerekir ve bir yıl içinde en fazla
10 ube açabilirler229.
Katılım Bankaları çalı ma prensipleri gere i ticari bankacılık kesimine
gerçekte bir rakip de il, kurumu ve araçları ile giderek çe itlenen mali sistemimizin
tamamlayıcı bir unsurudur.230

227
228
229
230

KELLEC O LU M.Aykut, “Özel Finans Kurumlarının Vergilendirilmesi, Vergi Sorunları”, s. 84, Eylül 1995
DE ER enay, a.g.e., s.64.
27.12.1997. t. ve 10573-4295 sayılı Dünya Gazetesi.

BÜYÜKDEN Z Adnan, “Mali Sektör Yasa Tasarısı ve Özel Finans Kurumları”, 1.05.1998 T. Yeni afak
Gazetesi
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ekil 9:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil 10:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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ekil 11:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil: 12

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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ekil 13:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

3.4 “SLAM BANKASINDAN” AYIRT EDLMES
Nasıl tarihsel bir süreç sonucunda ve toplumun ihtiyaçları dahilinde banka
kavramı ortaya çıkmı ve vazgeçilemez ekonomik kurulu lar olmu sa, slam bankacılıı
da aynı yolu izleyerek ortaya çıkmı tır. Eer slam bankaları 20. yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkmı

olsalardı, slam toplumlarının yakla ık 1400 yıl boyunca

bankalar olmadan ekonomik ya amlarını nasıl düzenledikleri sorusu ile kar ı kar ıya
kalmamız kaçınılmazdır231. Bu döneme kadar slam toplumlarında para vakıfları ve i
ortaklıkları bankaların i levlerini görmü lerdir.232 slam bankacılıı ekillenmeye ve
uygulanmaya ba lamı ve geli me göstermi tir. Uygulanan ve giderek geli me gösteren
231
232

ÇLLER, ÇZAKÇA, a.g.e, s.73.
ÇLLER, ÇZAKÇA, a.g.e, s.73.
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bu bankalar, ülkemiz mevzuatında da belirli bir yer edinmi tir. Olu turulan her yeni
sistem ya da olu um uygulamada farklılıkları da beraberinde getirir. Farklılıı ise,
toplumun ekonomik, sosyal yapısı ve günün gereksinimlerini belirler. Bu bankalar da
ülkemiz mevzuatına girmi ve ekillenmi lerdir.
Katılım Bankaları kurulması daha çok Arap ülkelerinden Türkiye'ye sermaye
çekmek ve ülkemizde yeni i

alanları açmak ve yatırımlar yapmak amacına

yöneliktir.233 Nitekim ilk kurulan Katılım Bankaları da Arap sermayeli olduunu
görmekteyiz (Albaraka Türk, Faisal Finans gibi).
Katılım Bankaları slam Bankacılıının bir uzantısı olarak kabul ettiimize
göre öz olarak aynıdırlar. Ancak Katılım Bankaları Arap ülkelerindeki rejimden farklı
bir ortamda kurulmu olduklarından, ekonomik ve sosyal yapının farklı olmasından
ötürü bazı farklılıklara uramaları doaldır.
Mudilerine faiz veya sabit bir gelir salama yerine, onların Kuruma ortak
edilmesini amaçlayan Katılım Bankaları, slam Bankalarının uyguladıı mü areke
esasına234 dayanmaktadır. Mudilerinden mü areke esasıyla fon toplayacak olan Katılım
Bankaları dier metotlarla birlikte yine mü areke esasıyla fon kullandırmayı
amaçlamaktadırar. Mü arekede ortaklardan her biri, i in yapılmasına katılmayanlar da
dahil olmak üzere, kârdan önceden anla ılan oran üzerinden pay alırlar. slam
bankalarında kullanılan bu yöntem, Katılım Bankaları uygulamasında mü areke'ye
sınırlı ekilde yer verilmi . Katılım Bankaları ancak kendi öz sermayesi ile bu tür
ortaklıklar kurabilmektedir.235
slam bankalarındaki cari hesaplarla, Katılım Bankalarında açtırılan cari
hesaplar arasında herhangi bir fark yoktur. Bununla beraber slam bankalarında yer alan
meblalarının seviyesi dü ük tutularak kolayca açtırılabilen ve ki ilerde tasarrufu
te viki amaçlayan tasarruf hesapları Katılım Bankalarında yer almamaktadır.236
Katılma hesapları ise slam bankalarının kullandıı mü areke metodunun
prensiplerini ihtiva etmektedir.237 Katılım Bankalarının Katılma hesaplarının i letilmesi

233
234

TUNCER, a.g.e., s.122

Mu areke; tarafların ve sermayelerin koydukları kar elde edip bunu payla mak amacı ile kurulan
irketlerdir.(ÖZSOY, a.g.e., s.158)
235
UÇAR, a.g.e., s.138.
236
237

ÖZSOY, a.g.e., s.160.
ÖZSOY, a.g.e., s.161.
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neticesinde, doacak kârdan veya zarardan alacaaı pay yüzde 20'den çok olamaz.238 Bu
durumda Katılım Bankalarının yüzde 20'lik kâr veya zarar payının kuruma, yüzde 80'lik
bölümünü ise fon sahiplerine daıtmaktadırlar. Bu uygulama ekli kâr payla ımı esası
dahilinde mü areke'ye uygun iken zararın payla ımında uygun deildir, kâr payla maya
zarar ise sarmayeye tabidir.239
Katılım Bankalarının finans metotlarında mü arekenin prensipleri hakimdir.240
Fon kullandırma yöntemleri slam bankacılıındaki yöntemler ile aynıdır. Çünkü temel
felsefe ortaklık prensibidir. Kullanılan yöntemler aynıdır ancak isimlerinde bir uyarlama
söz konusudur. Örnei murabaha olarak adlandırılan fon kullandırma yöntemi, vadeli
satı (üretim destei salama) yolu ile fon kullandırmadır.
Günümüzün ekonomik ko ullarında Katılım Bankalarının üretim destei
metodunu daha çok kullandırdıkları görülmektedir. Kâr ve zarara katılma yöntemi slam
bankacılıının ruhuna daha uygun olmasına ramen piyasa artları sebebiyle241 kısa
vadeli ve getirisi daha yüksek olan üretim destei yöntemi tercih edilmektedir.

3.5 ANONM RKETLERDEN AYIRT EDLMES
Katılım Bankalarının anonim irket eklinde kurulmak zorundadır. Katılım
Bankalarının asgari 5 tanesi kurucu ortak olmak üzere en az 100 ortaklı bir anonim
irket eklinde kurulmaları ve ödenmi sermayeleri toplamının da 5 milyar TL'den az
olmaması

art ko ulmu tur.242 Yapılan son dei iklikle bu mebla yükseltilerek

ödenmi sermayelerinin 6 trilyondan az olmaması hükme balanmı tır.
Türk Ticaret Kanunu 269-474 maddelerinde anonim irketi düzenlemi ve 269.
madde de anonim irketin tamını öyle yapılmı tır; bir ünvana sahip, esas sermayesi
muayyen ve paylara bölünmü olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlıı ile,
ortakların sorumluluu, taahhüt etmi oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan irkettir.

238

25/02/1984 T. ve 18323 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüe giren Ba bakanlık Hazine ve Dı Ticaret
Müste arlıının Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı Karara li kin Teblii, m.19.
239
ÖZSOY, a.g.e., s.162.
240
241

ÖZSOY, a.g.e., s. 172.

Burada piyasa artları ile kastedilen, uzun vadeli para kullandırılmasının ekonomik yapının durumu göz önüne
alındıında risk ta ıması, bu yöntemin daha ziyade ihracatın finansmanın da kullandırılması sonucu geri dönü ünün
gecikmesi, bankaların vermi oldukları faiz oranlarının gerisinde kalmama endi esi, her eyden önce bu yöntemin
güven esasına dayalı olmasıdır.
242
27/1/1998 T. ve 23243 sayılı R.G. ile yayımlanan 18 no'lu Tebli.
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3.6

ÖZEL

FNANS

KURUMLARININ

TÜRK

MAL

SSTEM

ÇNDEK YER
Türk mali sistemine 1985 yılında giren Katılım Bankalarının mali sistem içinde
payını incelemeden önce, mevduat bankacılıı sektörünü ele almak yararlı olacaktır.

3.6.1 Türkiye'de Bankacılık Sektörü
Bankacılık sektörünü incelemeyi, uzun yıllar içinde en hareketli yıl olarak
ortaya çıkan 2001 yılındaki durumlarını 2000 yılına göre kıyaslayarak yapacaız. 2001
yılı; Türk Bankacılık sektöründe kamu bankaları ve Tasarruf Mevduat Fonu
bünyesindeki bankaların küçüldüü ve onların piyasa paylarının krizden sa salim
kurtulanlara aktarıldıı, yabancı bankaların ana oyuncular olarak sahneye çıktıkları bir
yıl olmu tur.243 30 Eylül 2001 itibariyle ülke çapındaki 7335244 ubeleriyle bankaların
toplam adedi 68'dir.245 Eylül 2001 sonunda toplam aktifler içinde ticaret bankalarının
payı, 1 puan dü erek yüzde 95 olarak gerçekle mi tir. Bu grupta yer alan kamusal
sermayeli bankaların payı 6 puan azalarak yüzde 27'e, özel sermayeli bankaların payı
ise, 4 puan azalarak yüzde 50'ye gerilemi tir. Fona devredilen bankaların payı 9 puan
artarak yüzde 12'ye, yabancı bankalar ile kalkınma ve yatırım bankalarının payları ise
1'er puan artarak sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5'e yükselmi tir. Toplam mevduatın
daılımında, kamusal sermayeli bankaların payı 8 puan artarak yüzde 54'e, fondaki
bankaların payı 3 puan artarak 13'e, yabancı bankaların payı ise 1 puan artarak yüzde
4'e yükselmi tir. Toplam krediler içinde, kamusal sermayeli ticaret bankalarının payı 8
puan dü ürek yüzde 18'e gerilemi tir. Özel sermayeli ticaret bankalarının ve fondaki
bankaların payları 2' er puan artarak sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 4'e yabancı bankaların
payı bir puan artarak yüzde 4'e, kalkınma ve yatırım bankalarının payı ise 3 puan artarak
yüzde 12'ye yükselmi tir.
Sektördeki ilk be bankanın sektör, aktif payı yüzde 48, mevduat payı yüzde
51, kredi payı ise yüzde 43 olmu tur. lk on bankanın ise sektör aktif payı yüzde 68.
mevduat payı yüzde 72, kredi payı yüzde 68 düzeyinde gerçekle mi tir. lk be
243
244

PARSONS Nick, “Winners and Losers", Emerging Markets Investor”, Volume 8, s. 36-37, June 2001

http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/3%20 aylik/eylul2001/banka/Sube-personel/20daılımı.xls (Türkiye Bankalar
Birlii)
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bankanın aktif payları hemen hemen aynı kalırken, mevduat ve kredi paylarında artı
görülmektedir.

3.6.2 Katılım Bankaları Sektörü
Türkiye'de halen 4 adet Katılım Bankası mevcuttur; Albaraka Türk Katılım
Bankası A. ., Türkiye Finans Katılım Bankası A. ., Bank Asya Katılım Bankası A. .,
ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A. . Bu Katılım Bankalarından Albaraka Türk ve
Kuveyt Türk dı ındakiler %100 yerli sermayeli kurumlardır. Zamanında Katılım
Bankaları sektörünün en büyü ü olan hlas Finans Kurumunun bankacılık izninin 11
ubat 2001'de kaldırılması ile Katılım Bankaları sektöründe, hlas Finans Krizi diye
bilinen bir kriz ortaya çıkmı tır. 2000 sonunda Katılım Bankaları sektörünün toplam
mevduat hacmi 3.1 Milyar dolar düzeyindeyken, güven bunalımından kaynaklanan bu
kriz boyunca Katılım Bankaları, mevduatlarının %50-55'lik kısmını kaybetmi lerdir.
Sadece hlas Finans'ın mevduat hacmi 1.1 milyar dolardan fazla idi. Katılım Bankaları
sektörüne

bankalardaki

Tasarruf

Mevduat

Sigortası

benzeri

Güvence

Fonu

getirilmesiyle güven ortamı kısmen olu maya ba lamı ve çekilen fonların bir kısmı
tekrar Katılım Bankaları sektörüne dönmeye ba lamı tır.

245
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Tablo 1: Katılım Bankaları Sektörü
Katılım Bankaları Genel Bakı (Aralık 2006)
ube
Kurum Adı

Mevduat Hacmi
(Bin YTL)

Toplam
Mevcuat çinde
%

ube Sayısı

Personel Sayısı

(Mayıs 2007)

(Mayıs 2007)

Ba ına
Persone
Mayıs
2007

Albaraka

63

1,336

22.2

80

1,554

19.4

31,637,195.00

27.4

106

2,759

26.0

Finans

34,899,417.00

30.2

124

2,355

TOPLAM

115,464,792.00

100

373

8,004

Türk

23,270,044.00

20.2

Kuveyt Türk

25,658,136.00

Bank Asya
Türkiye

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birli i (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.

ekil 14: Sektör Pazar Payları

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birli i (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.
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21.2

19.0
21.5

ekil/Tablo 15:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil/Tablo 16

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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ekil/Tablo 17:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil/Tablo 18:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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ekil/Tablo 19:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil/Tablo 20:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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ekil/Tablo 21:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

ekil/Tablo 22:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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Tablo 2:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)

Tablo 2:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
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3.7 KATILIM BANKALARININ KARILATII SORUNLAR
Katılım Bankaları

en ba ta gelen sorunu fazla sermaye ile kurulan

sermayesinin

sınırı

bu

a an

kısmının

ödeme

artları

kurumların

müste arlıkça

ayrıca

belirlenmesidir. Bu durumda asgari ödenmi sermaye yukarıda izah edilen kurallara tabi
olacak, fazlaya ait usulleri müste arlık belirleyecektir.
Katılım

Bankalarında

mevduata

açılan

‘’Çek

hesabı’’faizsizdir.Klasik

Bankacılık sisteminde ise bu hesaba faiz ödenmektedir.
Bankalar Kanunu’nun 21.ci maddesine göre bankaların yönetim kurulları 5
ki iden az olamaz. Katılım Bankalarının yönetim kurulları genel kurulca seçilmi 7
ki iden olu ur.
Katılım Bankalarının özellikle leasing fonksiyonlarıyla yatırım bankalarına
yapı olarak daha yakın bulunmaktadır. Ancak klasik bankacılıın yatırım ve ihtisas
bankaları, Katılım Bankalarının bazı konularda birle tirilirse dahil,bu bankaların faize
dayanan finans sisteminde çalı maları ve mevduat kabul etmeleri yönleriyle onlardan
ayrılmaktadır
Katılım Bankaları Bankalar gibi genel kurul yönetim kurulu denetleme kurulu
ve genel müdür gibi yönetim organlarına sahiptir.
Özel mevzuatta yer alan ve cezai kovu turmayı düzenleyen hükümler Bankalar
Kanunu ile benzerlik arz etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir
fark vardır. Bankalar Kanunu ile suç hlas edilebilir ve cezaları belirlene bilir. Suçların
ve cezaların kanilii ilkesi gereince kararname ve dier mevzuatta suç ve ceza hlas
edilemez.

Nitekin

Bankalar

Kanunu

on

üçüncü

bölümü

cezai

hükümleri

düzenlemektedir.
Bankaların bütün mevduatları açısından ve kullandırılan kredinin dönmemesi
durumunda söz konusu olan öz kaynaın teminat özellii Katılım Bankası topladıı
fonların yalnızca küçük bir kısmını olu turan cari hesaplar için aynen geçerlidir.
Katılma hesaplarında kâr ve zarara ortak olunması nedeniyle teminat ihtiyacı sadece bu
hesaplar da toplanan fonların kullanıldıı yerden herhangi bir nedenle dönmemesi ve
bunda kurumun kusurlu veya kısıtlı olmaması ya da dönmemesine ramen Katılım
Bankası bunu kötü niyetle hesap sahiplerine yansıtmaması halinde kendisini
gösterecektir. Kısaca, ana para garantisi sadece cari hesapta vardır. Katılma
116

hesaplarında ise böyle bir garanti söz konusu olmadıından ancak kötü niyet veya kusur
halinde teminata ihtiyaç olacaktır.
Özel mevzuatta yer alan ve cezai kovu turmayı düzenleyen hükümler Bankalar
Kanunu ile benzerlik arz etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir
fark vardır. Bankalar Kanunu ile suç hlas edilebilir ve cezaları belirlene bilir

3.8 KURUMUN TASFYES
3.8.1 Genel Olarak Sona Erme
Katılım Bankası’nın sona ermesi bir Anonim Ortaklık olmaları nedeniyle her
eyden önce Ticaret Kanunu genel kurallara tabidir. Ancak kurumların özel
niteliklerinden kaynaklanan sebeplerle farklı bazı durumlarda söz konusu olabilir.
Bankalar Kanunu, Bakanlar Kurulunca Katılım Bankası ile ilgili olarak yetki
veren 96. maddesinin metninden anla ıldıına göre, Bakanlar Kurulunun kurumların
sona ermesine ili kin düzenleme yetkisi yoktur. Zira sadece kurulu , faaliyet, organlar
ve tasfiye ile ilgili konularda düzenleme yapma yetkisi verilmi bunların di indaki
konularda Türk Ticaret kanunu ve ilgili dier kanunların uygulanacaı belirtilmi tir. Bu
nedenle kurumların sona ermesi ile ilgili olarak özel mevzuatta bir düzenleme
yapılmamı tır.
Katılım Bankası faaliyetleri ve faaliyetlerinin sona ermesi ile ilgili konularda
özel düzenlemeye muhtaç olmakla birlikte, bir Anonim Ortaklık olarak kurulmu ve
özellikle sona erme konularında genel düzenlemenin çok fazla dı ına ta maya muhtaç
deildir. Nitekim bunların tasfiyeleriyle ilgili özel düzenleme yapılmasına ramen
Banka Anonim Ortaklık sona ermesi genel hükümlere bırakılmı tır.
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3.8.2 Sona Erme Sebepleri
3.8.2.1 Sürenin Dolması
Katılım Bankası Anonim Ortaklık esas sözlemesinde kurumun belirli bir süre
(yıl,devre,belli bir tarih veya dier bir belirleyici usul)sonra sona erecei yazılı olabilir.
Bu durumda Ticaret Kanunu 434/1-1 gereince belirli sürenin dolması ile kurum
kendiliinden sona erer. Faaliyetlere devam etmek suretiyle süre sınırsız duruma
getirilemez.Ancak esas sözlemeye sürenin sona ermesi halinde nasıl bir yol takip
edilecei yolunda bir hüküm konulabilir.
Anonim Ortaklık Ticaret Kanunu 434/1,2’ye göre kendiliinden sona erdiini
kabul etmek gerekir.
Öte yandan yukarıdaki hükümlere göre faaliyet iznini almı olan kurumun
faaliyet göstermesinde sonradan sakınca görülmesi halinde Merkez Bankasının da
görüü alınarak Müstearlıın talebi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kurumun bütün
tekilatının veya bazı ubelerinin daimi veya geçici olarak faaliyetten men olunması
mümkündür.
Bakanlar Kurulunun kurumun tamamen ve daimi olarak faaliyetten men
edilmesine karar vermesi halinde de bu idari ilemin kesinlemesi üzerine artık
kurumun maksadının elde edilmesi imkansız hale gelecektir. Bu nedenle infisah
ettiinin kabulü gerekir.
Buna benzer bir durumda Bakanlar Kurulu Kararnamesi 12. ve Babakanlık
Teblii 32.de yazılı sonuçlarının ortaya çıkması halinde kendini gösterir. Müstearlık
veya Bankanın yapacaı denetlemeler sonucunda bir Katılım Bankası mevzuat ve
iletme amaç ve ilkelerine aykırılıın tesbit edilmesi halinde,verilecek uygun süre içinde
bu aykırılıı gidermek üzere gerekli tedbirlerin alınmadıı ve düzeltmelerin yapılmadıı
belirlendii taktirde, kurum Bakanlar Kurulunca geçici veya daimi olarak faaliyetten
men olunabilir.Bu ekilde faaliyetten daimi men kararının kesinlemesi halinde de artık
kurumun maksadının elde edilmesinin imkansız hale geldiinin ve bu nedenle infisah
ettiinin kabulü gerekir.
Ticaret Kanunu 434. maksadın elde edilmesinin imkansız hale gelmesini
infisah sebebi saydıından faaliyet izni devam eden bir kurumun itigal konularından
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birinin veya bazılarının herhangi bir nedenle imkansız hale gelmesi durumunda infisah
söz konusu olamaz.

3.8.2.2 Sermayenin Üçte kisinin Yitirilmesi
Ticaret Kanunu 434/1-3’e göre Katılım Bankası Anonim Ortaklık esas
sermayenin üçte ikisinin yitirilmesi halinde genel kurulca sermayenin tamamlanmasına
veya kalan üçte bir ile iktifaya karar verilmedii taktirde irket infisah eder. Ancak bu
infisah sebebi Katılım Bankası için istisnaidir. Zira sermayenin üçte ikisini yitiren bir
kurumun mali durumu faaliyete devama yetmeyecek kadar kötü demektir. Bu durumda
infisahtan önce yetkili mercilerce faaliyetten men kararı verileceinden bu ihtimal hayli
zayıftır.

3.8.2.3 Pay sahiplerinin Sayısının Asgari Sınırın Altına Dümesi
Ticaret Kanunu 434/1-4’e göre pay sahiplerinin bein altına dümesi halinde
Anonim Ortaklık infisah eder.
Ticaret Kanunu düzenlenen Anonim Ortaklık ortak sayısının alt sınırının be
kii olmasına ramen, Katılım Bankası Babakanlık Teblii3’e göre en az 100 ortaklı
bir Anonim Ortaklık olarak kurulmak zorundadır. Özel mevzuatta ortak sayısının
100’den aaı dümesi halinde bunun sonucunun ne olacaı belli deildir.
Özel mevzuattan açıkça anlaılmamakla birlikte Babakanlık Teblii 32’deki
“mevzuat ve iletme amaç ve ilkelerine aykırı durum” ibaresi geni yorumlanmak
suretiyle ortak sayısı ile ilgili sınırlayıcı hükmün ihlalinin mevzuata aykırı durum olarak
kabul edilmesi ve bu durumda aynı maddedeki tedbirlerin alınması mümkündür.Bu
tedbirlerde sonuçta kurumun devamlı veya geçici olarak faaliyetten men edilmesi
eklinde belirlenecektir.
Sonuç olarak ortak sayısının 100’den aaı dümesi baımsız olarak dorudan
bir infisah sebebi deildir.
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3.8.2.4 Katılım Bankasının flasına Karar Verilmi Olması
Özel mevzuatta kurumların iflasi ile ilgili özel bir düzenleme olmadıına göre,
herhangi bir Anonim Ortaklık iflası ile ilgili bütün hükümler uygun dütüü ölçüde
Katılım Bankasında da uygulanacaktır.
Bankalar Kanunu sisteminde ise, 68, 69, 72. maddelerde yer alan özel
hükümlerle kısmen genel düzenlemelerden uzaklamıtır. Katılım Bankası özel
mevzuatında bu yolda düzenleme yapılmamı olması mevzuatı hazırlayanların
kurumların ticari irketlere mi yoksa bankalara mı yakınlatırılması gerektii yolundaki
kararsızlıklarından ileri gelmektedir.
Bu kararsızlık birer güven kuruluu kabul edilen ve mali piyasaların aracı
kurululardan olan Katılım Bankası sorumluluklarının geniletilmesı ve faaliyetlerinin
özelliine adapte edilmesini engellemektedir. Örnek olarak; bu konuda özel mevzuatta
bir hüküm bulunmaması nedeniyle, Bankalar Kanunu 69’da yer alan ve bankaların mali
durumunun bozulmasına veya iflasına sebep olan etkin ortaklarının veya idarecilerinin
iflaslarına karar verilebileceini düzenleyen kuralın Katılım Bankası uygulanmasına
imkan olmadıından kurum idareci ve ortaklarının ahsi sorululuu bankalara göre daha
dar çerçevelidir.

3.8.2.5 Kurumların Esas Sözlemesinde Gösterilen Sebepler
Kurumların esas sözlemelerinde kanunda yazılı sona erme sebepleri dıında
infisah sebepleri öngörmelerini engelleyen böyle bir sebebin gerçeklemesi halinde
kurum infisah eder.

3.8.2.6 Kurumların Birlemesi
Özel mevzuatta birleme ile ilgili bir hüküm mevcut olmamakla birlikte
mevzuatın genel çatısından, bu konuda da kurulu kararını veren makamın izni gerektii
sonucu çıkarılabilmektedir. Birleme halinde tasfiyesiz infisah söz konusu olacaktır.
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3.8.3 Cari Hesapların Tasfiyesi
Tasfiye haline gelen kurumun satı deerine göre deerlenerek çıkarılan ilk
envanteri ve tasfiye bilançosuna göre belirlenen mevcut sermayesi ve ihtiyatları
karılıı aktifleri ile cari hesaplar karılıı aktifler ilk önce cari hesaplardan doan
yükümlülüklerin karılanmasına tahsis olunur. Cari hesapları incelerken ayrıntılarıyla
gördüümüz gibi bu hesaplar dolayısıyla hesap sahiplerine hiçbir kazanç temin
edilmediinden ve kullanılmasından doan kâr-zarar tamamen kuruma ait olduundan
kurum sermayesinin cari hesapların kapatılmasında kullanılması isabetli bir çözüm
tarzıdır.
Cari hesaplarda biriken fonlar tasfiyenin balaması ile birlikte Merkez
Bankasında açılacak bir hesaba devredilir ve bu fonlardan cari hesap alacaklarına
yapılacak ödeme için tasfiye sonucu beklenmez. Heran geri çekilebilme özellii taıyan
cari hesaplar açısından bu da yerinde bir hükümdür.

3.8.4 Katılma Hesaplarının Tasfiyesi
Katılma hesapları vadelerine göre ayrı havuzlarda iletildiinden tasfiye de her
vade grubu için ayrı ayrı yapılır. Vadelerine bakılmaksızın tek hesapta iletilen döviz
katılma hesapları ise yine tek grup olarak ve ayrıca sonuçlandırılır. Döviz katılma
hesapları ile ilgili bu ayırım hesapların çalıtırılma tarzından kaynaklanmaktadır.
Tasfiye edilen kurumun döviz katılma hesaplarındaki aktifleri ve TL
hesaplarının her vade grubundaki aktifler ilgili katılma hesabı sahiplerine “birim hesap
deeri” üzerinden ödenmek amacıyla tasfiye ile görevli banka’ya devredilir.
Tasfiye ile görevli bankadan ne anlaılması gerektii açık olmamakla birlikte
bu olaan tavsiye halinde denetimi üstlenen banka deil tedrici tasfiye usulünde bizzat
tasfiyeyi yürüten bankadır.
Katılma hesaplarının ne zaman ödenecei de özel mevduatta açıkça belli
olmamakta birlikte birim hesap deeri üzerinden ödenmesi öngörüldüüne göre vade
sonunda ödenecek demektir. Zira kurum normal faaliyetlerine devem ederken vadeden
önce para çekmek isteyen hesap sahiplerine zarar halinde birim hesap deeri üzerinden ,
kâr halinde ise sadece yatırılan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. Burada böyle bir
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ayrım gözetilmediine göre vadeden önce iadenin sözkonusu olmadıı sonucuna
ulaılabilir.

3.8.5 Kurumun Hesaplarının Tasfiyesi
Kurumun cari hesapların tasfiyesine tahsis edilenler dıında kalan aktifleri
kurumun dier alınacaklı

nalırına ödenir. Bu ödemeler sonucunda hala bir ey

kalmamısa kalan aktifler ortaklar arasında sermaye paylarına göre bölütürülür.
Kurumunun aktiflerinin alacaklılar arasında paylatırılması nasıl yapılacaktır/
Katılma Hesaplarından fon kullanmak üzere sözleme yaptıı için kurumdan alacaklı
olan kiiler kurumun öz kaynakları üzerinde alacak hangi sahibi olabileceklermidir.
Özel mevduatta yer alan ve kurum hesaplarını üzerinde hak sahibi olan “dier
alacaklılardan”

maksat

kurumun

katılma

hesaplarından

kullandırdıı

veya

kullandırmayı taahhüt ettii fonlarla ilgili alacaklar dıında kalan alacaklardır.
Katılma hesapları ile ilgili taahhütleri katılma hesaplarının tasfiyesi sırasında
ve bu hesaplarda ödenmesi hesapların baımsızlıı ilkesinin en önemli sonuçlarından
biridir. Aksi halde bu ilenin hiçbir anlamı kalmadıı gibi alacaklılar arasında sebep
olabilir.
Artakalan

fonların

tasfiye

masraflarını

karılayamaması

durumunda

karılanmayan kısım için Ticaret kanunu tek borç ilkesinin aksine ortakların ahsen ve
müteselsilen

sorumluluu ilkesi getirilmitir. Gerçi bu emredici kural bir idari

mevzuatla deitirilmi olmaktadır. Ancak bu mevzuat özel kanun (Bankalar Kanunu)
ile yapılan yetki devri sonucu kanun kuvvetine çıkarılmıtır.
Bu durumda tasfiye masraflarının kurum malvarlıından karılamayan tasfiye
yöneticisi banka ortaklarından birine yada bazılarına ahsi sorumluluk nedeniyle
bavurulduuna bu ortaın kendi sorunluluu ile sürme imkanı yoktur ortak alma
suretiyle emredici özel mevduatta da tatbir edilmesini istememelidir.
Bakanlık Teblii 33/B-3’ün düzenlemeden anlaıldıı kadarıyla kurumun
aktiflii alacaklılara sonra kalanla tasfiye masrafları karılanacaktır. Kalan mevcut
masrafları karılamaya yetmesse ahsi sorumluluk balayacaktır. Ancak bu hususta tam
bir netlik yoktur.
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Yapılan farlı bir de erlendirme ile ortakların ahsi sorunlulu u darala bilecek
veya geni leyebilecektir.
ayet kurum mevcutlarından önce tasfiye masraflarının ve ardından di er
borçların kar ılanaca ı kabul edilir, ancak kurumun hiçbir malvarlı ı olmalıdır ki
masrafları dahi kar ılayamasın ve ortakların ahsi sorumluluklarına gidilsin Kurum
malvarlı ı ile önce masraflar kar ılanacak ve böyle ortakların ahsi sorunlulu u kalan
mevcut alacaklılara da ıtılacaktır. Alacaklılar kısmen tatmin edilmi olacaklardır. Bu
tarz yorumda ortakları ahsi sorumlulu u alacaklılar aleyhine daraltılmaktadır.
kinci ihtimale göre i lem yapılarak, önce borçların ödenmesi ve ardından
tasfiye masraflarının tahsiline çalı ıldı ı takdirde, bu sefer de özellikle kurumun
aktiflerinin borçlarını kar ılamaya yetmemesi durumunda bu borçlar nedeni ile

ahsi

sorumlulu una gidilmeyen ortakların masraflar için ahsi sorumlulu una ba vurmak
gerekecektir.

3.8.6 Türkiye'nin Mali Yapısında Katılım Bankalarının Yeri
Katılım Bankaları Türk finans piyasasına derinlik kazındırmak ve alternatif
finansal enstrümanların hayata geçmesini sa lamak amacıyla, 1983 yılı sonlarında
faaliyete ba lamı ve u anda mevcut bulunan 4 Katılım Bankaları ile, Türk Finans
sistemi bu kurulu larla tanı ma imkanı bulmu tur.
ekil 25:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birli i (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.
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ekil 26:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 27:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 28:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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ekil 29:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 30:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 31:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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ekil 32:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 33:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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3.9 TÜRKYE'DE KATILIM BANKALARI
3.9.1 Türkiye Finans Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın tarihçesi, Faisal Finans, Family Finans ve Anadolu
Finans kurumlarının tarihçeleriyle ba lıyor.
Sektörünün okulu olarak kabul edilen Faisal Finans, 1984 yılında stanbul'da kuruldu.
Türkiye'nin ilk finans kurumu olan Faisal Finans, faizsiz bankacılık hizmetine resmi
olarak 02/04/1985 tarihinde ba ladı.

irket hisselerinin sahibi olan Dar Al-Maal Al-

slami S.A. (DMI) Grubu 1998 yılında hisselerini, sviçre'de mukim OLFO S.A.
irketine devretti. 11/05/2001 tarihinde kurum hisselerinin %38.82'si Sabri ÜLKER
tarafından devralındı ve aynı tarihte yapılan ola anüstü genel kurulla kurumun ismi
Family Finans Kurumu A. . olarak de i tirildi. 2001 yılında irketin sermayesi 2
trilyondan önce 20 trilyona, ardından da 50 trilyona çıktı ve Sabri ÜLKER'in kurum
sermaye yapısındaki payı % 98.63'e ula tı.
Kayserili i adamları tarafından %100 yerli semaye ile kurulan ilk finans kurumu olan
Anadolu Finans, 1991 yılında Ankara'da faaliyetlerine ba ladı. De i en ekonomi
ko ulları nedeniyle kurum 1998 yılında Genel Müdürlük te kilatını stanbul'a ta ıdı.
Hazine Müste arlı ı'ndan alınan izin do rultusunda 1999 yılının Temmuz ayında kurum
sermayesinin tamamı mobilya, ev tekstili ve kablo sektörünün önde gelen kurulu larının
sahibi Boydak Grubu'na intikal etti.
Anadolu Finans Kurumu ile Family Finans; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu'nun 19.08.2005 tarih ve 1685 sayılı kararı birle ti. Her iki bankanın 23.12.2005
tarihinde yapılan genel kurullarının birle meye dair kararlarının tescil edilmesine
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.12.2005 tarih ve 1764 sayılı kararı
ile onay verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 30.11.2005 tarih ve 1747 sayılı kararı
ile Banka ünvanının Türkiye Finans Katılım Bankası A. . olarak de i tirilmesine onay
verildi.
Devir yolu ile birle me çalı maları 30.12.2005 tarihinde tamamlanmı , T.C. stanbul
Ticaret Sicili Memurlu u tarafından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak tescil edilmi tir.
Sonuçta 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
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ko ullarına ayak uydurmak ve Türkiye'ye çok daha faydalı olmak için kendi iradeleri ile
30 Aralık 2005 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birle tirmi tir.
12 bin çalı anı ile istihdama büyük katkı sa layan Boydak Holding; stikbal, Hes Kablo,
Bellona, Mondi, Deco, Hukla gibi birçok tanınan markası ile hafızalarımızda yer
edinmi tir. Her geçen gün gücüne güç katan Boydak Holding; Merkez Çelik, Hes
Kablo, Boyta Mobilya, stikbal Mobilya, Boyteks Tekstil ve Form Sünger irketleri ile
2006 yılı SO 500 listesine altı i tirakini sokmayı ba armı tır.
Ülker Grubu ise 70'e yakın irket, 10'u yurtdı ında 38 fabrika, 110 ülkeye ihracat, 150
marka, 1.800 çe it ürün ve 42 bine ula an çalı an sayıyısıyla, dünyanın dev irketleriyle
rekabetini sürdürüyor. 62 yılda küçük bir bisküvi imalathanesinden entegre bir Ülker
irketler Toplulu u'na dönü en ve 2006 yılı SO 500 listesine 13 i tirakiyle giren
Ülker'in, lokomotif ve örnek irketi bugün de Ülker Gıda San. Ve Tic. A. .'dir. Bu
paralelde Ülker Grubu'nun temel i i 62 yıl sonra bile hâlâ bisküvi, çikolata ve ekerleme
odaklı.

ekil 34:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birli i (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.
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ekil 35:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 36:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 37:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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ekil 38:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 39:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

3.9.2 Bank Asya
ASYA KATILIM BANKASI A.. Türkiye'nin altıncı özel finans kurumu olarak 24
Ekim 1996 tarihinde, Altunizade'deki Merkez ubesi ile faaliyetlerine balamı ve
20.12.2005 tarihinde "Asya Finans Kurumu Anonim irket"i olan irket unvanı "Asya
Katılım Bankası Anonim irketi" Olarak deitirilmitir.
Kurulu sermayesi 2 milyon YTL, mevcut ödenmi sermayesi 300 milyon YTL olan
Bankamızın, tabana yayılmı yerli sermayeye dayanan, %36,87'si halka açık, çok ortaklı
(268) bir yapısı vardır. Genel Müdürlük birimleri haricinde Mart 2007 tarihi itibarıyla
130

103

ube ve yurt içinde 3, yurt dı ında 723 muhabir banka ile faaliyetlerini

sürdürmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk Katılım Bankası olan Bank Asya;
bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında mü terilerinin her türlü ihtiyaç ve
beklentilerini kar ılayacak ürün yelpazesi ve yapılanması ile faaliyet göstermektedir.
Bank Asya, geleneksel da ıtım kanalları olan ubelerinin dı ında nternet ubesi, Alo
Asya Telefon Bankacılı ı, ATM ve POS terminalleri ile bankacılık hizmetlerini
kesintisiz, bir ekilde sunmaktadır.
Bank Asya, u iki temel yakla ımı kendi geli iminin ve hedefledi i pazar payına
ula abilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir:
• Faizsiz bankacılık ürünlerini geli tirerek, bu konuda yeni türev ürünler ortaya koymak.
• Bankacılıkta etkin bir biçimde kullanılmakta olan ürünlerin faizsiz bankacılık
sistemine adaptasyonunu sa lamak.

ekil 40:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birli i (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.
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ekil 41:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil42:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 43:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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ekil 44:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 45:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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3.9.3 Kuveyt Türk
Kuveyt Türk, 16.12.1983 gün ve 831/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın tesbit
etti i esaslara uygun olarak faaliyet göstermek üzere 1989 yılında Özel Finans Kurumu
statüsünde kurulmu tur. Özel Finans Kurumları’nın faaliyetleri, 1999 yılında Bankacılık
Kanunu kapsamına girinceye kadar geçen süreçte bir yanda Bakanlar Kurulu Kararı,
di er yanda Merkez Bankası ve Hazine Müste arlı ı’nın tebli leri ile yürütülmü tür.
1999 yılı Aralık ayından itibaren di er Özel Finans Kurumları gibi Kuveyt Türk de
4389 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi hale gelmi tir. Mayıs 2006'da ünvanı Kuveyt
Türk Katılım Bankası A. . olarak de i mi tir.
Kuveyt Türk’ün sermayesinin %62’si Kuveyt Finans Kurumu’na (Kuwait Finance
House), %9’u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu’na, %9’u slam Kalkınma
Bankası’na, %18’u Vakıfar Genel Müdürlü ü’ne, %2’i de di er ortaklara aittir.
%62’lik sermaye payı ile, Kuveyt Türk’ün en büyük orta ı konumundaki Kuveyt Finans
Kurumu (Kuwait Finance House) milyarlarca dolarlık toplam fonuyla ve sundu u
ça da bankacılık hizmetleriyle Kuveyt’in dev bir finans kurulu u olmasının yanısıra
faizsiz finans kurumları arasında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
Kuveyt Türk, kuruldu u günden bugüne kadar faizsiz bankacılık sisteminde özenlili i,
yatırım alanlarında ara tırmacılı ı, tasarruf sahiplerine ve i adamlarına ça da ,
istikrarlı, güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet sunmayı, personelinin verimlili ini
artırmak için sürekli e itime tabi tutmaktadır. Yurt içinde ve yurt dı ında ubeleri ve
muhabir bankaları vasıtasıyla, her türlü ça da teknolojik imkanları kullanarak, süratli
ve kaliteli hizmeti tasarruf sahiplerinin ve yatırımcılarının aya ına götürebilmektedir.
Tekstil, metal ve emlak sektöründeki yatırımları ve i tirakleri ile hem kâr orta ı
konumundaki mü terilerinin tasarruflarını sa lam ve kazançlı yatırımlara dönü türen,
hem de reel sektöre kaynak sa lamak suretiyle yeni istihdam alanları olu turan Kuveyt
Türk, muhtelif tarihlerde, Hazine ve Dı Ticaret Müste arlı ı, stanbul Ticaret Odası ve
stanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon hracatçıları Birli i gibi Kamu Kurumu ve
Meslek Birlikleri tarafından ihracat alanında gösterdi i ba arılardan ötürü altın, gümü
ve bronz madalyalarla ödüllendirilmi bir Katılım Bankasıdır.
Kuveyt Türk uluslararası bir Katılım Bankası olma vizyonuna paralel olarak yurt
dı ında da ube ve temsilcilikler açmı tır.
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Teknoloji ve bilgisayar çaı olan 21. yüzyıl bilhassa finans kurumlarını daha fazla
teknoloji youn çalı maya zorlamaktadır. Kuveyt Türk, bu anlamda gerekli olan bili im
ve teknoloji altyapısını en iyi ekilde kurmu tur. Elektronik Bankacılık ve Altrernatif
Daıtım Kanalları konusunda tüm bankacılık hizmetlerini en iyi ekilde vermektedir.
Visa ve Mastercard kredi kartları yanında POS, ATM, nternet Bankacılıı, Çarı
Merkezi, Sesli Yanıt Sistemi ve SMS Bankacılıı hizmetleri kesintisiz olarak
sunulmaktadır. Kuveyt Türk, 2000 yılından beri bu yenilikleri mü terilerine ilk sunan
Katılım Bankasıdır.
ekil 46:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.

ekil 47:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.
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ekil 48:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 49:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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ekil 50:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 51:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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3.9.4 Albaraka Türk
Türkiye’de faizsiz esasta çalı an Katılım Bankalarının ilki olan ALBARAKA TÜRK,
1984 yılında kurulu unu tamamlayarak 1985 yılının ba ından itibaren faaliyete
geçmi tir. ALBARAKA TÜRK, faaliyetlerini 5411 sayılı Bankalar Kanunu’na tabi
olarak sürdürmektedir. Ortadou’nun önde gelen gruplarından Albaraka Bankacılık
Grubu ( ABG ), slam Kalkınma Bankası ( IDB ) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan
fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüünde kurulan ALBARAKA
TÜRK’ün mevcut ortaklık yapısı içinde yabancı ortakların payı % 83,8037, yerli
ortakların payı ise % 16,1963’dür. ALBARAKA TÜRK’ün ortaklık yapısı, sahip
olduumuz itibarın ve güvenin garantisidir.
Yabancı Ortaklar

% 83,8037

Albaraka Bankacılık Grubu % 54,06
slam Kalkınma Bankası

% 7,84

Alharthy Ailesi

% 3,46

Dier yabancı Ortaklar

% 1,15

Yerli Ortaklar

% 12,92

Halka Açık

%20,57

( 2006 Kasım ayı itibariyle )
Özel cari hesaplar ve kar ve zarara katılma hesapları yoluyla fon toplayan ve topladıı
fonları bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında
kar/zarar ortaklıı gibi yöntemlerle bireysel veya kurumsal mü terilerinin finansman
ihtiyaçlarını kar ılamak suretiyle ülke ekonomisine kazandıran ALBARAKA TÜRK,
faizsiz finansman çerçevesinde çok çe itli finansman ve bankacılık hizmetleri sunmaya
yetkilidir.
Ana ortaı Albaraka Bankacılık Grubu’nun faaliyet gösterdii Körfez, Ortadou ve
Kuzey Afrika’yı kapsayan geni corafyada finansal ürün ve hizmet sunmada en iyi
bölgesel banka olmak vizyonu ile yola çıkan ALBARAKA TÜRK, Singapur’dan
ngiltere’ye Güney Afrika’dan Fas’a, Avustralya’dan Kazakistan’a kadar 61 ülkede
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211’den fazla banka ile kurmu olduu geni muhabirlik aı sayesinde mü terilerine
hızlı, kaliteli ve güvenli dı ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) aracılık hizmetleri
sunmaktadır.
Bireysel bankacılık alanında da iddialı olan ALBARAKA TÜRK; ortaklarına,
çalı anlarına, mü terilerine, topluma ve çevreye deer katma misyonunu benimsemi
evrensel bir finansman kurumu olarak, 2007 Ocak ayı itibariyle ülke geneline yayılmı
28’i stanbul’da, 35’i de önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinde olmak üzere toplam
63 ubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
ekil 52:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.

ekil 53:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmı tır.
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ekil 54:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 55:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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ekil 56:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.

ekil 57:

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birlii (TKBB)
Tarafımızca hazırlanmıtır.
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SONUÇ
Türkiye’de Katılım Bankaları olarak adlandırılan kurulu lar, ekonomik ve
toplumsal ihtiyacın ortaya çıkardıı kurumlardır. Öncelikle, tasarruf sahipleri ile
müte ebbisler ve yatırımcılar arasında bir köprü vazifesi gören finans sektörünün,
geli mi

ülkelerde olduu gibi, birbirini tamamlayan dei ik enstrümanlar ve

kurumlarla zenginle tirilmesi, mevcut tasarruf potansiyelinin daha verimli bir ekilde
deerlendirilmesini salamaktadır.
Katılım Bankaları, Türk finans sektörünün bu geli me ve yenilenme trendinin
bir gerei olarak ortaya çıkmı olan kurumlardır. Bu yolla hem tasarruf sahiplerine, hem
de kaynak ihtiyacı duyan müte ebbislere alternatif finansman imkanları sunulmu
olmaktadır.
Ekonominin dı ında kalmı veya verimsiz alanlara yönelmi büyük bir tasarruf
potansiyelini faizsiz esaslar çerçevesinde dorudan sanayiin ve ticaretin hizmetine
sunmayı ba armı lardır. Bugün, bu yolla ekonomimize kazandırılan kaynak hacmi 11
Milyar YTL’nin üzerindedir.
Tüccar ve sanayicinin ihtiyaç duyduu malzeme ve hammaddeyi fatura
bazında finanse ettikleri için kayıt dı ında cereyan eden büyük bir ekonomik faaliyet
hacminin kayıt altına alınmasını salamı lardır. Faizsiz esaslar çerçevesinde topladıkları
fonların asgari %85’ini dorudan katma deer olu turan ekonomik aktivitelerin
finansmanı için kullanmaktadırlar.
 te bu özelliklere sahip oldukları için Katılım Bankaları milli ekonomi
açısından önemli kurulu lardır.
Faizsiz bankacılıı kâr-zarar ortaklıı esasına göre i leyen finansman
teknikleri, faizi me ru kabul etmeyen slam ülkelerinde biriken petrol fonlarının deerlendirilmesine yönelik olarak 1970'li yıllarda ortaya çıkmı tır. Daha sonra, çe itli
nedenlerle faizden uzak durmayı yeleyen ve ülkemizde faiz duyarlılıı olan bir grup
tasarrufçu ve giri imci kitlesinin birikimlerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacı
ön plana geçmi tir. Bu çerçevede, Katılım Bankalarının mali sistemimize kazandırdıı
ve bundan sonra kazandıracaı yeni finansman teknikleri, rekabet gücü artan
ekonomimize dinamizm katabilir.
Katılım bankaları, faaliyete geçmi oldukları 1985 yılından bu yana, bir yandan
petrol üreticisi Arap ülkelerinden ülkemize, amaçlanan düzeyde olmasa da sermaye
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girii salayarak, öte yandan halkımızın, mali sistemden uzak kalmayı yeleyen bir
bölümünün, atıl tasarruflarını ülkemiz ekonomisine kazandırarak, ekonomik büyümeye
katkıda bulunmaktadırlar.
Katılım Bankaları mali sektörün dıında kalan ve 50 milyar Doların üzerinde
olduu tahmin edilen atıl tasarrufları harekete geçirerek Türk ekonomisine
kazandırmayı amaçlamaktadırlar. 22 yıl gibi bir sürede yaklaık 11 Milyar YTL
tutarındaki kaynaı milli ekonominin hizmetine sunmayı baarmılardır. 1 milyon’u
akın mevduat sahibi, tasarruflarını bu bankalarda deerlendirmeyi tercih etmitir.
Bu kurumlar dünya ekonomi literatüründe, son 50 yılda tartıılan finansal
aracılardır. Halen, Körfez ülkelerinde özel, baımsız kurumlar biçiminde, bir çok ileri
batı ülkesinde ise var olan geleneksel bankacılık hizmetlerini tamamlayıcı, özel üniteler
biçiminde faizsiz finansman hizmeti verilmektedir. Öte yandan, Malezya ve Endonezya'da "dual system" adı verilen, hem faizli ve hem faizsiz bankacılıa olanak
salayan, yeni bir bankacılık türü de ciddi gelimeler göstermitir. Günümüzde ABD ve
Avrupa'nın önde gelen bazı bankaları ve finans kuruluları, faizsiz finans sisteminin
gerçek bir ihtiyaca cevap verdiini görerek bu alanda faaliyet göstermek üzere kendi
bünyelerinde özel birimler oluturmulardır.
Bu sistem, Türkiye'de 1980'li yıllarda mali sistemimizin kurum ve araçlar
yönünden çeitlenmesi ve derinlik kazanması sürecinde, sisteme katılmı yeni bir finans
modelidir. Çeitli sebeplerle klasik bankalara mevduat olarak gitmeyen tasarrufları
yasaların izin verdii çerçevede Kâr/Zarar ortaklıı esasına göre toplayan bu kurumların
fonları, ülkemizde uzun vadeli sermaye piyasalarının gelitirilmesine ve derinlemesine
ciddi katkılar salayabilecek bir tür risk-sermayesi (venture capital) niteliinde
olduunu söyleyebiliriz.. Dolayısıyla, Katılım Bankaları Türk mali sistemini tamamlayan ve gelitiren kurumlardır.
Katılım Bankaları, kullanılabilir kaynaklarının tamamını Üretim Destei
(Alım-Satım), Finansal Kiralama ve Proje bazında Kâr/Zarar Ortaklıı yöntemleriyle
reel (üretken) sektörün finansmanına tahsis etmek mecburiyetindedir. Topladıkları
fonları Türk sanayicisi ve tüccarının hammadde, yarımamul, mamul madde veya
yatırım malı ihtiyaçlarının temininde kullanmak suretiyle dorudan üretimi ve yatırımı
finanse etmektedirler.
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Kullandıkları finansman teknikleri ile Katılım bankaları ülkemizde önemli bir
sorun olan kayıtdıı ekonominin kayıt altına alınmasında dikkate deer bir fonksiyon ifa
etmektedirler. Nakdî finansman yapmayan/yapamayan bu kurulular sanayici ve
tüccarın ihtiyaç duyduu emtiayı fatura bazında alıp satmak suretiyle kayıtlı ekonominin genilemesine katkıda bulunmaktadırlar. Böylece, bir yandan kayıtdıı ekonomi
daraltılırken dier yandan devletin vergi gelirlerinin artması salanmı olmaktadır.
Tüm bu saydıımız ekonomik ve sosyal katma deerlerinden dolayı, bu
kurumların Türkiye’de ve dünyada önemli bir ekonomik boluu doldurmakta olduunu
ve gerek Türk ekonomi piyasası, gerekse dünya ekonomi çevrelerinde gelecek vaat eden
bir konumda olduunu söylemek mümkün.
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