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                                                            ÖZET 

 

 Ekonomi ve finans alanında önemli bir sorun halini almaya başlayan faiz olgusu, 

finansman ihtiyacında önemli bir yeri olmasına karşın reel ekonominin büyümesine 

negatif etki ettiği bilinmektedir. Finansman ihtiyaçlarının faizsiz bir şekilde 

karşılanabileceği ortamın sağlanması ile üretime dayalı ekonomi düzenine 

geçilmesinin önü açılabilecektir. Üretim kanallarının faiz olgusundan uzak bir şekilde 

ilerlemesi ile daha sağlam ekonomi temellerinin atılacağı da muhakkaktır. Bu 

çalışmada faizsiz finans araçlarının uygulamalarında karşılaşılan sorunlar katılım 

bankalarının yetkilileri ve bu konuda çalışma yapan akademisyenler ile birebir 

görüşülerek ortaya konulmuş ve mevcut sorunlar ile ilgili çözüm önerileri üretilmiştir. 

Faizsiz finans araçlarının ülkemizdeki uygulamasını gerçekleştiren katılım 

bankalarının uygulamaları objektif bir gözle değerlendirilerek, faizsiz ekonomiye 

hizmet edeceği çözümler sıralanmıştır. Bu bağlamda toplumun her kesiminin ihtiyaç 

duyduğu finansmanın faizsiz bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Bankacılık 

sistemindeki faize dayalı suni yapı, yerini alışveriş ve ticaret esaslı bir siteme 

bırakması ile hem bankacılık sektörü hem de ülke ekonomisi ivme kazanacaktır. Ciddi 

bir çalışma sonucu ortaya konulan çözüm önerilerinin hayata geçmesi finans alanına 

ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.  
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                                                       SUMMURY 

 

In the area of Economy and finance started becoming a significant problem of 

interest that the phenomenon is a big part of financial need, although it is known that 

have a negative effect on the growth of the real economy. Interest-free financing 

needs can be met somehow establish an environment with production-based 

economy will open the way for the transition. The production of channels with the 

advancement in a way that is far from the phenomenon of interest, it is certain that 

will also be the basis of a more robust economy. In this study, the interest-free 

financial instruments in the application of participation banks, officials and academics 

who work on problems one to one meetings with this issue and for dealing with the 

existing problems being introduced by the solution produced. Interest-free financial 

instruments in our country that performs the application of practices are evaluated 

with an objective eye participation banks, interest-free economy that would serve 

solutions are listed. In this context, the needs of all sections of society it is intended 

to provide an interest free way to finance. Artificial structure in the banking system 

based on interest, shopping and commercial location based on my site, leaving both 

the banking sector and the country's economy will gain momentum. The 

implementation of a solution that has emerged as a result of a serious study in the 

field of Finance are important because they help to make a significant contribution to 

the national economy. 
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                                                 BİRİNCİ BÖLÜM  

 

1. İSLAMİ FİNANS ARAÇLARI 

 

Hayatta varoluşsal serüven içerisinde karşımıza çıkan olgular genellikle bize 

seçeneklerle sunulmuştur. Hangi işi seçeceğimiz, hangi yaşam biçimini tercih 

edeceğimiz veya hangi arkadaşları edineceğimiz gibi. Ekonomik düzen içerisinde de 

bu tür seçenekler bize sunulmuştur. İhtiyacımız olan finansmanı nasıl 

karşılayacağımız, tamamen bizim tercih ve tercihlerimizi belirleyen yaşamsal 

değerlerdeki önceliklerimize bağlıdır. Buna bağlı olarak gereken finansmanı faiz 

ödeyerek karşılayabileceğimiz gibi faiz ödemeden alıcı ya da satıcının mağdur 

olmadığı, mikro ve makroekonomik düzenin zarar görmediği İslami finans araçları ile 

de karşılayabilmemiz mümkündür. 

 

1.1.İslami Finansın Tanımı 

 Tüm dünyada kabul gören ekonomik sistem içerisinde kullanılan, finansal 

piyasa araçları ve ihtiyaç duyulan finansmanın, İslami kaideler içerisindeki olmazsa 

olmazı olan “faizsizlik prensibi” çerçevesinde ele alınıp uygulanmasıdır. 

 İnsanoğlu, ezelden beri hayatını sürdürebilmek için maddi ve manevi 

gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. İnsanın hayatı boyunca ulaşmak istediği her 

amaçta ekonomik taraf muhakkak vardır. Dünyadaki insan nüfusunun oldukça büyük 

bir kısmı bu doğrultuda yaşar ve ebediyen de böyle olması muhtemeldir. İnsanlar 

yaşamlarını idame ettirirken inançları doğrultusunda yol alırlar. Din, insanların 

yaşamlarını kolaylaştırmak ve kaybolan yolları aydınlatmak için vardır. Hiçbir inanca 

inanmayan insanlar ise “inanmamaya” inanmışlardır. Bu doğrultuda, değişen dünya 

düzeni içerisinde ekonomik gereksinimlerimizi kendi inançlarımız doğrultusunda 

yaşamaya çalışıyor ya da öyle olmanın çabası içerisinde bulunmaktayız.  

 Genellikle dünya çapında finans alanında konut, taşıt finansman ihtiyacı, 

KOBİ’lerin finansman ihtiyacı ve finansal piyasa araçlarıyla yapılan işlemler en çok 

gereksinim duyduklarımızın başında gelmektedir. İslam dini açısından baktığımız 

zaman, bu gereksinimleri karşılamamızda bize yol gösterici olarak “faizsizlik prensibi” 

sunulmuştur.  
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Bu ihtiyaçların, faiz olmadan karşılanamayacağı algısını olguya dönüştürme çabası 

karşısında teslim olmak, tamamı ile bilgi eksikliği, araştırmamak ve İslami değerlerin 

yok edilmesini seyretmekle yetinmeyip, bu çabaya bilmeden de olsa katkı sunmak 

aşamasındadır. Oysa bilinmelidir ki, günlük yaşantımızdaki tüm gereksinimlerimiz 

İslami kriterler doğrultusunda gerçekleştirilme kudretine haizdir.                                                                                                                  

 İslami finans esas itibarı ile faizin uzun vadede mutlak suretle gayri nizami bir 

düzenin ortaya çıkma olasılığında adeta panzehir görevi üstlenmektedir. Zira bunun 

yakın zamandaki en önemli örneği, 2008 dünya ekonomik krizinde ortaya çıkan 

sorunlardan, İslami finans enstrümanlarını kullanan katılım bankalarının nerede ise 

hiç etkilenmeyip, bilakis sermayenin, başka bir “kapı” arayışındaki ilk tercihleri olması 

ile güçlenmeye ve büyümeye başlamasıdır. Dolayısı ile bu büyüme, artık sadece 

konut, taşıt, ham madde finansmanı ile yetinmeyip, finansal piyasa araçlarını etkin 

kullanma ihtiyacını doğurmuştur. Sukuk, bunun sıçrama payında önemli bir rol 

sahibidir. Çünkü artık devletlerde sukuk ihracında önemli bir rol oynamaktadır. 

 Bu bağlamda anlaşılmaktadır ki, İslami finansın insan yaşamındaki etkisi, 

bilinçlenme arttıkça durağan düzeyden çıkarak, aktif ve yayılmış bir şekilde ekonomik 

düzeni rayına koymaya namzettir.   

                                                          

1.2. İslami Finansta Fon Toplama Yöntemleri  

 Genel ekonomik yapı içerisinde, iç ve dış ticarette toplanan mevduat ve kamu-

reel sektör istihdamının sonucunda ortaya çıkan fonlar bireysel olarak değerlendirilir. 

Bu değerlendirme diğer bankalarda olduğu gibi katılım bankalarında da önemli bir fon 

kaynağı teşkil etmektedir. Ortaya çıkan fonları ekonomiye kazandırmak için iki yol 

vardır(katılım bankaları için); 

-Özel cari hesaplar 

-Katılım hesapları 

 

1.2.1 Özel Cari Hesaplar 

 Gerçek veya tüzel kişilerin, finansal hesap hareketlerini takip ve kontrol etmek 

amacıyla katılım bankalarında açtıkları ve istenildiği anda mevcut paranın bir kısmını 

veya tamamını çekebildiği hesap türüdür. Özel cari hesaplarda kar payı veya vade 

yoktur. Hesap sahibine kazanç anlamında herhangi bir getirisi olmadığı gibi, günlük 

yaşantımızda her kesimin en çok ihtiyaç duyduğu hesaptır.    
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1.2.2. Katılım Hesapları 

 Gerçek veya tüzel kişilerin katılım bankalarında açtıkları, en az bir ay vadeli 

olan, hesaptaki paranın banka tarafından reel sektöre ham madde, yarı mamul ve 

mamul desteği olarak kullandırıldığı ve yapılan ticaretten karın yansıtıldığı hesap 

türüdür. Katılma hesaplarındaki fon, ticarette kullanıldığı için, önceden kar bildirimi 

söz konusu olmadığı gibi anapara geri ödemesi de garanti değildir. Bu nedenle vade 

sonunda hesaba ne kadar kar yansıyacağı bilinemez. Kar olabildiği gibi zarar da söz 

konusudur. Katılma hesapları, TL, EURO, DOLAR ve altın katılım hesapları olarak 

ayrı havuzlarda toplanır. Vade sonucunda aleniyet prensibi gereği dağıtılan kar payı 

kamuya ilan edilir. Ayrıca ortaya çıkan kar, belirlenen oranda vergi dairelerine yatırılır. 

 

1.2.2.1. Altın Katılım Hesabı 

 Vade seçenekleri katılım bankalarına göre değişiklik gösterse de genellikle 3 ay 

vadeli altın katılma hesabı açılır. Sadece altın fonunun oluştuğu hesaba,  altın olarak 

ya da nakit olarak getirilen fon, getirildiği günkü gram altın fiyatından gram altın olarak 

hesaba geçmektedir.3 ay sonunda gram altının fiyat farkı hesaba yansıtılır.  Fon 

sahibi dilerse altın olarak dilerse de nakit olarak kar payı ile birlikte hesabı çeker. 

Vadeden önce çekilen fona kar yansıtılmaz, sadece anaparayı yatırdığı günkü değeri 

ile alınabilir. 

Katılım hesabı nakdi olabileceği gibi gayrı nakdi de olabilmektedir. Gayrı nakdi 

olan varlığın alım gücü olması yeterlidir. Altında günümüzde genellikle para vasfı 

taşımasa da dikkate alınacak bir birikim ve fon kaynağıdır. Altının dünyadaki genel 

geçerliliğinin her geçen gün artması ve güvenli liman olması sebebiyle, katılım 

bankalarının farklı pazarlara açılma zorunluluğu, katılma hesaplarına yeni bir boyut 

kazandırmıştır.                                                     

 Altının geçmişteki ve günümüzdeki ehemmiyet noktasını ifade etmek gerekirse; 

çok değil iki asır öncesine kadar, küresel gücünü ebedi kılma emelleri doğrultusunda, 

zamanın “güneş batmayan” ülkesi, ”kara kıt’a da” sömürdüğü milyonlarca insanın 

gelecek hayalleri yanında, yer altı kaynaklarını da yanında götürmesi, okyanus 

ötesindeki devletinin para birimini globalleştirmesi açısından ehemmiyet arz ediyordu. 

Bugün eğer yüzlerce ülke kendi para biriminden çok, doların ne olacağını 

düşünüyorsa, başarıya ulaştıkları hakikati herkes tarafından kabul edilmektedir.  
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Fakat mesele göründüğü kadar da masum olmamakla birlikte bugün yükselişi 

önlenemeyen suni bir finansal piyasa aracı olarak hayatiyetini sürdürmektedir. 

Dünyanın en büyük gücü ABD olsa bile borsasının yükselişini önlemekte yetersiz 



  

 

                                                                           

kalıyor. Öyle ki borsasında ki işlem hacmi neredeyse milli geliri ile başa başnoktasında 

olmasına rağmen bu yükselişin karşısında duramıyor. Adeta balon gibi şişirilen bu 

para birimi söndürülemeyeceğine göre yakın zamanda patlamaya, yok olmaya veya 

bile bile yok ettirilmeye muhtaç gibi gözükmektedir. Dünya ekonomisini yakından takip 

edenler, bunu çok iyi bilmektedirler. Ayrıca, doların havasını alma adına FED ’in 

izlediği politikalarda bunu kanıtlayıcı niteliktedir. Faiz artışı ve piyasaya sürülen 

doların miktarının azaltılması, taşların yerinden oynamaya başladığını 

göstermektedir. Diğer taraftan, EURO bölgesinde tamamı ile batmak üzere olan bir 

gemi bulunmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi, ortak para biriminden (batmak üzere olan 

gemiden) ayrılmak istiyor. Kendini garantiye alan, kendi para birimini kullanan 

İngiltere dahi, kemer sıkma politikalarını arttırmanın peşinde. Üstelik İngiltere’nin 

AB’den ayrılmak için gerçekleştirdiği referandumdan çıkan sonucun İngiliz halkının 

AB’den ayrılmak istemesi (Brexit) yönünde olmasıyla Avrupa ekonomisinin şu anki 

durumu ve geleceğinin çokta parlak olmadığını kanıtlar niteliktedir. İspanya, İtalya, 

Portekiz, Hollanda ve kısmen Fransa son çırpınışlarını oynuyorlar. Öyle ki, Avrupa’nın 

finansal kurtuluşunu, Yunanistan’ı yani “yüce Helen Devleti’ni” batırmakta görüyorlar. 

Yunanistan ekonomisi iflas etmişken Başbakanı dahi kargo uçağında seyahat 

ederken, Avrupa’nın İngiltere’deki ünlü aile şirketlerinin tahtını sallamak isteyen 

Almanya, Yunanistan’ın dip yapan tahvillerini satın alıp, dünyadaki hiçbir merkez 

bankası Yunanistan gibi bir ülkeye kredi vermemesi gerekirken AB, Yunanistan’ın 

görünürde kahramanı olarak, tahvillerin yükselmesi için kurtarma paketleri 

sunabiliyor. Aslında Almanya’nın tahvillerden kazancı, verilen krediden çok daha karlı 

durumdaydı. 

 Bu kısa analizi yapmamızın sebebi; dünyaya hâkim olan Amerikan dolarının 

ikamesi aranmaktadır. Geleceği net olmayan bu iki para birimine karşı, altın önemini 

daha da arttıracaktır. Bu nedenledir ki katılım bankaları yeni pazar payına “altın katılım 

hesabını” eklemiştir.                                                                                                                       

 

1.3. İslami Finansta Fon Kullandırma Yöntemleri 

 Finansal ihtiyaçlarımız kimi zaman iş yaşamı içerisinde daha iyi olmak için ya 

da daha iyiye giden yola çıkmak için hâsıl olur, kimi zaman da daha iyi bir konut, taşıt 

sahibi olma arzusu ile hâsıl olmaktadır.  
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Finansal ihtiyaç bir gereklilik ise ve bir sorun olarak ortada durmaya başlamış ise, bu 

sorunun çözümü de muhakkak olmalıdır. Muhafaza edilen bazı değerlerin, aslında 

bizim yaşamımızı kolaylaştırmak için bir pusula ibresi vazifesinde olduğu bilinmelidir. 



  

 

                                                                           

 Günlük yaşantımızda ki gerekli finans kaynağını faize bulaşmadan 

gerçekleştirmek için birçok çıkış yolu mevcuttur. Bu çıkış yollarının neler olduğu ile 

ilgili bir analiz yapmak gerekirse; 

 

1.3.1. Murabaha (Üretim Desteği ) 

 İslam hukukundaki faizsiz bir alım-satım türü olan murabaha şu şekilde 

gerçekleşir; Satıcının, müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda malı peşin alıp, ne 

kadara aldığını müşteriye bildirerek karlı bir şekilde vadeli olarak satma şeklinde 

olmaktadır. 

 Katılım bankalarında murabaha işleminin gerçekleşme safhalarıyla ilgili örnek 

vermek gerekirse; 200.000TL ‘ye konut almak isteyen bir kişi, yeterli finansmana 

sahip olamadığı için herhangi bir katılım bankasına müracaat eder. Belirlenen 

konutun sahibi ile herhangi bir antlaşma, akitleşme ya da önceden ödeme 

yapılmamalıdır kaparo hariç. Ayrıca müşteri katılım bankasına gelmeden önce kendi 

adına fatura kesilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde mal müşteriye geçmiş olur, 

murabahaya konu olmaz. Katılım bankası, müşterinin ödeyebilme gücü için istihbarat 

çalışması yapar. Olumlu neticelenmesi ile banka, 200.000 TL‘lik konut finansmanı için 

yasal oran olan %25’lik peşinatın olup olmadığını sorar. Yani 200.000 TL için 50.000 

TL peşinat varsa, kalan 150.000TL için bankanın kar oranını ekler. Daha sonra banka 

müşteriye malı alması için vekâlet ve sipariş formu verir. Vekâlet, katılım bankalarınca 

genellikle SMS onayı ile yapılmaktadır. Katılım bankası, malın alındığına dair evraklar 

ulaşınca satıcıya ödeme yapar. (Bu kısım oldukça önemlidir. Zira katılım bankası 

ödemeyi müşteriye değil, konut sahibine yapıyor. Dolayısı ile malı, müşteriye vekâlet 

verip kendisi adına alıyor. Hukuken bir kişi iki taraf olabilir. Vekâlet ile müşteri banka 

adına alıp kendisine satmaktadır. Burada amaç, hem banka adına fatura ve tapu 

masrafları, hem de müşteri adına fatura ve tapu masrafları çıkmasını engellemektir. 

Üstelik bu 2001 yılında çıkan bir yönetmelik ile T.K.B.B. tarafından yasal hale 

getirilmiştir. 

2001 öncesi yönetmelik; 

“Mal veya hizmet bedelinin, özel finans kurumu tarafından alıcı adına, satıcıya 

ödemesi karşılığında, alıcının borçlandırılması işlemidir.” 
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2001 sonrası ise; 



  

 

                                                                           

“Alıcı adına” yerine “doğrudan satıcılardan aldıkları”  olarak değiştirilmiştir. Eğer 

ödeme konut sahibinin hesabına değil de müşteri hesabına ya da elden verilse idi, o 

zaman diğer bankaların gerçekleştirdikleri nakit faizli kredi işlemi olurdu. Zira katılım 

bankaları, nakit faizli kredi veremezler.) Satıcıya yapılan ödemeden sonra katılım 

bankası malı, müşteriye anlaştığı kar ile vadeli olarak satar. Müşteride vadesi geldikçe 

borcu bankaya öder. 

 Murabaha İslam hukukundaki faizsiz bir vadeli satış türü olduğu için, 

murabahaya konu malın faizsiz sisteme uygun olması gerekir. Murabahaya konu 

ürünler konut, taşıt, gayrimenkul, arsa, makine-teçhizat, ham madde, yarı madde, 

mamul olabilecek iken, içki, kumar veya dinen yasak olan ürünler murabahaya konu 

olamazlar. Bunun haricinde katılım bankası alım satımını yapacağı bir mala ya da 

hakka şahit olması gerekir. Çünkü ortada olmayan mal ya da hakkı satın alıp kar ile 

satamaz. Murabahası yapılan bir malın vergi gibi yasal yükümlülükleri de, yerine 

getirilmelidir. 

 Murabahaya konu olamayacak diğer ürünler ise para ve altındır. Paranın borç 

verilip kar ile geri alınması faize girdiğinden murabahası olmaz. Altın ise günümüz 

itibarı ile tartışma konusudur. Külçe altın, çeyrek, yarım ve tam altın para vasfı taşıdığı 

için murabahası olmaz. Ziynet eşyası olarak kullanılan altın ve gümüşün para vasfı 

taşımadığı görüşü de vardır. Fakat bazı katılım bankaları altın ve gümüşü tamamen 

para olarak gördükleri için bunları murabahaya konu yapmazlar.  

                                                                                                                                 

1.3.2. Mudarebe (Emek-Sermaye Ortaklığı) 

 

 Yeterli miktarda sermayesi olup da yapılacak iş için bilgi birikimi, emek ya da 

işin nasıl yapılacağına dair bir fikri olmayan sermayedarın, işi bilen ve emeğini ortaya 

koyan kişi ile yaptığı ortaklığa mudarebe denir. Ortaklık anlaşması sırasında, ortaya 

çıkacak kar taraflar arasında anlaşılarak paylaşılır. Örneğin, %25 emek sahibinin %75 

sermayedarın gibi. Sermayedar, girişimcinin herhangi bir sözleşme şartlarına 

uymama riskine dair kefil, ipotek isteyebilir. Ortaya zarar çıkarsa bu sermayedara 

aittir. 
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1.3.3. Muşareke (Kar-Zarar ortaklığı)  



  

 

                                                                           

 Muşareke, mudarebeden biraz daha farklılık göstermektedir. Burada, bir taraf 

sermaye (fon) sağlarken, diğer tarafta hem sermaye hem emek sağlamak 

durumundadır. Oluşan kar, sözleşmedeki orana göre dağıtılırken, zarar olduğu 

takdirde başlangıçta konulan sermayeye göre yansıtılır. 

 

1.3.4 Muşareke-i Mütenakısa (Azalan Kar-Zarar ortaklığı)  

 Muşareke (kar-zarar ortaklığı) olarak başlayan proje belli bir süre sonra, hem 

emek hem sermaye koyan ortağın, diğer sermayedarın hissesine de sahip olarak tek 

sermayedar olma sürecidir. Bu durumda sadece sermaye koyan ortağın hissesi 

azaldığı için ortaya çıkacak kardan da payına düşen miktar azalacaktır. Bu işleme, 

azalan kar-zarar ortaklığı Muşareke-i Mütenakısa denir. 

1.3.5. İcara ( Finansal Kiralama, Leasing) 

 Menkul veya gayrimenkul varlıkların, belirlenen süre içerisinde (genellikle uzun 

vadede)kiraya verilerek kullandırılması, bu süre zarfında mülkiyeti kiraya veren tarafta 

bulunması ve belirlenen süre sonunda kiracının da isteği ile cüzi miktarda bir bedel ile 

kiracıya satılması işlemidir.                                                                                                                       

Genellikle sanayi işletmelerinin makine-teçhizat alımında ihtiyaç duyduğu 

finansman araçlarından biridir icara (Finansal Kiralama, Leasing). Örneğin, bir işletme 

kuruluş aşamasında almak durumunda olduğu üretim makinelerine bu sistem 

sayesinde uzun vadeye yayarak, finansal anlamda daha iyi bir başlangıç yapmak için 

sahip olabilir. 

 

1.3.6. Selem veya Selef (Peşin ödemeli Satış) 

 Üretim finansmanında kullanılan yöntemlerden birisidir. Banka, peşin ödeme 

yaparak gelecekte üretilecek olan malı satın alır. Ancak mal üretilip bankanın eline 

geçtiği zaman fiyatı piyasa fiyatını aşmamak koşulu ile satılabilir. 

1.3.7.  Teverruk   

Teverruk, malı vadeli olarak satın alıp, daha ucuz bir bedelle nakit olarak 

satılması işlemidir. Yalnızca gerekli ve zor durumda olan kişilerin başvurulması uygun 

bulunmuştur. Bu uygulamaya farklı yorumlarla farklı işlemler yapılmaktadır. 

 Bir katılım bankasının, faizli ya da faizsiz çalışan başka bir banka hesabında fon 

toplayarak, kendi adına ve hesabına emtia alma siparişi verilir. Herhangi bir borsadan 

emtia alımı gerçekleştiren diğer banka ise katılım bankası adına tuttuğu emtiayı 

kendisine vadeli ve karlı bir şekilde satılmasını teklif eder.  
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Katılım bankasından kendi mülküne alan diğer bankada, ister kendi nezdinde tutar 

isterse de emtiayı satışa çıkarabilir. Gerçekleşen bu işleme Teverruk denir. 

 

1.3.8. Sukuk (Kira Sertifikası) 

 Sukuk, bir ticari sözleşmeye dayalı, belirli bir varlığa haiz olarak çıkartılan, 

paraya dayanmayan sertifikadır. Sukukun en önemli ayırt edici özelliği bir varlığa 

dayalı olmasıdır. Bu varlık, gayrimenkul, proje veya bilanço endeksli olabilir. Daha 

açık ifadeyle, bu varlıkların sertifikalaştırılarak kiraya verilme işlemidir. Bu nedenle 

önceden belirlenebilecek bir getiri garantisi yoktur. Ayrıca sukukun sahibine verilen 

hak, önceden belirlenen süre ile sınırlıdır.                                                          

 Katılım bankalarının işlemlerinin ekseriyeti, murabaha üzerine dayalıdır. Yakın 

zamanda, finansal piyasa araçlarından biri olan sukuku ihraç ederek katılım bankaları 

Pazar paylarını geliştirmişlerdir. Üstelik bu şekilde farklı pazarlara açılarak, hem 

dikkatleri üzerine çekmek, hem de faizsiz olarak finansal piyasa araçlarının 

kullanılabileceğini kanıtlamak, katılım bankalarını daha da cazip hale getirmektedir. 

                                                                                                                       

1.3.9. Karz-ı Hasene 

 

      İslam hukukunda, zor durumda veya ihtiyaç sahibi olan kişiye borç olarak verilen 

paranın ismidir. Katılım bankaları bu finansmanı, hem hakikaten ihtiyaç sahibi kişiye 

hem de sosyal projelerde kullandırmak üzere gerekli gördüğü kişi veya kurumlara 

sağlayabilmekte ayrıca katılım bankaları bu finansmanda kar amacı gütmemektedir. 

 

1.3.10. Mal Karşılığı Vesaikin Alım Satımı 

 

 Katılım bankası ile gerçek veya tüzel kişi arasında düzenlenen, mal karşılığında 

vesaikin, bankanın kendi adına vesaiki alıp fon kullanana vadeli olarak karlı bir şekilde 

satım işlemidir. 

 

1.3.11. Müzaraa ve Musakat     

 Müzaraa ve Musakat, tarımsal faaliyette bir tarafın arazisini diğer tarafın iş 

gücünü ortaya koyduğu fon kullandırma işlemidir. Ortaya çıkan ürün ya da kar, 

ortaklar arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenen oranda dağıtılır.   

 

 

                                                                8        

                     



  

 

                                                                           

                                        

                                                      İKİNCİ BÖLÜM 

2.KATILIM BANKACILIĞI VE FAİZ 

 

Bankacılık arzı içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan, aynı zamanda 

toplum tarafından sosyoekonomik boyutta benimsenerek karşılık bulan katılım 

bankaları, küresel çapta ekonomik düzen içerisinde oldukça önemli bir noktaya 

taşınmıştır.  

Katılım bankalarını diğer banka türlerinden ayıran en önemli özellik faiz 

ayrımıdır. Bankalardan hizmet alan kişilerin veya konu ile ilgili sektöre yön veren bilim 

insanlarının yapılan faaliyetleri değerlendirirken ya da ayrım ve tercihe giderken göz 

önünde tutması gereken ölçüt faizdir. Dolayısı ile katılım bankacılığı ilmi boyutta ele 

alınırken faiz konusu da ayrıca incelenerek konu ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Öyle ki, 

faiz olgusundan sıyrılmak adına tezahür etmiş olan katılım bankacılığı, faizden ayrı 

olarak ele alındığında akademik, ilmi ve finansal anlamda eksik kalmış demektir.  

 

2.1.Katılım Bankacılığının Tanımı 

 

 Finans kuruluşları içerisinde, BDDK’nın koyduğu yasal çerçeve ve denetim 

doğrultusunda faizsiz işlem gerçekleştiren banka statüsündeki kuruluşlardır. İslam’ın 

koyduğu  ‘faizsiz işlem’ prensibi doğrultusunda hareket eden ve çalışmalarını bu 

kıstas doğrultusunda gerçekleştiren katılım bankaları, paradan para kazanmak 

yerine, kar ortaklığı yöntemi ile katılım fonları oluşturdukları için ‘’Katılım Bankaları’’ 

adını almışlardır. Finans dışındaki bazı hizmetleri (fatura, çek, kredi kartı vb.) mevduat 

bankaları ile benzerlik göstermektedir. 

 

2.2.Katılım Bankacılığı Tarihçesi 

 Modern bankacılık sistemlerinden biri olan katılım bankacılığının tarihi diğer 

bankalara göre daha yeni olduğu söylenebilir. Dünya yakın tarihimizi kronolojik olarak 

ele alacak olursak katılım bankacılığının finans sektöründeki yerini neden bu kadar 

geç aldığını daha iyi ifade etmiş oluruz. 

1.Dünya savaşından sonra hem sınırları hem de hayalleri değişen İslam 

coğrafyası, yadsınamaz bir ekonomik dağılımın içine itilmişti.  
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Dünyanın çivisini oluşturacak ülkelerden birisi olmaya aday ülke olan ABD’nin, 

1929 ekonomik buhranının etkileri ve çözüm yolları için çıkış yolu aranırken, 2. Dünya 

savaşının patlak vermesiyle tamamıyla çıkmaza girilmişti.  

1950 ve 1960‘lı yıllarda katılım bankacılığına olan ihtiyacın tespit edilmesi ve 

araştırılmaya başlanması, finans sektörü ve bu sektörden yararlananlar için ilk 

tohumları oluşturuyordu. 

“Faizsiz bankacılık ilk olarak Mısır’da 1963 yılında Mit Ghambr tasarruf 

bankasının faaliyete geçmesi ile başlamıştır.”1Nil nehri kenarında gerçekleşen ilk 

faizsiz bankacılık denemesi uzun soluklu olmasa da, bu adımı atmak isteyen 

araştırmacı ve girişimciler için teşvik edici olmuştur. 

“1973 yılında Kahire’de, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İslam ülkeleri, 

mali bir komite kurarak, faizsiz bir ekonomik sistemin oluşturulması ve İslam 

ülkelerindeki sermaye birikiminin tüm İslam dünyasının yararına sunulması yönünde 

karar vererek bunu ilan etmişlerdir. Nihayetinde, 1975 yılında Kral Faysal’ın teşebbüs 

ve desteği ile 43 Müslüman ülkenin katılımı sonucu ‘’İslam Kalkınma Bankası’’ 

kurulmuştur.” 2                                                                                                                                                                                                                                                                 

İslam Kalkınma Bankası’nın kurulması faizsiz finans sektörü için küresel 

anlamda atılan çok önemli bir adımdır. Zira dönemin şartları ve değişen dünya 

düzeninin etkilerinin çok ciddi hissedildiği yıllar olması nedeniyle, olağan şartlara 

dönüşün çözüm yollarından birine ulaşılmış demek oluyordu. 

               Konuyu farklı bir boyutla inceleyecek olursak; Petrol ülkelerindeki para 

trafiğinin, sadece ABD ve Avrupa eksenli konvansiyonel bankalara değil de, İslami 

usullere göre sektöre giren bankalar tarafından da kontrol edilmesi, finans sektörü 

açısından çeşit zenginliği arz etmesi bakımından oldukça önemlidir. 

 1970’li yıllardaki faizsiz bankacılık teşebbüsü, 1977’de Mısır’da Faysal Finans 

ile devam etmiş ve dünya çapındaki oluşum sürecini tamamlayarak, 1980’li yıllardan 

sonra gelişme sürecine doğru giriş yapmıştır. 

 

 

                                           
1 Ayşe Yüce, ‘’İslamic financial Houses in Turkey’’ ,Journal of Academy of Business and Economics, 

2003.                                                      

2 Rüveyde Ebru TÜRKMENOĞLU, Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Finansal Yapı, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 2007 s. 13 (Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi) 
 
 
 
 

                                                               10 

 



  

 

                                                                           

 

2.3.Katılım Bankalarının Faaliyet Alanları 

 Bankacılık kanununa göre katılım bankaları; özel cari ve katılma hesapları 

yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere, faaliyet gösteren 

kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini ifade 

eder. 

 “Katılım bankaları 5411 sayılı,19.10.2005 tarihli bankacılık kanuna göre; 

 

a)Katılım fonu kabulü, 

b)Nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemi, 

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

hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri, 

d)Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, 

e)Saklama hizmetleri, 

f)Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve 

bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, 

g)Efektif dâhil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli 

maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemi, 

h)Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 

madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, 

birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, 

satımı ve aracılık işlemleri, 

ı)Sermaye piyasası araçlarının alım ve satım ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü 

işlemleri, 

j)Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, 

k)Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım 

satımının yürütülmesi işlemleri, 

l)Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi 

garanti işleri,  

m)Yatırım danışmanlığı işlemeleri, 

n)Portföy işletmeciliği ve yönetimi, 

o)Hazine müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde 

oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım 

satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı, 
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p) Faktöring ve forfaiting işlemleri, 

r)Bankalara arası piyasada para alım satım işlemlerine aracılık yapmak, 

s)Finansal kiralama işlemleri 

t)Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri 

u)Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.”3 

Katılım bankaları, yukarıda belirtilen kanun çerçevesinde faaliyetlerini 

gerçekleştirebilirler. Katılım bankaları, bu faaliyetler dışında kalan mevduat kabulü 

işlemini, yasalarca belirtilen sınırlılık gereği gerçekleştiremezler. 

 
2.3.1.Türkiye’deki Katılım Bankalarının Finansman Alanındaki Faaliyet Alanları  

 Ülkemizde ilk olarak Özel Finans Kurumları adı ile faaliyete başlayan katılım 

bankaları, bankacılık faaliyetlerinden olan finansman sağlama hizmetindeki farklılık 

ile diğer bankalardan ayrışmaktadır. 2016-2017 yılları içerisinde Türkiye’de var olan 

katılım bankalarının finansman alanındaki faaliyetleri aşağıdaki gibidir. 

2.3.1.1Türkiye’deki Katılım Bankalarından Kuveyt Türk Katılım Bankasının 

Finansman Alanındaki Faaliyet Alanları  

Katılım bankaları bireysel finansman desteği ve kurumsal finansman desteği 

olarak iki gurupta finansman faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

2.3.1.1.a.Bireysel Finansmanlar 

 Faizsiz sigortacılık (Tekafül) 

 Hisse senedi ve yatırım işlemleri 

 Kira sertifikası halka arz 

 Kira sertifikası (sukuk) 

 Araç finansmanı 

 Konut finansmanı 

 Altına altın katılma hesabı 

 Ziynet altın katılma hesabı 

 Altın hesabı 

 Çeyrek altın hesabı 

 Gümüş hesabı  

 Platin hesabı 

 Altın çek 

                                           

3 Bankacılık Kanunu: Kanun No:5411, Tarih 19.10.2005, sayı:25.983 
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 Altın birikim hesabı  

 Gram altın 

 Altın borsa yatırım fonu 

 Külçe altın 

 Hac ve umre finansmanı 

2.3.1.1.b.Ticari Finansmanlar 

 İşletme finansmanı 

 Taksitli ticari finansman 

 Leasing  

 Kar-zarar ortaklığı 

 Gayri nakdi finansman 

 

2.3.1.2.Türkiye’deki Katılım Bankalarından Albaraka Türk Katılım Bankasının 

Finansman Alanındaki Faaliyet Alanları 

 

2.3.1.2.a.Bireysel Finansman Desteği 

 Konut finansmanı 

 Araç finansmanı 

 Tüketici finansmanı 

 Eğitim finansmanı 

 Hac ve umre finansmanı 

 İşyeri finansmanı 

 Arsa finansmanı 

 Doğalgaz dönüşüm finansmanı 

 Konut kira finansmanı 

 Devre mülk finansmanı 

 Yüzde yüz konut finansman 

 Diş sağlığı finansmanı 

 Tatil turu finansmanı 

 Düğün organizasyon finansmanı 

 Yabancıya konut finansmanı 

 

 

                                                   13 

 

 



  

 

                                                                           

2.3.1.2.b.Kurumsal Finansman Desteği 

 Kar- zarar ortaklığı 

 Proje finansmanı 

 Dünya Bankası kaynaklı krediler 

 Kurumsal finansman desteği 

 Katılım bankaları sevk öncesi döviz ihracat kredisi 

 Katılma hesabı 

 Çeyiz hesabı 

 Konut hesabı 

 Birikimli katılma hesabı 

 Kıymetli maden hesapları 

 Altın depo hesabı 

 Sektörel destek paketleri 

 

2.3.1.3. Türkiye’deki Katılım Bankalarından Türkiye Finans Katılım Bankasının 

Finansman Alanındaki Faaliyet Alanları 

2.3.1.3.a.Bireysel Finansmanlar 

 Finansör 

 Konut finansmanı 

 Katılma hesapları 

 Yatırım hizmetleri 

 Sigortacılık hizmetleri  

 İhtiyaç finansmanı 

 Arsa finansmanı 

 Altın hesap 

 Gümüş hesap 

 Altın katılma hesabı 

 Gümüş katılma hesabı 

 Bireysel emeklilik sistemi 

 İşyeri finansmanı 

 Taşıt finansmanı 
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2.3.1.3.b.KOBİ finansmanı 

 Esnaf finans  

 KOBİ kredileri 

 Sektör ve ürün paketleri 

 Dış ticaret finansmanı 

 Ticari kartlar 

 KOBİ’lere özel destekler 

 Yatırım hizmetleri 

                                                                

2.3.1.4. Türkiye’deki Katılım Bankalarından Vakıf Katılım Bankasının Finansman 

Alanındaki Faaliyet Alanları 

2.3.1.4.a.Bireysel Finansman 

 Katılma hesabı  

 İşyeri finansmanı 

 Konut finansmanı 

 Taşıt finansmanı 

 Arsa finansmanı 

 Tüketici finansmanı 

 Bireysel emeklilik sistemi 

 Sigortacılık hizmetleri 

 

  2.3.1.4.b.Ticari Finansman 

 Kurumsal finansman desteği 

 Finansal kiralama 

 İşyeri finansmanı 

 Ticari taşıt finansmanı 

 

2.3.1.5. Türkiye’deki Katılım Bankalarından Ziraat Katılım Bankasının 

Finansman Alanındaki Faaliyet Alanları 

2.3.1.5.a.Bireysel Finansman Desteği 

 Katılma hesapları 

 Altın katılma hesabı 

 Çeyiz hesabı 

 Konut hesabı 
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 Konut finansmanı 

 Taşıt finansmanı 

 Finansman limitli banka kartı 

 Dayanıklı tüketim finansmanı 

 Eğitim finansmanı 

 Hac ve umre finansmanı 

 Doğalgaz dönüşüm finansmanı 

 Sigorta ve bireysel emeklilik sistemi 

2.3.1.5.b.Kurumsal Finansman Desteği 

 Finansal kiralama 

 Doğrudan borçlandırma sistemi 

 Kurumsal finansman desteği 

 Dış ticaret ile ilgili gayri nakdi krediler 

 TL, Döviz katılma hesabı 

 Altın katılma hesabı 

 

2.3.1.6.Türkiye’deki Bankalardan Citi Bank’ın İslami Finans adlı Faaliyet Alanı 

Citi Bank İslami Finansman Hizmeti, 

 Mudarebe (emek-sermaye ortaklığı) 

 Murabaha (üretim desteği)  

 Muşareke (kar-zarar ortaklığı) 

 İcara (finansal kiralama –Leasing) 

 Selem (peşin ödemeli satış) 

 

2.3.2. Katılım Bankalarının Faaliyet Alanlarından Biri Olan Tekafül (Faizsiz 

Sigortacılık) 

 Tekafül sigorta sistemi olarak da bilinen faizsiz sigortacılık türü İslam 

âlimlerince, yardımlaşma ve karşılıklı sigorta şeklinde ifade edilmektedir. 

Yardımlaşma sigortası, farklı kişilerin bir araya gelerek, içlerinden birinin maruz 

kalacağı felaketin hasarını temin etmek amacıyla yapılan bir yardımlaşmadır. 

 Tekafül sigorta sisteminin temel ilkeleri ise şunlardır; 

 Yardımlaşma unsuru ya da amacının bulunması, 

 Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin faiz dışı piyasa 

enstrümanları ile değerlendirilmesi, 
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 Sigorta teminatı verilen konularda gayri ahlaki ya da meşru görülmeyen vb. 

iktisadi kıymetler için seçici davranma, 

 

                    Tablo-1 Tekafül ve Sigortanın Karşılaştırılması 4 

               

                        TEKAFÜL                       SİGORTA 

 

Tekafül, karşılıklı dayanışma esaslıdır. Klasik sigorta sadece ticari faktörleri 
esas alır. 

Tekafülde faiz, kumar ve şüphe yoktur. Klasik sigortalar faiz, kumar ve şüphe 
içerir. 

Katılımcı tarafından ödenen primlerin bir 
kısmı veya tamamı diğer katılımcıları 
potansiyel risklere karşı korumak için 
Tekafül fonuna aktarılır. 

Klasik sigorta şirketlerine ödenen 
primler, beklenen riskler karşılığında 
kendilerine aittir. 

Tekafül şirketleri, mevcut yasaların yanı 
sıra Şer’i denetleme kuruluna tabidir. 

Klasik sigorta şirketleri sadece mevcut 
yasalara tabidirler. 

Tekafül fonu ile sermayedarların 
hesapları arasında tam bir ayrım vardır. 

Poliçe sahipleri tarafından ödenen 
primler şirkete gelir kabul edilir ve 
hissedarlara ödenir. 

Tekafül fonundaki herhangi bir fazlalık 
sadece katılımcılar arasında vekâlet ve 
Mudarebe modellerine göre dağıtılır. 

Bütün fazlalıklar ve karlar sermayedara 
aittir. 

Katılımcının bir açığı olması durumunda 
Tekafül fonunu yöneten Tekafül 
operatörü (vekil) katılımcıya Karz-ı 
Hasene (faizsiz borç) sağlar. 

Açık durumunda klasik sigorta şirketi 
riskleri üstlenir. 

Katılımcıların ve hissedarların birikimleri 
İslami kurallara uygun yatırımlarda 
kullanılır. 

Yatırımlarda kullanılacak fonların İslami 
kurallara uygun olması zorunlu değildir. 

Tekafül şirketleri, İslami prensiplerle 
çalışan kendi Reasürans Sistemi olarak 
Retakafül şirketlerine sahiptir. 

Klasik sigorta şirketlerinde Reasürans 
şirketlerinin İslami prensiplerle 
çalışması zorunlu değildir. 

                                           
4 Kaynak: http://tekaful.net/?page_id=426  (erişim tarihi,15.12.2016) 
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Tekafül sigorta sisteminin işleyişi ise şu şekildedir: 

Bir havuzda toplanan sigorta primlerinden dönem sonunda giderler (hasar, komisyon, 

faaliyet giderleri) düşüldükten sonra, artı bir meblağ kalması durumunda havuza 

iştirak edenler arasında paylaştırılır. Uluslararası bağımsız denetçiler tarafından da 

denetleme ve raporlaması yapılır.                                                          

 Türkiye’deki Katılım bankalarının faaliyet alanlarında, işleyişten kaynaklı 

farklılıklar olsa da esas itibari ile aynı zemin üzerinde hareket etmektedirler. Dolayısı 

ile beş katılım bankasının hem bireysel hem de ticari finansman araçları az da olsa 

buna bağlı değişkenlik göstermektedir. Yukarıda detaylı olarak incelenen beş katılım 

bankasının finansman araçları, insanların yaşamında ihtiyaç duyduğu finansmanın 

faizsiz olarak karşılanmasında önem arz etmektedir. Öyle ki incelendiğinde görülecek 

ki ‘doğalgaz dönüşüm finansmanı’ gibi yeni finansman araçları eklenerek ihtiyaçların 

dolaylı olarak değil doğrudan karşılanması amaçlanmıştır. 

 

 

            Grafik-1 Finansman İhtiyaçlarınızı Hangi Kaynaktan Sağlıyorsunuz 5 

                                

                                           
5 https://www.pesar.org (Erişim Tarihi: 15.12.2016)  
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Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından 2013 

yılında Türkiye’deki iş adamları derneklerinden, % 38 MÜSİAD, % 18 TUSKON, % 17 

TÜMSİAD, % 9 ASKON ve % 18,5’i diğer derneklere üye olan iş adamları üzerinden 

yapılan araştırmaya göre;  

Finansal kaynak tercihlerindeki en önemli payı çoğunlukla Ticari (geleneksel) 

bankalar ve sadece Ticari (geleneksel) bankalar olarak oluşturanların toplam oranı % 

45 iken, çoğunlukla Katılım Bankacılığı ve sadece Katılım Bankacılığı olarak 

tercihlerini kullananların toplam oranı ise % 34’ tür.  

 Yukarıdaki grafikten anlaşılmaktadır ki, Ülkemizde ticari finansman ihtiyacında 

katılım bankalarının önemli bir rolü olmasına karşın, faiz enstrümanlarını kullanan 

bankalardan ticari finansman ihtiyaçlarını karşılayanların oranı daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 Araştırma sonucunda ortaya çıkan tablonun farklı analizlerini yapmak mümkün 

olmasına rağmen, katılım bankalarının tercih edilme payındaki oranın düşük olması 

yadsınamaz bir gerçeklik gibi durmaktadır. Bu durumun detaylarındaki gerek 

sosyoekonomik gerekse politik ve dini perspektiften yaklaşım ele alınarak sorunun 

çözümü esas alınmalıdır. Aksi takdirde gerek ticari finansman gerekse bireysel 

finansman ihtiyaçlarında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinde adeta 

zikzak eğrisi şeklinde olan finansal dengenin faiz gibi spekülatif domino etkisi ile 

kıskaca alınması oldukça sakıncalı olacağı tüm ekonomistlerin dile getirmese de 

kabul ettiği bir gerçekliktir.  

“Bugün “İslami Finans” olarak isimlendirilen sektörün küresel büyüklüğü 1 

trilyon Amerikan dolarını aşmış bulunmakta olup, yıllık büyüme oranının da %10 

olduğu tahmin edilmektedir. Toplanan fonlar açısından bakıldığında katılım bankaları 

sistemin % 5,4’ünü, kullandırılan fonlar açısından bakıldığında sistemin % 6’sını 

oluşturmaktadır.” 6 

 

2.4.Faizin Tanımı 

 İki nakdi veya gayri nakdi malın birbiri ile mübadelesinde, bir taraftan alınan 

fazla miktara faiz (riba) denir. Riba kelimesi Arapça ‘İrba’ kökünden türemiştir. İrba 

ise, bir şeyi arttırmak, nemalandırmak anlamına gelmektedir. 

                                           
6 http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/pesa-islam_ekonomisi_rapor.pdf (Erişim tarihi 
20.12.2016) 
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 Ünlü iktisatçı John Maynard Keynes ise faizi şu şekilde tanımlamıştır; “İnsanlar 

çeşitli sebeplerle ellerinde hazır para tutmak isterler. Elde hazır para tutmanın bazı 

avantajları vardır. İnsan elinde tuttuğu parayı başkasına verdiği zaman fedakârlıkta 

bulunur. Bu fedakârlığın bedeli ise faizdir.” 7                           

Ekonomik düzen içerisinde, dört semavi dinin ‘yasak’ olarak değerlendirmesine 

rağmen en güzide şekilde yer edinen faiz olgusu, alın teri ile kazanılan paranın 

bereketini ve temiz ekonomik düzenin ruhunu yitirmesindeki oldukça önemli bir 

nedendir. Faizin mikro boyuttaki cazibesi, makro boyuttan bakıldığında yerini 

onarılması güç bir ekonomik buhrana bırakabilmektedir. Bunun sayısız örneklerine 

günlük yaşam serüveni içerisinde şahit olmak oldukça mümkün. Öyle ki, ülkemizde 

faizin yüksek seviyelerden işlem görmesi için faiz lobileri oluşturan Avrupa ülkelerine 

bakıldığında faiz oranlarının 0-1 bandında tutulması oldukça manidardır. 

 Faizin, ekonomik düzen içerisinde faiz ödeyen kişiye oluşturduğu yük, kişiler 

bazında, ekonomik boyutta ve ülke çapında meydana gelmesi kaçınılmaz olan 

istikrarsızlığın en önemli ve onarılması güç sebeplerinden birisidir. 

 Faiz sadece borç para verip fazlasıyla geri almaktan ibaret olmadığı gibi, eş 

değer olmayan iki ürünün alışverişe konu olması da faiz kapsamına girmektedir. 

Örnek verilecek olursa; 100kg buğdayı borç veren birinin vade sonucunda 

karşılığında 100kg fıstık istemesi de faize girmektedir. Çünkü bu alışverişte iki ürün 

eşdeğer değildir. Dolayısıyla, taraflardan borçlu olan kişiye ekstra yük yüklemek 

ekonomik dengeleri bozabileceği gibi, İslam Dini açsısından bakıldığında da yasak bir 

uygulama olduğunu görmek mümkündür. 

 
 

2.5.Faizin Tarihçesi 

 Tarih, toplumların geçmişteki serüvenini kronolojik olarak görebilmelerini 

sağlayan en önemli olgudur. Bu olgudan ilham alınabileceği gibi ders çıkartmakta 

mümkündür. Dolayısı ile faizin günlük yaşantımızdaki yerinin bu denli güçlü ve 

neredeyse vazgeçilmez olmasının sebebi, tarih sahnesindeki başlangıcında 

aranabilir. 

  

 “Faiz kredi olayında ortaya çıkmaktadır. Sözlükte ‘saygınlık’ ve ‘güven’ 

anlamına gelen ‘kredi’ kelimesi, Latince inanma manasında olan ‘credere’ kökünden 

                                           
7   http://w.w.w.turkcebilgi.com/faiz (Erişim tarihi 18.09.2016)  
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gelmektedir.” 8 Kredi bir banka tarafından verilir. “Banka tarihi yazanlar, ilk bankanın 

mabetler olduğunu söylemektedirler. Faizin tarihi ise sanılanın aksine oldukça eskidir. 

Mezopotamya’nın Uruk şehrinde bulunan M.Ö. 3400-3200 senelerine ait ‘Kızıl 

Mabedin’ bilinen en eski mabet olduğu ifade edilmektedir. Bu mabet kredi verme 

işleminin başlangıcını ifade etmektedir. Hammurabi’nin Babil’inde kredi veren 

kurumlar içerisinde mabetlerin son derece önemli yer işgal etmesi oldukça dikkat 

çekicidir. M.S.591 yılında Suriyeli bir bankacının, Kral’dan bankacılık yapmak üzere 

Paris Piskoposluğunu satın alması yine bu yönden önemlidir.”9 

 
 “Geçmişte kredi verme işleminin mabetler tarafından yapılmasının nedeni, 

mabetlerin güven kurumu niteliği taşıyor olmasıdır. Daha önce mallar mabede hediye, 

hibe veya emanet gibi çeşitli nedenlerle bırakılıyordu. Oluşan güven duygusundan 

dolayı insanlar kendi birikimlerini ve diğer mallarını da bırakmalarına ve mabetlerde 

bir emanet malları hesabının doğmasına neden oldu. Mezopotamya’daki bu 

mabetlerde malların ‘Tanrı malları’ ve ‘Tanrı’ya ait olmayan mallar’ olarak ayrıldığı ve 

Tanrı mallarının ağızlarının mühürlenerek diğerlerinden ayrı bir yerde muhafaza 

edildiğini görüyoruz. ‘Tanrı malları’ muhtemelen, kefaret, adak, sadaka olarak 

bırakılan mallardı ve bunların yerleri belli edilmişti. Diğer grup mallar ise, mabede 

muhafaza edilmek üzere getirilmiş emanet mallardı. Yine Mezopotamya’da görüldüğü 

üzere, bırakılan bu mallar üzerinde, emanet edilene tasarruf imkânı tanınmış fakat 

kaybından sorumlu tutulmuştu. Herkes bir anda gelip mallarını istemediğine ve 

emanet edilene malı kullanma yetkisi verildiğine göre, alacağını kefille sağlama almak 

kaydıyla, borç isteyenlere ivazla (belli bir karşılıkla) vermekte kendileri açısından bir 

beis yoktu. Bugünkü bankacılığın dayandığı temel prensibin bu olduğu bilinmektedir. 

İşte bir emaneti kullandırma karşılığı alınan bu fazlalık muhtemelen ‘ilk faiz’ 

olmuştur.”10 

 

 

2.6. Musevilikte Faiz 
 

                                           
 
8 Abdullah DURMUŞ, Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, İslam Hukuku Açısından Tarihten Günümüze 
Kredi ve Finans Yöntemleri, (İstanbul, 8-9.05.2010) s.21.                                                                                                                         
9  Abdullah Durmuş, a.g.e, s. 22 
10 Abdullah Durmuş, a.g.e, s. 24-25.              
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 Faizin tanımında belirtildiği üzere faiz olgusu İslam haricindeki semavi dinlerde 
de yasak olarak kabul edilmiştir. Dolayısı ile faiz ile ilgili meseleler diğer dinlere 
mensup olan insanların da ilgi alanına girmesi gereken önemli, güncel bir konudur. 
 Faizi Musevilikte inceleyecek olursak; 
  
 Hıristiyanlığın Musevilikle paylaştığı kutsal metinleri içeren Eski Ahit 

incelendiğinde, Musevi şeriatının faiz konusunda bir takım düzenlemeler yaptığı 

görülmektedir.  

H.Z. Musa’nın 2. kitabı olan ‘Çıkış’ ta, faizle ilgili olarak, “Eğer kavmime, yanında olan 

bir fakire ödünç para verirsen, onlardan murabaha almayacaksın, onun üzerine faiz 

koymayacaksın” 11hükmü yer almaktadır.  

H.Z. Musa’nın 3. kitabı ‘Levililer’ de ise, faiz hakkında, “Eğer kardeşin fakir 

düşer ve senin yanında zayıf olursa ona yardım edeceksin, senin yanında garip ve 

misafir gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kâr alma ve Allah’tan kork, ta ki senin yanında 

yaşasın. Ona gümüşü faizle vermeyeceksin ve zahireni kârla vermeyeceksin” 12 

buyruğu bulunmaktadır. 

H.Z. Musa’nın 5. Kitabı Tesmiye’ de faizle ilgili düzenlemede şöyle 

denmektedir: “Para faizi olsun, zahire faizi olsun yahut ödünç verilen her şeyin faizi 

olsun, faizle kardeşine ödünç vermeyeceksin. Yabancılara faizle ödünç verebilirsin. 

Ta ki, mülk olarak almak için gitmekte olduğun diyarda elini atacağın her şeyde Allah 

seni mübarek kılsın.”13 

 Yukarıdaki hükümler incelendiğinde faizin Musevilik dininde de yasak olduğunu 

görmek açıkça mümkün. 

 

2.7. Hristiyanlıkta Faiz 

 Faizin yasak olduğu bir diğer din ise Hristiyanlıktır. Hristiyanlıkta Musevilik kadar 

açık hükümler bulunmasa da faizin yasak olduğunu belirten hükümler vardır. 

Bunlardan bazıları şunlardır; 

   “Senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme.” 14                     

 “İmdi insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, sizde öyle davranın. 

                                           
11  http://islamdafaiz.blogspot.com.tr  Çıkış, 21-26, (Erişim Tarihi: 18.05.2017) 

12 http://islamdafaiz.blogspot.com.tr  Levililer 25-26, 37-38 

13 http://islamdafaiz.blogspot.com.tr  Tesmiye, 15-5 
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Çünkü şeriat budur, peygamberlerde bunu istemektedir.”15 

 “Kemerlerinize ne altın ne gümüş ne de bakır koyun”16 

 “Siz yalnız onlardan bir iyilik beklemek için yardım ederseniz, bunun için ne 

teşekkür beklenir? Aynı şeyi günahkârlar da yapar. Birilerine ondan karşılık 

ummak için borç verirseniz, bunun için hangi teşekkür beklenir? Günahkârlar 

da bir karşılık almak için birbirlerine bir şeyler veririler. Düşmanlarınızı daha 

çok seviniz hiç bir karşılık beklemeden onlara ödünç veriniz. Böylece ödülünüz 

büyük olsun.”17 

 İslamiyet haricindeki diğer dinler konu olduğunda, Kur’an-ı Kerim haricindeki 

ilahi kaynakların tahrip edildiği gerçeği muhakkak olduğundan, faiz konusundaki 

referansların eksikliği tartışılmaz durumdadır. Hristiyanlıkta, farklı mezhep 

görüşlerinin ve oligark kiliselerin çatışmalarından, Musevilikte ise, Kur’an-ı Kerim’deki 

kıssalardan anlaşılacağı üzere, bu tahribata rağmen faiz konusundaki yasaklık yerini 

farklı bir biçimde de olsa da korumaktadır. 

 

2.8.İslam’ın Faize Bakışı 
 
 İslam Dini iki ana sütun üzerinde incelenmelidir ki bu sütunlardan birisi dahi 

eksik ele alındığında konunun özünden uzaklaşılacağına şüphe yoktur. Bunlardan 

birisi Müslümanların yüce kitabı Kur’an-ı Kerim, diğeri ise H.Z. Muhammed (s.a.v.)’in 

sünnetidir. Ele alınan faiz konusu da, bu iki temel kaynaktaki ayet ve hadislere göre 

incelenecektir. 

 İslam’da kolaylaştırma esas olduğu için, ekonomik düzen içerisinde yerini alan 

faizin, insanlara yüklediği zorluktan dolayı yasak kılınmış olması kuvvetle 

muhtemeldir. İlmi dayanak olarak öncelikle Kur’an da, ardından Hadiste faiz 

uygulaması ele alınacaktır. 

 

 
2.8.1. Kur’an’da Faiz 
 

                                           
15  http://islamdafaiz.blogspot.com.tr  Matta, 7/7 

16  http://islamdafaiz.blogspot.com.tr  Matta, 10/9 

17  http://islamdafaiz.blogspot.com.tr  İncil, Luka, 6/33-34 
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 Kur’an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabı olmasının yanı sıra, insan yaşamını 

kolaylaştıracak bir rehber niteliği de taşımaktadır. Dolayısı ile güncel yaşamımızın bir 

parçası olan ekonomi, finans gibi alanlarda nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair 

başvuracağımız en temel kaynak durumundadır. Makro ve mikroekonomilerde esas 

alınması gereken ayetler aşağıdaki gibidir; 

 

 “Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi 

kalkarlar. Bu onların ‘zaten alışverişte faiz gibidir’ demelerindendir. Oysa Allah 

alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Kime Rabbinden bir öğüt gelirde 

faizcilikten geri durursa, geçmişi kendisinedir, onun işi Allah’a aittir. Kim 

faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliktir, onlar orada ebediyen 

kalacaklardır.” 18 

 

 “Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir. Allah pek nankör olan hiçbir 

günahkârı sevmez.”19 

 

 “Ey inananlar! Allah’tan sakının, inanmışsanız faizden arta kalmış hesaptan 

vazgeçin.”20 

 

 “Ey inananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin, Allah’tan sakının ki başarıya 

erişesiniz.”21 

 

 “Yahudileri haksızlıklarından, çoklarını Allah yolundan men etmelerinden, 

yasak edilmişken faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden 

ötürü kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan inkâr 

edenlere elem verici azap hazırladık.”22 

                                           
18 Kur’an-ı Kerim, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı meali, Bakara suresi,275.ayet                                                             

19 Bakara Suresi, 276. Ayet 

20 Bakara Suresi, 278. Ayet 

21  Ali İmran Suresi, 130. Ayet 

22  Nisa Suresi, 160-161. Ayetler 
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 “İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında 

artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu 

yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.” 23 

Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde açıkça belirtildiği üzere, faiz ile alışveriş yapmak 

yasaklanmıştır. 

 

2.8.2. Hadiste Faiz 

 Kur’an-ı Kerim nasıl yön gösterici bir rehber ve kılavuz niteliği taşıyorsa, 

Peygamber efendimiz (sav)’in yaşamından örnekler olan hadis-i şeriflerde bu kutsal 

kılavuzu okuyabilmemizi sağlamaktadır. Kur’an-ı Kerimde faizle ilgili olan 7 ayet, faiz 

olgusu ve bu olguya nasıl bakmamız gerektiğini bildirirken, inceleyeceğimiz hadisler 

ise, bu olgunun varoluşsal serüvenini ve yaşamsal boyutunu açıklamaktadır.  

 

 Osman b. Affan’dan nakledildiğine göre;                                                             

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur; “bir dinarı iki dinara, bir dirhemi iki 

dirheme satmayınız.”24 

 Paranın birbiri ile değişiminde fazlalığın olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

 Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre; 

“H.Z. Peygamber (sav); ‘helak edici yedi şeyden kaçınınız’ buyurdu. Bir 

sahabe ise; nedir o yedi şey? Diye sordu. Allah Resulü; Allah’a şirk koşmak, 

sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah’ın yasakladığı bir cana 

kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, zinadan uzak duran 

ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmaktır. 

Şeklinde cevap verdi.”25 

 Cabir diyor ki; 

“Resulullah (sav), faizi yiyene, yedirene, yazana ve buna şahitlik eden iki 

kimseye lanet etti ve hepsi günahta eşittir, buyurdu.”26 

 Faiz ile işlem yapan her tarafın dinen sorumluluk taşıdığı ve bunun dinen kabul 

edilmeyen bir işlem olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. 

                                           
23 Rum Suresi, 39.Ayet                                                                                                                            

24 Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Hadislerle İslam’ (Müslim, Musakat,78)5.cilt, s 167, Dini yayınlar Genel 
Müdürlüğü, 2.baskı, Ankara 2013) 
25 D.İ.B., a.g.e. (Buhari, Vesaya, 23), s169 

26 D.İ.B., a.g.e. (Müslim, Musakat, 106), s.169 
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 Ebu Said El Hudri’nin naklettiğine göre; 

 “Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur; altına karşılık altın, gümüşe karşılık 

gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık 

hurma, tuza karşılık tuz eşit miktarda ve peşin olarak satılır. Her kim daha fazla 

verir veya alırsa muhakkak faiz uygulaması yapmıştır. Alanla veren bu 

hususta eşittir.” 27 

 İbn Mesut’tan nakledildiğine göre;  

H.Z. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur; faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse 

yoktur ki, sonunda durumu malında azalmaya düşmesin. 

 Faizin kısa vadede olmasa bile uzun vadede ekonomik düzeni bozacağı ön 

görülmektedir. 

 H.Z. Muhammed (sav) veda hutbesinde şöyle buyuruyor; …iyi bilin ki cahiliye 

dönemi faizi kesinlikle kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faizde amcam Abbas’ın 

faizidir. Anaparalarınız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş, ne de haksızlığa 

uğramış olursunuz. 

 Bir gün Efendimiz’ in huzuruna gelerek, deve satışı esnasında müşterilerinden 

bazen altın alıp onlara gümüş verdiğini bazen de gümüş verip altın aldığını 

söyleyen sahabeye, ‘alışveriş esnasında birbirinizden ayrılmadığınız sürece, 

aranızda ödenmemiş bir şey kalmadıysa, o günün değeri ile birinin yerine 

ötekini almanda sakınca yoktur. Buyurmuştur. 

Ürün etiketlerindeki nakit ve taksitli fiyatlar buna örnek olarak verilebilir. Böylesi 

durumlarda müşteri ve satıcının her iki bedelden biri ile anlaşarak alışverişi 

tamamlamaları gerektiği vurgulanmıştır. 

 “Zeyd b. Eslem şöyle tarif etmiştir; ‘bir kimsenin diğer bir kimse üzerinde, belli 

vadede tahsil edilmesi gereken borcu olurdu. Borcun vadesi dolunca alacaklı 

borçlusuna; ‘ister borcunu öde istersen riba muamelesi yapalım’ derdi. Borçlu 

borcunu ödeyemezse borcunun artmasını kabul eder ve alacaklı vadeyi 

uzatırdı. Allah Resulü; ’kim bir satış içinde iki satış yaparsa, ya az olan bedeli 

alır ya da faiz olur.’ Şeklinde durumu açıklamıştır. Buna göre bu ikinci fiyattaki 

fazlalık faiz idi.”28 

                                           
27 D.İ.B., a.g.e.  (Müslim, Musakat, 82), 169                                                          

28 D.İ.B., a.g.e.  (İbn Mace, Ticaret,58), s. 169 

 

 

 

 



  

 

                                                                           

 “H.Z. Peygamber (sav) insanların birbirlerini aldatmalarını engellemek 

istemişti. Ebu Hureyre ’nin rivayetine göre; Hayber ‘e zekât memuru olarak 

tayin edilen bir adam, H.Z. Peygamber’e kaliteli bir hurma olan Cenib hurması 

getirmişti. H.Z. Peygamber (sav) Hayber hurmalarının hepsinin böyle güzel 

olup olmadığını sormuştu. Adam, ‘hayır ya Resul Allah, biz bütün diğer hurma 

çeşitlerinden iki ölçek hurma karşılığında bu hurmadan bir ölçek alıyoruz’ 

demiş. H.Z. Peygamber’de, ‘böyle yapmayın ancak eşit olarak satın alın ya da 

şunu satın onun parasıyla bunu alın, tartılan her şey böyledir’ buyurmuştur.” 

29 

Bu şekildeki alışverişlerde faiz olma ihtimalinden kaçınmak adına önce eldeki 

malın satımı ve sonrasında alınmak istenen malı almanın daha doğru olduğu 

belirtilmiştir.  

 “Rasulullah (S.A.V.), büyümedikçe dalında bulunan meyvenin satın 

alınmasını yasaklamıştır. Ve buyurmuşlardır ki bir memlekette zina ve faiz alıp 

yürüdü mü o memleketin halkı kendilerine Allah’ın azabını helal kılmıştır.”30 

Günümüzde çokça rastlayabileceğimiz bir gerçek olduğu söylenebilir. Hormonlu 

gıdaların olgunlaşmadan veya satışa sunulması gereken zaman diliminden önce 

satılmasının doğru olmadığı net bir şekilde ifade edilmiştir. 

 

 “İçlerinde faiz alıp yürümüş olan hiçbir kavim yoktur ki o kavim kıtlığa maruz 

kalmasın. İçlerinde rüşvet yayılan bir kavim yoktur ki onlara korku ve 

huzursuzluk hüküm sürmesin.”31 

 “Rasulullah (S.A.V.) buyuruyor; miraç gecesinde göğe çıkarıldığım zaman 

birinci kat göğe baktım. Bir de gördüm ki karınları büyük evler gibi insanlar 

vardı. Onların karınları meyletmişti. Onlar Firavun Hanedanının atıldığı yere 

birbiri üstüne atılmışlardı. Her sabah akşam ateşin üstünde duruyorlardı ve 

diyorlardı ki; Ey Rabbimiz! Kıyameti ebediyen vuku buldurma. Cebrail’e; 

bunlar kimdir? Diye sorduğumda; bunlar senin ümmetinden faiz yiyenlerdir. 

Onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar.” 32 

                                           
                                                                             26 

29 D.İ.B., a.g.e.  5.cilt, s. 172-176 

30 İmam Gazali, Kalplerin Keşfi, Çev. Hüseyin S. Erdoğan, Hisar Yayın evi, İstanbul, 1977,rivayet eden 

H.Z. Abbas, s 519 

31 Gazali, a.g.e. rivayet eden İmam Ahmet, s 519 

32 Gazali, a.g.e. rivayet eden Isfahanı Ebu Said El Hudri, s 520 
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 Hadislerin ortaya koymak istediği ekonomik ve sosyal boyutun yanı sıra, faizi 

kullanan insanların nasıl ve ne şekilde haksızlığa uğrayacağı gerçeğinin göz ardı 

edilmemesi gerektiğidir.  

Faiz genel anlamda iki şekilde karşımıza çıkan bir olgudur; birincisi, borç- 

alacak ilişkisinde, ikincisi ise alışverişte. Faizi bu iki ana olgu ile analiz etmek 

gerekirse;  

Borç, maddi anlamda sıkıntı yaşayan ve toplumda daha çok emeği ile 

yaşamını idame ettiren kişinin ihtiyaç duyduğu paradır. İhtiyaç duyulan bu parayı 

kapitalizm sermayesi borçluyu sömürme boyutu olan faiz ile verir. Toplumda, tabiri 

caiz ise, alın teri ile yaşamını sürdüren insanın bir süre sonra borcunu borç ile 

kapatma noktasına geldiği ya da geleceği herkesin takdiridir. Bu kısır döngü sonrası 

borçlunun sorunu iş yaşamından ev yaşamına kadar yansıyarak kişinin yaşam 

kalitesini sekteye uğratacak bir şekilde ruhsal sıkıntılar yaşayacağı kaçınılmazdır. 

Dolayısı ile faizin borçlu-alacaklı bağlamında yasak olmasının anlaşıla bilirliği bu 

örnekle mümkündür.  

İkinci olguyu analiz edecek olursak; ticari boyutta daha geniş sermaye ile 

piyasa da var olma çabası içerisinde olan iş adamının bütün enerjisi bir süre sonra 

kardan daha fazla faiz getiren iş sahalarına akar. Yani aslında üreterek kazanmak, 

yerini bir süre sonra eşyanın doğasına aykırı olan üretmeden kazanmaya bırakır. 

Bunun sonucunda üretmeyen bir tefecinin makroekonomiden beklentisi verdiği 

borçların faizlerini gözlemektir. Piyasada oluşan ya da beliren durgunlukta da panik 

havası oluşması muhtemeldir. Paniğin oluşturduğu spekülatif negatif etki ise adeta 

domino etkisi ile mikro boyuttan makro boyuta çıkarak küresel krize dönüşmesi 

kaçınılmazdır. Nitekim 2008 dünya ekonomik krizinin bu etkiden nasibini aldığı tüm 

ekonomistlerce bilinmektedir.  

İki olguda da benzer olan yönlerden birisi şudur ki; ikisinde de faize maruz 

kalan kişilerin maddi ve ruhsal olarak aynı sonu-sorunu yaşayacağı ya da yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Öyle ki insan olarak haksızlığı ya da adaletsizliği hiçbir şekilde kabul 

etmezken faiz gibi adaletsizlik ve haksızlık abidesi bir olguyu ekonomik yaşamın 

içerisinden uzak tutma konusunda o kadar başarısızız. Zira her başarısızlıkta bir 

sebep vardır. Bu başarısızlığın sebebi ise, toplumun faize karşı olan zaafı ve 

yaşamından çıkarma konusunda en küçük çabayı göstermemesidir. 

 

 

 

                                                    28 



  

 

                                                                           

Kur’an da ve hadiste faiz konularında asıl anlatılmak istenen, faiz ile muhatap 

olan kişilerin yaşamsal serüvenlerindeki neticenin olumsuz olacağı gerçeğine karşın 

insanları önceden uyarmak ve ekonomik boyutta insanların yaşamlarına yol gösterici 

olmaktır. Özellikle hadislerdeki örneklere bakıldığında temel alınması gereken 

kıstasların ne kadar doğru olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeklerin 

ekonomik yaşamımıza katacağı artıları düşünüldüğünde faizin vazgeçilemez olduğu 

ya da mecburiyet olduğu kanısını bir nebze de olsa kırmış olabiliriz. 
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3. KATILIM BANKALARININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE 

GELİŞİMİ 

 

 Toplumlar iktisat politikalarını oluştururken, mevcut durumun ekonomik yapısı 

ve dengelerinin yanı sıra, bağlı bulundukları inanç değerlerini de göz önünde tutarlar. 

Finans söz konusu olduğunda her ne kadar para kazanmak amaç olsa da, toplum 

dinamikleri ve toplumu hem iktisadi hem de manevi yönden ayakta tutan 

mekanizmalar dikkate alınmadan amaca ulaşılmak istendiğinde, kısa vadede olmasa 

bile uzun vadede sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir ekonomiye sahip 

olunamayacağı sonucu ile karşılaşa bilinir.    

 Ülkemizdeki inanç temelleri incelenecek olursa, tarihsel olarak Oğuz Kaan’dan 

itibaren yaklaşık iki bin yıllık geçmişimizden bugüne gelebilmemizin sırrı ahlaki ve 

kültürel değerleri koruyarak kadim bir millet olabildiğimiz gerçeğidir. Bu bilincimizi 

ilelebet sürdürebilmemiz için bu değerlere sahip çıkmamız, tarihin bize verdiği bir 

görev ve kadim geçmişimize duymamız gereken vefa duygusudur. Bu çağın insanları 

olarak bu değerleri ekonomi, iktisat ve finans alanlarında uygulayarak üzerimize 

düşen görevi gerçekleştirmeliyiz. Gerçekleştirdiğimiz işlemlerde, karşı tarafı mağdur 

etmeden ve hakkaniyet çerçevesi içerisinde hareket edildiği zaman sağlam temeller 

üzerinde ekonomiyi yeniden inşa edebiliriz. Katılım bankalarının ortaya çıkışında bu 

görüşün etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

 

3.1. Katılım Bankalarının Ortaya Çıkış Sebepleri 

 

 İşletme olgusu esas itibarı ile toplumun gereksinimlerini, içerisinde bulunduğu 

çağın şartları ile doğru orantılı olarak bir sistem dâhilinde karşılayabilme çabasıdır. 

Bankacılık sektörü ise, insanların yaşamındaki finansal ihtiyacın karşılandığı, nakit 

akışı ve türevleri işlemlerinin gerçekleştirildiği bir işletme faaliyetidir.  

 İşletmelerin varoluşlarını sürdürebilmeleri ve tercih edilme oranlarını arttırarak 

karlılık verilerini yükseltebilmeleri için, işletme tanımında vurguladığımız üzere 

gereksinimlere cevap verebilme ilkesini yerinde ve faaliyetlerine uygun olarak 

uygulamaları gerekmektedir. 
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Öyle ki, mikroekonomide belirleyici etken ve makroekonomide ise büyük resmin en 

önemli parçası olan KOBİ’lerin günümüzde ‘ayakta durma’ olanaklarının artması, 

tüketici gereksinimlerini karşılayabilme gücünü sistemle entegre edebilme kabiliyetine 

dayanmaktadır. Bu doğrultuda hizmet vermeyen kuruluşların işletme tanımını tam 

anlamı ile karşıladığı söylenemeyebilir. Dolayısı ile birer işletme faaliyeti olan 

bankaların bu tanımın dışında tutulması yanlış olacaktır.  

İnsanlar finansal anlamda ihtiyaç duydukları hizmeti bir takım kriterler 

doğrultusunda almak isteyebilirler. Arzın sınırlı, talebin ise oldukça fazla olduğu 

bankacılık sektöründe, kuruluşundan itibaren 1980-90’lı yıllara kadar faiz ile işlem 

yapan bankaların hâkim olduğu dönemi kapsamaktadır. Bankacılık alanında farklı bir 

çıkışın yakalandığı bu dönemde toplumdan gelen taleplerin göz önünde tutulması 

faizsiz bankacılık alanındaki çıkışa cazibe katacaktı.  

 İnançları gereği, finansal ihtiyaç işlemlerinde ve ekonomik düzen içerisinde 

üretmeden kazanmak istemeyen veya kazancını değerlendirirken helal kazancı göz 

önünde tutmak isteyen insanlar dünya çapında önemli bir talep boyutu oluşturmakta 

idi. Bankacılık arzı beklentileri yeterince karşılamadığı için, ortaya çıkan bu talebin bir 

arz ile buluşması gerekiyordu. Dünyadaki Müslüman nüfusunu ve faizsiz işlem 

yapmak isteyen insanların genel olarak pastadaki payını düşündüğümüzde,                                      

birikimlerini veya finansal ihtiyaçlarını faizsiz olarak değerlendiremediği için tabiri caiz 

ise yastık altında tutmak durumunda olan insanların sayısının çok yüksek olabileceği 

tüm sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından bilinmektedir. Bu rakamın boyutu şu 

şekilde hesaplanabilir; günümüzde dünya çapında katılım bankalarının işlem hacmi 

ve milyar dolarları bulan kazançları hesap edildiğinde katılım bankaları kurulana kadar 

yastık altında ne kadar çok atıl sermayenin yattığı daha iyi anlaşılabilecektir. Dünya 

çapında bu kadar büyük oranda atıl sermayenin oluşması, bankacılık sektörünün 

toplum gereksinimleri dikkate alarak hizmet vermediği tezini ortaya koymaktadır.  

 20. asrın ortalarındaki makroekonomik düzenin genel yapısını incelediğimizde, 

bugün dahi devam eden ve en önemli güç olan petrolün o dönemdeki cazibesinin tüm 

ülkeleri etkilediği görülmektedir. Bu demek oluyor ki, mikro boyutta biriken ve 

ekonomiye kazandırılamayan birikimlerin yanına petrol, doğalgaz ve birçok yer altı 

doğal zenginliklerin sadece konvansiyonel bankalarda değerlendirilmesi de 

eklenmelidir. Dünyada ortaya çıkan savaşların ve ülkelerin birbirleri üzerindeki 

hâkimiyet kurma çabalarının altında yatan en önemli nedenin, yer altı doğal 

zenginliklerinin yattığı gerçeği unutulmamalıdır.  
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Bu durum ise, doğal kaynakların elde edilip işlendikten sonra ortaya çıkan ciddi 

miktardaki kazancın bankalar üzerinden nakit akışının kontrol edilmesi gerçeğini 

ortaya koyar. Üstelik bankalardaki kazanç boyutu bununla da sınırlı kalmayıp, faizli 

hesaplarda (üretmeden kazanarak) getiri elde edilmesi de sağlanır. Bu durumun 

sonucunda da suni finansal büyümeler maalesef ki günümüzdeki finansal yapının 

zemininin sağlam olmamasına yol açmıştır. 

 Katılım bankalarının yukarıda sıraladığımız bu finans kaynaklarını kullanmak 

isteyerek ekonomik düzenin içerisinde yer almak istemesi oldukça doğru ve yerinde 

bir adım olacaktı. Finans sektörü içerisindeki yeri ve müşteri kitlesi hazır olan böylesi 

bir pazar payı fırsatı kaçırılmamalıydı. Öyle ki, hem yastık altındaki mikro boyuttaki 

birikim ekonomiye kazandırılmış olacak hem de dünya çapındaki ciddi rakamlardaki 

nakit akışlarından (uluslararası ticaret gelirleri, ülke ekonomilerinin birikimleri, petrol, 

doğalgaz gelirleri vb.) faydalanılmış olacaktı. 

 Katılım bankalarının ortaya çıkış sebeplerinde iktisadi boyutunun yanı sıra dini 

sebeplerde yer almaktadır. Birikimlerini değerlendirmek isteyen kişilerin dini inançları 

gereği faiz olgusunu kullanmadan kazanç elde etme istekleri en doğal hak olsa 

gerektir. Bilindiği üzere İslam dini gereği faiz yasaktır. Bu doğrultuda hareket etmek 

isteyen insanların taleplerini karşılayacak bir arzın olmaması, bankacılık sektöründeki 

en önemli eksiklikti. Bu eksiklik aynı zamanda duruma farklı bir açıdan bakıldığında, 

İslam dininin gerekliliklerinin yerine getirilmemesi için hatta daha da ileri gidilerek dine 

dair olguların ortadan kaldırılıp maddesel dünya düzeni ortaya konulmak istendiği tezi 

bilinçaltına ilmek ilmek işlendiği gerçeğini ortaya koymaktadır.  

 Hem iktisadi sebepler hem de dini sebeplerin etken olması sonucunda katılım 

bankalarının ortaya çıkması ile mikro ve makro boyuttaki birikim ve kazançlar 

sanayide İslami finansal araçlarla değerlendirilmek istenmesi amaçlanmıştır. Katılım 

bankalarının kurulması ile hem bankacılık sektöründe çeşitlilik olmuş hem de 

insanların helal kazanç sağlama sahaları genişlemiştir. Aynı zamanda bahsettiğimiz 

üzere dine dair olguların kaldırılma amaçlarının akamete uğratılması açısından çok 

ciddi önem arz etmektedir. Tabi, burada asıl olan, katılım bankalarının kuruluş 

amaçları ve hedefleri doğrultusunda hareket edip, toplumun ihtiyaçlarını dini değerler 

perspektifi ile karşılamak olacaktır. Öyle ki, bu amaçtan uzaklaşıldığında faydadan 

çok zarar vereceği unutulmamalıdır. 
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 “Dünyada ve Türkiye’de açığa çıkan faizsiz finans kurumlarına olan ihtiyaç, 

gerekli yasal düzenlemeler ve şartların oluşması ile oluşum sürecine, 19.12.1983 gün 

ve 83/7506 sayılı kararname ile faizsiz bankacılık esasına göre faaliyet gösteren özel 

finans kurumlarının kurulmasına izin verilmiştir. Daha sonra 19 Aralık 1999 tarihli 

Resmi gazetede yayımlanan Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4491 

sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Özel Finans Kurumları, Bankalar 

Kanunu kapsamına alınmıştır.” 33Türkiye’deki oluşumu öncelikle Özel Finans Kurumu 

olarak, ardından gerekli düzenleme ile Banka statüsünde sürmüştür. 

 “19 Aralık 1999’dan itibaren özel finans kurumları, bankalar yasasına tabi 

tutulmuşlardır. Böylece daha sağlam zemine oturmuşlardır. Diğer bir önemli gelişme 

de özel finans kurumlarının katılım bankası olmasıdır. TBMM’de 19.10.2005 tarihinde 

kabul edilen 5411 no.lu Bankacılık Kanununun Resmi gazetenin 1 Kasım 2005 tarih 

ve 25983 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanması ile “Özel Finans Kurumları” 

hizmetlerini “Katılım Bankası” adıyla sürdürmeye başlamışlardır.”34                                                        

 “Türkiye’nin ilk Özel Finans Kurumu olan Faisal Finans, 16.12.1983 tarih ve 

83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ve 11.06.1984 tarih ve 84/8200 

sayılı kararname ile verilen izinle 02.04.1985 tarihinde faaliyete geçmiştir.Türkiye’ de 

kurulan ilk katılım bankası olan Faisal Finans Kurumu, % 90 yabancı ortakların 

sermayesi ile kurulmuştur. Şirket hisselerinin sahibi olan Dar Al-Maal Al-İslami (DMI) 

Grubu 1998 yılında hisselerini İsviçre’de Olfo SA şirketine devretmiştir. 11.05.2001 

tarihinde kurum hisselerinin %38.82’si Sabri ÜLKER tarafından devralınmış ve aynı 

tarihte yapılan olağanüstü genel kurul ile kurumun ismi Family Finans A.Ş. olarak 

değiştirilmiştir. 2001 yılında şirketin sermayesi 2 trilyondan önce 20 trilyona ardından 

da 50 trilyona çıkmış ve Sabri Ülker’in kurum sermaye yapısındaki payı %98.63’e 

ulaşmıştır. Kurum 2005 yılında Anadolu Finans ile birleşerek Türkiye Finans adını 

almıştır. İlk kurulan katılım bankalarından bir diğeri ise 16.12.1983 tarih ve 83/7506 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde 1991 yılı sonunda Anlara ilinde Anadolu 

Finans Kurumu faaliyete geçtikten sonrada Özel Finans Kurumlarının kurulması 

hakkındaki kararnameye bağlı olarak 28.04.1995 tarihinde İhlas Finans Bankası da 

faaliyete başlamıştır. Sermayesinin  % 100’ü İhlas grubuna aittir.” 35                                                                                           

                                           
33 Fahri Öztop, Özel Kurumların Vergilendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006, s,36                                                                         

34 5411 sayılı Bankalar Kanunu Geçici Madde 3 

35 http://www.ekonomizm.com/2014/04/turkiyede-katlm-bankaclg-eren-turgut.html Erişim tarihi: 

08.01.2017       
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Tablo-2 Katılım Bankaları Hakkında Kuruluşlarından Günümüze Kadar Yürürlüğe 

Konulan Mevzuat Dizini36 

Resmi 
Gazetenin 
Tarihi 

Resmi 
Gazetenin 
Sayısı 

DÜZENLEMENİN ADI / MAHİYETİ  

19/12/1983  
 
      18256 

Özel Finans Kurumları (ÖFK) Kurulması Hakkında 
83/7506 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

25/02/1984  18323  
ÖFK Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı Karara 
İlişkin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliği  

21/03/1984  18348  

ÖFK Kurulması Hakkındaki 83/7506 Sayılı 
Kararnamede  
Değişiklik Yapılmasına Dair 84/7833 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı  

 
21/03/1984  

 
18348  

 
T.C. Merkez Bankası 1 No.lu Tebliği 

11/12/1985  

 
    18955 

ÖFK Kurulması Hakkındaki 83/7506 Sayılı 
Kararnamede  
Değişiklik Yapılmasına Dair 85/10129 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı  

02/10/1991  

 
   21009 

ÖFK Kurulması Hakkındaki 83/7506 Sayılı 
Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 91/2130 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı  

 
27/05/1992  

 
21240  

 
T.C. Merkez Bankası 2 No.lu Tebliği 

13/01/1994  21817  
ÖFK Kurulması Hakkındaki 83/7506 Sayılı 
Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 93/5104 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    

 
02/06/1994  

 
    21948 

 
T.C. Merkez Bankası 3 No.lu Tebliği 

 
27/01/1995  

 
22184  

 
T.C. Merkez Bankası 4 No.lu Tebliği 

11/01/1997  
 
     22874 

ÖFK’nın Şube Açma Esaslarına İlişkin Hazine 
Müsteşarlığı Tebliği  

11/01/1997  

 
     
    22874 

Hazine Müsteşarlığının, ÖFK’nın Kurulması 
Hakkındaki 83/7506  
Sayılı Kararnameye İlişkin Sermaye Tabanı/Risk 
Ağırlıklı  
Varlıklar ve Gayri nakdi Yükümlülükler Standart 
Rasyosu Tebliği  

11/04/1997  22961  

25/02/1984 tarih ve 18323 sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanan  
Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Hazine 
Müsteşarlığı Tebliği 

 
26/11/1997  

 
23182 

 
T.C. Merkez Bankası 5 No.lu Tebliği 
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05/03/1998  
 
  23277 

ÖFK’nın Şube Açma Esaslarına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Hazine Müsteşarlığı 
Tebliğ  

 
05/06/1998  

 
23363 

 
T.C. Merkez Bankası 6 No.lu Tebliği 

25/09/1998  23474  

ÖFK Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı 
Kararname Eki Karara  
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Hazine Müsteşarlığı Tebliği    

06/11/1998  23515  T.C. Merkez Bankası 7 No.lu Tebliği 

01/12/1998  
23540 
(Mük.)  

ÖFK Kurulması Hakkındaki 83/7506 Sayılı Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 98/12065 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı  

13/02/1999  23610 T.C. Merkez Bankası 8 No.lu Tebliği 

11/12/1999  23903  
ÖFK’nın Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 99/13621 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı  

19/12/1999  23911 4389 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 4491 Sayılı Kanun  

25/11/2000  24241  T.C. Merkez Bankası 9 No.lu Tebliği 

29/05/2001  24416  4389 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 4672 Sayılı Kanun  

20/09/2001  24529  ÖFK’nın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik  

26/10/2001  24565  Özel Finans Kurumları Birliği Statüsü  

07/03/2002  24688  ÖFK’nın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik  

18/09/2002  24880 Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma 
Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği  

31/12/2002  24980  ÖFK’nın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik  

20/06/2003  25144  ÖFK’nın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik  

27/06/2003  25151  Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma 
Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik  

22/04/2004  25441  ÖFK’nın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik  
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10/11/2004  25639 ÖFK’nın Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

01/11/2005  25983 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu  

28/02/2006  26094  Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü  

26/01/2007  26415 
(Mük.)  

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap 
Planı ve İzah namesi Hakkında Tebliğ (THP Tebliği)  

             

Katılım bankaları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca “banka” 

unvanını aldıktan sonra adı geçen Kanun hükümleri çerçevesinde BDDK tarafından 

yürürlüğe konulan Yönetmelik ve Tebliğ şeklindeki alt düzenlemelerin (Mevduat ve 

Kalkınma ve Yatırım Bankalarına ilişkin THP Tebliği hariç) tümüne tabi tutulmuş olup, 

bu düzenlemelerin bazılarında, kendilerine özgü işlem ve uygulamalarından 

kaynaklanan nedenlerden dolayı bu bankalara ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir.36 

 

1983 yılından itibaren Türkiye’de faaliyete başlayan Katılım Bankaları, resmi 

ve yasal alt yapısının tamamlanması ile ülkemizdeki oluşum süreci başlamıştır. 

Böylece 20.yy’nin ortalarında başlayan ve sonuna doğru tüm dünya ülkelerinde 

oluşum süreçlerini yaşayan katılım bankaları, bu süreçten sonra makroekonomik 

düzeninde tesiri ile gelişme sürecine doğru girmeye adım atmış bulunmaktadır. 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, katılım bankalarının ülkemizdeki kuruluş 

sürecinden 2000’li yıllara kadar gerçekleşen yasal zemindeki değişiklik ve yasal alt 

yapısı kronolojik olarak sıralanmıştır. 

 

 

 

 

                                           
 

36 http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/KATILIM%20BANKALAR-MEVZUAT.pdf (Erişim 

tarihi:09.01.2017) 
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3.3. Katılım Bankalarının Türkiye’deki Gelişim Süreci 

 Finans sektörü içerisindeki yerini almaya başlayan Özel Finans Kurumları, hem 

yeni bir oluşum olma özelliği hem de toplum tarafından beklenen ihtiyaçlara karşılık 

verebilme özelliği taşıması bakımından oldukça önem arz ediyordu. Üstelik faizsiz bir 

sistem içinde işlevlini sürdürmek istemesi ve bu amaca yönelik toplum nezdinde 

oluşan talebe yanıt verebilme potansiyelinin olma ihtimali, sektör içerisindeki 

cazibesini daha da arttırmıştı.                                                                             

Katılım bankaları ile ilgili Türkiye’deki gelişim sürecini değerlendirecek şu 

olursak iki noktanın analizini yapmalıyız; Bunlardan birincisi İhlas Finans krizi 

örneğidir ki 1995’te kurulmasına karşın yönetim zafiyeti ve 2001 ekonomik krizi ile 

birlikte tasfiyesi sonucu müşterilerinin bankadaki katılma hesaplarındaki paralarını 

alamamaları sonucu katılım bankalarına olan tereddüdün artmasıdır. Bu tereddüt 

çekinceleri de beraberinde getirmiştir. Aslına bakılırsa bu çekincenin katılım 

bankalarına olan etkisi oldukça asgari düzeydedir. Öyle ki buna rağmen insanlar 

yatırım ve birikimlerini katılım bankalarına aktarmaktan çekinmemişlerdir. İkincisi ise; 

2008 dünya ekonomik krizinin tüm dünyada reel boyuttaki etkileri ciddi manada 

hissedilirken, katılım bankalarının bu krizden güçlenerek çıkmasıdır. Üstelik diğer 

bankalarda faizden kaynaklı likidite ve yatırım sorunları yaşanırken, katılım 

bankalarının faizsiz sistem içerisinde dış krizlerin oluşturabileceği manipülatif etkilere 

adeta kabuk bağlayarak, sermayedarlara ve yatırımcılara kapı açarak sığınılacak 

liman görevini üstlenmiştir. 

 Toplumda oluşan katılım bankalarına olan güven ile birlikte, bu alanda farklı 

enstrümanlarda kullanılarak hem çeşitlilik sağlanmış hem de sektör içerisindeki 

varoluş etkinliği ivme kazanacak duruma gelmiştir. Bunun en önemli örnekleri, katılım 

bankalarının yeni enstrümanlarından olan Sukuk (kira sertifikası) ve Tekâfüldür 

(faizsiz sigortacılık). 

 Katılım bankalarının gelişim sürecindeki en önemli rol, bankanın topladığı 

fonları kullandırırken murabaha sistemini kullanmasıdır. Çünkü murabahada zarar 

ihtimali olmasına karşın iyi yönetildiği takdirde zarar olasılığını en az olana indirgemek 

mümkündür. Hem bu konudaki yönetimin iyi olması hem de toplanan fonların 

sanayide suni gelişmelerden uzak bir şekilde reel boyutta faizden uzak kalarak 

değerlendirilmesi sonucu, Türkiye’deki gelişim süreci pozitif yönde seyretme imkânı 

bulmuştur. 
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            “Katılım bankalarının 2008 krizinden etkilenmemesinin nedeni, Türkiye’de 

bireysel bankacılık son dönemde diğer ülkelerde olduğu gibi önem kazandı. 

Türkiye’de mortgage sistemi, murabaha (peşin alıp vadeli satma) olarak görülmekle 

birlikte kiralama-satın alma olarak da değerlendirilebilir. Mülkün anapara ödemesi 

yanında kâr payı adı altında âdeta mülkün kirası ödeniyor. Anapara ödemesi 

nispetinde de mülkiyet alıcıya geçiyor ve sonunda insanlar evlerinin mülkiyetine sahip 

oluyor. ABD’de ise, mortgage kuponları (alacak senetleri) derecelendirme 

kuruluşlarınca derecelendirilerek alınıp satıldı. Kâğıtların alınıp satılmasıyla oluşan 

sanal şişme reel piyasadaki artışla dengelenmeyince sonunda balon patladı ve kriz 

meydana geldi. Türkiye’de ise bankaların ellerindeki alacak senetleri alınıp satılmaya 

konu olmadığı için bir şişme oluşmadı, dolayısıyla herhangi bir krizle karşılaşılmadı.”37   

 Katılım bankalarının gelişim süreci, devletin faizin etkilerinden uzak kalmak ve 

yatırımları teşvikte elini güçlendirmek istemesi ile makro düzeyde ekonomiyi daha iyi 

bir noktaya taşımak için katılım bankacılığı sektörüne dâhil olması ile devam etmiştir.  

 

 

3.4. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları 

 Türkiye’ de 2016-2017 dönemi itibarı ile 5 adet katılım bankası faaliyet 

göstermektedir. Bu bankalar;  

 Albaraka Türk 

 Kuveyt Türk 

 Türkiye Finans 

 Vakıf Katılım 

 Ziraat Katılım 

Beş katılım bankasının ortaklık yapısı ve faaliyet bilgileri şu şekildedir; 

 

3.4.1. Albaraka Türk Katılım Bankası 

 “Albaraka’nın 31.03.2016 itibariyle ortaklık yapısında; yabancı ortakların payı 

%65,98, yerli ortakların payı % 9,20, halka açık olan payı ise % 24,82’dir.”38 

   

                                           
37  http://tkbb.org.tr/haber-detay/Default-6736  Erişim tarihi: 15.01.2017 

38 https://www.albaraka.com.tr/albarakayi-taniyin.aspx Erişim tarihi:15.01.2017 
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 2017/1.Dönem39 

   

1 Kuruluş Yılı 01.01.1984 

2 Toplam Aktifler 33.021.316,0 

3 Toplam Krediler ve Alacaklar 22.891.892,0 

4 Toplam Toplanan Fonlar 23.667.806,0 

5 Toplam Öz kaynaklar  2.277.745,0 

6 Ödenmiş Sermaye  900.000,0 

7 Net Dönem Kar/Zararı  35.793,0 

8 Bilanço Dışı Hesaplar  68.655.613,0 

9 Şube Sayısı (Adet) 213,0 

10 Personel Sayısı (Adet) 3.805,0 

  

3.4.2. Kuveyt Türk Katılım Bankası 

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

House), %9’u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu’na, %9’u İslam Kalkınma 

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

 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.2017/1.dönem40  

1 Kuruluş Yılı 01.01.1989 

2 Toplam Aktifler 49.453.260,0 

3 Toplam Krediler ve Alacaklar 31.855.462,0 

4 Toplam Toplanan Fonlar 34.254.494,0 

5 Toplam Öz kaynaklar  4.079.132,0 

6 Ödenmiş Sermaye  3.097.322,0 

7 Net Dönem Kar/Zararı  152.244,0 

8 Bilanço Dışı Hesaplar  396.557.171,0 

9 Şube Sayısı (Adet) 388,0 

10 Personel Sayısı (Adet) 5.560,0 

                                           
39   http://www.tkbb.org.tr/veri-seti Erişim tarihi:19.05.2017                                                                     

40  http://www.kuveytturk.com.tr/tarihce.aspx Erişim tarihi:19.05.2017 
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3.4.3. Türkiye Finans Katılım Bankası 

             Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 2017/1.dönem41 

    

1 Kuruluş Yılı 28.12.2005 

2 Toplam Aktifler 38.812.108,0 

3 Toplam Krediler ve Alacaklar 26.165.138,0 

4 Toplam Toplanan Fonlar 20.440.043,0 

5 Toplam Öz kaynaklar  3.773.492,0 

6 Ödenmiş Sermaye  2.600.000,0 

7 Net Dönem Kar/Zararı  91.400,0 

8 Bilanço Dışı Hesaplar  514.278.877,0 

9 Şube Sayısı (Adet) 286,0 

10 Personel Sayısı (Adet) 3.963,0 

 

3.4.4. Vakıf Katılım Bankası 

 

                                         Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 2016/4.Dönem42 

    

1 Kuruluş Yılı 17.02.2016 

2 Toplam Aktifler 4.681.933,0 

3 Toplam Krediler ve Alacaklar 3.005.767,0 

4 Toplam Toplanan Fonlar 3.034.756,0 

5 Toplam Öz kaynaklar  876.418,0 

6 Ödenmiş Sermaye  805.000,0 

7 Net Dönem Kar/Zararı  19.016,0 

8 Bilanço Dışı Hesaplar  16.948.476,0 

9 Şube Sayısı (Adet) 40,0 

10 Personel Sayısı (Adet) 437,0 

 

                                           
41   http://www.tkbb.org.tr/veri-seti Erişim tarihi:19.05.2017                                                       

42  http://www.tkbb.org.tr/veri-seti Erişim tarihi:19.05.2017 

 

                                                                            40 

 

http://www.tkbb.org.tr/veri-seti
http://www.tkbb.org.tr/veri-seti


  

 

                                                                           

                                                                             

3.4.5. Ziraat Katılım Bankası 

 
                   Ziraat Katılım Bankası A.Ş.2016/4. Dönem43 

 

    

1 Kuruluş Yılı 12.05.2015 

2 Toplam Aktifler 7.955.507,0 

3 Toplam Krediler ve Alacaklar 5.779.315,0 

4 Toplam Toplanan Fonlar 5.636.002,0 

5 Toplam Öz kaynaklar  764.621,0 

6 Ödenmiş Sermaye  747.000,0 

7 Net Dönem Kar/Zararı  30.673,0 

8 Bilanço Dışı Hesaplar  10.731.227,0 

9 Şube Sayısı (Adet) 48,0 

10 Personel Sayısı (Adet) 655,0 

 

 

3.5. Türkiye’de Devletin Katılım Bankacılığına Girişi 

 

 Ülkemizdeki makro boyuttaki gelir kalemleri incelendiğinde, doğal rezervlere 

dayalı (petrol, doğalgaz vb. ) gelirlerin oldukça düşük ve sınırlı boyutta olduğu dikkat 

çekmektedir. Dolayısı ile üretime dayalı bir ekonomiye sahip olduğumuz gerçeği 

muhakkaktır.  

Üretime dayalı ekonomilerde daha güçlü ekonomiye sahip olabilmek için, hem 

KOBİ düzeyinde hem de daha güçlü sermayeli yerli yatırımcı ile birlikte yabancı 

yatırımcının da bir takım teşvikler ile birlikte desteklenmesi gerekmektedir. Öyle ki, bu 

politikadan değil vazgeçmek tereddüt veya bu ekonomik politikayı sekteye uğratacak 

düzeye gelindiğinde büyümenin çok ciddi şekilde duracağı tüm ekonomistlerce teyit 

edilmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcıyı cezbedecek üretim teşviklerinin olmazsa 

olmazı; maliyet giderlerinin asgari düzeye indirilmesidir. Yatırımcı, bir ülke veya 

                                           
 

43   http://www.tkbb.org.tr/veri-seti Erişim tarihi:19.05.2017 
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bölgeye yatırım yapmak istediğinde, öncelikle güvenlik ardından da istikrarın olup 

olmadığına bakar.                                 

Yatırımcı herhangi bir alanda yatırım yapmak istediğinde cezbedici olması adına, 

siyasi ve ekonomik politika gereği teşvikler belirlenir. En önemli cezbedici teşvik ise, 

faizin oldukça asgari düzeyde olmasıdır. Çünkü ciddi boyuttaki bir yatırımda 

finansman oldukça önemli bir kalemdir. Bu kalem temin edilirken finansmana ayrılan 

faiz gideri ne kadar düşük olursa bir yatırımcının o ülke veya bölgede yatırım yapma 

olasılığı veya potansiyeli o kadar yüksek olur.                                   

Faizin düşük olması sonucunda ortaya çıkan üretim ve yatırım talebi, reel 

ekonomiye dayalı olan ülkemiz ekonomik yapısına ivme katacağı gibi yeni yatırımlara 

da kapı aralayacağı muhakkaktır. Özellikle faiz konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış 

olan ülkemiz, yatırım konusundaki bu kadar önemli bir kalem için tedbirler alma 

zorunluluğu kaçınılmazdır. Zamana göre faiz eğrisinde görüleceği üzere, düşük faiz 

politikası siyasi irade tarafından politika olarak haklı bir şekilde uygulanmıştır. 

Grafikten 12 yıllık faiz eğrisine bakıldığında oldukça aşağı seviyeye çekilmiş faiz 

koridoru görülecektir. Ancak günümüz ekonomik yapısı ve gelişmiş ülkelerdeki faiz 

standartları incelendiğinde, faiz koridorunun çok daha aşağılarda seyretmesi gerektiği 

tezimizin esas konusudur.  

 

 

                                                    Grafik-2 Yıllara Göre Faiz Eğrisi 44 

                                           
44  https://www.paraborsa.net Erişim tarihi:17.01.2017  
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Ülkemizde, reel ekonomiyi güçlendirerek makro düzeyde daha iyi bir sonuç elde 

etmek isteyen devlet politikası sonucunda, faiz enstrümanlarının kullanılmadığı 

katılım bankacılığı sektörüne kamu bankalarının da eklenmesi ile birlikte hem katılım 

bankacılığı çeşitliliği artarak gelişmiş hem de yatırımcılara teşvik boyutunda önemli 

bir kapı açılmıştır. Katılım bankacılığına devlet kurumlarının dâhil olması ile birlikte, 

toplum ve yatırımcı nezdinde katılım bankacılığına olan güven artarak farklı bir boyuta 

taşınmıştır. Öyle ki, devlet kurumlarının bankacılık sektöründe 100 yılı aşkın bir 

süredir var olmasına karşın, 1980’li yıllarda ülkemizde faaliyet gösteren katılım 

bankacılığına devlet ancak 2015 yılından itibaren dâhil olmuştur. Toplum nezdinde 

katılım bankalarına ait var olan negatif paradigma ve gerçekleştirilen işlemlere karşı 

zihinlerde oluşan soru işaretlerine dair düşünceler, bir nebzede olsa devletin katılım 

bankacılığına girişi ile azaltıldığı söylenebilir. 

 

3.5.1.VAKIF KATILIM BANKASI 

 Devlet bünyesindeki vakıfların gelirleri ile faaliyete başlayan Vakıf Katılım 

Bankasının önemli büyüklükteki bir sermaye ile Katılım Bankacılığı sektörüne girmesi, 

bu alanda hedeflenen gelişme için oldukça önem teşkil etmektedir. 

“Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tamamı T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa 

Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdülhamit Han-Evvel (II.Mahmut) 

Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdüsselam (Murat Paşa) Vakfı tarafından ödenmiş  

805.000.000- TL sermayesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 

03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.02.2015 tarih 6205 

sayılı kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş, 

17.02.2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni 

almıştır. 

Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olan Vakıf Katılım, yüzyıllardır 

kültürümüzün önemli bir parçası olarak günümüze gelen ve bugün ana kurucusu T.C. 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaşatılan “Vakıf Kültürü ”nün önemli 

bir kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.”45  

                                           
                                                                             42 

45   http://vakifkatilim.com.tr/hakkimizda/index.html Erişim Tarihi:18.01.2017 
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 Osmanlı dönemindeki vakıfların kültürümüzdeki önemi bakımından bugünlere 

kadar bu tür vakıfların devamı, faizsiz ekonomiye alan açılmasına öncülük etmesi ile 

tarihteki önemini günümüzde de korumaktadır.  

3.5.2. Ziraat Katılım Bankası 

 Ziraat katılım bankasının devlet destekli bir fon tarafından sermayesinin 

oluşturulması, katılım bankacılığındaki devletin maddi gücünün gerek sektör gerekse 

de müşteriler tarafından hissedilmesini sağlaması açısından önemlidir. 

“Ziraat Katılım Bankası; tamamı T.C. Hazinesi tarafından ödenmiş 675.000.000 

- TL sermayesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 15/10/2014 tarih 

ve 29146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle 

kurulmuştur.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 14/05/2015 tarih ve 

29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/05/2015 tarih, 6302 sayılı kararı ile 

faaliyet izni almıştır.  

Bankanın sermayesi 24/05/2016 tarih ve 9081 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 

haliyle 72.000.000-TL arttırılarak, ödenmiş sermayesi toplam 747.000.000-TL'ye 

ulaşmıştır.” 46 

 

                                           
  46  http://www.ziraatkatilim.com.tr/bankamiz/Sayfalar/hakkimizda.aspx Erişim tarihi: 18.01.2017 
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                 Grafik-3 Sermaye Yapısına Göre Katılım Bankaları 

           

          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4.İSLAMİ FİNANS ARAÇLARININ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

  

 İslami finans araçları faiz olgusundan arındırılmış bir finans seçeneği olması 

nedeni ile bu finans araçlarını kullanırken faizsizlik ilkesine riayet etmek 

gerekmektedir. 21.yy dünyasında faizli bir ekonomik düzen içerisinde her ne kadar 

faizden uzak durmak zor gibi görünse de imkânsız değildir. Faiz, günümüzde 

ekonomik düzen içerisinde yerini o kadar sağlamlaştırmıştır ki, faiz ile gerçekleştirilen 

işlemler insanların zihninde faizsizmiş gibi bir algı yaratmaktadır. Örneğin alınan bir 

borç paranın ödenemediği zaman farklı bir bedelle yeniden yapılandırılması, birçok 

kişi için faizsiz normal bir işlem gibi görünmektedir. Buna benzer birçok örnek 

verilebilir. Bu şekilde oluşturulan bir ekonomik ve finansal yapı hem mikro hem makro 

düzeyde ciddi sıkıntılar doğurabilme potansiyeline sahiptir. Öyle ki parayı üretmeden 

ve çaba sarf etmeden kazanmaya çalışma isteği, ekonomik göstergeleri negatif 

düzeyde etkilemiştir.  

Özel Sermayeli

Katılım Bankaları

Vakıf Katılm (Devlet

Sermayeli) Faaliet yılı

2016

Ziraat Katılım (Devlet

Sermayeli) Faaliyet

yılı 2015



  

 

                                                                           

 Ülkemizin finansal yapısındaki sorunların en etkili panzehiri faizsiz bir ekonomik 

ve finansal yapının tesisidir. Gerçekleştirebilmesi zor ama mümkün olabilecek olan 

böylesi bir ekonomik yapı mutlaktır ki diğer ülkeler tarafından da benimsenerek hem 

toplum ekonomik refahını hem ülke ekonomik refahını pozitif yönde etkileyecektir.  

 Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren açılan faizsiz bir alan olan katılım 

bankacılığı sektörü, ortaya çıkışı bakımından önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu 

görevi üstlenen kişilerin bu sorumluluğun farkında olmaları faizsiz bir düzenin geleceği 

ve gerekliliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.  

 Bankacılık sektörü, faizin doğup büyüdüğü ve insanların ekonomik, sosyal 

refahını esir alma potansiyelinin çok yüksek olduğu kuruluşlardır. Faizle çalışan 

bankaların kuruluş tarihlerinin katılım bankalarının kuruluşundan çok daha eski 

olması, makroekonomik yapıdaki faizli ekonomik düzeni vazgeçilemez bir olgu haline 

getirmede etkili olmuştur.  
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 Katılım bankaları gerçekleştirdikleri işlemleri kuruluş amacı olan faizsizlik 

prensibine riayet ederek gerçekleştirmek durumundadır. Bu işlemler hayata 

geçirilirken bir takım sorunların oluşması muhtemel ve olağandır. Önemli olan bu 

sorunların hangi düzeyde olduğu ve çözümlenebilir olup olmadığıdır. Maalesef ki 

ülkemizdeki katılım bankalarının özellikle toplum nezdinde faizsiz çalıştığı ile ilgili 

kanaatleri genel olarak olumlu yönde seyretmemektedir. Mevcut sorunların 

çözümlenebilir yolları akademik çalışmalar ve sektör yetkililerinin bu çalışmaları 

dikkate alarak özellikle faizsizlik alanındaki sorunları çözmedeki etkisi arttırılabilir. 

 Katılım bankalarının yaşadığı sorunların bir kısmı, İslami finansın toplum 

tarafından bilinmemesinden kaynaklanırken bir kısmı da gerçekleştirilen işlemlerdeki 

faiz şüphesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar çalışmamızda başlıklar halinde 

incelenecektir. 

 

4.1. Murabaha Yöntemi İle Finansman Desteklerindeki Kar Payının Faiz 

Oranlarına Yakın Olması 

  

 Katılım bankasından örneğin konut finansmanı sağlayacak olan müşteri, 

herhangi bir katılım bankasından fiyat aldıktan sonra, katılım bankası haricindeki 

bankalara da giderek fiyatları karşılaştırabilmektedir. Bu karşılaştırma sonucunda, 



  

 

                                                                           

katılım bankasının kar payı oranı ile konvansiyonel bankaların faiz oranlarının 

birbirine yakın olması müşteride kafa karışıklığının yanında şüphe de 

uyandırmaktadır. Bu noktada irdelenmesi gereken husus kar payının ve faizin 

hesaplanmasındaki kalemlerdir.  

 Katılım bankaları satın aldıkları malı müşteriye satarken malın satıcıdan alındığı 

fiyatın üzerine belli oranda kar ekleyerek müşteriye satmak durumundadır. Faiz 

oranları, reel sektör içerisinde piyasa şartları ve günün ekonomik şartlarının yanında 

maliyetler de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Katılım bankaları da kar payını 

hesaplarken günün piyasa koşulları TEFE-TÜFE oranları ve maliyetler ile birlikte 

hesaplamaktadır. Dolayısı ile faiz oranları nasıl ki güncel hesaplamalar ise, kar payı 

oranlarının buna yakın olması da olağandır. Ayrıca konuya katılım bankası haricinde 

bir esnafın kar hesaplamadaki kriterlerine baktığımızda görülecektir ki yine piyasa 

şartları dikkate alınmıştır. Bir esnafın karını hesaplarken faiz oranlarını baz alması 

nasıl faizle çalıştığını göstermiyorsa katılım bankaları açısından da durum bu 

şekildedir.  
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İslam hukukunda kar payı hesaplarken belli bir oranla sınırlandırma yapılmamıştır. 

Yalnızca fırsatçılığa ve fahiş fiyata izin verilmemiştir. Dolayısı ile katılım bankalarının 

kar payı hesaplamasında faiz oranlarını dikkate alması faizle işlem yaptığı anlamını 

taşımamaktadır. Katılım bankalarının bu noktadaki sorunu toplum tarafından yanlış 

bilinmesinden kaynaklı bir sorundur. 

 

 

4.2. Faizli Kredi Kullanımının Katılım Bankalarına Göre Genellikle Daha Düşük 

Maliyetli Olması 

 

 Niyet, bir işin gerçekleşmesinde konu ne olursa olsun önem teşkil etmektedir. 

Finansman ihtiyacında amaç yalnızca parasal ihtiyacı karşılamaksa elbet 

karşılanabilir. Faizle de karşılanabilme olasılığı, farklı yollarla da karşılanabilme 

olasılığı mevcuttur. Ancak amaç faizsiz bir finansman sağlamak ise, o zaman 

finansman ihtiyacını sağlayabilecek faizli seçenekler liste dışı bırakılmalıdır. Faizle 

çalışan bir bankanın katılım bankalarına oranla daha düşük maliyetle finansman 

sağlıyor olması, İslam hukuku nezdinde tercih edilme sebebi için geçerli bir neden 

değildir. Buradaki tamamı ile rekabet etmedeki üstünlükten ibarettir. Öyle ki, katılım 

bankalarının ülkemizdeki payının ne kadar düşük olduğunu göz önüne aldığımızda 



  

 

                                                                           

rekabet etme koşullarındaki üstünlüğün diğer bankalarda olması anlaşılabilir 

olacaktır. 

 Finansman ihtiyacını karşılamak isteyen insanların amacı önem teşkil 

etmektedir. Amaç faiz yollarına girmeden finansal ihtiyacı gidermek ise aradaki miktarı 

kabullenmek gereklilik arz edecektir. Murabaha yöntemi ile alınabilme ihtimali olan bir 

malı faizli kredi ile daha ucuza alabiliyor olmanın, faizli krediyi meşrulaştırmayacağı 

herkesin takdiridir.  

 Çalışmamızın esaslarından bir tanesi de, insanların bu tür kurumlara destek 

olması ile birlikte makro düzeyde faizli ekonomik ve kapital düzeni içten içe çürütecek 

adımların atılmasına vesile olmasını sağlamaktır. Nasıl ki zekât vererek mal 

bereketlenerek çoğalıyorsa bu konuya bakışta bu şekilde olmalıdır.  
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4.3. Kredi Kartı Gecikme Faizinin Kar Payı Olarak Kesilmesi 

 

 Katılım bankaları ilk olarak Özel Finans Kuruluşları ismine sahipti. Fakat Özel 

Finans Kurumu ismi bir takım bürokratik engellerle karşılaşabildiğinden bankacılık 

faaliyetlerinin yürütülmesinde sorun teşkil ediyordu. Örneğin gümrüklerin teminat 

mektubu kabulünde, evrakta ‘banka’ ismi yazmadığından Özel Finans Kurumu adı ile 

anıldığından müşteriler bürokratik engellerle karşılaşıyorlardı. Bu gibi sorunlar yeni bir 

isim konulmasını zorunlu hale getirmekteydi. Bu nedenle Katılım Bankacılığı ismi 

tercih edildi. İlk zamanlarda Özel Finans Kuruluşları murabaha ve kredi kartı gibi 

işlemlerde vadesinde ödemesini alamadığı zaman Teverruk işlemine veya gecikme 

kar payı işlemine başvurmuyordu. Ancak bu durum art niyetli kişiler tarafından 

suiistimal edilmeye başlanarak katılım bankalarını zarara sokacak duruma gelmesiyle 

farklı bir çözüm aranması gerekmişti. Katılım bankalarının fetva kurulları bu sorunun 

katılım bankalarını mağdur ettiği ve alacaklarını tahsil etmede sorun yaşadığı 

gerekçesi ile “kardan mahrumiyet karı” alınabileceği hükmünü vermiştir. Kredi kartı 

gecikme kar payındaki meşruiyet buradan gelmektedir.  

 Gecikme kar payının hem toplum tarafında hem de konu ile ilgili söz sahibi 

kişilerin tartışmalı kanaatleri mevcuttur. Bu konudaki tereddütlerin başlıca sebebi aynı 

işlemi farklı bir isimle de olsa faizle çalışan bankaların da gerçekleştiriyor olmasıdır. 



  

 

                                                                           

Diğer bankalarda gecikme faizi adı altında kesilen ücret, katılım bankalarında 

gecikme kar payı adı altında kesilmektedir. Konu ile ilgili bir sonraki bölümde sonuç 

odaklı detaylı bilgiye erişmek mümkündür. 

 

4.4. Katılım Bankalarının Sınırlı Sayıda Hizmet Ürünlerinin Bulunması 

 Katılım bankaları ilk yıllarda Mudarebe, Muşareke (kar-zarar ortaklığı, emek-

sermaye-ortaklığı) gibi ürünleri daha aktif kullanarak finansal yapı ve bankacılık 

sektörü içerisinde farklı bir alanda yol almaya başlamıştı. Bu ürünlerden örneğin kar-

zarar ortaklığını ülkemizdeki ekonomik piyasa şartları üzerinden incelediğimizde; 

ülkemizdeki KOBİ’lerin çoğunda öz sermayenin yapılan ticaretteki payının oldukça 

düşük olduğu ve borçlanma düzeylerinin azami seviyede olduğu, bu tür projelere 

yatırılan paraların bir müddet sonra anlaşılan vade dolmadan KOBİ’nin ihtiyacı gereği 

çekilmek durumunda kaldığı bilinmektedir. Dolayısı ile katılım bankalarının ilk yıllarda 

başlatmış olduğu bu tür ortaklıkların yarım kalması ve marjinal faydanın 

sağlanamamış olması katılım bankalarının daha garantili bir İslami finansman aracı 

olan murabaha, icara gibi enstrümanlara yönelmesini zorunlu kılmıştır.  
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 Katılım bankalarının, banka olmasına rağmen faiz aracını kullanmadan ve 

güven niteliğini kaybetmeden sektör içerisinde büyüyebilmesi için esasen çok fazla 

hareket alanı olmaması dezavantaj sayılabilir. Ancak faizsiz finans araçlarını tam 

anlamı ile kuralına uygun bir şekilde kullanabildiği takdirde faizle çalışan bankalardan 

daha aktif duruma geleceği aşikârdır. Öyle ki, işletmelerde asıl olan çeşitlilik değil 

uzmanlık ve kalite ile ortaya çıkan faydadır.  

 Son yıllarda katılım bankaları, ürün çeşitliliğini arttırmak ve sermaye piyasası 

araçlarını kullanmak adına sukuk (kira sertifikası) ihraç etmiştir. Sukuk ihracı ile birlikte 

kiraya verilebilecek menkul veya gayrimenkulün kiralanması talep adına olumlu 

sonuçlar vermiştir. Bunun yanında faizsiz sigortacılık olan Tekafül’ ün katılım 

bankalarında yeni bir ürün-hizmet olarak sunulması katılım bankacılığının ülke ve 

dünya çapında büyüyebilmesi adına ümit taşıması bakımından önemlidir.  

 Katılım bankaları müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin ilgisini çekebilecek 

ürünlerden olan sukuk ve Tekafül, ürün kalemlerinin genişletilebilme olanağı 

taşıdığının göstergesidir. Katılım bankalarının özellikle sermaye piyasası araçlarını 

geniş ürün yelpazesi ile kullanamaması dolayısı ile ülkemize gelen yabancı 

sermayenin doğrudan yatırımını yapabileceği alanlar içerisinde yerini aktif bir şekilde 

alamamaktadır. Bu durum katılım bankalarını genellikle iç piyasadaki finansman 

talebine yanıt verme noktasına taşımaktadır. Aslında katılım bankalarının kuruluş 



  

 

                                                                           

amaçlarına bakıldığında faizsiz gelir veya finansman sağlamak isteyen birikim 

sahiplerinin birikimlerini faizsiz bir şekilde değerlendirmenin öncelikli amaç olduğu 

görülebilmektedir. Bu doğrultuda hareket edildiğinde sınırlı sayıda bankacılık 

enstrümanlarının kullanımı doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Ciddi manada 

sorun teşkil eden bir konu olduğu tartışılabileceğinden asıl irdelenmesi gereken 

noktanın kullanılan faizsiz bankacılık ve finansman ürünlerinin toplumda ve reel sektör 

içerisinde gerçek manada nasıl karşılık bulduğudur. Yani bir nevi katılım bankalarının 

kuruluş amacındaki faizsizlik talebini karşılayabilme potansiyelinin olup olmadığıdır.  
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Grafik-4 İslam Ekonomisi ve Finansı Adına Ortaya Konulmuş Enstrümanların 

Günümüz İhtiyacını Karşılamakta Yeterli Olup Olmadığına Dair Görüşler  47 

 

 

 

                                           
47 Fatih Savaşan, Temel Gürdal, Mehmet Saraç, Dindar/Muhafazakâr İş Adamları Perspektifinden 
İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı Raporu,  https://www.pesar.org (Erişim Tarihi: 15.12.2016)  
Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Kasım 2013 s. 26  
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PESA araştırma şirketinin yapmış olduğu yukarıdaki ankette, çeşitli işadamları 

dernekleri üzerinden (MÜSİAD, ASKON vb.) yapılan araştırmada; “İslam ekonomisi 

ve finansı adına ortaya konulmuş enstrümanlar günümüz ihtiyacını karşılamakta 

yetersizdir” görüşüne, katılımcıların % 49’u katılırken, % 33’e yakını katılmadığını 

belirtmiş ve %18,4’lük önemli bir kısım kararsız kaldığını ifade etmiştir. Bu sonuç 

değerlendirildiğinde katılım bankalarını veya konvansiyonel bankaları reel sektörün 

içerisinde olmalarından dolayı en çok kullanmak durumunda kalan reel sektör 

temsilcilerinin, katılım bankalarının ürün kalemleri anlamında ciddi düzeyde eksikliğini 

hissettikleri görülmektedir. PESA’nın yapmış olduğu bu araştırmanın, katılım 

bankalarının hizmetlerini doğrudan kullanan müşteriler üzerinden yapılmış olması 

bakımından önem teşkil etmektedir.  

“Türkiye’de katılım bankalarının aktif yapısını oluşturan ürünler arasında 

murabaha ürününün payının % 90’nın üzerinde olduğu görülmekte ve bu durum 

faizsiz prensiplere hassas bazı kesimler için algı problemini beraberinde 

getirmektedir. Türkiye’de katılım bankacılığının gelişmesi ve büyümesinin 

sürdürülebilir kılınması için hem pasif hem de aktif tarafında kullandırılan ürünlerin 

yaygınlaştırılması ve kullanım alanlarının genişlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mevcut mevzuat düzenlemeleri kapsamında sektörün ürün çeşitliliğinin arttırılması ve 

gelişiminin sağlanmasında dezavantaj yaratabilen durumlar görülebilmektedir. Bu 

nedenle ülkemizde murabaha ve sukuk ağırlıklı olan mevcut ürün çeşitliliğinin 

geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin başında, mevcut ürünlerin etkinliğinin 

arttırılmasına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması gelmektedir. Faizsiz 

bankacılık alanında gelişmiş olan ülkelere bakıldığında ise aktif tarafında % 90’nın 

üzerinde murabaha kullandırılan Türkiye’ye nazaran Pakistan ve Birleşik Arap 

Emirlikleri gibi ülkelerde Muşareke, finansal kiralama, istisna gibi ürünlerin payının 

yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanında Türkiye’de ihraç edilen sukukların 

büyük kısmının icara sukuk olduğu görülürken, Malezya ve Pakistan gibi ülkelerde 

geniş bir yelpazenin mevcut olduğu göze çarpmaktadır. Yurt dışında kullanılmakta 

olup, ülkemizde henüz bu ürünlerin mevzuat gereksinimleri ve uygulama alanlarının 

belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ürünler de bulunmaktadır. 

Örneğin, katılım bankacılığı gelişimine yönelik isticrar, müsaveme ve selem gibi 

ürünlerin kullanılması önem teşkil etmektedir.”48 

                                                      

                                           
48 Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2015-2025, TKBB 
Yayınları, Yayın No: 5, İstanbul, Mart 2015, s.38 
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4.5. Katılım Bankalarının Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerindeki Sorunlar 

 Katılım bankalarının gerçekleştirmekte oldukları işlemlerin önemli bir kısmı 

konvansiyonel bankaların finansman araçlarından farklılık göstermektedir. Katılım 

bankalarının kullandığı İslami Finansman araçlarının işleyişindeki tartışmaları bir 

kenara koyacak olursak, sektöre çıkışındaki perspektif nedeniyle diğer banka ve 

finans sektörlerinden ayrıştığını söylemek yanlış olmasa gerektir. Bir işletmenin yeni 

bir pazara girişinde, o pazarın daha önce karşılaşmadığı ve beklediği ürünlerin 

sunulacağı düşünüldüğünde, oldukça farklı bir pazarlama ve reklam stratejilerinin 

uygulanması gerekliliği kaçınılmazdır. Aksi takdirde mevcut pazardaki büyüme ve 

uzun vadedeki pazar payı sahip olma stratejilerinin gerçekleşme ihtimalinin 

neredeyse imkânsız olabileceğini söyleyebiliriz. İşletme yönetimindeki teamül 

denebilecek uygulamalarda görülmektedir ki yeni bir reklam ve stratejileriniz yoksa 

var olunan zaman diliminde yalnızca size yönelen müşterilerinizin portföyünüzü 

oluşturacağı muhakkaktır. Bu durumun işletmenin sürekliliği ve hedeflenen büyüme 

stratejilerindeki oranları yakalama noktasındaki başarısızlığın sebebi olacağı tüm 

işletme bilimciler tarafından bilinmektedir.  

 Katılım bankalarının 1980’li yıllardaki bankacılık sektörüne getirdiği farklılık 

esasen günümüzde de yerini koruduğu söylenebilir. Öyle ki finans sektöründeki 

müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri göz önüne alındığında faizsiz finansa olan talebin 

azami boyutta olduğu herkesin hiç değilse kendi çevresinden edindiği bilgi ile 

görülebilmektedir. Bankacılık ve finans sektörüne sunulan bu arz, yalnızca faizsiz 

finansı talep eden müşteri kitlesine değil geriye kalan potansiyel müşteri kitlesine de 

ulaşarak faizsiz finansı cezbedici noktaya getirmek durumundadır.  

 Katılım bankalarının reklam stratejilerini incelediğimizde, reklamlarında değerler 

üzerinden müşterilere ulaşmanın hedeflendiği görülmektedir. 2017 yılı itibarı ile 

mevcut beş katılım bankasının da hemen hemen aynı stratejiyi izlediği söylenebilir. 

Değerler üzerinden reklam ve tanıtım stratejisi hedeflemenin yanlış olduğu 

söylenemez. Ancak reklam boyutunda ve yapılan işlemlerin tanıtımı konusunda 

eksiklikler barındırdığı söylenebilir. Türkiye’de faizsiz finansı tüm kitlelere yaymanın 

gerekliliğini ve katılım bankacılarının faizsiz bir şekilde büyüme hedefini ifade ederken 

bu tür eksik bir reklam ve tanıtım politikasının, değil potansiyel müşterileri, katılım 

bankalarına yönelen müşterileri bile faizsizlik konusundaki ikna edicilik bakımından 

başarıya ulaştıramayacağı muhakkaktır. Öyle ki günümüzde yaşanan ve tezimize 

konu olmasından dolayı bu şekildeki reklam stratejisinin faizsizlik konusunda 

toplumun ikna olmama nedenlerinden biri sayılabileceği söylenebilir.  

                                                               52 



  

 

                                                                           

Tablo-3 Stratejik Hedeflere Ulaşmak İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Eylemler49 

 

 

                                                                

  

                                           
49 Türkiye Katılım Bankaları Birliği, a.g.e. s.63 
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• AKSİYONSTRATEJİ

•Katılım bankacılığı sistemine yöenlik olumsuz 
algılara neden olan unsurların tespit edilmesi, 
söz konusu nsurlarla ilgili olarak şeffaflığın 
arttırılması ve kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesinin sağlanması

•Katılım bankacılığı sisteminde benimsenen 
mevcut algı bozucu uygulamalar ve terimlere 
alternatif terimlerin geliştirilmesi

•Müşterilerin bilinçlendirilmesi ve sözleşme 
iradesinin tesis edilmesi

Sistemin felsefesine 
yönelik bilgi düzeyinin 

arttırılması/konvansiyonel 
bankacılık ile farklılığın 

ortaya konulması

•Sistemin felsefesini ve uygulamalarını konu alan 
kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütülecek, 
sistemin geliştirilmesi ve tanınmasına yönelik 
ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonların 
düznlenmesi 

Doğru pazarlama 
stratejilerinin oluşturulması

•Sistemin dayandığı prensipler 
doğrultusunda etik ilkelerin, kurumsal 
yönetim ilkelerinin ve teamüllerin 
oluşturulması, faiz yasağı dışındaki dini 
prensiplere de uyum gösterilmesi

•Katılım bankacılığı ürünlerinin algı 
yönetiminin yapılması

Katılım bankacılığı 
uygulamalarında tüm 

prensiplere uygun şekilde 
yeknesanlık sağlanması 

•Katılım bankacılığı kuruluşları ile Din İşleri 
Yüksek Kurulu arasında bir iletişim kanalı 
tesis edilmesi

•Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve katılım 
bankaları arası işbirliklerinin geliştirilmesi

Sistemin itibarını 
arttıracak girişimlerde 

bulunulması



  

 

                                                                           

Türk katılım bankalarının 2015-2025 yılları arasındaki reklam stratejilerini 

yukarıda incelerken kapsamlı bir tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinin amaçlandığı 

görülmektedir. Eksikliklere önemli boyutta çözüm sunabilecek eylemlerin tasarlandığı 

ifade edilmektedir. Katılım bankalarının on yıllık tanıtım stratejisinin açıklandığı 

hedeflerin 2017 yılı itibarı ile toplum nazarında ne kadar yol aldığı tartışılabilecek bir 

konudur. Tespit edilen tanıtım ve pazarlama konusundaki eksiklik ve sorunların 

çözümü noktasında daha üst düzeyde hedefler konulduğu görülmektedir. Yani asıl 

sorun olan gerçekleştirilen İslami Finans araçlarının topluma tanıtımı ve 

bilgilendirilmesi konusundaki sorunların devam edeceği tahmin edilebilmektedir. Bu 

tespitlerin yerinde fakat eksiklikler barındırdığı aşikârdır.   

 Katılım bankalarına insanları yöneltebilmek ve diğer bankalardan farklı 

olduğunu anlatabilmek için değerler temalı reklamların çok da yeterli olmadığı, 

Türkiye’deki 30 yıl gibi bir zaman zarfını aşan katılım bankacılığı geçmişine rağmen 

kat edilen mesafenin oldukça az olmasından anlaşılabilmektedir. Katılım bankaları 

haricindeki bankaların yaptıkları işlemlerin reklamını yaparak müşteri çekmeyi 

hedeflemesi ile ülkemizdeki bankacılık sektörünün sağlam ve iyi rakamlarla 

büyümesindeki payı göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Dolayısı ile faizsiz finansın 

katılım bankaları aracılığı ile ülke geneline yaygınlaşması ve daha büyük hedeflere 

ulaşılabilmesi adına çok daha kapsamlı reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetlerine ihtiyaç olduğu önemli bir gerçekliktir.  

 Faizsiz finansı, ülke geneline tam anlamı ile yaymak mümkün olmasa bile 

önemli boyuta taşıyabilmek için insanlara reklam ve pazarlama stratejileri ile ulaşıldığı 

zaman yalnızca katılım bankaları büyümüş olmayacaktır. Öyle ki bu strateji çok iyi 

planlanıp tüm katılım bankaları tarafından hayata geçirilebilirse ülkemizin sırtındaki 

ekonomik kambura sebep olan faiz olgusunun ciddi manada eritilerek ülkemizdeki 

makroekonomik yapının pozitif anlamda değişmesine sebep olacaktır. Bu durum ise 

domino etkisi ile ülkemizin gelişmesine ve daha sağlam bir ekonomik temelin 

oluşması ile daha iyi bir ekonomik göstergelere ulaşılması sağlanabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               54 



  

 

                                                                           

 

 

 

 

 

   Grafik-5 Katılım Bankalarının İslami İlkelere Uygunluğu Konusundaki Görüşler 50 

 

 

 

                                           
50 Fatih Savaşan, Temel Gürdal, Mehmet Saraç, a.g.e, s. 28 
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 Grafik-5 ‘teki araştırmada, iş adamları dernekleri üzerinden katılımcılara 

yöneltilen “Katılım bankaları İslami ilkelere uygun çalışmaktadır” görüşüne iş 

adamlarının % 32.5 ‘i katılırken % 34’e yakını katılmamaktadır. Ayrıca %34.2’lik ciddi 

bir rakam konu ile ilgili kararsız olduğu görüşünü dile getirmiştir. Araştırma sonuç 

bakımından ciddi sorun olduğunu göstermektedir. Çünkü katılım bankalarının faizsiz 

finansı yani İslami finans araçlarını kullandığını iddia etmesi, müşteriler tarafından tam 

anlamı ile karşılık bulmadığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın sonucunu şu 

yönden de okuyabiliriz; katılım bankaları toplumdaki faizsiz finansa yönelik talepten 

ve dini hassasiyetleri olan insanların birikimlerini ekonomiye kazandırma amacı ile 

kurulurken, gelinen noktada güven kurumu niteliğinin zarar gördüğü veya bu niteliği 

devam ettiremediği sonucunu da çıkartabiliriz. Böylesi bir sonucun barındırdığı 

mesajların sektördeki temsilciler ve söz sahibi kişiler tarafından iyi okunması gerektiği 

muhakkaktır. Öyle ki göz ardı edilecek bir sorun olmadığından, çözüm üretilemediği 

takdirde sorunun daha da büyüyebileceği ön görülebilir.  

 

 

4.6. Kar Payının Faiz İle Aynı Olduğu Görüşü ve Katılım Bankalarının Sürekli Kar 

Dağıtıp Zarar Dağıtmaması  

 

 Kar payını faiz ile aynı kategoride sınıflandırmak için, ticaretin ve ekonominin 

teamül, olgu ve standartlarını göz ardı etmek gerekir. Ekonomik bilgi birikimine haiz 

olan herkes tarafından kar ile faizin farklı algoritmalardan ibaret olduğu ve sonuçları 

itibarı ile inançsal meşruiyetlerinin değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Bu anlamda 

esasen faiz ile kar payının toplumun önemli büyüklükteki kesimince bilindiği gerçeği 

muhakkaktır. Bu konuda faiz ile kar payının ayrı ayrı tanımlarını yapmanın, sorunu 

saptamadaki ve çözüm noktasındaki katkısının ehemmiyeti oldukça düşük 

olacağından, asıl sorunu irdelemenin gerekliliğine değinmek daha doğru bir gidişatı 

tezimizin bünyesinde barındıracaktır. Buradaki problemin ağırlık noktası, faizsiz 

finans araçlarını kullandığını iddia eden katılım bankalarının konvansiyonel 

bankalardaki sistemin devamı olduğu, faizsiz çalıştıklarına dair toplum nezdindeki 

algısı ve kar payı ile faizin aynı olduğu imajını yaratmasıdır. Katılım bankaları 

müşterileri ve diğer banka müşterileri de her ikisinin de farklı olduğunu bilmektedir. 

Fakat katılım bankalarının bu algıyı yaratmasındaki en büyük katkısı “gecikme kar 

payı” kaleminden kaynaklanmaktadır.  
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Gecikme kar payını, teverruk işlemi ve katılım hesaplarının önceki aylardaki dağıttığı 

kar payını katılım hesaplarına para yatıracak olan herkese o kadar kar vereceğini 



  

 

                                                                           

taahhüt ettiği algısı izlemektedir. Bu nokta oldukça önemlidir ki, katılım bankaları 

mevduat toplayamadığından alınan mevduatlara belli bir vadeden sonra fazlası ile 

(faiz olarak) vermediğinden katılım hesabı ile fon toplamaktadır. Katılım hesaplarını 

faizli hesaplardan ayıran en önemli fark önceden vereceği karı bildirememesidir. 

Vereceği karı bildirmez değil bildiremez denilmesindeki kasıt şudur; katılım 

hesaplarında toplanan fonlar reel sektör ve murabaha gibi alanlarda yani bir nevi 

ticarette kullanıldığından yapılacak ticaretten elde edilecek karın önceden 

bilinemeyeceğini bildirmektedir. Oysaki diğer bankalarda yatırılan paraya belirtilen 

vadede ne kadar faiz verileceği kesindir ve taahhüt içerir. Kuran-ı Kerim’de Bakara 

suresi 275.ayette geçen  “Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı” ayeti bu konudaki 

ayrımı tartışmaya kapalı bir şekilde ortaya koymaktadır.  

 Katılım bankaları katılım hesaplarına önceki aylarda vermiş oldukları karı, 

gazete ve internet sitelerinde ilan ederken, “önceki aylarda verilen kar payı” 

vurgusunu oldukça önemsiz bir şekilde yaptıklarından ortaya toplum nezdinde negatif 

bir algı çıkmaktadır. Bu algı sanki ne kadar kar vereceğini önceden ilan ediyormuş 

algısını barındırmaktadır. Nitekim günümüz çağında subliminal mesajların ne denli 

etkilerinin olduğu tüm bilim insanlarınca kabul edilmektedir. Diğer bankaların bu tür 

mesajları reklamlarında oldukça yoğun kullanması (örneğin Akbank reklamlarında 

kırmızı renginin, Finansbank reklamlarında finansçı vurgusunun, diğer bankaların hoş 

geldin faizi gibi vurguları birer subliminal mesajdır ve algılara hitap etmektedir) katılım 

banklarını rekabette oldukça zayıf noktada bırakmaktadır. Dolayısı ile ortaya, toplum 

nezdinde faiz ile kar payının aynı olduğu görüşü çıkmaktadır. 
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       Grafik-6 Katılım Bankaları İle Diğer Bankalar Arasındaki Farka İlişkin Görüş51 

 

 

PESA tarafından yapılan araştırmada, İş adamlarına yöneltilen “Katılım 

bankaları ile diğer bankaların faaliyetleri arasında İslami açıdan fark yoktur” görüşüne 

katılıp katılmadıklarına dair soruya; %37,5’i katılırken %39.4’ü katılmamıştır. Dikkat 

çekici nokta ise %23.1’lik kararsızların bulunmasıdır. Bu araştırma göstermektedir ki, 

katılım bankaları faizsiz çalıştıkları algısını veya imajını topluma tam anlamı ile 

yansıtamamışlardır. Buradaki sorunların tespiti ve bu konudaki akademik çalışmaların 

arttırılması çözüm için gereklilik arz etmektedir. 

                                           
51 Fatih Savaşan, Temel Gürdal, Mehmet Saraç, a.g.e., s. 35 
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Katılım bankalarının sürekli kar dağıttığı doğru bir tespittir. Buradaki sorun ise, 

sürekli kar dağıtması ile diğer bankalardaki faizli hesaplara bankaların sürekli faiz 

yansıtması ile ilişkilendirilmektedir. Buda kar payı ve faizin aynı olduğu kanısını 

oluşturabilmektedir. Öncelikle sorunun ne olduğuna bakıldığında, kar ve zarara 

katılma hesaplarında, katılım bankalarının sürekli kar dağıtması bir sorun mudur? Bu 

sorunun cevabı şu şekildedir; öncelikle bir firmanın veya katılım bankasının zarar 

etmesi için nedenler olmalıdır. Bu nedenler şöyle sıralanabilir; 

 

 İyi derecede işi bilen yönetici ve çalışanlar tarafından yönetilmiyor olması, 

 Gerçekleştirilen işlemlerde zarar olma riskinin yüksek olması, 

 Bankanın bulunduğu ülke ekonomisinin makro ve mikro düzeyde sıkıntı içinde 

olması. 

Bir katılım bankası eğer bu üç maddeden birini bünyesinde barındırıyorsa zarar etme 

olasılığı oldukça yüksektir. Sonucunda da katılım hesaplarına zarar yansıtması 

kaçınılmazdır. Ancak ülkemizdeki katılım bankalarına baktığımızda gerek açıklanan 

karlar gerekse gerçekleştirilen işlemlere bakıldığında iyi derecede yönetildiği 

gözlemlenebilmektedir. Ülkemizdeki ekonomik yapı ise her ne kadar dalgalanmalar 

gösterse de iyi derece de yönetildiği ve iyi bir ekonomik göstergelerinin olduğu 

yabancı ekonomistler tarafından bile dile getirilmektedir. Katılım bankalarının 

işlemlerinin çoğunun murabaha olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

murabahanın ise karlı bir satış olduğu dikkate alındığında katılım hesaplarına 

yansıtılanların sürekli kar olması doğal bir neticedir. Öyle ki burada katılım 

hesaplarının en önemli faizsiz olma özelliği zarar etme olasılığıdır. Katılım 

hesaplarındaki fon sahipleri bankanın yapmış olduğu işlemlerden zarar etmesi ile 

zarara da katılma olasılıkları vardır. Faizsizlik standartlarında en önemli ve ayırt edici 

nokta burasıdır. Buna en önemli örnek “İhlas Finans krizi” verilebilir. İhlas Finans 

katılım bankasına para yatıran kişiler bankanın batması ile birlikte katılım 

hesaplarındaki paralarını alamadılar. Kaldı ki katılım hesapları kar vermeyi doğası 

gereği taahhüt etmediği gibi anapara geri ödemesini de taahhüt etmemektedir. 

Dolayısı ile İhlas Finans batınca katılım hesaplarındaki katılımcılar da zarar 

etmişlerdir. Esasen günümüzdeki katılım hesaplarının sahiplerinin de böyle bir riski 

vardır. Oysaki diğer bankalardaki faizli hesaplarda banka sorumludur. Devlet ise 

tedbir amaçlı 100.000 TL ‘ye kadar olan kısmı garanti altına almıştır. Sonuç olarak 

katılım bankalarının sürekli kar dağıtmaları sorun değildir.  
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4.7. Kanunların Katılım Bankacılığı İçin Yetersiz Olması 

 

 Katılım bankalarının faizsiz bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmek adına 

bankacılık sektörü içerisinde yer almak istemesi var olan talebe yanıt olarak 

değerlendirilebilir. Gerçekleştirilmek istenen bir bankacılık faaliyeti olduğundan 

bankacılık kanununa tabi olacağı muhakkaktır. Mevcut bankacılık kanunu ise faizle 

gerçekleştirilen sisteme göre düzenlendiğinden katılım bankalarının ilk kurulduğu 

zamanda bir uyumsuzluk olması muhtemel sonuçtu. Öyle ki, bu sorun günümüzde 

dahi devam ederek karşılaşılan sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir. 

Bankacılık kanununu katılım bankalarına uyarlamak yerine katılım bankalarını bir kaç 

değişiklik ile bankacılık kanununa uyarlamak, katılım bankalarındaki işlemlerin faizsiz 

gerçekleşmesi adına en önemli sorunları bünyesinde taşımasına sebep olmuştur.  

 Katılım bankaları ticaret yapmak üzere yola çıkmış kuruluşlardır. Çünkü faizin 

olmaması için ticaret yani alım ve satım yapmak durumundasınızdır. Müşterilerinize 

faiz vermeyeceğinize göre topladığınız ve kullandırdığınız fonları alım satım yaparak 

elde edilen karları yansıtmalısınız. Aksi takdirde bu kuruluşların süreklilikleri sekteye 

uğraması muhtemeldir. Dolayısı ile katılım bankaları ticaret yapmak durumundadırlar. 

Bu konuyu mevcut kanunda incelediğimizde; 

“Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, gayrimenkul ve 

emtiayı esas alan sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım 

ve satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı 

ile uğraşamaz. İpotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara 

katılamazlar. Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini 

veya finansal kiralama, kar ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman 

sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı 

gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan 

faaliyetler kapsamında değerlendirilmez.”52 

 

                                           
52 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, madde 57 kabul tarihi 19.10.2005 
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Bankacılık kanuna bakıldığında bankaların ticaret yapamayacağı görülmektedir. Bu 

maddenin bir sorun olduğu gerçektir. Kanun maddelerini incelediğimizde katılım 

bankaları ile ilgili daha yüzeysel düzenlemeler olduğu dikkat çekmektedir. Oysaki 

faizsiz bir finansman faaliyetlerinin istenilen düzeyde sürdürülebilirliği için 

gerçekleştirilen her işlemin karşılığı olmalıdır. Kanunlara göre kurumların yol alması 

elzem olduğundan bu konudaki kanunların eksikliği ciddi manada hissedilmektedir. 

Mevcut kanunlardaki eksiklik ve katılım bankalarının da diğer bankalarla aynı kanuna 

tabi olması toplum nezdinde zaten var olan faizsiz çalışmadığı kanaatine istemeden 

de olsa katkıda bulunmaktadır.  

Katılım bankalarının hem ülke çapında hem de dünya çapında gelişerek daha 

iyi bir konuma gelmesi ve faizsiz bir ekonomik düzenin tesisi için her anlamda adımlar 

atılmalıdır. Katılım bankalarının ülkemizdeki uzun süreli geçmişine baktığımızda 

istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Buna karşın nüfusu önemli ölçüde 

Müslüman olan bir toplumun faizsiz bankacılık alanında diğer ülkelere nazaran daha 

geriden yol almasının sebepleri iyi araştırılmalıdır. Son yıllarda ülkemizde devletin de 

katılım bankacılığı sektörüne girmesi bu konudaki eksikliklerin görülmesinde farklı bir 

göz olacaktır. Dünya çapında daha iyi bir prestij ile söz sahibi olmak isteyen bir ülkenin 

sahip olması gereken niteliklerden birisi de hiç şüphesiz sağlam ve verimli bir 

ekonominin istikrarlı bir şekilde bulunmasıdır. Ülkemizin dünya çapında söz sahibi 

olabilmesi adına ekonomik yapının daha iyi bir temel üzerine inşası ancak faizsiz bir 

ekonomi ile gerçekleşebilir. Faizsiz bir ekonominin kilometre taşlarından sayılabilecek 

kurumlar olarak katılım bankacılığının ortaya çıkışındaki düşünce, ortaya çıkış amacı 

sayılabilir. 

Batılı ülkelerdeki faiz oranlarının çok düşük seviyelerde olduğu göz önüne 

alındığında ülkemizdeki faiz ile olan irtibatın azami düzeyde olması her anlamda 

sorun yaratmaktadır. Ekonomik yapımızdaki her alana sirayet etmiş olan faizin bu 

denli yıpratıcı etkisine rağmen vazgeçilmezliği dikkate alınması gereken bir husustur.   
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         İngiltere faizsiz bankacılık alanında ciddi ilerleme kaydeden ülkelerden birisidir. 

Gelişmiş ülkelerdeki faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde seyretmesinin bir 

sebebi olarak faizsiz bankacılık faaliyetlerinin aktif olarak kullanılıyor olması 

gösterilebilinir. Türkiye gibi nüfusunun önemli bir kısmı mülüman olan bir ülkede 

Katılım bankalarının sayısı beş iken İngiltere gibi nüfusu Hiristiyan olan bir ülkede de 

faizsiz çalışan banka sayısının çok daha fazla olması oldukça dikkat çekicidir.  

 

Birleşik Krallıkta Faaliyet Gösteren İslami Bankalar53 

 Abu Dhabi İslamic Bank 

 Al Rayan Bank 

 Bank of London and The Middle East 

 Gatehouse Bank 

 QIB UK 

 

Birleşik Krallıkta İslami Finansal Hizmetler Sunan Konvansiyonel Bankalar 

 ABC International Bank 

 Ahli United Bank 

 Bank of Ireland 

 Barclays 

 BNP Paribas 

  Bristol & West 

 Citi Group 

 Deutsche Bank 

 Europe Arab Bank 

 IBJ International London 

 J Aron & Co 

 Lloyd’s Banking Group 

 Royal Bank of Scotland 

 Standard Chartered 

 UBS 

 United National Bank 

                                           
53 Mücahit Özdemir, Brexit ve İslami Finans, https://www.pesar.org s. 5, (Erişim Tarihi: 26.03.2017) 
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                     Grafik-7 Batılı Ülkelerdeki İslami Banka Sayısı 54 

 

 

 Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere İngiltere’de 20, ABD’de 10, Avusturalya’da 

4, İsviçre’de 4 ve Fransa’da 3 İslami banka mevcuttur. Bu ülkelerin nüfuslarındaki 

Müslüman insanların oranının ne kadar düşük olduğu göz önüne alındığında, ülkemiz 

ile mukayeselerinde İslami bankacılık alanında bizden daha iyi oldukları söylenebilir. 

Bu durum, global çapta faizsiz ekonomiye destek verilirken ülkemizde bu desteğin 

oldukça düşük olduğu sorununu gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak katılım 

bankalarının faizsiz çalışması adına, kanun maddelerinde atılan adımlar eksiklikler 

barındırmaktadır ve önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorun mikro düzeyden 

makro düzeye taşınma sebeplerinden birini teşkil etmektedir.                                                                                                                    

                                 

                                           
54 Mücahit Özdemir, a.g.e. s. 6 
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                              Grafik-8 Faizsiz Banka Sayısı55 

 

 

          Grafk-9 Faizsiz Bankacılık Aktif Büyüklük Hacminde Ülkelerin Payları 

 

                                           
55 Türkiye Katılım Bankaları Birliği, a.g.e. s.14 
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          İki grafik incelendiğinde ülkelerdeki İslami banka sayısı ile aktif büyüklük 

oranındaki farklılık arasında doğru orantı olmadığı görülmektedir. Grafiğe göre 

Türkiye’de 4 katılım bankası olmasına karşın Endonezya’daki 9 bankanın aktif 

büyüklüğünden daha iyi bir oranlamaya sahiptir. Faizsiz bankacılık alanında yapılacak 

daha iyi bir kanuni çalışmalar ile sektörün büyümesine katkıda buluna bilinir.  
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                                                  BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

5. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Kullandırdıkları Fonların Faizsizlik Prensibi 

Yönünden İncelenmesi 

 

 Ülkemizde faiz olgusunu kullanmadan ihtiyaç duyulan finansmanın 

karşılanabileceği kurumların başında katılım bankaları gelmektedir. Faiz gibi hassas 

bir konu ele alındığında oldukça ince eleyip sık dokumak gerekir ki hem kişilerin değer 

ve inanç yargıları zarar görmesin hem de kullanılan finansmanın faizsiz olduğu 

gerçekliği hissedilebilsin.  

 Katılım bankalarının sorunları üzerine değinirken ortaya çıkan gerçekliklerin en 

önemlisi, güven kurumu niteliği taşıyan veya taşıması gereken katılım bankalarının 

toplumun önemli büyüklükteki bir kesiminde tamamı ile faizsiz çalıştığı kanaatini 

oluşturamamış olmasıdır. Kurumların yanlışsız veya eksiksiz olmayacağı gerçekliği 

muhakkakken, kurumlar gerçek veya tüzel kişilerden teşekkül ederken, kişilerinde 

hata yapma olasılığı oldukça olağan bir durumken söz konusu toplumdaki faizsiz 

çalışmadığı algısı tamamı ile eksiklikten öteye konuyu farklı bir noktaya taşımaktadır. 

Bu noktada toplumda oluşan kanaati dikkate almamak sorunu büyütebileceği gibi 

katılım bankalarının kuruluş amaçlarındaki ruhunu ve amacını yitirmesi kaçınılmaz 

olabilir. Buradaki sorunlar, konuya hâkim bilim insanlarının çalışmalarında ortaya 

çıkan sonucu ilgili kurumlar tavsiye niteliğinde kabul ederek hayata geçirmelidir ki 

resmin eksik kalan parçaları yerini alabilsin.  

           Tablo-4 Katılım Bankalarının Bankacılık Sektörü İçindeki Payları 56 

           Sektör Payı               2015                 2016 

1-Toplanan Fonlarda %5,9 %5,6 

2-Kullandırılan Fonlarda %5,2 %4,8 

3-Toplam Aktifte %5,1 %4,9 

4-Öz Kaynaklarda %4,1 %3,8 

5-Net Karda %1,6 %2,9 

                                           
56  Hayati Demirbaş, Katılım Bankaları ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal 
Performanslarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Projesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul 2017, s.18 
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 Talo-4’ü incelediğimizde, katılım bankaları bankacılık sektörü içerisinde 

toplanan fonlarda, kullandırılan fonlarda, toplam aktifte ve öz kaynaklarda 2016 

yılında, bir önceki yıla göre azalış olduğu görülmektedir. Katılım bankalarının 

bankacılık sektörü içerisindeki payı az bir oranla düşmesine karşın net karın artmış 

olması dikkat çekicidir.  

       Tablo-5 Kuveyt Türk Katılım Bankası 2017/1.Dönem Kredi Detayı57 

 

 

Kuveyt Türk katılım bankasının (Beş katılım bankasından veriler birbirine yakın 

olduğu için Kuveyt Türk Katılım Bankası örneği üzerinden yorumlar yapılmıştır.) 2017 

yılı 1. Dönemindeki kredilerinin detayında, kısa vadeli kredilerin orta ve uzun vadeli 

kredilere oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Bu oran ülkedeki borçlanma 

oranlarının yüksek olduğunu ortaya koyan önemli bir veridir. Ayrıca tüketici ve konut 

kredisi oranlarının diğer kredi kalemlerine oranlara çok daha yüksek olması, konut 

fiyatlarının yüksek olmasından dolayı alıcıların almak istedikleri konutu öz 

kaynaklarından ya da birikimlerinden karşılayamadıklarını göstermektedir. 

 Katılım bankalarının kullandırdığı fonları ele aldığımızda bu enstrümanların 

başında murabaha, leasing ve teverruk gelmektedir. Ayrıca toplanan fon 

hesaplarından katılım hesapları ve sermaye piyasası araçlarından sukuk en çok 

gerçekleştirilen işlemler olduğu söylenebilir. Bireysel anlamda fon kullandırılırken 

konut, taşıt finansmanında murabaha işlemi en başta gelmektedir. Ticari fon 

kullandırmada ise hammadde, yarı madde ve mamul finansmanında yine murabaha 

işlemine başvurulmaktadır. Dolayısı ile gerçekleştirilen bu işlemleri faizsizlik prensibi 

ile incelememiz çalışmamızın en önemli ve nihai noktalarından birini oluşturacaktır.  

                                           
57 http://www.tkbb.org.tr/veri-seti (Erişim Tarihi: 19.05.2017) 
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  Kısa Vadeli Orta ve Uzun 
Vadeli 

      Toplam 

1 Tüketici 
Kredileri- 

38,806.00 5,741,460.00 5,780,266.00 

2 Konut 
Kredisi 

12,820.00 5,222,996.00 5,235,816.00 
 

3 Taşıt 
Kredisi  

9,578.00 294,021.00 303,599.00 

4 İhtiyaç 
Kredisi 

13,987.00 155,559.00 169,546.00 

5 Diğer 2,421.00 68,884.00  71,305.00 

6 Tüketici 
Kredileri-
Dövize 
Endeksli 

0,0 3,768.00 3,768.00 

http://www.tkbb.org.tr/veri-seti


  

 

                                                                           

5.1.Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Murabaha Sisteminin İşleyişi 

 Katılım bankalarının murabaha işlemleri iki şekilde gerçekleşmektedir. Bireysel 

murabaha ve Kurumsal murabaha olarak işleyişi şu şekildedir; 

 

5.1.a.Bireysel Murabaha 

 Örnek üzerinden gidilecek olursa;  

 Konut sahibi olmak isteyen bir müşteri yeterli finansmana sahip 

olamadığından ve faizli kredi kullanmak istemediğinden X Katılım bankasına 

gider.  

 Banka müşteriye ihtiyacı olduğu finansmanı hangi alışverişte kullanacağını 

sorar. 

 Katılım bankacılığı murabaha işlemindeki kriterlere uygun olan konut 

finansmanında, banka müşteriye almak istediği konutu seçip seçmediğini 

sorar. Yani ortada alım satıma konu olabilecek ürün var mı, yok mu? Bu nokta 

önemlidir. Çünkü banka finansör olacağı alışverişte müşteriye nakit kredi 

vermeyeceğinden, malı kendi üzerine alması gerektiğinden müşteri almak 

istediği konutu belirlemiş olmak durumundadır. 

 Konut belirlenmemiş ise, banka müşteriye almak istediği konutu seçmesini ve 

satıcı ile fiyat konusunda anlaştıktan sonra herhangi bir bedel veya kaparo 

ödemeden bankaya bilgi vermesini söyler. 

 Alacağı konutu seçip, satıcı ile fiyatta anlaşan müşteri katılım bankasına 

durumu bildirir. 

 Katılım bankası müşteriye, konut için satıcıya bir bedel ödeme, fatura kesme, 

tapu işlemi gerçekleştirme veya kaparo verip vermediğini sorar. Bu adım 

oldukça önem teşkil etmektedir ki, eğer konut müşteri adına tapu edilmiş veya 

ödemenin belli bir kısmı yapılmışsa murabahaya konu olamaz. Konutun hiçbir 

şekilde müşteri adına satışı gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Kaparoda ise, 

bazı âlimler hiçbir şekilde verilmemesi gerektiğini aksi takdirde murabahanın 

gerçekleşemeyeceğini bildirirken, bazı âlimler de günümüz şartlarında arzın 

kısıtlı talebin ise yüksek olduğu dönemlerde bir mal için çok fazla alıcısı varsa 

ve satıcının kaparo olmadan beklemeyeceğini bildirdiği alışverişlerde 

uygunluk vermişlerdir.  

 Eğer müşteri satıcıya ödeme yapmamış ve tapu işlemi gerçekleştirmemiş ise, 

banka müşteriye konutun fiyatını sorar.  
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 Banka kendi üzerine satıcıdan nakit alacağı konutu müşteriye kazanç 

ekleyerek anlaşılan vadede satar. 

 12 ayda ödeyebileceğini söyleyen müşteriye banka, 200.000 TL’lik konutu 

satıcıya nakit ödeyeceğini ve müşteriye 215.000 TL’lik ödeme planını bildirir.  

 215.000 TL’nin yasal oran olan %25’ini banka nakit olarak almak 

durumundadır. 

 Kalan meblağı müşteri 12 ayda vadeli olarak bankaya ödeyeceğini taahhüt 

eder. 

 Banka ve müşteri anlaştıktan sonra, banka müşterinin ödeme gücü için 

istihbarat çalışması yaparak ödemelerini gerçekleştirip 

gerçekleştiremeyeceğini araştırır. 

 Müşteri adına yapılan istihbarat sonucu olumlu ise, banka ekspertiz aracılığı 

ile konutu tespit eder. Banka alışverişe konu olabilecek ürünün olup 

olmadığını araştırır. 

 Konutu alacak müşteriye banka tarafından yapılan çalışma sonucunda limit 

tahsis edildikten sonra örneğin; Kuveyt Türk Katılım Bankası çağrı merkezi 

aracılığı ile Türkiye Finans SMS ile müşteriye vekâlet verir. “Sizin adınıza şu 

kadar limit tahsis edildi. Banka olarak sizi vekil ediyoruz malı banka adına alıp 

kendinize satabilirsiniz.” * 

 Banka, satıcı ile görüşerek satıcı hesabına ödemeyi gerçekleştirdikten sonra 

malı banka adına vekil olarak alan müşteri, anlaşılan vadede borcunu bankaya 

öder. 

 

5.1.b.Kurumsal Murabaha 

 Örnek üzerinden gidecek olursak; 

 

 Deri ürünlerinin imalatını gerçekleştiren bir firma, üretimde kullanacağı 

hammaddeyi tedarik edebilmek için gerekli finansmana sahip olamadığından 

X katılım bakasına gider. 

 Katılım bankası, müşterinin ödeyebilme gücü için mali konudaki gerekli 

araştırmaları yapar. 

 

 

 
*Kuveyt Türk Katılım Bankası İstanbul Beylikdüzü Beykent şube müdürlüğü ile görüşülerek bilgi 
alınmıştır. Görüşme tarihi: 06.03.2017 
 

                                                                              69 
 



  

 

                                                                           

 Müşteri katılım bankasına malı alacağı firmayı ve tutarı bildirir. 

 Banka müşteriye, herhangi bir ödeme, kaparo veya benzeri alışveriş işleminin 

gerçekleşip gerçekleşmediğini ve mal sevkiyatı yapılıp yapılmadığını sorar. 

 Eğer müşteri fiyat konusundaki anlaşma haricinde malı resmi ya da gayri resmi 

bir şekilde kendi üzerine alacak bir işlem yapmamış ise; örneğin, 500.000 TL 

tutarındaki malı satın alacak olan katılım bankası, müşterinin malı alacağı 

firma ile iletişime geçer ve alışverişe konu olabilecek ürün var mı diye 

araştırma yapar. Mal sevkiyatının gerçekleşip gerçekleşmediğini sorar.  Ayrıca 

alışverişe konu olacak ürünün katılım bankasının alıp satabileceği ürünlerin 

niteliklerine uygun olması gerekir.  

 Alışverişe konu olacak olan mal banka tarafından da teyit edildikten sonra, 

banka müşteriye ödeyebileceği vadeye göre ödeme planı çıkarır ve limit 

tahsisi yapar. 

 Müşteri ile banka anlaştıktan sonra, banka malı satan firmayı arar ve proforma 

fatura (bilgi amaçlı ürün içeriği fiyat bilgileri vs. içeren fatura) düzenleyerek 

bankaya ulaştırmasını ister. 

 Banka müşteriye müracaat formu imzalatır. (Şekil 1) 

 Banka tarafından müşteriye vekâlet verilir. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel 

Müdürlüğü tarafından müşteri aranarak, malı banka adına alıp kendisine 

satabileceğine dair söz ile vekâlet veriyor. Türkiye Finans Katılım Bankası 

SMS ile vekâlet işlemini gerçekleştiriyor. Ziraat Katılım Bankası vekâleti yazılı 

form üzerinden gerçekleştiriyor. (Şekil 2) 

 Kuveyt Türk Katılım Bankası malı satan firmaya satıcı ödeme talimatı formu 

imzalatır ve kendisine gönderilmesini ister. Bu formda görüleceği üzere, mal 

teslimi yapılmadığını ve ödeme banka tarafından satıcıya yapıldıktan sonra 

satıcı malı müşteriye göndereceğini taahhüt eder. Albaraka Türk Katılım 

Bankası, müşterinin malı satıcıdan ne kadara aldığını ve vekâleti içeren İcap 

formu düzenler. İcap formundaki imzayı kaydederek bu işlemi gerçekleştirir. 

(Şekil 4) 

 Proforma faturadan sonra satıcıya ödeme yapan banka satıcıdan asıl faturayı 

ve malı göndermesini ister. 

 Alışveriş gerçekleştikten sonra müşteri bankaya anlaşılan vadede ödemeyi 

gerçekleştirir. 
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         Şekil-1 Albaraka Türk Katılım Bankası Kurumsal Murabaha Formu   



  

 

                                                                           

YURTİÇİ ALIM O YURTDIŞI ALIM O 

1) TALEP EDEN 

Müşteri Numarası 
Ünvanı I Adı Soyadı 

Adresi  

V. Daire ve  ı TC Kim. No  

Telefon, Faks ve E-posta  
2) SATICI İŞLETME BİLGİLERİ 

Unvanı I Adı Soyadı 
Adresi 
V. Dairesi ve No'su / TC Kimlik 

No 

Telefon, Faks ve E-posta 

YTB ı DiiB  ı iRR. TAR. 
Belge Türü, Tarih ve No'su 
G,T.İ.P. No'su 

İthalat Şekli 
3) TALEP EDİLEN MAL (HER TÜRLÜ EMTİA, MENKUL KIYMET, GAYRİMENKUL, HAK VE HİZMET) 

CİNSİ MİKTARI BİRİM FİYATI TUTARI 

 
4) KULLANILACAK FONA AİT BİLGİLERİ (BU KISMI MUTLAKA DOLDURUNUZ) 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ'nin ödeyeceği  : ödeme Pcn : 

Ödeme Yapılacak Bankanın Adı 

. Ödeme Yapılacak Banka Şubesi : 

Hesap Sahibi  

Ödemenin Yapılacağı BAN NO . TR 

Ödemenin Yapılacağı Tarih  

Borçlanma Para Cinsi ÖÇL Ö5UR- 0USD 

Vade  03 AY 06 AY 0 12 AY O Diğer  

Taksit Sayısı  

3) BEYANLAR 

İhtiyacımız için Bankanız kanalıyla alacağımız Mat'a, Satıcısı'na ve Kuilanmayı Talep Ettiğimiz Fan l a ait hillgiier yukarıdaki gibidir. İlgili 

mevzuat, katılım bankacılığı çalışma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde temin edilecek Mal bedelinin Bankanız tarafından 

Satıcıya ödenecek tutarına. Bankanız işe mutabık kalacağımız kar, komisyon, masraf ve sair her türlü vergi, resim, fon vesair mali 

yükümlülüklerin ilavesj sureti ile hesaplanan tutar miktarınca hesabımrzırı borçlandırılmasını, söz konusu borçlarımızı Geri Ödeme 

Planı'ndaki vade ve miktarlarda ödeyeceğimizi beyan ve kabul ederiz.Uygulanacak Kur : Dövizli işlemle:öe borçlanmalar Albaraka Tür* 

döviz alış kuru, ödemeler ise Albaraka Türk döviz satış kuru dikkate alınarak yapılacaktır. 

İŞLETME UNVANI KAŞESİ ı YETKİLİ İMZA 
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. 

MERSİS No:                                                           
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                  Şekil-2 Ziraat Katılım Bankası Murabaha Formu 

VEKÂLET FORMU (Kurumsal)                           Ziraat Katılım 

GÖNDEREN: ZİRAAT KATILIM BANKASI Aş. Vekâletin Veriliş 
Tarihi ve Saati: 

GÖNDERİLEN • . (Müşteri adı) 

Değerli Müşterimiz, 

../.../... Teklif tarihli müracaatınıza ve . referans no.lu projeye konu 

. tutarlı mal/hizmet alımı için sağlayacağımız finansman sebebiyle 
gerçekleştirilecek işlemlerde, Katılım Bankacılığı çalışma prensipleri gereği, mal/hizmeti satıcıdan 
adımıza sipariş edip, satın alma, teslim-tesellüm gibi alımsatımın gereği olan işlemleri yapma 
konularında sizi vekil tayin ettik. 

Satış bedeiinin döviz olarak belirlenmiş olması halinde ödeme, fiili ödeme tarihindeki Bankamız döviz 
alş kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası olarak yapılacaktır. 

Vekil, malın bulunması, seçimi, alınması, yükletilmesi, taşıtılması, teslimi ve sair mala ilişkin tüm 
hususlarda yetkilidir ve yetkisini mevzuat, ilke ve teamüle uygun olarak kullanmaktan sorumludur- 

Vekâlet ilişkisi sadece yukarıda zikredilen proje ve yine yukarıda zikredilen iş/işfemler ile sınırlıdır; 
asla başka ilişkilere teşmil edilemez. Anılan iş/işlemlerin bitiminde başkaca bir bildirime lüzum 
olmaksızın vekâlet ilişkisi kendiliğinden sona erer; bundan önce de Bankamız vekâlet ilişkisini dilediği 
zaman sonlandırma hakkına sahiptir. 

Sizi vekil tayin etmeden önce mal teslim edilmemiş, peşinat verilmemiş ve alım satıma 

konu belgeler (fatura vb.) düzenlenmemiş olmalıdır. Aksi halde işleminiz yapılmayacaktır. 

Saygılarımızla, 

ZİRAAT KATILIM BANKASI Aş. 
Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12 PK:34112 Fatih / İSTANBUL 
www.ziraatkatjlim.com.tr 
Detaylı bilgi için 0850 220 50 00 Müşteri iletişim Merkezi'ni arayınız. 

Not: Bu form müşteri tarafından elle, "Okudum ve vekâleti kabul ettim." şeklinde tarih ve saat 

bilgileri de yazılarak imzalanmalıdır. 

Kaşe - imza: 
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                Şekil-3 Kuveyt Türk Katılım Bankası Murabaha Formu 

 

 

SATICI ÖDEME TALİMATI FAKS: 0262 723 51 88 

                                                                            E-MAİL: ………..@kuveytturk.com.tr 

  

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI Aş. 

OPERASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KOCAELİ/GEBZE 

 

 

………………tarih ve ............... sayılı siparişinizde belirtmiş olduğunuz mal(lar) 

müşteriniz  'ye henüz teslim edilmemiştir. Mal bedeline karşılık  ......TL avans 

ödemenizi müteakip, sipariş konusu mal(lar) ......./....../..  tarihine kadar  'ye teslim 

edilecek ve aslı gibidir kaşeli fatura ve irsaliye sureti tarafınıza ulaştırılacaktır. 

numaralı faksımızdan göndereceğimiz faksımızın, tarafımızı ilzam edeceğini, 

aleyhimize yeterli belge ve delil olarak kabul edileceğini, kabul ederiz. 

Bu mallarla ilgili ödemenin aşağıda belirtilen banka hesabımıza yapılmasını rica 

ederiz. 

( Lütfen formu eksiksiz olarak doldurup yukarıdaki fax numarasına fakslayınız.)  

 

Faksınıza müteakip ödemeniz yapılacaktır. 

 

FİRMA (Kaşe -İmza) 

 

TUTAR  

 

BANKA  

 

ŞUBE Kodu / Adı  

 

HESAP NO 
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                Şekil-4 Albaraka Türk Katılım Bankası Murabaha İcap Formu 

İCAP FORMU 

İşlem Tarihi  

İşlem Saati                                              Proje No  

KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ "İCAP” FORMU 

Referans No 

Vekâlet Görevinin İfasının Bildirimi ve Satın Alma İcabı 

Kimden  

Kime : Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. 

Bankanız tarafından verilen Veka(et Formu çerçevesinde, evsafı projede belirtilen 

Malı (her türlü emtia, menkul kıymet, gayrimenkul, hak ve hizmet) Bankanızın vekili 

olarak hesabınıza projede belirtilen satın ve teslim almış bulunmaktayız. 

Bankanıza daha önce KFD Talep ve Transfer Formu ile vermiş olduğumuz satın alma 

talebine/vaadine bağlı kalarak, söz konusu Mallı ayrıntılan aşağıda yazılı Toplam Borç 

Tutarı kadar bedelle satın aldık. İş bu İcap Formuna konu Toplam Borç Tutarının 

tahmini olarak ve yaklaşık bir tutar üzerinden hesaplanmış olduğunu, kesin Toplam 

Borç Tutarının fon kullanımı sonrasında Bankanız kayıtlarında yer alan (Geri Ödeme 

Planı, Taksit Sayfası vb.) bilgiler dikkate alınarak belirleneceğini kabul ve beyan 

ederiz. 

Fon Kullanım Tutarı 

Kar Miktarı 

Vergiler / Harç /Fon Toplamı 

Komisyon Miktari 

Toplam Borç Tutan 

Kullanacağımız Kurumsal Finansman Desteği Toplam Borç Tutan'nı Banka 

tarafından gönderilecek Geri Ödeme Planı'na (Taksit Listesi) göre ödeyeceğiz. işbu 

fon kullandırım işlemi için imzalamış olduğumuz Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri 

uygulanacaktır.Yapmış olduğumuz işbu İcap için Kabul yazısı göndermenizi rica 

ederiz.Bu İcap Formu ile .........„.............referans nolu projede belirtilen Satıcı(lar)dan 

yapılacak alımlarda, Bankanız Albaraka 

tarafından..................................................................................... ....vekil kılınmıştır. 

48 saat içerisinde, tarafınızdan bir itiraz gelmemesi halinde, ilgili doküman hükümlerini 

kabul etmiş olduğunuz var sayılacaktır. Bu belge, . . / . . / . . . . tarihinde . . /  saatinde 

müşteriye e-maille gönderilmiştir. 

Not: Yukarıda belirtilen bedeller, işbu yazı tarihi itibariyle belirlenmiş olup, herhangi 

bir ihtilaf olması halinde banka kayıtları kabul edilir. 
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5.2.Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Murabaha Sisteminin 

Faizsizlik Prensibi İle İncelenmesi 

 Katılım bankalarının uyguladığı murabaha sisteminin işleyişindeki detayında 

görüleceği üzere, diğer bankaların gerçekleştirmekte oldukları faizli kredi sisteminden 

farkı vekâlet işleminin olmasıdır. Faizsizlik prensibini ele aldığımızda olması gereken 

doktrinin, “alışveriş” doğrultusunda işleminin gerçekleşmesi gerektiğidir. Katılım 

bankalarının yapmakta oldukları vekâlet işlemini bu bağlamda incelememiz 

gerekmektedir. Öncelikle katılım bankalarını bu doğrultuda inceleyerek sonuca 

gidecek adımları oluşturabiliriz.  

 Katılım bankalarından Türkiye Finans Katılım Bankası, vekâlet işlemini SMS ile 

yaparken, Ziraat Katılım, Albaraka Türk yazılı vekâlet ile yapmaktadır. Kuveyt Türk 

Katılım bankası ise çarı merkezi kanalı ile yapmaktadır. Buradaki vekâlet işleminde 

amaç, alışveriş olgusunun yerine getirilmesidir. Alışveriş olması için katılım 

bankasının satıcıdan malı satın alması gerekir. Vekâletname ile hukuken bir kişi iki 

taraf olabilmektedir. Hukuki bir vekâlet olduğu zaman her iki tarafta sorumluluk 

üstlenmektedir. Burada yapılan işlemi bu doğrultuda ele aldığımızda, katılım 

bankalarının müşteriye vermiş oldukları vekâletnamenin hukuken bir geçerliliği 

bulunmamaktadır. Öyle ki katılım bankası malı teslim almak istese dahi, bankacılık 

kanunu gereği; 

“Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, gayrimenkul ve 

emtiayı esas alan sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım 

ve satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı 

ile uğraşamaz. İpotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara 

katılamazlar. Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini 

veya finansal kiralama, kar ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman 

sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı 

gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan 

faaliyetler kapsamında değerlendirilmez.”58 

                                           
58 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, madde 57 kabul tarihi 19.10.2005 
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Gayrimenkulü veya alım satıma konu ürünü teslim alamazlar ve satışını yapamazlar. 

Esasen katılım bankaları Özel Finans Kurumu adı altında faaliyetlerini sürdürürken 

alınan kararla bankacılık kanununa geçici madde eklenmiştir.  

“Halen faaliyette bulunan özel finans kurumları, bir yıl içerisinde ticaret unvanlarını 

katılım bankası ibaresini de kapsayacak şekilde değiştirmek ve mevcut durumlarını 

kanunun finansal raporlamayla ilgili hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Özel 

finans kurumları birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak addolunur ve bu kanun 

hükümlerine tabi olup, üç ay içinde durumunu bu kanun hükümlerine uygun hale 

getirir.”59  

Buradaki maddeden anlaşılacağı üzere katılım bankaları özel finans kurumu 

oldukları zamanlarda ticaret unvanına ve hakkına sahiptiler. Öyle ki 2001 öncesine 

kadar katılım bankalarının malı kendi üzerlerine resmen teslim almaları bunu 

kanıtlayıcı niteliktedir. Dolayısı ile katılım bankalarının uyguladıkları vekâlet formu 

veya sözlü işleminin hukuken hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Müşteri malı 

banka adına vekâleten aldığında herhangi bir anlaşmazlıkta veya üründe oluşabilecek 

hasar/ zararda banka sorumluluk üstlenmemektedir. Bu konu ile ilgili katılım 

bankalarının kredi sözleşmelerini incelememiz gerekmektedir. 

 “6.3.Kredinin kullandırılmasına mani yoksa kredi ödemesi kural olarak satıcıya 

(temsilcisine, vekiline, satıcının bildirdiği kişiye) yapılır. Kredinin satıcıya 

ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütte bulunulması veya kredi bedeli için 

düzenlenebilecek çekin satıcıya verilmesi ile birlikte; konutun devir ve ferağına 

bakılmaksızın, Müşteri Banka’ya derhal borçlanmış olur.  

 6.4.Kredi, kural olarak teminatların verilmesinden sonra kullandırılır. Banka 

krediyi teminat almadan kullandırırsa da Müşteri borçlanmış olur.   

 6.7. Banka; üretici, satıcı, sağlayıcı, ithalatçı ve sair olmayıp, sadece 

kredi/finansman sağlayan bir katılım bankasıdır. Gerek bu nedenle gerekse 

konutun bulunması, seçimi, devir/teslim alınması sorumluluklarının Müşteri’ye 

ait olması gibi nedenlerle devir, teslim, ayıp, zapt gibi hiçbir sorumluluk 

Banka’ya ait değildir.”60 

Albaraka Türk katılım bankasına ait olan konut finansmanı sözleşmesindeki 

maddeler kanıtlamaktadır ki katılım bankasının buradaki rolü yalnızca finansman 

sağlamaktan ibarettir.  

 

                                           
59 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, madde 169, geçici madde 3 

60 Albaraka Türk Konut Finansmanı Sözleşmesi 
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“Sözleşmedeki 6.3. maddeye baktığımız da, konutun devrine bakılmaksızın müşteri 

bankaya derhal borçlandırılır.” Maddesi alışveriş olma özelliğinden yoksun bir 

sözleşmenin tarifini yaparak, buradaki işlemin diğer bankalar tarafından gerçekleşen 

işlem ile aynı olduğunu kanıtlayıcı nitelikte anlam taşımaktadır. Katılım bankasının 

hiçbir sorumluluk kabul etmemesinin, olması gereken murabaha işlemi ile 

bağdaşmadığını göstermektedir.  

 Kurumsal finansman desteğinde ise Vakıf Katılım bankasının Genel Kredi 

Sözleşmesinde şu madde bulunmaktadır; 

 “7.1.2. Kurumsal Finansman Desteğinin (Murabahanın) ayrıntıları şu şekilde 

cereyan eder: Bankanın Satıcıya ilettiği sipariş yazısı karşılığında, satıcının 

açık veya örtülü kabulü üzerine, mal bedeli (Müşteri peşinatı ile birlikte peşin 

bedeli ya da Müşteri peşinatı dışındaki finansman tutarı), Bankaca Satıcıya 

ödenir. (veya istisnai hallerde satıcıya ödenmek koşuluyla Müşterinin 

hesabına aktarılır). Banka, bu şekilde peşin bedelini (finansman tutarını) 

ödediği ve hükmen tesellüm ettiği finansmana konu malın faturasını, Müşteri 

adına tanzim ve kendisi adına Müşteriye teslim etmesi için Satıcıyı 

yetkilendirir. Banka; finansmana konu malı Satıcıdan peşin bedelle satın ve 

hükmen teslim alıp, aralarındaki mutabakata uygun olarak oluşan alım 

maliyetine, akdi kâr payının ilavesiyle (aralarındaki finansman ilişkisi 

çerçevesinde ve Banka prensipleri açısından) Müşteriye vadeli olarak satar ve 

hükmen teslim eder; finansmana konu malın Satıcıdan fiilen tesellümü için 

Müşteriyi yetkilendirir. Böylece kurumsal finansman desteği yöntemiyle 

finansman sağlanmış olur.”61 

 Kurumsal finansman desteği ile ilgili olan bu sözleşme maddesinde geçen, 

“banka finansmana konu malı satıcıdan peşin bedelle hükmen teslim alır” ifadesi alım 

satımın sözlü bir anlaşmadan ibaret olduğu ve fiili veya resmi bir alım satımı ifade 

etmediğini açıkça vurgulamaktadır. Maddenin devamında ise “müşteriye vadeli olarak 

satar ve hükmen teslim eder, satıcıdan fiilen alımı için müşteriyi yetkilendirir.” 

Sözleşmenin devam maddesi gerçekleştirilen alım satımın yalnızca müşteri 

tarafından yapıldığını bildirmektedir. Katılım bankasının buradaki rolünün önceki 

sözleşme maddesinde de bildirildiği üzere krediye finansman sağlamaktan ibaret 

                                           
61 Vakıf Katılım Bankası Genel Kredi Sözleşmesi 
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olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile faizsiz finans araçlarından olan murabaha 

sisteminin gerçekleşmesi gereken aşamaların burada kaydedilmediği görülmektedir. 

 Genel kredi sözleşmesinde yer alan bir diğer madde de, müşterinin gerekli 

belgeleri bankaya ibraz etmemesi halinde kredi kullandırılmışsa alacak hesabını 

fazlası ile talep etme hakkının olduğunu belirtmektedir.  

 “7.2.1. Müşteri, alım-satıma ilişkin (kredi konusu) işlemin belgelerinin suretini 

derhal Bankaya teslim etmek zorundadır. Aksi halde, Bankanın krediyi 

kullandırmaktan vazgeçme, kredi kullandırılmışsa hesabı kat ile alacaklarını 

talep etme hakları saklıdır.”  

Olması gereken murabaha işleminde banka malı kendi üzerine teslim alarak 

müşteriye sattığı düşünüldüğünde, müşterinin belgeleri ibraz etmeme ihtimalini 

ortadan kaldıracağı muhakkaktır. Ortada resmen alım satım olmadığı, bankanın 

finansman sağladığı gerçeği elde edildiğine göre, bankanın kullandırdığı krediyi 

fazlası ile geri almasının faiz ile yapılan bir işlemden farkının olmadığının açık bir 

ispatıdır. 

 Katılım bankalarının alım satım yapmadıklarını dolayısı ile alışveriş olmadığının 

bir diğer kanıt maddesi ise şu hükmü içermektedir; 

 “7.2.4. Müşteri işbu madde kapsamında kullanacağı finansmanla/krediyle ilgili 

alım-satımlara ilişkin olarak Bankanın işlemleri izleyebilmesi için kendisinden 

talep edeceği (mizan, hesap özeti vs.) tüm kayıtlarını da Bankaya zamanında 

ve gereği gibi sunacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.”  

Bu maddeye göre banka gerçekleşen işlemi izleyen konumdadır. Alım satımda 

aktif veya pasif rolde değil, banka ve müşteri arasında gerçekleşen işlemin 

finansmanını sağlayan taraf olmasından dolayı işleyişin takibini yaptığını 

bildirmektedir.  

 “8.3.2. Müşteri, TL veya yabancı para cinsinden verilen garanti 

taahhütlerinden dolayı Banka sorumluluğunun sona ermesine kadar, devre ve 

miktarı belirlenen veya Banka cari komisyon oranları kadar komisyon ve 

bunlara ilişkin diğer ferileri ödeyecektir. Ayrıca diğer banka limitlerinden 

garanti taahhüdü verilmesi halinde, garanti taahhüdünü veren muhabir ve sair 

bankalara Bankaca ödenecek komisyon, vergi, masraf ve sair ödemelerden 

de bu hükümler çerçevesinde müşteri sorumlu olup, bunları da bankaya 

ödeyecektir.” 
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 “8.4.4. Kredinin nakit karşılığı verilmiş olması veya kredinin teminatı olarak 

nakit depo edilmiş bulunması hallerinde; tazmin gerekirse Banka nezdinde 

bulunan nakit karşılığı muhataba ödeyip; nezdinde herhangi bir nakit 

bulunmasa dahi Müşteri hesabına resen borç kaydederek kendi bünyesinden 

muhataba ödemede bulunup, verdiği garanti taahhütlerini geri almak hakkına 

haizdir. Müşteri bu hususları peşinen ve dönülemez biçimde kabul eder.”  

 

Katılım bankalarının uygulamakta olduğu sözleşmenin incelemesi ile 

anlaşılmaktadır ki, katılım bankaları murabaha işlemini, faizsizlik prensibi ile ele 

alındığında murabahanın şartlarını taşımadığını ve diğer bankaların yapmakta 

oldukları faizli kredi finansmanından fiilen ve hukuken farklılık göstermediği sonucu 

çıkmaktadır. Ortada resmen bankanın alım ve satım işlemi yapmaması ve en önemlisi 

sorumluluk üstlenmeyerek bilançolarında alım ve satım olarak göstermemeleri 

gerçekleştirilen işlemin alışveriş olma özelliğini yitirmektedir. Katılım bankalarını diğer 

bankalardan ayıran farkının boyutu şu noktada ortaya çıkmaktadır; katılım bankaları 

kredi kullandıracakları zaman kumar, içki gibi ürünlerin finansmanını 

sağlamamaktadırlar. Diğer bankalar ile aralarında bu noktada ayrım olduğu sonucuna 

varılabilir.  

 Gerçekleştirilen finansmanlarda bankanın malı hukuken teslim alması, 

bankanın sorumluluk almasını gerektirecektir. Bankacılık kanunundaki, ticaretle 

uğraşmasını engelleyen maddenin faizsiz bankacılık olan bir kurum ile bağdaşması 

olası görülmemektedir. Özel finans kurumları iken ticaret yapabilen katılım 

bankalarının, ticaret yapmalarını engellemesi kuruluş amaçlarını ve ortaya çıkış 

amaçlarını gölgeleyici niteliktedir.  

 Katılım bankalarının gerçekleştirdikleri bireysel konut finansmanı ve ticari 

finansmanlarda kredi sözleşmesi ve bankacılık kanunu doğrultusunda ele alınan 

murabaha sisteminin faizsizlik ilkesi açısından sorunlar barındırdığı ulaşılan sonuçtur.  
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5.3.Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Teverruk Sisteminin İşleyişi 

 

 Teverruk, malı satıcıdan vadeli alıp daha ucuz bir fiyattan peşin olarak satma 

işlemidir. Konuya İslam ekonomi doktrinleri açısından bakılacak olursa; ticarette, bile 

bile zarar etmek haram olduğundan bu işlemin ancak belli durumlarda uygulanmasına 

izin verilmiştir. Örnek üzerinden gidilirse; 100.000TL borcu olan bir tüccarın ödeme 

gününe az bir zaman kalmasına karşın elinde nakit parası ve satacak bir malı yoksa 

borç bulamayıp bu durumdan dolayı faizle kredi çekmekten başka çaresi kalmamışsa 

üstelik alacaklısı da ödemede erteleme sağlamıyorsa Teverruk işlemi uygulamasına 

izin verilmiştir. Ancak bu işlemin süreklilik haline getirilmemesi ve bir sonraki 

borçlanmaların mevcut durum göz önünde bulundurularak yapılması yani 

ödeyebileceği kadar borçlanması koşulu da bir diğer önemli noktadır. 

 Katılım bankalarının işlemlerinin önemli bir kısmının murabaha olması nedeni 

ile banka vadeli karlı satış üzerinden para kazandığından, borçlu vadesinde borcunu 

ödeyemediği zaman ortaya ciddi bir sorun çıkmaktadır. Bu soruna katılım bankaları 

faiz almadıklarından şu şekilde çözüm bulmuşlardır;  

Müşteri katılım bankası ile yaptığı murabaha işleminden bankaya 12 ay vadeli 

300.000TL borcu bulunmaktadır. Müşteri ilk 6 ay borcunu vadesinde ödeyebilirken 7. 

Ve 8. Aylara gelindiğinde maddi sıkıntı yaşadığından borcunun kalanını bu şekilde 

ödeyemeyeceğini bildirir. Banka, müşteri borcunu erken ödemek istediğinde, ödemesi 

gereken tutarı çıkartır. Bu tutar üzerinden müşterinin onayı ile müşteri ile bir vekâlet 

işlemi gerçekleştirir. Bu vekâlet ile banka müşteri adına Londra Metal Borsa’sından 

broker aracılığı ile kıymetli maden (bakır, çinko vb.) alarak müşteriyi borçlandırıyor. 

Daha sonrasından müşteriye kâğıt üzerinde sattığı kıymetli madeni yine Londra Metal 

Borsasında broker aracılığıyla satarak aradaki karı müşterinin murabahadan kalan 

taksitlerine ekleyerek borcunu daha uzun vade ile yeniden yapılandırıyor.  
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Tablo-6 Katılım ve Mevduat Bankaları Risk ve Borç Ödeme Gücü Karşılaştırmaları62 

                                           
62 Hayati Demirbaş, a.g.e. s.34 



  

 

                                                                           

 

     Bankalar Toplam 
Borçlar/Toplam 
Öz kaynaklar 

Toplam 
Borçlar/Toplam 
Varlıklar 

Krediler/Mevduatlar 

Katılım 
Bankaları 
Ortalaması 

9,80 %90,46 %101,92 

Albaraka Türk 10,89 %91,41 %95,46 

Kuveyt Türk 9,94 %90,65 %96,77 

Türkiye Finans 8,56 %89,32 %113,52 

Mevduat 
Bankaları 
Ortalaması 

8,52 %89,40 %117,81 

ING Bank 8,57 %89,42 %138,70 

Şeker Bank 7,99 %88,82 %104,35 

Türk Ekonomi 
Bankası 

8,99 %89,95 %110,38 

Genel Ortalama 9,16 %89,93 %109,86 

              

 

Katılım bankalarının risk ve borç ödeme gücü mevduat bankaları ile 

karşılaştırıldığında, kredilerde %101,92 toplam borçlar ve varlıklarda %90,46 toplam 

borçlar ve öz kaynaklarda 9,80 olduğu görülmektedir. Mevduat bankaları 

ortalamasının ise, toplam borçlar ile varlıklar ve öz kaynaklarda katılım bankalarına 

göre daha az bir oranda seyrederken kredi ve mevduat oranlarında daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Katılım bankaları içerisinde en düşük borçluluk oranının 

Türkiye Finans’a ait olduğu görülürken, Albaraka Türk katılım bankası borçluluk oranı 

en çok olan banka olmaktadır. Mevduat bankalarında ise Türk Ekonomi bankasının 

borçlanma düzeyinin en yüksek ING Bankın ise diğer mevduat bankalarına göre daha 

düşük olduğu sonucu çıkmaktadır. 

 

 

 

Tablo-7 Türkiye’deki Katılım Bankalarının Finansal Büyüklükleri63 
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63 http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar (Erişim tarihi:19.05.2017) 

http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar


  

 

                                                                           

FİNANSAL BAŞLIKLAR 

KATILIM BANKALARI 

Mar.17 Ara.16 

2017/Aralık 

- 2016          

(değişim 

%) 

  TP   49.333    49.333    48.313                2,1% 

YP-DÖVİZ  33.694 33.694   29.284                     12,4% 

YP-MADEN 3.368 3.368   3.208                  5,0% 

TOPLAM 86.395 86.395 81.505 6,0% 

KULLANDIRILAN FONLAR  88.551 84.880 4,3% 

TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR 

(NET) 
1.339 1.236 8,3% 

TOPLAM AKTİF  136.309 132.874 2,6% 

ÖZ VARLIK 11.817 11.494 2,8% 

NET KÂR 330 70 371,4% 

  

 Katılım bankalarının finansal büyüklükleri incelendiğinde, Türk parası ve 

yabancı para cinsinden 2017 yılında 4 ay önceki verilere göre artışın olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu değişim Türk parası cinsinden %2.1 olurken yabancı paradaki 

değişim oranının %12,4 ile daha yüksek olduğu görülmektedir. Kullandırılan fonların 

4 ay önceki verilere göre %4,3 artmış olması oldukça önemlidir. Bu sonuç 

göstermektedir ki katılım bankalarının finansal göstergelerindeki değişim oranları, iyi 

düzeyde artarak seyretmektedir. 

 

Teverruk, bireysel Teverruk, organize Teverruk ve organize ters Teverruk olmak 

üzere üç çeşittir. 
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Grafik-10 Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Teverruk Sisteminin İşleyişi 

 

5.3.1.Bireysel Teverruk 

“Bireysel Teverruk uygulamasında nakde ihtiyacı olan kişi bir malı piyasadan 

(örneğin bir yıl) vadeli olarak genelde peşin piyasa fiyatının üzeri bir bedelden satın 

alır. Daha sonra bu malı asıl satıcı dışında başka birine, genelde vadeliye göre daha 

düşük olan peşin fiyattan satar ve böylece acil nakit ihtiyacını karşılamış olur. Örneğin 

düğün töreni için nakde ihtiyacı olan kişi, peşin fiyatı 25 vadeli fiyatı 30 bin olan bir 

arabayı, galeriden vade ile 30 bine satın alıp daha sonra onu pazarda 25 bine satarak 

nakit ihtiyacını gidermiş olur. Galeriye olan vadeli borcunu taksitler halinde öder.”64 

Bireysel Teverruk işleminde amaç genellikle acil nakit ihtiyacını karşılamaktır. Burada 

yapılan işlem, nakit sorununu gidermek amaçlıdır. Bu işlemin süreklilik arz etmesi, 

zarar söz konusu olduğundan ticaretin gereklilikleri ve amaçları ile uyuşmamaktadır. 

 

5.3.2.Organize Teverruk 

                                           
64 Servet Bayındır, Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans (Para ve Sermaye Piyasaları), Süleymaniye 
Vakfı Yayınları, İstanbul 2015 s. 198 
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Organize Teverruk işleminin bireysel Teverruk işlemine göre farklılığı, araya 

bankanın veya satıcının da giriyor olmasıdır. Genellikle bankaya borcu olan kişinin 

borcunu yapılandırmasında kullanılabilmektedir. Ayrıca borçlu olan bir kişinin, 

borcunu karşılayabilmek için veya şirketlerin gerçekleştirmek istediği işlerin 

finansmanında kullanılmaktadır. Genellikle bankalar tarafından icra edilen işlemdir. 

Müşteri bu sistem ile gerek bankaya olan borcunu gerekse de finansmanını sağlamak 

istediği işlerin finansmanını belirli bir bedel ile yeniden yapılandırması ile 

gerçekleştirilir.   

 “Organize teverrukun işlem akışı şu şeklidedir: 

 Öncelikle banka ile müşteri arasında genel kredi sözleşmesi imzalanır; bu 

sözleşmede teverruka başvurulması durumunda izlenecek süreç ve yerine 

getirilmesi gereken şartlar belirlenir.  

 Müşteri bankaya Teverruk talebiyle başvurur. Banka uygun görürse Teverruk 

talep formunu müşteriye imzalatır. Talep formunda müşterinin ihtiyaç duyduğu 

nakit miktarı ve banka tarafından eklenecek fark, vade ve taksitler belirtilir.  

 Müşteri talep formunu imzalarken, banka tarafından yerli veya uluslararası 

piyasadan satın alınacak emtiayı (genelde platin, nikel, alüminyum) satın alma 

vaadi ve bankanın bu malı müşteri adına piyasada satıp nakde çevirme iznini 

içeren vekâleti bankaya vermiş olur.  

 Banka müşterisinin nakit ihtiyacı değerindeki emtiayı uluslararası borsalardan 

genelde Londra Metal Borsası: LME aracılar (broker) vasıtasıyla peşin olarak 

satın alır.  

 Banka kendi adına satın almış olduğu emtiayı talep formunda anlaşılan 

şartlarda, maliyetine kar ekleyerek müşteriye vadeli olarak satar, müşterinin 

hesabını borçlandırır.”65 

 

 

 

 

 

5.3.3. Organize Ters Teverruk 

 

                                           
65 Servet BAYINDIR, a.g.e. s. 205-206 
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 Belli miktarda birikimi olup da bunu değerlendirmek isteyen kişilerin, bu 

değerlendirme karşılığında risk üstlenmeden sabit getiri sağlamak amaçlı banka ile 

yapılan Teverruk sisteminin tersi olarak yapılan sözleşmedir.  

  “Sözleşmede paranın hangi vadede ve hangi getiri oranı ile 

değerlendirileceği, erken talep durumunda uygulanacak kurallar yer alır. 

  Yatırımcı, kendi adına borsalardan emtia satın alıp, başlangıçta anlaşılan 

vade ve kar oranıyla kendisine murabaha yapması (vadeli satması) 

hususunda bankaya yetki verir; onu vekil kılar. Aynı zamanda bankanın 

sözünden dönmeyeceğine dair bağlayıcı vaat sözleşmesi yapılır.  

 Yatırımcı elindeki nakdi bankaya, kendisinin vekili sıfatıyla borsadan metal 

almak üzere teslim eder. Banka bu para ile yatırımcı adına borsadan 

(çoğunlukla LME’ den) –genelde peşin fiyatla- emtia (altın ve gümüş dışındaki 

metaller) satın alır. 

  Banka mülkiyeti müşterinin malı haline gelmiş bu emtiayı (temsil eden evrakı) 

başlangıçta mutabık kalınan vade ve karlılık oranıyla müşteri adına kendisine 

satar. Böylece müşteri alacaklı banka borçlu hale gelmiş olur. 

 Banka mülkiyetine geçen emtiayı borsada tekrar satarak nakde çevirir.  

 

Bu yöntem sadece yatırımcılarla bankalar arasında uygulanmaz; aynı zamanda 

bankaların kendi aralarında likidite yönetimi içinde uygulanır. Bu yöntem günümüzde 

bankalar tarafından özellikle çok yüksek meblağlı fon sahibi müşterilerin mevduatını 

cezbetmek için faizli bankacılıktaki sabit getirili tasarruf hesaplarının alternatifi olarak 

kullanılmakta ve Muracha, Alternatif Vadeli Ürün, Ters Murabaha, Ters Teverruk, 

Doğrudan Yatırım ve Murabaha Yöntemiyle Yatırım vb. şekillerde 

isimlendirilmektedir.”66 

 

 

 

 

 

 

Şekil-5 : Albaraka Türk Katılım Bankası Teverruk Belgesi 

“ALBARAKA TÜRK 

                                           
66 Servet Bayındır, a.g.e s. 207-208 
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                                               KATILIM BANKASI A.ş 

Genel Müdürlüğüne 

                                                  Ümraniye/İSTANBUL 

Bankanızla .  Sözleşmesi imzalayarak 

Bankanızdan kredi kullandığım / kullandığımız ve bu nedenle işbu dilekçem / 

dilekçemiz tarihi itibarıyla Bankanıza ,  'sı borçlu * olduğum / 

olduğumuz malumlarınızdır. 

Bankanızca kabul edilmesi halinde işbu borcu  sı olarak 

ve işbu ödemenin yapılmasından dolayı doğmuş ve doğacak BSMV, KKDF, vergi, 

harç ve yine  üzerinden %  oranında hesaplanacak 

komisyon bedeli ile birlikte derhal, nakden ve defaten ödemeyi talep ediyorum / 

ediyoruz. 

Esasen Bankanız, indirim yaparak erken ödeme teklifimizi, imzalamış 

olduğumuz sözleşme şartları gereğince kabul zorunluluğunda olmamakla birlikte, 

Bankanızın bu güne kadar gösterdiği yardım ve müsamahayı bir kere daha göstererek 

erken ödeme ile borcu kapatma teklifimi i teklifimizi kabul ile borç, borcun 

ödenmesinden doğmuş ve doğacak BSMV, KKDFI vergi, harç, komisyon vs. ile 

birlikte toplam .  I sının derhal, nakden ve defaten tahsil 

edilerek borçlarımızın erken ve tamamen kapanmasına karar verilmesini, yapılmış ve 

yapılacak tüm işlemlerden dolayı Bankanız gayri kabili rücu ibra ettiğimizi 

saygılarımızla beyan, talep, kabul ve taahhüt ederiz. 

 

BORÇLU  TALEP, KABUL VE TAAHHÜT EDEN / EDENLER (isim,Soy 

isim,Unvan,İmza) isim / Soyad:.........

 

Unvan:............ 

 

* BORÇ Bakiye tüm borç + (varsa ) gecikmeden kaynaklanan kar 

mahrumiyeti + (varsa) ödenmemiş BSMV,KKDF, masraf vs. tüm borç miktarı birlikte 

yazılacaktır. 

 Ticaret Unvanı : Albaraka Türk Katıhm Bankası AŞ. 

 Sicil Numarası İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/206671 

FRM: E109/ 03 İşletme Merkezi • Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 

No:668 Ümraniye/İstanbul” 
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TALEP FORMU 

Kimden 

Kime • ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI Aş. (Kurum) 

Dikkatine  

Tarih 

Aramızda akdedilen sözleşmelerin hükümleri çerçevesinde, aşağıda özellikleri 

belirtilen kıymetli madenin, Londra Metal Borsası'ndan peşin bedelle satın 

alınarak; aşağıdaki belirtilen kârın ve BSMV, KKDF, fon, komisyon ve sair 

fer'ilerinin ilavesi suretiyle tarafımıza vadeli olarak satılmasını ve yine talep ve 

rica ederiz. 

Aracı Kurum (Broker)  

Kıymetli madenin cinsi  

Miktarı 

Birim fiyatı 

Toplam Alım bedeli  

Kâr oranı 

Vadeli satım bedeli 

(Toplam borç miktarı)  

Ödeme talimatları 

Saygılarımızla, 

: Vadeli satım bedelinin hesabımıza borç kaydedilmesi 

ve Genel Kredi Sözleşmesi'ndeki yetkilerinize istinaden: 

vade tarihinde nezdinizdeki hesaplarımızdan defaten 

tahsilini ve hesaplarımızın müsait olmaması halinde 

ödeyeceğimizi beyan ederiz. 

İŞLETME UNVANI/KAŞESİ/YETKILI İMZA 

 

 

Ticaret Ünvanı: Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. 

Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 206671 

İşletme Merkezi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 

 

 

                                                               87 



  

 

                                                                           

5.4.Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Teverruk İşleminin Faizsizlik 

Prensibi İle İncelenmesi 

 “Teverruk işleminin geçerli olması için uyulması gereken kurallar; 

İster pazarlık yoluyla olsun ister murabaha yöntemiyle olsun vadeli bedelle 

emtia alınırken bütün fıkhi gereklilikler yerine getirilmelidir.  

 

 Emtianın var olduğu tespit edilmelidir. 

 Emtia üçüncü tarafa satılmadan önce satıcının mülkiyetine geçirilmelidir.  

 Eğer bağlayıcı bir taahhütte bulunulmuşsa bu vaat tek taraflı olmalıdır.  

 Sözleşme konusu altın, gümüş ve döviz olmamalıdır. 

 Emtia, satıcının diğer varlıklarından tam olarak ayrılacak şekilde 

belirlenmelidir. Bu da ya malın bizzat teslim alınası ile ya da antrepo 

beyannamelerindeki numaralar gibi emtiayı belirleyen belgelerdeki 

numaraların tespiti ile olur.  

 Eğer emtia, sözleşme sırasında akit meclisinde mevcut değilse malın 

nitelikleri, numunesi ve bulunduğu yer müşteriye bildirilmelidir. Böylece satışın 

göstermelik olmaması yani gerçek olması sağlanmalıdır. Sözleşme 

konusunun yerel mallar olması tercih sebebidir. 

 Emtia hakiki ya da hakiki teslime imkân veren hükmi kabz ile teslim alınmalıdır. 

Malın teslim alınmasına engel hiçbir kayıt ve faaliyet bulunmamalıdır.”67 

 

Bu maddeleri incelediğimizde, malın satıcının mülkiyetine geçmesinin şart olduğu, 

vaadin tek taraflı olması gerektiği görülmektedir. Malın satıcının mülkiyetine 

geçmemesi ile yapılan işlem kredi sözleşmesini içerir ki bununda Teverruk ile 

bağlantısı bulunmaz. Buraya kadar olan maddelerden bir diğer önemli olanı ise, 

emtianın akit sırasında mevcut olmaması halinde numunesinin veya bulunduğu yerin 

müşteriye bildirilmesi gerektiğini ifade eden maddedir. Eğer ortada alım satıma söz 

konusu malın varlığı, malı satın alan ve tekrar satan müşteri tarafından bilinmiyorsa 

bu işlemin alışveriş olma ihtimali yoktur.  

 

 

                                           
67 Accunting and Auditing Organization For İslamic Financial Institutions AAOIFI, Faizsiz bankacılık 
standartları, çeviren Mehmet ODABAŞI, İshak Emin AKTEPE, Türkiye katılım bankaları birliği, yayın 
no2 İstanbul 2012 s.574-575 
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Emtianın hükmi kabz ile teslim alınmalıdır ifadesi emtianın müşterinin eline, 

deposuna, işyerine ulaşması veya malın alım satım işlemine bizzat şahitlik etmesi 

manasını içerir ki bu da katılım bankalarının şu an gerçekleştirmekte olduğu Londra 

Metal Borsası’ndan kâğıt üzerinden yapılan işleminin bu maddelere olan uygunluğunu 

sorgulatmaktadır.  

 “Malın sözleşmede bulunan bir şarta, muvazaaya ya da teamüle istinaden eski 

satıcısına geri dönmesini sağlayan herhangi bir muameleyi engellemek 

amacıyla Teverruk konusu emtianın vadeli bedelle satın alındıktan sonra 

üçüncü tarafa satılması; eski sahibine satılmaması gerekir. 

 Teverruk alıcısının malı teslim alma hakkını ihlal eden bir yol kullanılarak 

emtianın vadeli bedelle alındığı sözleşme ile peşin bedelle satıldığı sözleşme 

arasında bir bağlantı kurulmamalıdır. Bu bağlantının belgelerdeki şartlara, örfe 

ya da işlemlerin tasarlanmasına dayanması arasında fark bulunmamaktadır.  

 Teverruk alıcısının kuruluştan aldığı malı satmak üzere bizzat kuruluşu veya 

onun vekilini yetkilendirmemesi ya da kuruluşun böyle bir yetkilendirmeyi 

kabul etmemesi gerekir. Ancak doğrudan müşterinin malı satması k-hukuken 

mümkün değilse yani ancak kuruluşu vekil kılarak satabiliyorsa kuruluşa 

vekâlet vermesine engel bulunmamaktadır. Fakat bunun için müşterinin 

emtiayı ya hakikaten ya da hükmen teslim almış olması şarttır. 

 İslami finans kuruluşu müşteriye sattığı malı, müşteri adına satacak bir üçüncü 

taraf için vekâletname düzenlememelidir.  

 Müşteri satın aldığı malı kendisi satmalı ya da kuruluş dışında başkasını vekil 

kılmalıdır. Ayıca diğer maddelerdeki hükümleri gözetmelidir.  

 İslami finans kuruluşu, sattığı malın bizzat müşteri tarafından ya da onun tercih 

ettiği bir vekil tarafından satabileceği konusunda müşterisini 

bilgilendirmelidir.’’68 

Bu maddeleri katılım bankalarının gerçekleştireceği işlemlerin standartlarının 

belirlendiği bir kılavuz olarak dikkate aldığımızda bu maddelerin tam anlamıyla göz 

önünde bulundurulması, çok da tercih edilmemesi gereken Teverruk işleminin 

uygulanmasında sorunların azaltılmasını sağlayabilmektedir. 

 

                                           
68 AAOIFI, a.g.e. s.575-576 
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 Teverruk işleyişinin karmaşık olması, katılım bankaları müşterilerinin ve katılım 

bankalarına yönelmek isteyen potansiyel müşterilerin zihninde negatif yönde ön yargı 

oluşmasını sağlamaktadır. Faizin ince ayrıntılarda gizli olabileceği düşüncesi toplum 

nezdinde hâkimdir. Birçok katılım bankalarının danışma kurulunda bulunan ve İslami 

Finans alanında çalışma yapan birkaç kişiden biri olan Prof. Dr. Hayreddin 

Karaman’ın konuya bakışı şu şekildedir;  

“Teverruk  

Gümüş manasına gelen el-verık kökünden gelen Teverrukun lügat manası gümüş 

istemektir. Sonra anlam genişletilmiş ve her çeşit nakit talebine Teverruk denmiştir.  

Fıkıhta ve özellikle faizsiz bankacılıkta Teverruk, açıkça faize bulaşmadan nakit 

ihtiyacını gidermek için başvurulan bir işlem çeşididir.  

Peygamberimiz ‘in (sav.) ümmeti uyararak yapılmamasını istediği faizli alışveriş 

eskiden şu şekillerde yapılırdı:  

1- Paraya ihtiyacı olan ama bunu da faiz ödemeden elde edemeyen kişi, faizle iş 

yapan satıcıya gelir, faizsiz ödünç para isterdi. Bunu yapmak istemeyen satıcı “sana 

faizsiz ödünç veremem, ama piyasada mesela yüz lira eden bir malı sana vadeli 

olarak yüz yirmi liraya satarım, sen de bunu pazarda yüz liraya satar ihtiyacını 

karşılarsın” derdi.                                      

2- Araya bir üçüncü şahıs koyarlardı, satıcı ödünç isteyene malı 120 liraya vadeli 

satardı, ikinci (paraya ihtiyacı olan) şahıs malı üçüncü şahsa yüz liraya peşin satardı, 

bu şahıs da aynı malı ilk sahibine yine 100 liradan satardı.  

3- Satıcı bir malı para isteyene mesela 120 liraya vadeli satar, yüz liraya peşin satın 

alırdı. Sonuç olarak paraya ihtiyacı olan yüz lirayı elde ederdi ama aynı şahsa 120 lira 

borç ederek bunu gerçekleştirebilirdi.                            

  Aksine yorumlar ve yanlış açıklamalar bir yana bırakılırsa geçmiş fukaha birinci 

şekli dini açıdan uygun görmüşler, ikinci ve üçüncü şekli ise uygun 

görmemişlerdir. İslam'ın ruhuna uygun olan ise şahsi ve ailevi ihtiyacı için para isteyen 

kimsenin bu ihtiyacının ya elinde fazlası olan din kardeşleri tarafından Karz-ı hasen 

(faizsiz ödünç verme) yoluyla karşılanması ve/veya vakıf, sadaka taşı, bu maksatla 

oluşturulmuş devlet veya sivil kurum ve kuruluşlarınca karşılanmasıdır.  

Üretim, yatırım, ticaret yapmak isteyen ve bunun için de sermayeye ihtiyacı olanların 

ihtiyaçları ise -bu maksatla isteyene Karz-ı hasen gerekli olmadığı için- ortaklık yoluyla 

karşılanacaktır. İslam hukuku birçok ve çeşitli ortaklık şekillerini meşru görmüştür. 

Yatırıma, üretime, ticarete sermaye koyan taraflar, genellikle kâra ve zarara ortak 

olurlar. Zarar hisse sahiplerinin sermaye oranına göre, kâr ise sözleşmeye göre 

paylaşılır.  

                                                               90                                              



  

 

                                                                           

Faizsiz finans kurumlarının uyguladıkları Teverruk ile hileli alışveriş arasında 

uygulama çeşitlerine göre aynılık ve farklılık vardır.  

Uygulamada:  

a- Nakit ihtiyacı olan şahıs faizsiz finans kurumuna gelir. Kurum, hizmet ücreti alarak 

vekil sıfatıyla işleme aracılık eder. Genellikle yabancı borsalarda bu işi yapan 

kuruluşlara başvurur. Müşterinin mesela 100.000 liraya ihtiyacı varsa vadeli olarak 

mesela 120 bin liralık bakır satın alır (bu işlemler genellikle kâğıt üzerinde cereyan 

eder), aynı kuruluşla irtibatlı olan bir şahıs bu bakırı 100 bin liraya peşin satın alır ve 

ilk sahibine 100 bin liraya peşin satar. Sonuçta Teverruk talep eden müşteri, 100 liralık 

para ihtiyacını bu dolambaçlı ve hileli yoldan, aynı şahsa malını geri satarak 120 bin 

liraya temin etmiş olur.  Bunun faizsiz olmayacağı ve bir faiz hilesi olduğu açıktır.   

b- Faizsiz olan Teverruk ise şöyle yapılabilir;      

Nakde ihtiyacı olan şahıs, bankanın vekâlet ve aracılığı ile satıcının 

mülkiyetinde mevcut olan bakırı veya başka bir malı vadeli olarak pahalıya satın alır. 

Fıkıhta kabul edilen teslim ve tesellümden sonra satın aldığı şahıstan -onun adamı, 

çalışanı olmayan- bir başkasına peşin ve ucuza satar; böylece ve görece meşru olan 

iki işlem ile nakit ihtiyacını karşılar. 

Biz katılım bankalarına Teverruk için başvuran kişilere ancak dara düşmüşler 

ise, bunu yapmadıklarında ya açıkça faizli kredi almaları veya büyük bir zarara 

uğramaları ihtimali bulunduğunda yapabileceklerini, şahısların veya bankanın daha 

fazla kazanmak için sermaye temini maksadıyla -özellikle malın ilk satıcıya döndüğü- 

Teverruk işlemini yapamayacaklarını söyledik, söylüyoruz.”69 

Bu görüş dikkatli incelendiğinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır; banka veya 

kuruluş bir malı vadeli satın alıp müşteriye daha ucuza peşin satarak kişinin acil nakit 

ihtiyacını gidermiş olur. Müşterinin başka alternatifi kalmamış ve bu işlemi yapmadığı 

takdirde faize bulaşma ihtimali veya borcunu ödeyememesinden kaynaklı sorunlar 

meydana gelecek ise, bankanın bu işlemi kar amaçlı yapmaması kaydı ile uygunluk 

verilmiştir. Teverruk özü itibarı ile farklı yorumlara açık olduğundan gerçekleştirileceği 

zaman yasak olan faizli satış işlemini barındırmaması gerekir.  

 

 Konu ile ilgili kredi sözleşmelerindeki maddeler; 

                                           
69 Hayreddin Karaman, “Teverruk”, Yeni Şafak,03.11.2016, s. 3 
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 “12.2. Taraflar, işbu maddede ifade edilen hüküm ve şartlar dâhilinde; 

Bankanın çalışma prensiplerine ve faizsiz bankacılık ilkelerine aykırılık teşkil 

etmeyen biçimde maden alım satımı yoluyla gerçekleşecek işlemlerin 

şartlarını düzenleyen madde üzerinde mutabık kalmışlardır. Buna göre Banka, 

Müşterinin talep edeceği madeni peşin bedelini ödeyerek, yine Müşterinin 

talebinde belirttiği yerden (bu yer Müşteri aksini belirtmediği sürece Londra 

Metal Borsasıdır) satın alıp, üzerine mutabık kalınan kârı ekleyerek vadeli 

olarak Müşteriye satacaktır. Müşteri ise belirlenen vadede mutabık kalınan 

vadeli satım bedelini Bankaya ödeyecektir. 

 11.2.7. Müşteri, Kıymetli Madenin fiziki teslimatını talep etmesi halinde 

teslimata ilişkin her türlü nakliye, vergi, sigorta vb. masrafların kendisi 

tarafından ve peşin olarak karşılanacağını, aksi halde talebinin yerine 

getirilmeyeceğini kabul ve beyan eder.”70 

 

Teverruk ile ilgili Vakıf Katılım Bankası Genel Kredi Sözleşmesinin maddeleri 

incelendiğinde yukarıdaki maddelerde müşterinin malı fiziki teslim almasını 

zorlaştırması oldukça dikkat çekicidir. Eğer bir ürün satışı söz konusu ise nakliye 

giderleri taraflar arasında anlaşılarak işlem yapılabilir. Fakat vergi ve diğer 

yükümlülükler bankanın sorumluluğunda olması gerekmektedir. Bunun dışında her 

türlü olası masrafların doğabilmesine karşın müşteriye ürünün teslimi yapılmalıdır. 

Satılan bir malın müşteriye tesliminin yerine getirilemeyeceği maddesi alışveriş 

kanunlarına aykırı olsa gerektir. 

Londra Metal Borsası aracılığı ile yapılan bu işlem genellikle kredi 

finansmanlarının yapılandırmasında kullanılan işlem olarak bilinmektedir. Müşteri 

bankaya olan kredi borcunu ödeyemediği zamanlarda mecburen tekrardan 

yapılandırma istemesi ve borcun ertelenmesi ile gündeme gelen işlem olması ile 

ortada mecburiyet söz konusu olduğundan müşterinin bu sözleşme ile Londra Metal 

Borsası aracılığı ile yapılacak yapılandırma işlemini kabul etmeme durumunun 

olmamasının söz konusu olduğu dikkate alınmalıdır.  

 

 

 

 

                                           
70 Vakıf Katılım Bankası Genel Kredi Sözleşmesi 
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“Teverruk ve vadeli işlemler       

Kongrenin ilgili heyetinin sonuç bildirisine göre: 

"Organize Teverruk veya diğer adıyla banka Teverruk işlemi dini açıdan uygun 

değildir. Çünkü bu işlem fıkha aykırılık ve iktisadi problemler içermektedir."       

Teverruk bir zamanlar insanlar apaçık faize düşmesinler diye icat edilmiş olan ve 

üstü örtülü, şekil yönünden meşru, amaç yönünden gayr-i meşru olan "vefâen beyi'" 

isimli işlemin bir benzeri ve modern olanıdır. Vefâen beyi (satım) işleminde paraya 

ihtiyacı olan kişi mesela evini birine bu işlem ile satıyor, fakat evi alan bunu başkasına 

satamıyor, ondan istifade ediyor, parayı alan ihtiyacını gideriyor, sonra temin 

edebilirse parayı getirip ödüyor ve evini geri alıyordu. Bu işlemde şekil bakımından bir 

meşru alım-satım vardı, ama maksat ihtiyaç duyulan parayı, ev karşılığında temin 

etmekti. Parayı verip evi alan sözde faiz almıyordu ama verdiği para karşılığında 

evden yararlanıyordu. Bir de "istiğlâlen beyi" vardı ki, bunda mesela dükkânı satıp 

ihtiyaç duyduğu parayı sağlayan kimse aynı dükkanı sattığı adamdan kiralıyordu. Yine 

sözde faizsiz para elde edilmişti ama parayı veren, parayı alanın dükkânına geçici 

olarak sahip oluyor ve paraya karşı kira gelirini almış oluyordu. Bu iki işlem de aslında 

birer faiz hilesi idi. 

Şimdi bazı bankaların yaptığı Teverruk şöyle gerçekleşiyor: 

Paraya ihtiyacı olan şahıs bankaya geliyor, banka aracılık ederek onun namına, 

bu maksatla oluşturulmuş yabancı (mesela Londra) bakır piyasasından vadeli bakır 

satın alıyor, sonra bu bakırı daha ucuza peşin satıyor, aradaki fark kişinin kaybı oluyor 

ama vadeli olarak istediği parayı elde etmiş oluyor. Bazı şer'i heyetler, alınan malın, 

ilk satıcıya doğrudan veya dolaylı olarak geri satılmaması şartıyla bu işlemin uygun 

olduğuna fetva vermişlerdir. Ancak uygulamada ilk satıcı da, peşin satın alıp satan da 

aynı grubun (şirketin) mensupları oluyor, bakır yerinde duruyor, işlemler kâğıt 

üzerinden yürüyor. Bu işlem de bir faiz hilesidir; şekil bakımından bir alım satım vardır, 

ama maksat ve gerçekleşen durum adı kâr olan "faiz ile para vermek" oluyor. Bu 

sebeple bizim katıldığımız heyetlerde bu işlemin ancak zaruret halinde uygun 

olabileceği görüşü benimsenmiştir. "Türev Piyasa İşlemleri fıkha aykırılık içerdiğinden 

uygun değildir." Türev piyasa işlemlerinde genellikle teslimi geleceğe bırakılmış olan 

farklı paraların alım satımı yapılıyor. Hâlbuki paranın bir başka para ile alım-satımının 

peşin olması Fıkhın değişmez şartıdır.”71 

                                           
71 Hayreddin Karaman, “Teverruk ve Vadeli İşlemler”, Yeni Şafak, 27.11.2015, s. 2 
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İslam Ticaret Hukuku Kongresi’nin aldığı kararlar üzerinden yapılan 

değerlendirmeden anlaşılacağı üzere katılım bankalarının gerçekleştirmekte oldukları 

teverruk işleminde faizsizlik prensibinin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. “Türev 

piyasa işlemleri fıkha aykırılık içerdiğinden caiz değildir” sonucu, katılım bankalarının 

teverruk sistemini icra ederken emtiayı satın aldıkları Londra Metal Borsasının türev 

malının bu sonuçla çeliştiği görülmektedir. Alınan emtianın müşterinin finansman 

ihtiyacını sağlamak için bir araç olduğu görülmektedir. Asıl sorun kullanılan aracın reel 

niteliklere sahip olup olmadığıdır. Bu konuya İslam fıkhı açısından olumlu ve olumsuz 

bakanların görüşlerine yer vererek konu ile ilgili objektif bir şekilde sonuca 

ulaşabilmemizi sağlayacaktır. 

 

“Teverruk işlemini uygun görenlerin delilleri: 

 Bakara suresi 275.ayette geçen, Allah alışverişi helal faizi haram kıldı, ibaresi. 

Buna göre yasaklandığı konusunda nas bulunmayan bütün alıverişler helal 

olup bu ayet kapsamına girer. 

 Teverruk Bakara suresi 282 mudayene ayeti kapsamın giren 

borçlanmalardandır. Çünkü malı vadeli olarak satın almayı içerir. Mal 

müşterinin mülkiyetine geçtikten sonra, müşterinin o malda satma, kiraya 

verme ve hibe gibi her türlü tasarruf hakkı vardır.  

 İstıshab kuralı: hakkında yasaklandığına dair delil bulunmadıkça, muamelatta 

akitler ve şartlarda asıl olan mübahlık ve helalliktir. Teverrukta bu 

kapsamdadır. Teverrukta mal asıl satıcıya dönmediğinden bunda bir mahzur 

yoktur.”72 

 

Birinci görüş oldukça doğrudur. Ayet olduğundan tartışmaya açık değildir. İkinci 

madde önemlidir. Şu nüansı içerir; malın vadeli alınmasında sorun yoktur. Asıl sorun 

uygulanan teverrukta emtiayı kağıt üzerinde hukuki vekaletle almayan müşterinin mal 

üzerinde tasarruf yetkisinin olmadığıdır. Bu maddeler esasen doğru fakat teverruk 

işlemindeki uygulama bakımından eksiktir.  

 

 

 

                                           
72 Servet BAYINDIR, a.g.e Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans (Para ve Sermaye Piyasaları), 
Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015, s. 210 

 

 

                                                             94 



  

 

                                                                           

“Teverruk işlemini uygun görmeyenlerin delilleri: 

 Teverruk H.Z. Peygamber’in yasakladığı faizli satışlardandır.  

 H.Z. Peygamber’den şöyle nakledilmiştir; öyle bir zaman gelecek ki, alım 

satım adı altında ribayı helal kılmaya çalışacaklar. Teverrukta bu amaçla 

kullanılmaktadır. 

 H.Z. Ali’den nakledilen bir rivayete göre; H.Z. Peygamber, zorda kalmış 

kişinin satışını ve olgunlaşmayan ürünlerin satışını yasaklamıştır. 

Teverrukta zor durumdaki kişinin satışından ibarettir. 

 Teverrukta maksat verilen paradan fazlasını geri alarak gelir elde etmektir. 

Bu ise Allah’ın haram kıldığı ribadır. Çünkü bu işlem sonuç itibariyle 

dirhemi fazlasıyla dirhem karşılığında satmaktan ibarettir. Mal bu işlemde 

maç değil araçtır. Ameller ise maksatlara göre değerlendirilir. Teverruk 

yapan malı ondan faydalanmak maksadıyla almamaktadır.  

 Organize teverrukta müşteri malın başkasına satılması konusunda vekâlet 

vermekle zorunlu kılınmaktadır. Bu, işlemi fıkıhta yasaklanmış bulunan 

satışa benzer hale getirmektedir. Bu zorunluluk ister açıkça şart koşulmuş 

isterse adet haline getirilmiş olsun fark etmez.  

 Bu işlem genelde akdin sıhhati için lazım olan şer’i kabz kurallarının ihlalini 

içermektedir. 

 Bu bankanın, genelde yapay şekilde gerçekleştirilen, alışveriş görüntüsü 

altında fazlasıyla geri almak üzere finansman sağlamasından ibaret olan 

bir işlemdir. Bankanın bunu icra etmekteki maksadı, finansmandan gelir 

sağlamaktır, yoksa gerçek ticaret değil. Bu işlem fıkıhta bilinen ve 

hakkında ihtilaf bulunan teverruk değildir.”73 

Her iki görüşten de anlaşılacağı üzere oldukça tartışmalı ve yoruma açık 

sayılabilecek görüşleri bünyesinde barındıran böylesi bir işlemde, bankalar tarafından 

uygulanış biçimi ele alındığında maddelerin daha da daraltılarak sonuca ulaşılacağı 

muhakkaktır. teverruk işlemini dinen uygun görenlerin delilleri incelendiğinde, en 

önemli madde olan malın müşteriye ulaşma konusundaki sorunlar ve emtianın reel 

olmaması yapılan işlemi sorunlu hale getirdiği sonucunu ortaya koymaktadır.  

 

 

                                           
73 Servet Bayındır, a.g.e. S. 211,212 
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“Teverruk erken dönemden itibaren faizli alışveriş ve diğer hileli akitlerle birlikte 

değerlendirilmiştir. Maliki ve Hanbeli âlimler hileli alışveriş kapsamına giren teverruku 

kesin bir dil ile haram saymış, malın ilk satıcıya dönmediği teverruku ise uygun 

görmekle birlikte ihtiyatlı karşılamışlardır. Özellikle son dönem Hanefi fakihleri hileli 

alışverişi haram teverruku ise uygun görmüş fakat hilafı evla kabul etmişlerdir. Ancak 

İmam Şafii’nin niyet konusundaki yaklaşımı günümüzdeki organize teverrukun fıkhi 

hükmü konusunda onun menfi tarafta yer aldığı kanaatini güçlendirmektedir. Asıl 

tartışma, günümüz faizsiz finans piyasalarında organize teverruk diye adlandırılan 

uygulama üzerinde cereyan etmektedir. Gerek görüşlerine itibar edilen fıkıh kurulları 

gerekse çağdaş fakihlerin büyük çoğunluğu mevcut uygulanan şekliyle organize 

teverrukun dini açıdan uygun olmadığı görüşündedirler.”74 

Alanında uzman kişilerin görüşlerine, tespitlerine ve AAOIFI gibi katılım 

bankacılığının işlemlerinin uygunluğunu veren kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu 

kriterlere yer vererek olması gereken teverruk sistemi ele alındı. Öncelikle katılım 

bankalarının gerçekleştirdiği teverruk işlemini incelediğimizde, en çok kullanılan 

finans araçlarından olan murabahanın, borcunu ödemede sıkıntı yaşayan 

müşterilerinin borcunu yeniden yapılandırmada kullandırdığını görmekteyiz. Bunun 

yanında  “2012 yılında bazı katılım bankalarınca bedelli askerlik için nakde ihtiyacı 

olanlara teverruk işlemiyle yardımcı olunmuştur.”75 

Borçlu olan kişilerle ilgili Kur’an’da; “Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli 

genişleninceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız 

sizin için daha hayırlıdır.”76 Ayeti bulunmaktadır. Baz alınması gereken kıstas bu 

olması gerekirken, gerek içinde bulunduğumuz çağın şartları gerekse insanların 

maddi kaygı ve hevesleri doğrultusunda borçlu-alacaklı ilişkisi bu düzeyde 

seyredememektedir.  

Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda yapılan teverruk işleminde 

katılım bankası Londra Metal Borsasından (LME) altın ve gümüş dışındaki madenleri 

müşteri adına vekâletle alıp müşteriyi borçlandırıp sonrasında müşteri adına broker 

aracılığıyla LME’de tekrar satarak müşteriye nakit sağlamaktadır.  

 

                                           
74 Servet Bayındır, a.g.e. s. 213 
75 İshak Emin AKTEPE, Sorularla Katılım Bankacılığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayın No 4, 
İstanbul, 2015, s. 93 
76 Bakara suresi 280. Ayet, Meal: Elmalılı Hamdi YAZIR  
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Bu noktadaki alışveriş işlemini incelediğimizde, aslında katılım bankası Londra Metal 

Borsası’ndan sadece kâğıt üzerinden broker aracılığı ile emtia temin etmektedir. Yani 

müşteri aslında reelde var olmayan malı resmen değil vekâlet ile banka aracılığı ile 

satın alıyor. Bu noktada şöyle bir soru yöneltilebilir; hisse senedi dinen uygun iken 

ikisi de kâğıt üzerinde yapılan ticaretken teverruk neden sorun teşkil ediyor? Buradaki 

kâğıt üzerindeki satışın, hisse senedinden hem resmen hem de fiilen farkı var. Hisse 

senedinde kamuya açık olarak var olan bir şirketin belli oranına yasal haklar ile birlikte 

sahip olunabiliniyor. Elde etmiş olunan hakların herhangi bir uyuşmazlık durumunda 

hisse senedinde yasal hakları mevcuttur. Üstelik var olan şirketin, yaptığı reel 

ticaretinin karı hisse senedinin kıymetini arttırmaktadır. Yapılan işlem kâğıt üzerinde 

görünse de kişiyi hisse senedinin alındığı firmayı takip edip adımını ona göre atmasını 

sağlamaktadır ayrıca zarar riski de söz konusudur ki bu gerçek bir ticaretin en önemli 

noktasıdır. Yeter ki hisselerin alındığı firma faizle ve gayrı meşru işlerle uğraşmıyor 

olsun. Teverruk işleminde ise, müşteri Londra Metal Borsası’ndan vekâletle aldığı 

emtiadan, yasal olarak hiçbir hakka sahip değildir. Aslında Londra Metal Borsası’ndan 

ne alıyor diye baktığımızda; Prof. Dr. Servet Bayındır’ın da belirttiği üzere burada 

gerçekleştirilen işlemlerin sadece %2’si reel, %98’i türev. Yani reel değil. Dünyadaki 

bütün bankaların Londra Metal Borsası’ndan emtia aldığını düşündüğümüzde bu 

borsanın piyasaya hitap edecek reel işlem hacmini karşılayamayacağı gerçeği 

herkesin takdiridir.  

Müşteri vekâleten de olsa aldığı bir emtia üzerinde tasarruf hakkına sahip 

olmalı. Yani isterse Londra Metal Borsası’ndan aldığı emtiayı satmaya bilmeli veya 

başka borsada satabilmeli.  

Bir başka sorun ise şu örnekle ifade edilebilir; tekstil ürünlerini toptan olarak 

satan bir firma müşterisine malı 6 ay vadeli olarak çek karşılığında satıyor. Firma 

müşteriden aldığı çeki, yeni mal aldığı üretici firmaya veriyor. Üretici firmada aldığı 

çeki borcu karşılığında kullanıyor. Bu ticarete baktığımızda kâğıt üzerinde kar edilip 

borçlar kapatılıyor olarak değerlendirilebilir. Oysaki ortada bir gerçek mal var ve 

tüccarlar o malı dükkânlarına koyarak hatta satarak tasarruf haklarını kullanabiliyorlar. 

Yani çek üzerinden değil satın alınan malların satılması ile elde edilen para ile çek 

borcu ödemesi söz konusudur. Katılım bankalarının yaptığı teverruk işleminde ise, 

kâğıt üzerindeki emtianın reelde karşılığı yok. Müşteri hiçbir zaman emtiaya sahip 

olamayacak. Aslında burada yapılan emtianın veya değerli madenin satışı değil, 

brokerlerin kazancı, katılım bankasının kazancı ve Londra Metal Borsası’nın 

kazancıdır. Yapılan ticaret kâğıt ticaretidir. Teverruk sisteminin işleyişinde faizsizlik 

prensibi yönünden sakıncalar mevcuttur.  
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5.5.Türk Katılım Bankalarının Uyguladığı Kredi Kartı Gecikme Kar Payının 

Faizsizlik Prensibi Yönünden İncelenmesi  

 

Katılım bankalarının uyguladığı işlemlerden bir diğeri de kredi kartlarına 

uyguladığı gecikme kar payıdır. Müşteri kredi kartı ile almış olduğu ürünün borcunu 

son ödeme tarihinde bankaya ödemediğinde banka gecikme kar payı adı altında 

müşteri hesabına borç kaydetmektedir. Yukarıda belirtilen Bakara suresinin 280. Ayeti 

bu konuyu da kapsamaktadır. Bu ayete göre borçlu borcunu ödeyemediğinde ikinci 

bir fiyat çıkartılamaz, bu ayete göre muamele yapılır. Katılım bankaları gecikme kar 

payının fetvasını şu şekilde almıştır; “insanlar katılım bankası faizsiz çalışıyor diye 

maddi sıkıntıya düştüklerinde ilk başlarda borcunu ödemiyorlardı. Nasıl olsa borcuma 

faiz eklenmeyecek diye ödemeler sürekli geciktiriliyordu. Öyle ki bu durum suiistimal 

edilip bankanın işleyişini yavaşlatacağı endişesi oluşunca, banka fetva kurulu da 

‘kardan mahrumiyet karı’ alınabileceği fakat bu parayı bankanın kullanamayacağı 

fetvasını verdi. Bu parayı örneğin Kuveyt Türk Katılım Bankası ayrı havuzda tutup 

hayır işlerinde kullanıyor. Örneğin İstanbul’da ki Ortaköy Cami’sinin restorasyonu 

gecikme kar paylarından alınan paraların tutulduğu havuzdan yapılmıştır.”* 

 İslam ekonomi doktrinlerindeki asıl gaye, iki tarafında mağdur olmaması, borçlu 

ve alacaklının zarara uğramamasıdır. Çağın gerektirdiği ve mecbur kıldığı bir takım 

adımlar atmak gerekse de bu ölçüden uzaklaşılmaması gerektiği muhakkaktır. 

Dolayısı ile içinde bulunduğumuz çağın vazgeçilmez alışveriş ödeme araçlarından 

olan kredi kartları, günlük yaşantımızdaki iktisadi adımlarımızı rahatlatmakta en 

önemli görev üstlenmektedir. Ödenmesi gereken zamanda ödenmeyen veya 

ödenemeyen borçlar, bankaları bir yerden sonra haklı olarak çıkmaza sokabilecek 

duruma getirebilmektedir.  

Esasen fetva kurulunun almış olduğu karar mantıklı, mağduriyet ve zarar 

önleyici hatta İslami naslar açısından uygun gibi görünse de bünyesinde bir takım 

sakıncalar barındırmaktadır ki, bu sakıncalar çalışmamızın özü gereği şu soruları akla 

getirmektedir;  

 

 

 

 

*Bu bilgi katılım bankalarının yetkilileri ile görüşülerek elde edilmiştir. 
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 Müşteri katılım bankasına, örneğin murabaha işlemindeki borcunun 

ödemelerini yapamaz duruma geldiğinde nasıl ki teverruk işlemi dinen uygun 

olduğu için uygulanıp, Londra Metal Borsası’ndan emtia satışı ile yeniden karlı 

bir satış gerçekleştiriliyorsa kredi kartı ödemelerinde neden aynı işlem 

uygulanmıyor? Kredi kartı ödemesi geciktiğinde neden emtia alınıp satılarak 

kar yansıtılmıyor? 

 Soruyu tersten soracak olursak; murabaha ödemelerindeki gecikmeye neden 

fetva kurulu “kardan mahrumiyet karı” alınabilir şeklinde onay vermedi?  

 Kredi kartı gecikme kar payı mademki meşru ve İslami bir kalem, o zaman 

neden teverruk gibi sakıncalı bir işlem uygulanıyor? 

 Fetva kurulu, kardan mahrumiyet karı alınmasını dinen uygun görüyorsa 

neden bu paranın kullanılmaması gerektiğine dair fetva veriyor? Eğer alınan 

kar payı dinen uygunsa kullanmakta uygun olmalı. Yok, eğer kullanmak uygun 

değilse almakta uygun olmamalı. 

Bu soruların cevabı maalesef ki, katılım bankalarınca ikna edici bir yanıt olarak 

cevap bulmuş değildir. “Başka alternatif olmadığından borçların tahsili için banka 

mecburen bu işlemi yapmak durumundadır.” şeklinde yanıtla karşılaşılmaktadır. 

İslam ekonomi doktrinleri şu hususu bünyesinde barındırmaktadır; Borç verildiği 

zaman borcun geri ödemesi, eğer anlaşılan vadede borç tahsil edilemezse aradan 

belli bir zaman geçerse borcun alındığı tarihteki paranın satın alma gücü ne ise borcun 

ödeneceği günkü değeri karşılamak durumundadır. Örneğin, 50.000 TL borç veren bir 

kişi alacağını zamanında tahsil edememiş aradan beş yıl gibi bir süre geçtikten sonra 

tahsil edecek ise geçen 5 yıldaki paranın değer kaybını enflasyonu baz alarak 

ödemelidir. Çünkü 50.000 TL’ye 5 yıl önce örneğin ne kadar buğday alınabiliyorsa 5 

yıl sonra o bedel üzerinden ödeyerek alacaklıyı mağdur etmemelidir.  

 Katılım Bankalarının gecikme cezası ile ilgili sözleşme maddeleri; 

 “18.4.2. Banka, gayri nakdi kredilerden kaynaklanan borçlar için gayri nakdi 

kredinin tazmini/ödenmesi tarihi itibariyle nakdi kredilere uyguladığı oranlarda 

akdi kâr payı ve/veya gecikme cezası tahakkuk ve ilave hakkına sahiptir.   

 18.4.3. Tarafların kesin ve dönülemez mutabakatına göre temerrüt halinde 

Banka geciken borca, Taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan gecikme 

cezası oranları esas alınarak gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen 

ödendiği gün arasındaki süre için gecikme cezası ilave etme hakkına sahiptir.  
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Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir mutabakat yoksa hesaplamanın 

yapıldığı tarihte Bankanın kredilere (tüketici işlemleri dâhil) uyguladığı en 



  

 

                                                                           

yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 fazlasına kadar bir oran 

esas alınır. Yani, Banka en yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 

fazlasını aşmayacak bir oranı belirleyip, uygulamakta serbesttir. Müşteri, Kefil 

ve sair ilgililer bu hususları kabul ile Bankanın bu haklarını kullanılmasıyla ilgili 

olarak her türlü, talep, itiraz, def’i ve sair haklarından peşinen ve dönülemez 

biçimde feragat etmişlerdir.   

 18.4.4. Gecikme cezası sebebiyle Müşteriden yapılan tahsilâtlar sonucunda 

oluşacak vergiler ve sair feriler ilave edilerek Müşteriden defaten tahsil edilir.”77 

 

Gecikme kar payı ile ilgili kredi sözleşmesinin maddeleri ile desteklenen alacağın 

borçlu üzerinde yaptırım olduğu muhakkaktır. Ancak sözleşmede geçen “akdi kar payı 

ve/veya gecikme cezası” kelimeleri hesaba yansıtılan gecikme kar payı ismi ile 

çelişmektedir. Bu tür işlemde alınabilecek olan gecikme cezası olarak 

isimlendirilmelidir. Yapılan herhangi bir alım satım söz konusu olmadığından ve alım 

satımın tarafları olmadığından kar da söz konusu değildir. Tarafların isimlendirmeleri 

“borçlu ve alacaklı” olarak iki taraftan meydana geldiğinden kar payı isimlendirmesi 

oldukça yanlıştır. Sözleşmede geçen maddelerin veya isimlendirmelerin hukuken 

düzenlenmemiş olması genel geçerlik taşıdığını ifade etmemelidir. Dolayısı ile katılım 

bankaları bu noktada gecikme cezası adı altında bedeli isimlendirebilirler. Gecikme 

kar payı isimlendirmesinin içerik bakımından açıklayıcı olduğu ve yapılan işlemi 

yansıttığı söylenemez.  

Bu noktada nihai tezimiz şudur; katılım bankası bir teşebbüs kurumudur. Nasıl 

ki katılım bankaları bir şirket ise, dünyada KOBİ düzeyinde, daha küçük veya çok daha 

büyük ölçekte hatta holding düzeyinde şirketlerde mevcuttur. Üstelik katılım 

bankalarının finansal büyüklüğünden çok daha büyük şirketler bulunmaktadır. Bu 

şirketlerin katılım bankaları gibi müşterilerinden alacakları olduğu muhakkaktır. Eğer 

fetva kurulu “kardan mahrumiyet karı” adı altında bir alacağı meşru görüyorsa bu 

fetvayı dünyadaki tüm şirketlere, tüccarlara vermek durumundadır.   

                                                            

Ülkemizde ve dünyada binlerce hatta milyonlarca KOBİ düzeyinde esnaf, alacaklarını 

tahsil edemediğinden sıkıntıya girerek iflas noktasına ulaşabilmektedir. Eğer bu 

                                           
77 Vakıf Katılım Bankası Genel Kredi Sözleşmesi 
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alacağın İslam’da yeri varsa bu konudaki tüm ilim adamlarınca herkes için fetva 

verilmesi gerekir.  

İslamiyet’i diğer dinlerden üstün kılan farklardan birisi de, insan yaşamını eksiksiz 

olarak düzenleyecek nasları insanlara sunmuş olmasıdır. Dolayısı ile toplumun 

genelini ilgilendiren konularda münferit olarak fetva vererek aynı durumdaki diğer 

insanların mağdur edilmesi söz konusu olmamalı. Gecikme kar payının faizsizlik 

prensibi yönünden sakıncalar taşıdığı görülmektedir. 

 

5.6. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Leasing (İcara) Sisteminin 

İşleyişi 

 İcara, kiralama anlamına gelmektedir. Bir varlığı kiralayabilmek için, 

tüketilemeyen yani yiyecek-içecek dışındaki alım satıma konu olabilecek menkul ve 

gayrimenkuller gibi varlıkların sahibi tarafından belirli süre ile belirli bir bedel 

karşılığında kullandırılabiliyor olması gerekir. Örneğin, konut, taşıt, makine, teçhizat, 

ekipman vb. ürünler kiraya konu olabilir. Ancak, tüketilebilen hammadde, yarı madde, 

mamul gibi ürünler kiraya konu olamazlar.  

Katılım bankalarının ticari finansman araçlarından biri olan leasing işlemi, 

günümüz sanayici ve KOBİ’lerinin en çok tercih ettiği finansman türlerindendir.  

 

Leasing sisteminin işleyişi şu şekildedir; 

 Örneğin bir fabrika için gerekli makinalara ihtiyaç duyan sanayicinin yeterli 

finansmana sahip olmaması üzerine katılım bankasına başvurur. 

 Banka müşterinin ödeyebilme gücü için gerekli araştırmayı yapar. 

 Katılım bankası müşterinin ihtiyaç duyduğu makinaları satıcı firmadan kendi 

mülkiyetine satın alır.  

 Müşterinin ödeyebilme gücüne göre anlaşılan vade üzerinden banka aldığı 

fiyatın üzerine karını ekleyerek mülkiyeti kendisinde kalmak üzere kiraya verir. 

 Kiralama sözleşmesi sonunda banka cüzi bir bedelle makinayı müşteriye 

satar. 
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            Grafik-11 Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Leasing İşlemi 

 

 

5.7. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Leasing Sisteminin Faizsizlik 

Prensibi Yönünden İncelenmesi 

 Leasing sisteminin işleyişi ele alındıktan sonra katılım bankalarının kuruluş 

amacı olan faizsizlik prensibi ile karşılaştırılması yapılarak sistemde, varsa sorunlar 

irdelenerek olması gereken çözümün sunulmasına giden yollar aranacaktır. Bu 

konuya da teverruk sisteminde olduğu gibi bu alanda çalışma yapan kişilerin 

değerlendirmeleri ve konuya bakışları göz önünde bulundurularak sonuca 

ulaşılacaktır. 
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Katılım bankalarının danışma kurullarında bulunan Prof. Dr. Hayreddin 

Karaman bu konu ile ilgili bir yazısında İslam Ticaret Hukukunun aldığı karara yer 

vermiştir; 

“İcara (kiralama) muameleleri     

"İslam Ticaret Hukuku Kongresi" sonuç bildirgesinde, yazının başlığı ile ilgili 

olarak şöyle bir giriş yapılmıştır;                                            

"Günümüzde insanların ihtiyaçları ile paralel olarak pek çok yeni kiralama 

sözleşmeleri ortaya çıkmıştır. Leasing, kira sukukları (Kira Sertifikaları), eski kiracının 

ticaret mahallini yeni kiracıya devrederken aldığı hava parası ile yapılan kiralamalar, 

değişken fiyatlarla yapılan kiralama, İslami finansman temininde kullanılan kira 

senetleri, şayi olan malların kiralanması vb. gibi caiz sayılan kira akitlerinin yanı sıra 

dini açıdan uygun görülmeyen kira akitleri bunlardan bazılarıdır.”                                                                       

Bu girişten sonra heyetin aşağıdaki hususlar üzerinde görüş birliği ifade edilmektedir:  

1. Aşağıda zikredilen kira akitleri dini açıdan uygundur:                          

Ticari isim ve şirket isminin kiralanması, uçak kiralanması, iş alet ve edevatının 

kiralanması, banka kasası kiralaması, kanunen gerekli şartların deruhte edilmesi 

şartıyla devre mülk kiralanması.                            

2. Dini açıdan uygun olmayan kira sözleşmeleri:                       

Diploma kiralama, taşıyıcı anne kiralama, diğer şahsı kendi adına ilmi araştırma ve 

tez yazımı için kiralama, İslam'ın haram kıldığı fiillerin icra edilmesi hususunda yapılan 

kiralama, insan kaçakçılığını kolaylaştırmak için yapılan kiralamalar.  

LEASING:  

1. Uluslararası Fıkıh Akademisinin 110 (12/4) numaralı kararı teyit edilmiştir. Bir fikir 

vermesi itibarıyla söz konusu karar aşağıya alınmıştır:  

"Leasingin dini açıdan uygun olan ve olmayan şekilleri aşağıdaki gibidir:  

a. Uygun olmayan şekillerinden bazıları şöyledir;                            

1. Tek bir mahal üzerine iki farklı akdin aynı zamanda icra edilmesi.  

2. Kiralanan malın kira süresinin bitiminden sonra yeni bir akit yapmadan 

kendiliğinden kiracıya intikali şeklinde yapılan leasing sözleşmesi.  

3. Malın, kiracıya üzerinde anlaşılan muayyen ücretleri ödemesi şartıyla ya da satışın 

ileriki bir zamana nispet edilerek yapılan leasing sözleşmesi.  

4. Kiralayan lehine muhayyerlik şartı koşularak gerçek anlamda icara akdi yapılması.  
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b. Dini açıdan uygun olan şekli:                            

1. Zaman bakımından her biri diğerinden müstakil olarak yapılan iki akdin olması. 



  

 

                                                                           

Buna göre satış akdinin ya da malın kiracıya devrine dair yapılan vadin icara süresinin 

bitmesinden sonra icra edilmesi.  

2. İcara akdinin örtülü bir satış akdi gibi olmaması fiili olarak uygulanması.  

3. Kiralanan malın tazmininin kiracıya değil kiralayana ait olması. Buna binaen 

kiracının kastı ve kusuru olmaksızın meydana gelebilecek hasarları kiralayanın 

karşılaması.  

4. Kiralanan malın sigortalanması halinde sigortanın faizsizlik açısından uygun olduğu 

şekliyle yapılması ve sigorta masraflarının kiralayan tarafından karşılanması.  

5. Kira süresi boyunca kira hükümlerinin malın devri esnasında ise satış akdinin 

hükümlerinin tatbik edilmesi. 

6. Kiralanan malın işletilmesinden kaynaklanan masraflar dışında kalan servis 

masraflarını kira süresi boyunca kiralayan tarafından karşılanması.”78 

  

 İslam Ticaret Hukukunun görüş birliği ile almış olduğu kararlar incelendiğinde, 

satış sözleşmesinin kira sözleşmesi ile aynı zamanda yapılmaması ve mal ile ilgili 

sorumluluğun kiralayana ait olduğu görüşü çıkmaktadır. 

Herhangi bir gayrimenkulün kiralanmasında, bilindiği üzere mülkiyet mal 

sahibine ait olduğundan gayrimenkulde meydana gelen hasarlar mülkiyet sahibi 

tarafından karşılanır. Kira sözleşmesi resmen bu şekildedir. Örneğin, bir evde kirada 

oturan kiracının doğal afetten dolayı evinin yıkılmasında veya hasar görmesinde nasıl 

ki masraflar ev sahibine ait ise, katılım bankalarının uyguladığı leasing sözleşmesi de 

bu şekilde uygulanmak zorundadır. Leasing bir kiralama işlemi ise, kiralamada 

tüketilemeyen varlıklar üzerinden yapılabiliyorsa burada uygulanacak kira sözleşmesi 

farklı olmamalıdır. Oysa ek belgelerde görüleceği üzere leasing sözleşmesinde 

katılım bankası bu sözleşmede yalnızca finansman sağlamak amacı ile aracı 

olduğunu ve leasinge konu herhangi üründe meydana gelecek arıza ya da hasarın 

kiralayan tarafından değil kiracı tarafından karşılanması gerektiği açıkça belirtilmiştir. 

 

 

 

“4- Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın niteliğinin esas alınması; 

Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın, malın üreticisi, satıcısı ve 

sağlayıcısı olmadığı, sadece kiracının talep ettiği malın finansmanının sağlanması 

                                           
78 Hayreddin Karaman, “İcara Kiralama Muamaleri” Yeni Şafak, 10.12.2015, s. 3 
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amacıyla malın mülkiyetinin mevzuat gereği kiralayan tarafından edinildiği ve kiracıya 

finansal kiralamasının yapıldığı esas alınacaktır. Bu sebeple Kiralayan, mala ilişkin 

ayıplardan, teslimden, alınması gereken izinlerin alınmamasından, malın 

taşınmasından, cana veya 3. Şahıslara ait mallara veya çevreye verdiği zararlardan 

vs. mevzuatın malın satıcısına, sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına yüklediği 

sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.” 79 

Yukarıdaki Türkiye Finans Katılım Bankası Leasing sözleşmesinde belirtilen 

hüküm, olması gereken kira sözleşmesindeki hükmü karşılamamaktadır. Dolayısı ile 

mülkiyet resmen bankaya ait olmasına rağmen kiraya konu üründe meydana gelecek 

hasar, arıza veya maddede belirtilen ‘malın alıcısına yüklediği’ ifadesi ile hiçbir 

sorumluluk üstlenilmeyerek, olması gereken kira sözleşmesini tam manası ile ifade 

ettiği söylenemez.  

 Kiralama sözleşmesinin sonunda bankanın kiraya konu malı düşük bedelle veya 

son taksiti almayarak kiracıya satması söz konusudur. Bu nokta önemlidir. Çünkü 

şimdiye kadar yapılan işlem kiralama işlemidir. Sözleşmeye konu taraflar, kiralayan 

ve kiracıdır. Oysa satış farklı bir konudur. Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın yazısında 

geçen İslam Ticaret Hukuku Kongresinde alınan kararlar incelendiğinde, faizsiz olan 

leasing sözleşmesi maddelerinde satış sözleşmesinin ayrı yapılması gerektiği 

irdelenmektedir. Çünkü satış işleminin gerçekleşmesi için kiralayanın kiracıya ben bu 

malı satıyorum, alıyor musun? Diye sorması lazım. Ne kadara sattığı önem teşkil 

etmediğinden ortada satış sözleşmesi yoksa bu noktada banka sadece kirasının belli 

miktarını tahsil etmemiş veya tahsilinden vazgeçmiş manası taşımaktadır. Ayrıca 

satış sözleşmesi kira sözleşmesinin süresi dolduğunda yapılması gerekir. Kira 

sözleşmesi ile aynı anda yapılırsa kiracının malı isterse satın almama tasarrufu veya 

hakkı ortadan kalkmış olur. Oysa kiracı bu sözleşmenin sonunda isterse ben bu ürünü 

almak istemiyorum diye bilmelidir.  

Katılım bankaları tarafından hazırlanan bu sözleşmenin hukuki boyutu elbette 

düşünülmüştür. Ancak hem resmen kiralayan olup hem de mülkiyet üzerinde kira 

geliri haricinde hiçbir sorumluluğa sahip olmamak ne kadar etik olsa gerek? Bu 

noktada alışveriş düsturlarından olan hem alıcı hem satıcı memnuniyeti yerini tek 

taraflı memnuniyete bırakarak kiracının mağdur olma ihtimalini doğurabilmektedir.  
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Sonuç itibarı ile katılım bankalarının uyguladığı leasing işlemi faizsizlik 

açısından, mülkiyet bankaya ait olduğundan sorun teşkil etmese de, mülkiyet 

sahibinin sorumlulukları üstlenmemesi açısından eksiklik içermektedir. 

 

5.8. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Katılım Hesabının İşleyişi 

 Katılım bankalarının bankacılık kanunu gereği mevduat toplama yetkileri yoktur. 

Dolayısı ile konvansiyonel bankalardaki mevduat sahipleri birikimlerini bankalardaki 

mevduat hesabına yatırarak anlaşılan vadede faiz geliri elde ederler. Katılım 

bankalarında ise, mevduat hesabı yoktur. Katılım hesabı vardır.  

 Katılım hesabı, isminden de anlaşılacağı üzere hesaba para yatıran kişilerin 

katılım bankasının gerçekleştireceği ticaretteki kara ya da zarara katılmayı ifade eder. 

Hesaba yatırılan paraya ne kadar kar verileceği önceden bilinemez. Katılım bankaları 

haricindeki bankalarda ise önceden ne kadar faiz verileceği bellidir ve anapara geri 

ödeme garantisi vardır. Katılım hesaplarına yatırılan para ticarette kullanılacağı için 

yapılan ticaretten ne kadar kar edileceği belli değildir ve önceden bildirilemez. Yapılan 

ticaretten zarar edilebileceği için anapara geri ödemesi garanti değildir. 

  Tablo-8 Kuveyt Türk Katılım Bankası 2017/1.Dönem Türk Parası ile Ödenen Kar 

Payı Giderleri Vadesi80 

Türk Parası 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 

Özel Cari Hesap ve 
Katılma Hesapları 
Aracılığı ile 
Bankalardan 
Toplanan Fonlar 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

Gerçek Kişilerin 
Ticari Olmayan 
Katılma Hs. 
 

63,596.00 117,475.00 9,321.00 
 

Resmi Kuruluş. 
Katılma Hs. 
 

1,0 732,0 0,0 
 

Ticari Kuruluş. 
Katılma Hs. 
 

6,838.00 
 

16,918.00 
 

2,439.00 
 

Diğer Kuruluş. 
Katılma Hs. 
 

501,0 
 

1,054.00 
 

180.00 
 

 
Toplam 

70,936.00 136,179.00 11,940.00 
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Tablo-9 Kuveyt Türk Katılım Bankası 2017/1.Dönem Yabancı Para ile Ödenen Kar 

Payı Giderleri Vadesi81 

Yabancı Para 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 

Bankalar 330,0 182,0 0,0 
 

Gerçek Kişilerin 
Ticari Olmayan 

Katılma Hs. 
 

8,380.00 13,297.00 
 

3,285.00 

Resmi Kuruluş. 
Katılma Hs. 
 

0,0 0,0 0,0 

Ticari Kuruluş. 
Katılma Hs. 
 

977,0 3,192.00 
 

356.00 
 

Diğer Kuruluş. 
Katılma Hs. 
 

514,0 396,0 82,0 
 

Kıymetli Maden 
Depo Hs. 
 

0,0 2,105.00 
 

168.00 
 

Toplam 10,201.00 19,172.00 
 

3,891.00 

Genel Toplam 
 

81,137.00 
 

155,351.00 15,831.00 
 

 

  

Katılım bankalarındaki katılım hesaplarındaki kar payı ödemelerinin vadesine 

göre verilerinin yer aldığı Tablo-8 ve Tablo-9’da Türk parası cinsinden ödenen kar 

paylarında en çok 3 aylık dönemde kar dağıtılmış daha kısa ve daha uzun vadede ise 

daha az dağıtıldığı görülmektedir. 1aylık dağıtım 70,936.00 TL olurken 3 ayda 

136,179.00 TL olmuştur. Döviz olarak dağıtılan kar paylarında ise, aynı şekilde 1 aylık 

vadede daha az 3 aylık vadede daha fazla kar payı dağıtılmıştır.  
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5.9. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Katılım Hesabının Faizsizlik 

Prensibi Yönünden İncelenmesi 

 Ülkemizdeki katılım bankalarının işlemlerinin faizsizlik prensibi ile 

karşılaştırmasını yaptığımız buraya kadar olan bölümde görüleceği üzere 

gerçekleştirilen işlemler alım satıma konu ürünlerdir. Katılım hesaplarına, toplanan 

fonlar ile bu alım satımlardaki karlar veya zararlar yansıtılmaktadır. Katılım 

hesaplarının konvansiyonel bankalardaki mevduat hesabı arasındaki en önemli ve 

faiz olgusunu bünyesinde barındırmamasına sebep olan fark zarar etme olasılığıdır. 

Mevduat hesaplarının anapara geri ödeme garantisi ve hesaba para yatırmadan önce 

ne kadar faiz vereceğini taahhüt etmesi işlemin şüphesiz bir şekilde faiz işlemi 

olduğunun en açık kanıtıdır.   

Katılım hesabını şu örnekle açıklayabiliriz; 

Elinde birikim yaptığı 100.000 TL’si olan bir kişi parasını değerlendirmek ister. 

 Ancak parasını nasıl değerlendireceğini ve hangi alanda kullanacağını bilemeyen ve 

faizsiz bir şekilde kazanç sağlamak isteyen kişi, toptan gıda ürünleri satan ve maddi 

açıdan güçlü bir iş adamı olan arkadaşına parasını değerlendirmek üzere verir. İş 

adamının faizsiz kazanç sağladığını ve ona güvendiğini düşündüğünden, parasını 

değerlendirebileceği güvenilir bir kazanç kapsısı olarak görür. İş adamı, yapacağı 

ticaretten ne kadar kar edersek % 60’ı benim, % 40’ı senin, zarar edersek zarar 

ikimizin şeklinde anlaşmasını yapar. Yapılacak olan ticaretten ne kadar kar edileceği 

önceden bilinmediğinden ne kadar kar vereceğini söyleyemez. Ayrıca bu ticarette 

zarar ihtimalide söz konusudur. Zarar sadece malın alındığı fiyattan mecburen veya 

isteyerek daha ucuza satılması olmadığı gibi, malın zarar görmesi, çalınması vb. 

durumları da kapsamaktadır. Dolayısı ile yapılacak olan ticaretten kar elde edildiği 

takdirde anlaşılan oranda bölüşülür. Fakat zarar olduğunda parayı iş adamına veren 

kişinin parası gittiğinden anaparanın geri ödemesi söz konusu olamaz.  

Bir diğer nokta şu ki, parayı veren kişi iş adamına güvenmiştir ve onun faizsiz 

işlem yapacağına inanmıştır. Dolayısı ile iş adamının gizli kapılar ardında parayı farklı 

bir alanda gayrı meşru işlerde veya faizli işlerde kullanması parayı veren kişiyi 

bağlamaz. Bu tamamı ile parayı işleten kişi ile ilgilidir. 

 Sonuç olarak katılım hesaplarının işleyişi, örnekte açıkça ifade edildiği gibi 

ticaret söz konusudur. Bu ticaretten kar etmek söz konusu olabileceği gibi zarar 

etmekte söz konusudur. Bünyesinde risk barındırmaktadır. Bu önemli nüans ise, yani 

risk faktörü gerçekleştirilen işlemin faizsizlik prensibi açısından sorun teşkil etmediğini 

göstermektedir.  
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6. FAİZSİZ FİNANS ARAÇLARININ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 Faizsiz finans araçlarının Türkiye’deki uygulamalarını gerçekleştiren katılım 

bankalarının mevcuttaki işleyişlerindeki sorunların tespitinden sonra, çalışmanın 

yalnızca olanı ikrardan ibaret olmaması adına akademik çalışmanın gerekliliklerinden 

olan çözümleri sıralamak bir gereklilik olmalıdır. Finansın günlük yaşantımızdaki yeri 

dikkate alındığında yaşanan sorunların irdelenmesi ile ortaya çıkan problemlerin 

büyümesi, çözümlerin ya üretilememesi ya da göz ardı edilmesi ile ortaya çıkmaktadır.  

 Çözüm olabilecek önerilerin hayata geçirilebilmesi için konu ile ilgili sektör 

temsilcilerine, ilim adamlarına, akademisyenlere ve siyasi sorumlulara önemli bir 

görev düşmektedir. Böylesi bir sorunun çözümünün en önemli faydası hiç şüphesiz ki 

ülke ekonomisinin sağlayacağı fayda olacaktır. Bu fayda ise bu ülkenin her ferdini 

ilgilendirmektedir. 

 

6.1. Türkiye’deki Katılım Bankalarında Uygulanan Murabaha Sistemindeki 

Sorunlara Çözüm Önerileri 

 

Murabaha, almak ve karlı bir şekilde satmak ise, bu alım ve satımda sorumluluk 

ortaya çıkmaktadır. Sorumluluğun finansı sağlayan kişiye veya kuruma yüklediği yük 

müşterinin malı satın aldıktan sonraki sorumluluğu ile aynı orandadır. Aralarındaki 

fark ise, murabahada malı satın alan, kısa süre içerisinde malı elinden çıkartarak 

müşteriye satmaktadır. Malı satın alan müşteri ise daha uzun süreli olarak malı elinde 

bulundurabilmektedir.  

Türkiye’deki katılım bankalarında uygulanan murabahanın işleyişi ve faizsizlik 

prensibi açısından incelenmesinden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, katılım 

bankaları murabaha işlemlerinde sorumluluk üstlenmeyerek esasen yalnızca finans 

kaynağı olduklarını ifade etmektedir. Bu konu ile ilgili bankacılık kanunu ve diğer 

olguların bir önceki bölümde paylaşılması, konunun ehemmiyetini ve açıklayıcı olma 

özelliğini kayda değer bir şekilde ifade etmektedir. 
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 Katılım bankası, malı satıcıdan kendi üzerine gerekli tapu ve resmi işlemleri 

gerçekleştirerek teslim almalı, 

 Sonrasında müşteriye malı ne kadara aldığını söyleyerek aldığı bedel üzerine 

karını eklemek sureti ile müşteriye malı satmalıdır. 

 

Buraya kadar olan kısım olması birinci adım. Aslında bu sistem 2001 öncesinde  

uygulanmakta idi. Katılım bankaları burada tapu ve KDV gibi masrafların müşterilerin 

böylesi sisteme yönelmesine engel olduğunu ileri sürerek gerekli yasa değişikliği ile 

bu işlem terk edilmiştir. İkinci adımdaki bu soruna olan çözüm önerimiz ise şudur; 

 

 Devlet gerekli yasal düzenleme ile katılım bankalarının murabaha amaçlı 

gayrimenkul alımında kendi üzerine alırken ödediği tapu masraflarını, ham 

madde, yarı madde ve mamul finansmanında ise kendi üzerine alırken ödediği 

KDV masraflarını almaması bu soruna önerilecek çözümdür. 

 Bir diğer öneri ise, yasal düzenlemede devlet böylesi bir adımı atmak 

istemezse, katılım bankalarının uyguladığı vekâlet sözleşmesinin resmiyeti ve 

sorumluluğu bulunan yasal düzenleme yapılmalıdır. Katılım bankalarının 

uyguladığı vekâletin resmen hiçbir yaptırımı bulunmamaktadır.  

 

Esas tercih ettiğimiz ve dilediğimiz ilk önerimizdir. Devlet, murabahadaki tapu ve 

KDV gibi masraflardan katılım bankalarını muaf tutarak büyük bir sorunun önüne 

geçebilir. Bu konu ile ilgili yasa düzenleme çalışmaları yapılabilir ve yapılmalıdır. 

Böyle bir adımın atılması katılım bankalarının gerçekleştirdiği işlemlere faizsizlik 

açısından tereddütle yaklaşan ve tamamı ile katılım bankalarından uzak duran 

müşterileri cezbedeceği muhakkaktır. Böylesi bir değişiklik gerçekleşme ihtimali 

bakımından mümkündür. İmkânsız ve hayal değildir.  

Sektörün taşıyıcılığını üstlenen kurumların bu adımları atmak için cesur bir 

şekilde, akademik ve ilmi çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçları, sorunları ve 

önerileri göz ardı etmeyerek, mevcut durumun rölantisinden kaynaklı atalet halini bir 

kenara bırakarak İslami finansın uygulanmasındaki eksiklikleri yerine getirmede 

misyon üstlenmelidirler. Ancak bu şekilde toplum nezdinde nazar itibarı ile değerli bir 

mevkiye ulaşabilirler.  
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Kiralamada, menkul veya gayrimenkulü kiralayan kişi veya kurum malın sahibi 

olduğu için malın karşılaştığı sorunlar sahibini ilgilendirmektedir. Katılım bankalarının 

uyguladığı leasing sisteminin sözleşmesinde yer alan,  

“4- Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın niteliğinin esas alınması; 

Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın, malın üreticisi, satıcısı ve 

sağlayıcısı olmadığı, sadece kiracının talep ettiği malın finansmanının sağlanması 

amacıyla malın mülkiyetinin mevzuat gereği kiralayan tarafından edinildiği ve kiracıya 

finansal kiralamasının yapıldığı esas alınacaktır. Bu sebeple Kiralayan, mala ilişkin 

ayıplardan, teslimden, alınması gereken izinlerin alınmamasından, malın 

taşınmasından, cana veya 3. Şahıslara ait mallara veya çevreye verdiği zararlardan 

vs. mevzuatın malın satıcısına, sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına yüklediği 

sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.” 82  

Bu madde yalnızca kiralayanın haklarını savunduğundan ve kiralayanı yalnızca 

kredi, finansman sağlamaktaki sorumluluğunun olduğunu belirttiğinden gerçek bir kira 

sözleşmesinin gerekliliklerini tam anlamı ile yerine getirmediğini ifade etmiştik. Bu 

bağlamda buradaki soruna sunabileceğimiz çözüm önerileri şu şekildedir; 

 

 Leasing sözleşmelerinde katılım bankaları yalnızca finansman sorumluluğunu 

değil kira sözleşmesindeki kiralayanın sorumluluklarını tam anlamı ile yerine 

getirebilmek adına, kiraya konu ürünün zararı mukabilinde masrafın katılım 

bankasına ait olması gerekmektedir. 

 Katılım bankası bu masrafları üstlenmek istemediği takdirde ise bir diğer 

çözüm önerimiz;  

 Katılım bankası kiraya konu ürünü kendi üzerine satın alıp müşteriye 

kiralarken karını, bu masrafların göz önüne alınması ile hesaplamasını 

yapabilir. Hatta kiraya konu ürünün sigortasını da kendisi üstlenmesi kaydıyla 

yapabilir. 

 

 

 

Leasing ile ilgili bir diğer soruna öneri, 

 Kira sözleşmesi ile satış sözleşmesinin aynı anda yapılmamasıdır. Kira 

sözleşmesi bittiği anda müşteri ayrı bir sözleşme ile malı satın almalı. Henüz 
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ortada kira sözleşmesi varken geleceğe dair satış sözleşmesi belirsizlik 

içerdiğinden İslami finans prensiplerini yansıtmamaktadır.  Önerilen şekilde 

olması tam manası ile kira sözleşmesi hükümlerini içermede sorun teşkil 

etmeyecektir.  

 

Leasing, reel sektör içerisinde murabahadan sonra kullanılan en faydalı 

finansman modellerinden biridir. Öyle ki, girişimcilerin sektöre girişlerinde can suyu 

denebilecek nitelikte olması birçok sorunun üstesinden gelinebilmesini 

sağlamaktadır. Dolayısı ile önerilen düzenleme ile leasingin daha aktif kullanılması 

teşvik edilebilir.  

 

6.3. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerindeki 

Sorunlara Çözüm Önerileri 

 

 Reklam, bir işletmenin marka değerini ve vizyonunu belirleyen en önemli araçtır. 

Bu araçtan faydalanabilmek işletmeye her anlamda artı değer katacağından, 

günümüz ticaret olguları içerisindeki yeri bakımından önem arz etmektedir. Katılım 

bankalarının farklı bir Pazar payı iddiası ile bankacılık sektörüne girmeleri, sektöre 

sunulan yeni ürünlerin müşterilere benimsetilmesi adına reklam araçlarını 

kullanmanın gerekliliği elzemdir. Yüzyılı aşan faizli bankacılık sektörünün geçmişi, 

ekonomik açıdan toplum nezdinde “standartlar” oluşturduğu söylenebilir.  Bu 

standartların karşısına farklı bir arz ile çıkmak her ne kadar toplumdaki talepten 

kaynaklı olsa da sürdürülebilirlik açısından tanıtım faaliyetlerinin rolü önem arz 

etmektedir.  

 Katılım bankalarının reklam stratejileri ile ilgili sonuç bakımından oluşan 

sorunların irdelenmesi ile şu çözümleri öneri olarak sunabiliriz; 

 

 Katılım hesaplarına verilen kar paylarının ilanında, verilen kar paylarının 

önceki aylara ait olduğu vurgusu daha görülebilir bir şekilde yapılmalı, 
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gerçekleştirdiği işlemlerin reklamları ön planda olmalı, 



  

 

                                                                           

 Murabaha uygulamasındaki vekâleten satın alıp müşteriye satma vurgusu 

televizyon reklamlarında vurgulanmalı, 

 Leasing işleminin cezbedici özelliği reklamlara yansıtılmalı, 

 KOBİ ve reel sektör temsilcileri ile girişimcilere ulaşılarak özellikle leasing 

işleminin yaygınlaştırılması sağlanmalı, 

 Faizsiz sigortacılık olan tekafül sisteminin tüm katılım bankaları tarafından 

aktif olarak kullanılması ile çağımızda gereklilik arz eden sigortanın Tekafül 

sistemine dönüştürülmesi sağlanmalı, 

 Üniversiteler ile iş birliği yapılarak özellikle lisans ve ön lisans eğitim- öğretim 

müfredatlarını katılım bankacılığı ve İslami Finans ürünleri ve bilgileri ile 

yeniden güncellenmesinin önü açılmalı, 

 Üniversitelerdeki Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinde okuyan öğrencilerin 

yapmaları gereken stajların katılım bankasında yapılması için anlaşmalar ve 

çalışmalar yapılmalı, 

 Katılım bankaları personellerinin temininde stajını katılım bankalarında yapan 

öğrencileri bu bankalarda kalmaya teşvik ederek daha nitelikli ve İslami finans 

alanında eğitim almış personellerin yetişmesi sağlanmalı, 

 Katılım bankaları ve İslami finans alanında yapılan akademik çalışmalara 

maddi ve manevi destek verilmeli, 

 Türkiye Katılım Bankaları Birliği sektörün gelişimine engel teşkil edici 

sorunların çözümünde sorumluluk üstlenmeli, 

 Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde, katılım bankaları ve İslami finans 

alanında akademik çalışma yapan her görüşten kişilerden oluşan danışma 

kurulları oluşturulmalı. Bu danışma kurulları fetva verme amaçlı değil, İslami 

finansın gelişimi, benimsenmesi, faizsiz standartların ve yeni enstrümanların 

belirlenmesinde öneriler sunan rol üstlenmeli, 

 Katılım bankaları, reklama ayırdığı bütçenin katma değer olarak geri döneceği 

hesaplaması ile reklam bütçelerini arttırmalıdır. 
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6.4. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Uyguladığı Gecikme Kar Payı ve Teverruk 

İşlemindeki Sorunlara Çözüm Önerileri 



  

 

                                                                           

 Katılım bankalarının uyguladığı gecikme kar payı ve teverruk işlemi ile ilgili bir 

önceki bölümde, her iki işleminde faizsizlik prensibi ile incelenmesi sonucu elde edilen 

sonuca göre faizsizlik prensibine uygunluğunu sağlamaması göz önüne alındığında 

bu işlemlerin gözden geçirilmesi veya düzenlenmesinin yeterli olmayacağı 

görülmektedir. Bu sonuç bağlamında sunulabilecek çözüm önerilerinin, gecikme kar 

payı ve teverruk işlemini aktif bir şekilde kullanan katılım bankalarının bu işlemlerden 

elde ettikleri gelirleri ve faydaları göz önüne alındığında bu uygulamaların 

değiştirilmesinin mümkünlüğünü zorlaştırmaktadır.  

 Gecikme kar payının neden alınamayacağının izahını beşinci bölümde detaylı 

bir şekilde incelediğimizde şu sonuç ortaya çıkmaktadır; 

 Katılım bankaları faizsiz çalışabilmelerinin bir gerekliliği olarak gecikme kar 

payı adı altında hesaplara yansıttıkları borç kalemini kaldırmaları 

gerekmektedir. Aksi halde toplum nezdinde, faizsiz çalıştıkları imajında her 

zaman soru işareti olacaktır. 

 

Gecikme kar payının kaldırılması halinde borçların ödenmeyeceği ve yaptırımın 

olmaması ile katılım bankalarının alacaklarını tahsil edemeyeceği sorusu haklı olarak 

yöneltilebilir. Bu soruna sunabileceğimiz çözüm önerisi ise; 

 

 Katılım bankaları, müşterilerin kredi kartlarını son ödeme tarihinde iki ay 

boyunca ödememesi halinde kartı kullanıma kapatabilir, 

 Müşterilere kredi kartı limitleri belirlenirken daha sıkı bir politika izlenebilir, 

 Limit tahsisinde ilk etapta daha düşük limitler belirlenebilir. Daha sonra 

müşterinin ödeme gücüne ve kredi notuna göre limit artırımı yapılabilir. 

 Asgari ücret ile çalışan kişilere maaşının kat kat fazlasına limitler 

düzenlenmemeli, 

 Kredi kartında yüksek limit belirlenmesi gerektiği zamanlarda ise müşteriden 

teminat veya blokeli para talebinde bulunulabilir. 
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Bu uygulamaların hayata geçirilmesi, katılım bankalarının kar payından elde 

ettiği gelirin kesilmesine neden olacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur; 



  

 

                                                                           

 

 Katılım bankalarının kar payından aldıkları ücreti kullanmaya yetkileri yok. Kar 

olarak yansıtamıyorlar. Alınan ücretler katılım hesaplarındaki havuzlara da 

aktarılamıyor. Gecikme kar payları ayrı bir havuzda toplanarak hayır işlerinde 

kullanılıyor.  

 

Katılım bankalarının zaten kullanamadığı bir işlem kaleminin kesilmesi katılım 

bankalarının karlılık düzeylerini etkilemeyecektir. Karlılık verilerinin etkilenmeyeceği 

gecikme kar paylarının kesilmesinin toplum nazarında katılım bankalarının değerini 

ve güven kurumu niteliğini artıracağı dikkate alınmalıdır. Üstelik böylesi bir öneri eğer 

dikkate alınır ve uygulanırsa insanların katılım bankalarına olan tereddütlü ve 

sorgulayıcı bakışı değişecektir. Bu da her kesimden insanın katılım bankalarına 

yönelmesine sebep olarak karlılık verilerinin yükselmesini sağlayacaktır.  

Katılım bankalarının dünyadaki tarihini incelediğimizde 1960’lı yıllarda oluşmaya 

başladığını görmüştük. Gecikme kar payı ise çok daha kısa süreli tarihi olan bir fetva. 

Oysa ticaret asırlardır var olan bir olgudur. İslami nasları dikkate aldığımızda gecikme 

kar payı gibi bir işlemin asırlardır olmadığını görebiliriz. Asırlardır var olan ticaretin 

düzenlemelerini yalnızca bir kuruma özgü yapmanın ne kadar İslami olacağı 

tartışılabilir. İslam’ın bu sorunu nasıl düzenlediği ayet ve hadislerde açıkça 

belirtilmiştir.( Beşinci bölümde detaya ulaşılabilir.) Dolayısı ile İslami naslara ters 

düşecek fetvaların verilmesi sorgulanmalıdır. Sunulan çözüm önerileri dikkate 

alındığında birçok sorunu gidereceği olası görülmektedir.  

Teverruk işlemindeki sorunlara sunulabilecek çözüm önerileri ise; 

 

 Katılım bankaları murabaha işlemlerinde müşteri borcunu ödeyemediği 

durumlarda Londra Metal Borsası üzerinden teverruk işlemine 

başvurmaktadır. Burada yapılan işlemlerin türev olduğu ve faizsizlik 

konusunda sorunlar barındırdığı görüşü benimsenmişti. Katılım bankaları eğer 

bir yapılandırmanın gerekliliğini düşünüyorsa, Londra Metal Borsa’sındaki 

türev ürünlerin satışındaki karı değil, gerçek ham madde, yarı madde, mamul 

veya alım satıma gerçek anlamda konu olabilecek ürünlerin satışı karşılığında 

elde edilecek karı yansıtmalıdır.  
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Gerçek ürünlerin satışı ile müşterinin ve katılım bankasının alım satım karşısındaki 

rolü, hem hukuken hem de faizsizlik prensipleri açısından önem teşkil etmektedir. 

Oysa türev ürünlerin alım satımı kâğıt üzerinden gerçekleştiğinden ne müşteri ne de 



  

 

                                                                           

katılım bankası emtia ya sahip olamamaktadır. Önerilen çözüm, mevcut sisteme 

nazaran faizsizlik ilkeleri bakımından olması gerekeni yansıtmaktadır.  

 

 

6.5. Türkiye’deki Katılım Bankacılığı İle İlgili Kanunlardaki Eksikliklere Öneriler 

 

 Kurumların işleyişlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan dayanak kanunlarla ve 

onlara dayalı yönetmeliklerle belirlenir. Ayrıca kurumlar, gerçekleştirdikleri 

işlemlerdeki meşruiyetlerini kanunlardan alırlar. Katılım bankaları 1980’li yıllarda 

ülkemizde faaliyete başladıklarından bugüne kadar tabi oldukları kanun 19.10.2005 

yılında kabul edilen 5411 sayılı Bankacılık Kanunudur. Bankacılık kanunu esas itibarı 

ile faizli bankacılık sistemine göre düzenlenmiştir. Katılım bankalarının kurulması ile 

bu kanuna eklemeler yapılmıştır. Faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda katılım 

bankalarının gerçekleştirmek istediği işlemler ele alındığında, faizsiz finans 

araçlarının faizsiz bir şekilde işlemesinde ilgili kanunların rolü oldukça önemlidir. 

Bankacılık kanunundaki maddeler, katılım bankalarının faizsizlik ilkesi doğrultusunda 

hareket etmelerini engellemektedir.  

Bankacılık kanununda yer alan maddeleri incelediğimizde faizsiz finans 

ürünlerini ilgilendiren ve bu doğrultuda işleyişin gerçekleşmesi için atılan hukuki 

adımların olmadığı açıkça görülebiliyor. Katılım bankalarını ilgilendiren faizsiz finans 

araçlarının hem işleyiş hem de hukuki açıdan farklılık arz etmesi gereken maddelerin 

5411 sayılı bankacılık kanununda olmamasının toplum nezdindeki katılım bankalarına 

olan olumsuz bakışın bir sebebi olması muhtemeldir. Faizsiz finans araçlarında 

olması gereken alışveriş yani malın alınıp satıldığı ortamların oluşmasıdır. Oysaki 

bankacılık kanununda yer alan maddelerde faizli kredilerle aynı kefede yer aldığı ve 

hukuk nazarında katılım bankaları ve diğer bankaların finans faaliyetlerinin kredi 

sayılacağı hükmü vardır.  
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Bankacılık kanununda yer alan madde şu şekildedir; 

 

“Krediler              



  

 

                                                                           

 Madde 48 — Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, 

kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdî krediler ve bu 

niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası 

araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen 

ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî 

krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayri nakdî 

kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli 

işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle 

üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler 

izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.         

 

   Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının 

finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının 

taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve 

zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal 

kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer 

yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi 

sayılır.”83 

 

Bu kanun maddesinde yer alan hükümlerin faizsiz finans araçlarının doktrinleri ile 

bağdaşmadığı net bir şekilde görülmektedir. Faizsiz finansta olması gereken alım 

satım kanunca belirtilmeyerek, katılım bankalarının ayette geçen alışverişin helal 

olması faizin haram olması ile ilgili ilkesine uygun değildir. Bu kanunda katılım 

bankalarının kuruluş amaçları olan faizsiz finans araçlarını kullanması kanun yolu ile 

engellemektedir.       

Bu konunun ne kadar önemli olduğu kanun maddeleri ile olması gereken naslar 

incelendiğinde anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan bulgulardan elde edilen sonucu ile 

faizsiz finans araçlarının faizsiz bir şekilde sürdürülebilmesi için yeni kanunlara ihtiyaç 

vardır. 

Faizsiz finansı ilgilendiren kanun maddelerindeki sorunlara çözüm önerileri; 

 

                                           
83 5411 Sayılı Bankacılık kanunu, madde 48 
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 5411 sayılı bankacılık kanunundaki katılım bankalarını ilgilendiren hükümler 

çıkartılmalı, 

 Katılım bankalarını ve faizsiz finansı ilgilendiren “Faizsiz Finans Kanunu” veya 

“Katılım Bankacılığı Kanunu” adı altında yeni yasa çıkartılmalıdır.  

 Bu kanun maddeleri yalnızca faizsiz finansa özgü olmalı ve konvansiyonel 

bankaların işlemleri ile bir tutulmalıdır, 

 Bankacılık kanununda yer alan bankaların alım satım yapamayacağı kanunu 

katılım bankaları için geçerli olmamalı, 

 Katılım bankaları alım ve satım yapabilmeli, alışveriş yapabilmeli, 

 Katılım bankaları veya faizsiz finans kuruluşları faizsiz nakit kredi (karz-ı 

hasene) haricinde nakit kredi kullandıramamalı, 

  5411 sayılı kanunun 48. Maddesinin karşılığı; 

Katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi 

suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia 

temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak 

yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlarda malı satıcıdan 

alıp müşteriye satar. 

Maddesi eklenmelidir.  

 Leasing işleminde mevcut kanuna dayanarak katılım bankası sözleşmelerinde 

yer alan; 

“4- Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın niteliğinin esas 

alınması; Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın, malın üreticisi, 

satıcısı ve sağlayıcısı olmadığı, sadece kiracının talep ettiği malın 

finansmanının sağlanması amacıyla malın mülkiyetinin mevzuat gereği 

kiralayan tarafından edinildiği ve kiracıya finansal kiralamasının yapıldığı esas 

alınacaktır. Bu sebeple Kiralayan, mala ilişkin ayıplardan, teslimden, alınması 

gereken izinlerin alınmamasından, malın taşınmasından, cana veya 3. 

Şahıslara ait mallara veya çevreye verdiği zararlardan vs. mevzuatın malın 

satıcısına, sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına yüklediği sorumluluklardan 

hiçbir şekilde sorumlu değildir.” 84 

 

 

 

                                           
84 Türkiye Finans Katılım Bankası Leasing sözleşmesi 
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Madde tamamı ile değiştirilerek şu madde eklenmelidir; 

 Sözleşmenin yorum ve uygulamasında kiralayanın malın sahibi olduğu ve kira 

sözleşmesi süresince kiracının talep ettiği malın mülkiyetinin kiralayanda 

kalması ve kira süresince mala ilişkin ayıplardan, teslimden, alınması gereken 

izinlerin alınmamasından, malın taşınmasından, cana veya 3. Şahıslara ait 

mallara veya çevreye verdiği zararlardan vs. mevzuatın malın satıcısına, 

sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına yüklediği sorumluluklardan kiralayan 

sorumludur.  

Maddesi katılım bankalarının leasing sözleşmelerine eklenmelidir.  

 Katılım hesaplarında, katılım bankasının gayrı ahlaki ve İslam dini açısından 

uygun olmayan işlerin yapılamayacağı kanunla desteklenmelidir. (Katılım 

bankaları bu konuda sürekli hassas davranmışlardır fakat bu kanun ile 

desteklenmelidir.) 

 Kredi kartlarından gecikme kar payı veya gecikme cezası adı altında kesinti 

yapamayacağı maddesi olmalıdır, 

 Kredi kartı ödemelerinde zamanında yapamayanlar için kanunen hukuki 

yaptırımlar oluşturularak katılım bankalarının mağdur olmaları 

engellenmelidir, 

 Murabaha işlemi ile müşterinin bankaya olan borcunu ödeyemediği 

zamanlarda kanunen hukuki yaptırımlar oluşturulmalıdır.  

 Teverruk işleminde türev piyasası ürünlerinin kullanılamayacağı kanunla 

belirlenmelidir, 

 Faizsiz sigortacılık ile ilgili kanun düzenlemeleri yapılmalıdır, 

 Sermaye piyasası araçlarının örneğin sukukun işleyişi kanun ile 

belirlenmelidir.  

 

Ciddi bir araştırma ve çalışma soncunda elde edilmiş bu çözüm önerilerinin hayata 

geçmesi faizsiz finans alanında atılacak büyük bir adım olabilme imkânına sahiptir. 

Bu şekilde faizsiz finansa dair ayrı bir kanun çıkarılması hem ülkemizdeki faize olan 

bağımlılığı azaltacak hem de ülkemizin büyüme oranlarında önemli bir paya sahip 

olan KOBİ düzeyindeki ve diğer bütün işletmelerdeki büyüme oranlarının çok daha 

fazla bir şekilde artmasını sağlayacaktır. İşletmelerin büyüme hızlarındaki en önemli 

etken, ürün maliyetlerinin ve sağlanan finans faizinin asgari düzeyde olmasıdır. 
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İnsanların önemli bir kısmının katılım bankalarına ön yargı ile yaklaşmasının bir 

sebebi olduğu gerçektir. Bu gerçek karşısındaki sorunlara üretilen çözümlerin hayata 

geçirilmesi toplumun katılım bankalarına olan olumsuz bakışını şüphesiz 

değiştirecektir.  

Mevcut bankacılık kanunundaki eksiklikler ve sorunlar ile katılım bankasının 

ilerleyeceği ve çok gelişeceği düşüncesi, konjonktürlerin ve faizsiz finans ilkelerinin iyi 

planlanmadığı bir stratejiyi göstermektedir. Sonuç itibarı ile Katılım bankalarına özgü 

faizsizlik ilkesini gözeten yeni kanun çalışması yapılması ehemmiyet arz etmektedir. 
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                                                        SONUÇ 

 

 Bankacılık sektörünün dünya çapındaki payı ve rolü göz önüne alındığında 

faizin ekonomik düzenimizdeki yerini sağlamlaştırarak aldığını 

gözlemleyebilmekteyiz. Ülke çapında milli ekonominin gelişerek ilerlemesi için 

üretime dayalı ekonominin daha iyi bir seviyeye ulaşması kaçınılmazdır. Üretim 

olanaklarının yalnızca güçlü sermaye sahiplerinde olması ülke ekonomisinde gelir 

dağılımında hissedilir farklılıkların oluşmasına neden olacaktır.                                            

Üreterek kazanmanın gerekliliğinin eğitim kurumlarımızın ilk aşamalarından 

itibaren irdelenmesi bu bağlamda önem teşkil etmektedir. Bu bilinç ile yetişecek olan 

yeni girişimci ve ekonomistler toplumun gelir düzeyindeki tüm kesimine ulaşabilmesini 

sağlayacaktır. Faizin özünün tam karşılığı olan üreterek kazanmanın ve alışverişin 

yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için uygulanabilecek en iyi 

çözüm olacağı muhakkaktır. Suni gelişmenin kısa ve uzun vadede yaratacağı negatif 

etki düşünüldüğünde önlem alınmasının gerekliliği kaçınılmazdır.  

Faizsiz finans alanındaki sorunların ve çözüm önerilerinin irdelenmesi 

aşamasında sektör temsilcileri ile (eski Faysal Finans Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat 

Katılım Bankası Genel Müdürlüğünde konu ile ilgili yetkili, Albaraka Türk Katılım 

Bankası Ekonomi birimi yetkilisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şube müdürleri, 

Albaraka Türk Katılım Bankası şube müdürleri, Ziraat Katılım Bankası Şubesi ve 

faizsiz finans alanında önemli çalışma yapan Akademisyenler) görüş alışverişinde 

bulunularak sorunların saptanması sağlanmıştır. Elde edilen bulgular ile ekonomi ve 

finans alanına katkı sunacak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Sorunların saptanmasının 

ve ortaya konmasının çözüme ulaştıracak önemli bir araç olduğu düşünüldüğünde 4. 

Bölüm ve 5. Bölümdeki bulgular önem arz etmektedir. İşletme mekanizmasındaki en 

önemli olgu olan finansın, işletmelerin sürdürülebilir olmasına katkı sunduğu göz 

önüne alındığında elde edilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi bir diğer önem 

noktasıdır.  
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 Faizsiz finans alanındaki sorunlara sunulan çözüm önerilerinin hayata geçmesi, 

ülkemizdeki ekonomiye mikro ve makro boyutta katkı sağlayacaktır. Öncelikle 



  

 

                                                                           

KOBİ’lerin ciddi bir sorunu olan finans kaynağı sorununa, faizsiz finans araçları önemli 

ölçüde sorunun azaltılmasını sağlayabilir. KOBİ düzeyinden başlayan çözümler 

gelişerek tüm ekonomik yapıyı olumlu yönde etkileyecek noktaya gelebilir. Ülkemizde 

yer altı kaynaklarına dayalı gelir kaynağı olmadığından işletmelerin finans alanındaki 

sorunlarının çözülmesi ile üretim kanallarının artışı sağlanarak ülke ekonomisinin 

daha iyi bir noktaya gelmesinin önü açılabilir. İşletmelerin sorunlarına bulunan 

çözümlerin hayata geçmesi ile yalnızca ülke ekonomisinin gelişmesi değil aynı 

zamanda dünyadaki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yaşadığı 

sorunlar bakımından ülkemizin gelişmişlik düzeyini örnek alarak diğer ülkelerin finans 

alanında daha iyi bir noktaya gelmesi açısından oldukça değerlidir. 

Katılım bankacılığı sektöründeki sorunların öne çıkarılarak çözümlerin 

sunulmasındaki asıl amacın milli ekonominin daha üretken bir politika ile uzun vadede 

daralması kaçınılmaz olan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ilerleme yollarını 

irdelemektir. Katılım bankacılığı alanında faizsizlik anlamında sorunlar yaşandığı 

toplumun her kesimi tarafından kabul edilmektedir.  

Ülkemizdeki bankacılık sektörü ve ekonomik düzen düşünüldüğünde faizsiz 

fonların değerlendirilebileceği gerekli alanların gelişmemiş olması, faizsiz fonları 

ekonomiden uzak tutmaktadır. Böylesi bir atıl sermayenin oluşması ekonomi ve finans 

alanındaki ihtiyaçlar göz önüne alındığında ülke ekonomisinin ilerlemesine negatif etki 

etmesi kaçınılmazdır. Katılım bankalarının, faizsiz fonların atıl sermaye olarak 

kalmasından dolayı ortaya çıkmış olması gelinen noktada istenilen seviyede 

olunamadığını göstermektedir.  

Katılım bankalarına, yapılan çalışma sonucu sunulabilecek en önemli 

önerilerden birisi, emek- sermaye ortaklığı ve kar-zarar ortaklığına yönelik projeler 

geliştirilerek ekonomik büyümeye katkı sunma tavsiyesi olacaktır. Aksi takdirde 

yalnızca kredi kullandırmadan ibaret bir bankacılık sektörünün toplumun her kesimini 

borçlandırarak kısırlaşan bir ekonomik düzenin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. 

Öyle ki bankacılık kanununda da açıkça ifade edilen bankaların ticaret 

yapamayacağına dair hüküm, katılım bankalarının ortaya çıkış amaçları ile 

örtüşmemektedir.  

 

 

                                                             122 

Kredi kullandırarak bankalar kısa vadede karlılık sağlayabilir ancak sürekli borç 

ödeyen insanların üreten ekonomiye katkı sunmadan tüketerek yaşamaya mahkûm 

bırakılması uzun vadede borçların ödenememesi ile bütün bankacılık sektörünü etki 



  

 

                                                                           

altına alarak bankaların karlılık düzeylerini de negatif yönde etkileyeceği önemli bir 

realitedir.  

 Milli bir ekonominin faizsiz bir düzende tesisi için atılması gereken ilk adım, 

faizsiz bankacılık kanunu çıkartarak bankaların ticaret yapabilmelerinin önünü 

açmaktır. Bu bağlamda yapılan her çalışma ülke menfaati taşımaktadır.   
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