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Ö N S ö Z 

Bu tezin amacı, İran: :ı.n Bankac:ı.1:ı.k Sisteminin, özellikle faiz
siz bankacılık sisteminin ve onun kredi sistem.inin daha iyi 
anlaşılabilmesi için ya:rdı.mcı olmak ve bu. konuda malzeme sağlamak
tır. 

Bu tezde İ:ran 1 1n bankacılık sistemi detaylanyla• · birlikte; -• 
İslam Bankacılığının kuralları çeTçevesinde ele alınmış ve tezin 
planı da bu temel çerçeve üzerine oturtulmuştur. 

Beş bölümden oiuşan tezin ffk bölü:nü; 1:ran 1 da bankac:ı.hğrn 

geçmişi ve tarihsel gelişimi, devrimden önce ve sonra yap:ı.lan 

değişiklikler anla tılm:ı.şt:ı.:r. İkinci bölümde; faizsiz bankacılık 

sistemine genel 
istediğim temel 
İ:ra.n ı rn İslami 

olarak değinilmiştir. Üçü;1cü bölümde asıl anlatmak 
düşünceyi ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu bölü:nde; 

kredi sistemi bütün özeliikleriyle ele alw.mış 

ve detayla.:rıyla incelenmiştir. Dördüncü bölümde; bankac:.l::.k 
sistemi:ıin dünü ve bugününe 
ça1 :ı. şt ım. Son bölümde; çağdaş 

uygulanan politikaları 

ve :faizsiz bankacılık 

anla tmcıy&. 
sistemlerini 

'birbi:riyl-s karşılaştırarak iki sistemin o.aha· iyi açıklanmasına 

çalıştım. 

Bana bu tezin. hazırlanmasında olanak sağlayan ve çalışr.;a

lanm esnas::.nd.a büyek ölçüde teşvik ve yardımların::.. esi.:rgemeyer:. 
Sayın öocam Doç.Dr. Ta:rgan UNAVa. en derin _. saygılanmla ,te.şekküI:, . ,: 

isıanbui~ Temmuz-1991 .Siyamak HAGHİGHİ 



G t H İ Ş 

1:nsanJ ar mağarada~ çıkıp sosyaJ hayata baş.i ayınca banka~:..
Jık on:i ann günlük yaşam tarzı ve ekonomisi ile biIJeşmiş ve çeşitli 
iHşkHer ahş-ve:riş ortam:i an meydana ge1rr:iştir. ÖzeJHkJe bi:r çeşit 

bankacıhk sistemi oimadan bütün bu fa.a:iiyetieri yürütmek görüldüğü 
kadar kol ay değildir. para taşımasına ka:rşı tehHkelfrr çeşitH müş
terilerinden mevd..ıat toplamak ve a]acaldarını tahsil etmek ve bu 
mevduatı güvenH bir şekilde sak:iamak dünyada bankacıhğ:ın kurul
ması için ilk temel esas olarak sayı:ı maktadır. Bi:r ba:şka , deyişle 
bankaiar fon fazlası oJanJar iJe fo.ı ihtiyacı olanlara~ yani çeşitli 

kredi talep eden müşterileri a:rasında bir aracılık hizmeti yapmak
tadırl a:r. Böylece kendi kaynak:iarıyıa beraber müşteri.ierin kaynak
:ianndan da ya::rarjanarak kredi verebHmektedirler {l). 

Bankaiar bi:r ülkenin top]am mevduatının büyük bir bfüümü
nü ellerinde tutarak (he:rhangi bi:r eko.,.omik sisteminde) çok önemH 
ve hassas bir ro:ı oynamaiüadıri a:r. Dev Jetlerin ekonomik poJitikaJa
nnda çok etkiH o:ian bankacıhğın bu özeiHği dev:ietJe:re para d.oJa
ş::.:ınn ı ko::-ıtrci etmek amacıyi a para politikası adına birçok imkı!n 

sa.ğJa n:r.ışt::.r . BöyJece devJetJer pa:ra po'litikas:ı.Y:ia kendi amaç:ian, 
ei.<ono:-;:ik p:ian ve program:ia:n doğruHusu:ı.da bankac::.iıktan yara:r.'ıa

nabDir:le:r. Bu nede::.]e her üJke kendi hedef ve· bek:ierı.tiJeri doğr:.,J 

tusund.a kendi bankacıhk sistemini geHştirmişti:r. 

Bankacı:iığrn en önemH i.şfomJerinden sayıl arı k:redi sağ] a:nak 
ve ekonomik gelişmelerinde de .iTetim fa~tör]erinin en önem]i aracı 

oian sermaye, ülken.in kalkınması için çok büyült bir. roi oynamak
tadır. 

Sermaye o:imadan ekonomik büyüme ger~ek]eşmez. Çü;ıküt 

bütün insan] ar (gerçek ,reya tüze:i) çeşitli nedenlerden dcJ ayı eko
nor.:ik faaliyetlerinin herhangi bir kademesinde sadece kendi öz 
kaynak:i anndan ya:rarI anmazi ar. Aynca bu faaJiyetJerin gide:rleriy:ie 
gelirleri birbiriyle uymayabilir. Bıı neden1e fon ihtiyaç] anr.ı kapat
rr:as1 amacıy]a bankalara veya finans kt=:ruJuş:lanna başvu::rur.ıar. 

BankaJa:r kredi iş]em]eriyle fon fazlası oian kişi ve ku.ruJu.şJarı=-ı.

dan fon ihtiyacı oj anlara kaynak aktararak fükenin üretim artışına 
sebep o:ıur:ia:r. 

Ba~kJa.r değişik kişilerden öı-neğin ü:retirn yapmayanr ekono
:nik faaıiyette bu:iunmayan l.d.şi:ie:rden fon top:iaya:rak kayr..ak isteyen 
ve üHrn ekonomisine katk:da bulunan kişi~ere fon sağ:i ayacakt::.:r. 

MAACHEDl Ali: GOLR1Z Hasan; rıpara 
Bankası Yay.: Tahran: 1989: s.16]. 



Sonuçta üretim artışı nedeniy]e toph:ımun istihdam gücü artacaktır. 

Diğer yandan maJ ve hizmetierin a:rtış::.yJa dengeye u:iaşan bir e1,o
nomik sistemde fiyatlar da düşecektir. BankacıJ::.ğ.ın sağ:ladığı çeşit

H kolayhk1an hem bur.lan kuHananla.r, hem de mevduat sahipleri 
aç::.sır.dan de kadar önemH o:ıctuğunu, özeJiikJe toplı.m:-:.m ekonomik 
yapısı üzerinds açıkça görebiliriz (Z). 

f2J HEDAYATi A., SAFARl A.; 11lç Bankacılık lşlemleri' 1: lran'ın Merkez 
Bankası. Yay., Tahran, 1988, s.11. 
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BÖLUM: 1 

İAAN BANKACILIĞININ GEÇMİŞİ VE GENEL GÖRUNUMÜ 

1. 1,,, İran Bankacılığının Tarihsel Gelişimi 

han: da Sa:rrafiık iikel bir şekilde Hakamaneşi (Acha
emenian) dönemiDden önce ( 2500 yıl önce) oJuşturuJmıştur 1' Ancak 
ŞehzadeJer ve rahipJerin kontrolü aJtındaydı. Hakameneşi döneminden 
sonra ahşveriş ve ticaret geHşmiş, sikke para:lar kuHanı:imayı baş-
J amıştır. O dönemdeki sarraflık ve bankac:ıhk faaHyetJeri küJtüreJ 
açıdan dönemin en zengin imparatorJuğu sayı]an· Babil,,İmparator-,· 
hığu-': ndan ahnmıştır. 

Sasaniyım hanedanı zamanında ise bankacılık iyice gelişmiş, 
bu dönemde parayı ülkenin. bir noktasından diğer bir noktaya gön
de:ri'lmesi için havale işJemine baş:ianmıştır. 

Günümüzde bütün dünya banka] annda kı..flJ a~nJ an çek ke:iime
si ashnda eski Farsça c'i an Peh:ievi di:ıinden aJınmış ve Sasaniyon 

.. .. • .. ... ı'I. ı· y ' ! '"' .: ~ 1'":ıı"\.: ~· • .. • ... • .. •• 
conemınae üyguJ anm:;.şnr. ., an -:ıı. ı.SJ a ...... y e gırmesı ve lSJ amı nu-
kürr::ıerin yay1J1ş1 ile faizH. bankacıhk sistemi yasaklanmıştır. {Faiz 
isJ arr:da hara:n o] duğu için) İran' da bankac1:lık ortaç ağa ve 19. 
yüzyıla kada.:r sa.dece sarraf]ıi\ faa]iyetJeriyle yetinilmiştir~ Safavi 
dönemindeki po:iitik sükUnet ve ticari par] ak]ık. MoğcJ i1ücumundan 

.. + f.'>I" .. • • • t" .. .,,. k" zarar goren ıran sar:ra. -Jıgın.a yenı 01:r can ver~1ş ve 1ca.:rı 1.ı1ş 1-

:ieri ge:ıişmişti::r. Bu dönemde bazı bi.iyCk sarraf} ar yabancı banka
] arda hesap aç:.p d1şa:r1ya. temsilci gönderme · ve ön8:n]i ticari me:r
kez:lerin de temsiJ ci buj un durma eyJ em] e:::-ine girmiş:ierdi:r. Böy:ı ece 
kendi. faaliyet a1anla.r1n1 genişleterek uJusiararası .piyasalara. gir
mişler-dir ~ Bu dönemin: en önemJi sarrafJık me:rkezJe:-i oJ atak bilinen 
Teb:rizr Meşhedr Tah:ranr İsfahanr Ş:i.:raz:da birkaç üniü sarraf fa.aJi
yet gösteriyordu. Teb::riz A.vrupaıy1 İ:ranıa bağlayan noktar Meşhed 
Doğu Asya ile yapı1an aniaşmaJarın merkezir İsfahanr Şiraz ve 

Tahran Orta Asya i:ie yap~.:ı an bankacıhk faaHyeOer.inin merkezleri 
o1muştur. 

Bu dönemde herhangi bir yabancı veya kamu kuruh,şu İran· da 
bankacı:iık fal ayiteJe:rini yapmıyord~.. Pa:ra transferi içeride ve d1şar1-
da sadece bu sa:r:rafiarrn vas::.tasıyJa yapıhyordu. Ancak bu iş:ism

lerden elde edilen ücret ya da kredilerden aJ::..nan faiz kısa bir 
zamanda sarraflık mesJeğini en fazla geJi:r geti:ren meslek:ier arasına 
sokmaya başar:nıştır (3). 

( 3) MACHEDİ A., GOIR1Z l·l; ııparn ve Ba.nl-ı:.a ": s. 168-180. 



1 ~ 1. 1 ~ İktisadi ve Ticari Müesseseler 

Bu dönemin err öne:nH sar:rafi ık irn:ru1 uşJ arım aşa
ğıdaki gibi sıraJa.yabiHriz; 

1 1 T~maniyans Ka:roeşlerin Ticarethanesi 

Bu ticarethane 1890 yü1ndan itibaren Ha:raton Toman:i.yans 
tarafından dönemin en önemli ticaret merkezi oJan Tebriz: de ku:rul
m~ş, böylece sarraflık ve bankacılık faaliyet:lerine başlamıştır. 

Tomaniyans çahşmasına önce le:ri İran: da.."1 kuruyemiş ve ipek 
ihraç edip, karşılığında demi:r ve ülkenin ihtiyacı olan · . diğer malla
rın :itha]atıyJa başJamıştır. Bu işten k§:r edince çeşit:ii yabancı 

pa:ra.i arın aJışverişine baş:i amış, böylece ıica:.et faaHyet]eri:nden 
çok, sar:rafhk işlemleriyle uğraşmıştır. 

Tomaniyans kuruluşu ,:w:arıla küq:ik bir bankaya ciföüşnış ve kendi 
müşterileri için cari hesap açıp mevduat hesaplarına % 6 faiz öde
mış, k:.sa bir süre içerisinde halk arasında güven kazan.mıştır. 

Birinci Dünya Savaşı ı ndan sonra öze]Hk1e Rusya: nın Ekim 
devriminden sonra büyük bir kriz i:le karş:ı. karşıya ge]mişti:r. R:rnya :_ 
dal.d :naB arına devfot ei kcymı;ş; İran 1 daki halk kendi pa:ral annı 
geri a] abHmek için hücum edince ker..di borçj arım. ödeyebilme g'GcüD.e 
sahip nJmasına :rağmen iş]erine son verDmiştir. 

~Jır .,. ,,, .... emşımya.n T:ica:reıhanesi 

Cemşidiyan ticarethanesi 1867 y:ı.hnda sarr, fhk ve bankacı
hk iş]emri için kurulmuştur. E:rbab Cemşid tarafından . · kt:.:rı:Jan bu. 
fi~ma önce tekstil tica:reti3r]e uğraşmış~ daha·· sonra ···saitaf-rı~ğa baş...: 

:iam:ı.ş ve büyük bi:r başarı kazan:nıştır. Bu firmanın işje:ri iyiye 
gidincs de ic.sa ve uzun vaö.eH kredi vermeye başjarr:ış~ b5yjece 
kısa zamanda öneın1i ticaret :nerkezleri oJ an Şiraz, Kerr.ıan ve Yazd: de 
şubeler açmıştır. Daha so.:.ra da Bağdat~ Bo:nbay ve Ke]kete:de faaH
yeUerini devam etti:r:niştir. O dönemde gayrimenkuJ daha ka:rh o:i duğ-:..ı 
için Cemşidiyan ticarethanesi bu yönde faaJiyetle:rini sürdürmüş ve 
varhk]annm büyük bir kısmım gayrimenkule yatırmıştır. Bun~m için 
..... • ,.. ı • • .,_ .,_ , • • ~ • • • •• •• k r.. ri ., ~ .ı:HH1K garn~mşan:ı. ve ıran ısc.Kraz .ı:,anKasınaan ouyu, r,recı.1Je:r a;m:ı.ş-

t:r ~ Ancak bu bankalar krediJerin vadesini uzaımad::.k)a:rı için firma 
dayana.r.amış ve fa.aJiyet:lerine 19'.i4 yıhr:.da son ve:rip dev:ietin e:line 
geçmişti:-. 

Tica!'eti1.anesi 

1901 yıhnda HGsrev Şahcehan ve dört kardeşi tarafından 

ticaret ve sarraflık içi:: Yazd Şehrinde ku:ruJrn11ştur. Bu firmanın 

iJi< faaHyetJeri arasır.da Pamuk ih:racatı vardı. Bu firmaarn kurucu-
j a:r1 da. tarım kesi:-ninden gel dik]eri için ulusl a:ra.rası pamt:}~ piyasa
sına karş::. o:iuşan taiep artışıadan ya:raı-:ianarak o:idukça başan:i:.. 

o:i ;;:~ş1 a:rdır. 



rs 

Cehaniyan k·ardeı;:le.r 

yetinmeyip sarraflığa 

de Tomaniyansl ar gibi ticari faaHyet
baş] amışl a:r" Dö,tiz aj ışverişi: vade] i 

mevduat kabu]u ve para transferi bu kuruJuşun en önemH faaliyet
Je:ri arasında yer a:ımıştı:r. Bu firma üJkenin ve dünyam:ı e:ı önemi 
şehir:ierinde şubeJer ve bürcıa:r açmıştır. (Bom bay, Londra ve NeW 
Yo:rk ıta bürolar açmış). Şirketin diğer iş:ieri arasın.da dev:ietin ver
gilerini toplamak ve merkeze göndermek ve bu işJer için beHrli 
bir ücret almaktır. Cehaniyan kardeşler İran Telefon Şirketinin 

kuru:ımas::.nda da katkıda bulunarak ilk ku:rucu:ia.n arasında yer 
al m:ı.şj ardır. 

Bun:ia:r meşrutiyet faaliyetlerinde maH destekteL bu]unarak 
özellik1e Meclisi Şur§.i MilH 1 nin birinci döneminde Bank Milli 1 nin 
kurulması için çok fazJ a çaba göstermişler. Ancak meşrutiyet ve 
özgürJük hareketfa:rine karşı oj a:ı grup1 arrn. engeli ile k'arşıl aşmış

J ardır. 
Sonuçta şirketin 

kurucusu;ı.u da Avrupa ı ya 
]eri ôurdu:ruJmuşt-:.;r 1' 

iki müdürü füdürüJe:rekr ticarethanenin 
sürgüne göndederek 1913 y:ı.hnda faa.Hyet-

4) Biı:leşik Şirke ti 

B-::ı şirket :i398 yıhnda Tebriz '. de kurulmuştG.:r. Ku:roJ :.ışundan 
. . . B . "' h ..... . . ... . . . "h , • • • • • • • • 
ıtıoare~ anı<. ~a!Jı.e.ıı.şanı ıran l.iB re.Kaueı:e g1:rmış_~ KUTUJUŞt:n 01r1ncı 

yıl::.ncia bi:r kaç sarrafın ya:rdım:ı arıy:l a büyük :ni.ktar kı!ğıı para 
t0plamış, para tutarı kadar değerH metaı aıabiJrr:ek amacı.Y:l a Bank 
şahanşaiı.i ~ye ba.şvurmu.ştu:r" Bankada o kadar gümüş o:imay:;..nca hajk 
güvensiz:iiğe düşmüş ve k~ğıt para da değerini kaybetmiştir, Banka 
kendini kurta:rabijmek için bi:r bföümünü ödemiş, 

,.gün.Jük fiyatın1;1 aJtında kredi mektubu yermiş 
• • • ~• ,,ı •r. ş• .,. • "' ~ • V ) ' 

tıcaretına.e t\1rJsş1K ırKetı oan.Kanın o:r .. cagı o -araK 

bi:r miktarını da 
ve a·yrıca gümüş 

kabu1 edilmiştir. 

Şi:rket 15 yıl faaHyetini sürdürmüş~ 1S13 yıhnda ü:ikenin 
faaJiyetin.e politik 
son vermiştir. 

ekonomik durumun.un kötüye gitmesi 

1 ~ 1 .. ı ~ İik Kurufa.n Bankala:.:-

'!! .. ,. 

neae:ı.ıy.ie 

Yukarıda an]a.tt~ğ1m1z gibi bu kuru]uşJa::- sa:rraf
hk yanında gene:Dik]e ba;ıkacıhk faaJiyeUeriy]e de ~ğraşmış:ia:rdır. 
Ancak aynı dönemde İra~ 1 da baz:ı. kurumları resmen banka oJarak 
faaJiyetJe:rine başj amışj ard:.r ~ Bun] arı aşağıda inceleyeceğiz" 

1-i Yeni Şark B~nkas.1 

~.:..... ~,.-.ı .:·.: n .,...k-1:"'J• ~--· •• •. ... • " • L • • • 
DJ...ı.. .ıkxg.ı.JıZ oa.ı .. o:.~-4 g'Uı u:ıum~noe oJ an ve mer.Kezı onara' o.a 

bubnar::. bu banka faaliyet a:iam o:ıarak Güney Asya özeHiide Hindis
tan için kn:ru:ir:ıuştur. Bar:.kamn yörı.eticifori 1:ran 1 daki bankacı:ı::..k 

fRıaJiyetJe:rini biJerek heYhangi bir izin aJmada:1 1868 :vıiında Tahran~
daki şubesini açm:ş ~ faa:;iyet:ıe:rine baş:i amış] ardı:r. Daha sonra 



~ 

İsfahan, Buşehi·~.r Tebriz, Raşt ve Meşhed gibi İran:1:.1 büyük şehir
:ieri:ıde şubeJer aça:::-ak faaHyetlerfa.i sürdürrnüşJe:rdi:r. Bu banka 
cari hesabı için % 2 ~ 5 faiz, altı ay vade:ii mevduat için %4, bi:r 
y:;,.i vade:ii mevduat için % S faiz veriyordu. Baş:ıangıçtan itibarer: 
banka. sarrafi arJ a büyük bir :rekabet ortamrna girmiş~ ar:r:ak banka
nın ömrü faz] a uzun ofaıam:ı.ş we 1ı391: de Bank Şahenşahi 'n;n ku.ruJ
masıy:ı a Tahranı da.ki Yeni Şark banka.sınır: binası ve ma.n an satın 

alınarak yeni bankaya. devTediJmiştir .. 

1673 yıhnda İran. Şahı o:ı an N~erettin Şah Avrupa gezisi 
için JuHus Reuter"den (Reilter haber ajansrnrn kurucusu) 40000 ster
iing borç almış, bunun karş1hğ1nda İngHL-1,iere birkaç i:ntiyaz vermek 
zorunda kalmıştır. Örneğin demiryoriar::.mn yap:uJma yetkisi, a:itrn 
ve gümüş hariç bütün madenlerinin ku:H anıhr:ası ve 70 y:;J için bir 
bankamn ku:ru]ma yetkisi gibi, Ancak bu imtiyaz daha sonra ip~-3.1 
ediJmişr ama 1689: da Bank Şahenşahi: nin kuru:ıması için 60 y::Jhk 
bir 'başka imtiyaz Reuter 1 a verilmiştir. Bu yetkiye göre kağıt para 
çıka.:rıhnas:;, aynı bankaya verilmiş ve vergi öd-emekten muaf tutuhnuş~ 
ayrıca çeşitJi ticari v·e sanayi faa..jiyet]erdıs ve ü:ikenin bütün 
kaynakla:r::.nda.n ya=arJanması için de serbest bı:ra.k:;Jmıştır~ 

bu imtiyaz] arın karşıJ 1ğ1n.da da R.euter' den aşağıdaki şart] aı-1 

geti:rmesi istenmiştir; 

"'ı>. yeraJ cı 
Bütü;ı 

yerine 

al Bankanın. y1JJ1k net k~Tın % 6 ~ s:.:11 { 4000 ste:rJinden az o]r:ıa

mak şartıy]a) Ye madenlerin i.'let geHrinde::ı % HPsı devlete ve:rHe-

h; On sene:ı ü. % 6 bir fa.iz ifa 4000 ste:rHng 
.;. 
ı:ran 

• ,. .t'.. 

nevJeı:ıne 

k:redi ıteri] ecekti:r ~ 

c) İran devletinin bütün hazine ve hesapja.:rının tutuJması 

ka:rşı tarafa bir başka hak daha veriJecekti:r ~ 

oJ İ:ran Dev:leti banka:ur: faaHvetJe:rfoi .denet:ieveb:i:iecektir. 
~ ~ 

" ı· " ~ e, ra:1, parasına Karşı a.ıtın taban;.. oJ~ştur~1 aca.k ve bu kona-
da işbi:rHği yap::J acakıu. 

fj İ:ra.n ıop:ra.kJarında. de,r]st izni o]illadan gay:rimenkuJ ipotek
] erin ahnması ya pı:i ma y acakt::.:r. 

Bankanın se:rmayesi 4 m:Dyan sıerHn.g düşünfümüşr bir mi1-
yon sterHng değerinde hissenin. ihracatıy:l a bankanrn çahşmasrna 
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Bankanın İngiliz o:rtağı daha faz:i a hisseye sahip oj d-:.ığu 
için. bankam:ı merkezi Lond:ra o1i arak beHr:ieamiş, böylece İngiltere: -
;nn kammfa.:rına gö:re yönet:fJ meye baş:i amıştır. 

1931 yürnda kağıt para ç:ka:-tma yetkisi 200. 000 ste:rHng 
değeri;;.den Bank Şahenşahi' den satın ahr.mış ve Bank Mirli İran I a 
devredi:imiştiT. Bu banka 1953 yılına kadar nonnaJ bi:r ticaret ban
kası gibi faaliyetlerini İran: da ·.;e O:rtadoğu: da ingi'ıiz Bankası 
adına sürdür müştü:r. 

Bank Şahenşahi: nin kuru:iuşundan sonra 1891 yıhnda yeni 
bir bankanın kurulması için Jak FoHyakof ad:ma bir Rus uyrukluya 
İran: ın istikraz bankasının kurulması için yetki verilmiştir. Bu 
yetki 75 yıJlık olup~ bankacıhk faaHyetfo:ri dışında gene] satış 

tenziJ atı ve vergi muafiyeti yetkisini de kapsamaktaydı. Bu banka 
30 milyon Rub:le sermayeyle anonir::ı şirketi o:ı arak kurujmuştur. 189i ı 
den itibaren Tahran' daki merkez şubesiyle birlikte üJkenb Kuzey 
bölgesinde bir kaç şube resmen çaJışmaJarına baş:iamışt::.:r. 

1898 yı:iır:da Ça:rhk Hüiır.ümeti bankanın bütün. hisse:ierini 
satına:iıp: devlet bankası oJan Petarsburg Ba.:ı.ıtasına. de,rrsdince 
banka. ça:r]2k Rusya Dev]etinin. poJitik amaç]ar:. doğru.Jtusu~da ku]
JanıJmaya başlanmıştır. 

Bu banka 1S21 yıjındaki İra.n ve so~ry!BtJe:r BirJiği arasında.-
.. . .. _,.,.,.,,,. • • .,.,..,. r· ı...··k·· t· . . .• 
.Kl EH\";.;\STBY~ go:re l'1ıt.J yı.ıınaan ıt:ıu:a:ren ran .uu --u.me 1ns aev:rea.ıJ-

miştir. O tarihte bankam.n bütü.c va.rhk]anndan U3L79G.G83.60 
• •, • T '"'a n,,- '""• • • • ç·•• • •• ~ • RıyaJ; kasao.a ya1n1z /v-vv ıuya, .1{8.Jl":11ştı::r •. unK:.ı oanı<arn:n serma-

yesi onun çaJ1şt'La sistemine göre giderek ~\ra.desind.e al~nma·yan ve 
reiıin işlem]e:rine g5:re gayrim.enku] ,::ı1a:rl1kl arına dönüşüp. bankanın i ı :· . 

mülkiyetine girmiştir~ Diğe:r 3randan gü--:ven duymaması nedeniyle 
halk bankaya yüksek miktarda mevdaat yatıramıyordu. 

!sıik:raz Bankası İrah Hükümetine devredildikten. sonra İran 
Bankası o:i arak çahşmaJ arına devam etmişr a:ıcak nai.d.t se:r;-;ıayes:i.nin 

yete:rsizHği ve çeşitH soruni an nedeniy:Je 1834 yıhnd:a Ziraat Banka
sı ile birleşti:re:rek faaJi:vetine son veril:rıiştir ~ 

-i} Osman.il Bani:ı.as:. 

OsmanJ::ı. Bankası as:Sınd.a b-ir İngiliz Bankası ola:rak ıs~ 

7l~Y~ ~da Fra:1sa ve İngi.Jiz ortak sermayssiyJa bugü:ı.kü Türkiys~de 
kun.:;Jm~ş ve şube]e:ri de ayn::. adıyla komşu fükeforde faaJiyetle:rin
başJamıştı:r. Bankan:m kuruJ-..ış sermayesi 1656 y:ıhnda 500.0GO ste::r

li:-ıg oJarak İ:1gi]iz yatı:rı:ncılar ta:rafıtid.an sağ:ianrnış:- arlcak 18'63 
1863 yıh.1.da Frans::.z yat1:::-1mc1]ann yardım]any:la 4.100.00 sterHr!g:e 



ulaşmış, Osmanlı Bankası başlangıçta kağıt para çıkartma yetkisiyle 
işe başlamış, daha son:ra Osmanlı İmparatorluğu I nun hazine hesapla= 
rının tutulması gibi diğer yetkile:ri de elde etmiştir~ 

Osmanlı Ba:1kas:ı. 1923 yılında İran' da (Tahran ve İran: 1:1 

batısrndaJ bir kaç şube açmışt::.r. Bankamn temel amacı 1:ran ile 
Irak arasrndaki ticari ve bankacılık ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. 

kurulma 
İran. r ın yönetimi 

düşüncesi 1880 yılında 
ve sermayesiyle yeni oı:r bankanın. 

ortaya çıkm::.ş, ancak çeşitli ekonomik 
-.ı;• ... ... .,, .. ,. -ı... • t· 4 *. ... .. l ~ ve po11t1K sorunıa:rı neaenıy1e gerçeKıeşmemış ı:r" .ı.ran·aa oanı-t.acı 1g1n 

kurulmasında önemli olan başka bi:r konu da İran 1 lı sarrafların 
hiçbiri iumdi faaliyet alanlarını geliştirememesi ve daha fazla başa
rılı clmamasıd::.r. 

Sarraflık 1888 y::.lrna kadar başa:nlı olmuş ancak r yabancı 

bankaların kurulması ve bu faaliyetleri üze:rfade kontroi sahibi 
oldukları :için. sarrafları krize sokmuş, durumu farkeden bazı sa:r:rafiar 
bu işleri bırakıp yatınmla:rrnın. büyük bölümünü emlak ve gayrimenkul 
üze:r:i.nde yoğunlaştırmışlar ve sarraflık faaliyetlerini 
lard1!' ıoı Baz1da.r1 da sa:r:raflık faaiiy·etlerini devam 
sonunda zarar ve iflas ile karş1laşmışlard1:r /il 

sınırlı tutmuş

ettirmişler ··v·e 

İlk kur..-:lan İ:ran bankaları a:rasw.da aşağıdaki bankaları 
sayab:i.H:riz; 

Bank Sepeh ile baştaki adıyla Bank Peh:ı.evi O:rdus-.. 
olarak 1926 yılında er:1ekli 'J:rdu sand::.ğ: ta::::-afrnda.:n 38ô3SSG Riyal, 
ilk se:rmayesi ile kurulmuş!' böyiece bu banka İran' de.. hükümetin 

• • ı. • • ı• h " . ~ • . • . . ,._ • . ...., • 1" ""' se:rmayesıy ıe r,uruıan 1 K uanı.-ı:.a. oıa:raK 01.1.1nme.ı-ı:.-.eu1r. nan.Ka · ~t.o 

yılında Tahran: ın merkezinde faaliJretierine başlawış, ,. kısa bir süre · 
gelişmiş ve 1926 ı de ilk şubesini ülkenin kuzeyinde Raşt kentin.de 
açmıştır.. aynı y1l Meşhed ve HamıBdan kentlerinde de y·eni şubeler 

açmıştır.. Baak Sepetı gün.i:müzde üikeni=-ı en bü)·ük altı ticaret ban
kası arasın.da ye-;: almaktadı:r" 

B) 1ran 'ın Rehni Müessesesi 

Bu ku:r~luş 1927 :~11:.nda ülkenin emekli sandlğl tarafında~. 
verilen küçük bir sermaye ile kurulmuş ve Maliye Baka.nl::.ğ1: nın deneti
mi altrnd.a çalışmaya başlamıştır. Bu. ku.:rı .. ur:ıın temel amacı kısa vadeli 
ve diişiH,_ faizli kred.He:r sağlayarak karşıhğrnda menkul değerleri temi
nat olarak al:-naktır .. Bu k~rumun kredi. için kendi. özkaynakla:rı:ı.dan ve 
kişilerin yarattığı mevduat kay::ıaklarında.n yararlanmaktaydı. 

İ:ran: 1::1. Rehni Müessesesi daha sonra bank Milli bünyesinde 
yer alarak 1940 y::.lrnda Bank reh.r..i adıyla halka kredi vermiştir. 

1. l ~ L Bank Milli İre.:n 
Bank Milli ı r2in kuruluş düşür:.cesi daha önce 

an:iatt1ğ1m1z gibi Nasersttin Şah: ın dönemi ve N'.ıBşruti.yst öncesi 



yıUa:ra :rasıhyor, ancak gerçekieşmemiştir. Meşrutiyetin kazanılması 

·,,re yabancı devletlerden borç almasına karşı çıkan ~.iHetvekiHe:rinin 
isteğiyje yine bu düşünce ortaya ç~kmış,. Devlet bütün teşviki 
çahşma] arına :rağmen, füke dlşı;ıda yaşayan İran' Jı yatınmcıj a:-rn 
dikkatini bu konuya çekmey f ve yeterince kaynak top:i amay1 
başaramamıştır~ 

Bank MffH İran 1 ır1 ku:-uJuş :izr.i 5 Mayıs 1928: de MeCHsi
Şu:rai MiJH ı den geçerek devlete verilmiştir" Bankanın gerçek 
sermayesi 150 mLlyor. riyal o:ıarak beHrhmmiş, ancak Hk sermayesi 
için devlet 50 mfıyon riyal: den geçmemek şartıyla kendi depozito
ierinden verilmeyi kabul etmiştir. O dönemdeki nakit sıkıntısını 

devlet göz.önüne a1arak '.i..929: daki Bakanı a:;r Kurulu · ve MecHsi 
Şu.rai Millinin maliye kam.mları komitesinin kararnamelerine dayana
rak ilk sermayesi 20 milyon :riyal belirlemiştir. Bu miktarın 

% 40 'ını (6 milyon riyal) devlet . ödeyince banka 6 Eylül 1329 
yılında resmen açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Böylece 
50 yıllık çai:ı.şma sonucu İ:ran e ın ilk devlet bankası el arak 
ülkenin ekonomik yapısında önemli bir görev üstlenmişti:r. 

Bank Milli İran r rn gö:revleri~i ilk başta vadeli ve vadesiz 
kabulur yabancı ,re Jlerli ticari sen etlere verilen 

faiz, kefii ve menkul teminata ka:rşı ·~ 
ve:rıısn kredi:- normal 

insa.;ılara ka.y~ak sa.ğla~ak ve diğe:- bankacıl::.k faaliyetleri 
ala:rak sayabiliriz. Ancak deviet ve ona bağl::. kurum ve kuruluş
lara!' belediyelere Meclisi Şu:rai Milli 'üin izni~ olmadan herhangi 
bir kredi verilmesi yasaklanmıştır~ Bütün bu işle:-nler.i dikkate 
ala:rak bankanın faaliyetleri ba.şiangıçta normal bi:r ticaret 
bankası gibi görünüyordu ve herhangi bir r;;erkez bankas::. 
gibi çalışmayıp=- onuL görevlerini yapmıyordu: sadece küçük 
çapta devlet hesaplarını ve cnı.::.n kasasını kontrol ediyordu. : 

Bankanın faali)·at alanı de·\1J.et tarafından Bank Şai1enşahi :_ 
de:ı kağıt para ç::.kartma yetkisinin 1931 yılında sat:ı.n alması 

ve Bank Milli' ye 1932: de verilmesiyle değişmiş ve hızlı bir 
geliş:ne göstermiştir. 

Bank Miili' nin yeni banknotlan 21 Mart 1333 y:..l:rndan 
itibare:ı piyasaya sürülmüş ve banka bu tarihten kendi durumunu 
koruya:rak bir ticaret ba:ıkası ol:nasına rağmen:- aslında iran :ıın 
merkez bankası gibi çalışıyordu. Bankam~ şubeleri kısa bi:::
zamand.a ülkenin çeşitli şeh.iTlerinde aç::.lrr:ış ve devletin bütün 
mai varlıklan::un hesab:ın1n kont:rolünü eline a.lmışıı:r,. Bövlece 

J 

geçmış1:ıe rağmen:- daha hızlı Barık Şahenşa.hin e in 40 y::.llık 

gelişmiş ve hiç biz- zaman ülkede bütün şubelerin sayısw::.n 

25 ~ in fjzerinde clmas1na izin vermemiştir~ 



1939: daki tüzüğe ve daha so~raki yasal nizamnamelerine 
göre bankaya daha fazla görev verilmiştir,. Ö-""'°;:;.;'r' Ji. J.J. 05 .ı.,1. ulusal 
pa;::-anın değerinin korunması d.ö--:,ıizin değerinin aya.:rianması!' 

ülkenin kredi sisıeminin ayarlanması ye diğer bankalann dene
ıiminin yapılması gibL Böylece merkez bankasrnın bütü~ görev
lerini yürüte:rek ülke ekonomisini yönlendirmişıir. 1860 yılındaki 

tüzüğüne gö:re Bank Milli görevlerini, iki müessese a:rasrndar 
yani Bank Merkezi İran ve Bank Milli Iran paylaşmışıır. Bank 
Milli İran: 1r2 hukuki şekline göre kurululuşundan itibaren 
bir anonim şirketi olarak ZO milyonluk sermayesi ile 1000 riyallik 
y.i:rmi bin hisseden oluşmuştur. Hisselerin 13500 isimli ve 6500 
isimsiz olmasına 
du ve hiçbiri 
tüzüğü.ne göre 

rağmen~ bütün hisseler devletin elinde bulunı..:.yor

satıimam::.ştı. Sonuçta 1S39 ı daki bankanın yeni 
bankanın bütün isimsiz ve isimli hisseierfa.i 

başkalarına. de~v:retmesi resmen ~vasa.kla.nmıştır,. Ba::-ıkanın serma:y··esi 
1936 yılında 300 milyc.rı riyal 'ıru 1953 1 te 2 milyar riya1 ',ı yani 
ödenmiş 

bu artış:n 

edilmiştir~ 

sermayesinin 250 
büyük bir bölümü 

katma çıkm::.ş ve hemen 
bankanın tasarruflarından 

hemen 
temin 

İra:ı. ~ ::..n 
ba:1kac1:i.1k 

merkez bankası 26 May::.s 1S60 ' . yı.ı.ıno.a 

Para V'3 göre 3 ~ 6 milya:r :riyallik 
ilk se:rrr;ay·esi ile birlikte kB:ğıt ve madeni para çıkartma yetkisin 
de elde ederek bi:r devlet ba~kası veya daha doğ:r~su bi:r ana 
banka • r 

o.ıaı.:raK 

1972 yılında 
... 
;) 

1983 1 teki :nerKSZ 

kurulmuşt::.:ı:r. 
"'1'1 ,. • 

mııya.T r::.yaı 

bankas1:r!1n 

Banka~ın sermayesi daha son:ra 
vs 1963:te 125 mi:i.ya:ra ulaşmıştır. 

çıkarttığı yeni bankn.ctlanr.. mikta:r1 
210 milyar riyal ve bankamn aynı y:ı.la kadar ç1ka:rd1ğ1 toplam 
banknot miktan 2010 milyar riyal olmuş. 

Banknotların Jlanı~da Jleni madeni pa:rala.:rı:1 mikta.:rı 

da 4.18 milyar riyal olt:p, bu y.:lrn sonuna kada:r bankanın 

çıka:rdığı ;;;aden.i paranın. toplamı 21.SQ milyar :riyale u.laş;-nıştır('i). 

1S60 ~ ta.ki Pa:ra ve Ba.nkacıl:;..~ kanununa gö:re İ:ran Merkez bankası
nın esasla:rır:1 aşağıdaki gibi birbirinden ay::.:rabiiiriz: Genel 
t<u:rul, Para ve kredi şu:rası. Yönetim ku:n..ılu, Denetim Kurulu, 
Devlet M'tettişliği ve Genel Müdür. 

Bu o:rga:üara 1972 r deki kam.mla:ra gö:::-e Tasarruf mevduatın 
denetim kurulu da ilave edilmiştir. Bankanın genel müdürü 
genel sektereti ve üç gehel müdür yardımc:la:-1 bankanın yönetim 
kurul:ınu ol~şturuz-lar. Ekonomi ıle Maliye Bakan.lığ:. ve diğer 

(/.ı.) 111983 Yılının Ekonomik Raporu'': iran 'ın Merkez Bankası: s.1/.ı.O. 
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kur;.ıllann üyelerinden oiuşan genel kurul y::.lda bi:r defa toplanır. 
Bankan:rn. bilançosunu değerlendirirler. Bu kurulun diğer görevi 
ekonomi ~ve ~aliye ba.ka.niığ1n1ti ö,nerdiği kişileri Denetim K~rulu 

Denetim için seçmek. 
sonuçlandırmak ve 
ve kredi şurası 

kar dağıtımı 

ba.n.ka.n1n temel 

Yerdiği raporları değerlendirip 

için kara:r vermektir.. ?ara 
politikası yanında para ve 

bankacılık faaliyetlerini de d.enetle:r ( 5). 

Bankanın Genel Müdürü ... 4. 
yoneı.ım kurulu başkanı olarak 

para politikası ve cmunla ilgili 
Tasarruf 

bütün ka:ı.un 

mevduatının 

ve yönetmeliklerin. 
denetim kurulu uygulanmasını denetler. 

mevduat karşılığıyla 
.. .., . ~ . 
ııgııı 

ediyordur. Bunlann dışında 

kanunların uygula:ı.masım 

milli mücevherat ve devletin 
kontrol 
değerli 

va:rlıklarını.ı maddi hesabım. ıutmakr yürürlükten çıkarılan 

banknotların yokolmas:m1 denetleme, barı.kanın hesap ve yükümlülük
leri;:ı.i incelemek ve öneri yapmak, bilançosunu inceleyerek 
bankam.n y:..llık genei kur::.xlu. i:;;in rapor haz::.:rlamak gibi görevlerini 
de bu kurul üstlenmektedir ( 6) . 

Para çıkartma 
.. . .. gorev1n1n yanısı:ra, ban.kas::. 

d:i.ğe:- 'bankala:::- ve finans ku:ruluşlanmn denetimi. döviz ve 
altın işlemle:rini~ ~ı.· ...... Pn p~~'°'S'"'~ .......... ~...... O..a. a.. ~.(;.J.,.,:..,ı. giriş ve ç:k1ş1~1 

da kontrol etmektedi:r. 

Bankanın tüm görevle:ri ülkede etkili ve daha uygun. 
bi:r para ve kredi pnlitikası;ıın uyg:ılanma.sı için düşünülmüştü:r ~ 

Merkez ba:.1kası bir ana banka ve devlet ban.'ir-as::. olarak aşağıdaki 
gö:rsvle:ri de üstlenmiştiT: 

Baka:üıi.da:r, devlet kuruluşları ve devlete ·bağl::.. . kamu 
k,~:ruluşlar1n1n I1esapla.ı-1nı korumak, deıırlet tahviii ve hazine 
bonosunun sat::.ş:::. ve faizle:-üı. ödenmesi, ülkenin alt::.n ve döviz 
:rezer,rle:rinin kc:runmas:;.r u.luslara:rası ku.ri1l 11~şların para kaynakla
:rı~ı ~ıusal para cinsinde:1 ko:rumak~ 

Merkez bankası y:J.kandaki görevlerini ./". .. .._ .. . .. 
geureo::.ı:ne.ıı-

1ç1n. aşağıda.ki yetkileri k:::llanır: 

Baka.nl::.kla:r ·ve çeşitli kamu ku:ruiuşla:rı 

sağlamak ve kefaletlerini kabul etmek=- kısa 

borç ve kredi 
dönemli ticari 

senetlere ve kr-edi ~ektupla.rına veriien faiz· banka.la:ra sağlanan 

krediler. devlet tahvili ve hazine bonosunun al::.şve:rişi, yabancı 

ülkeler veya ulusia:-aras::. firmala:rrn çıkardıklan 

ve hazine bonolann:ı.n ahşverişi. altın . ve gümüş 

tahvilleri 
~ . . 

aıışve:-ışı r 

(5) REZAHI ibrahim: "lran l3:konctmsi 11
: Ney Yay., Tahran 1988: s.221. 

(6) GHADlRİ Asi i-B.; "il-<ti sat Bil iminin. Te7Jf211 eri rı: Tahran: 1988: 
s.261. 
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yabancı bankalarda cari hesapların açılması ve .Koru:1ması: 

iç ve dış bankaların hesaplarını korumak .. 

Merkez ba~ka.sı ülkenin para politikasının belirlenmesi 
ve uygulanmasını deneUsyeb:ilmesi için 1972: deki bankacılık 

kamın-una göre aşağıdaki yöntemlerden yararlanmaktafür: 

Faizlerin ayarlanmas:.. ve kredi faizle:rinin belirlenmesi, 
bankaların aktifinin özsermayeye olan oranının belirlenmesi 
veya merkez bankasındaki bankaların mevduat miktarı ve ödenen 
faizine göre kredi verilmesi r bankalarca alın.an ve veriien 
faiz ve servis ücretinin maksimum ve minimum :niktann1 belirlemek, 
bankaların tüm ödenmiş sermaye artı tasar:rufla:n ile vari:ı.kia:rrn 

toplamı arasında.ki aranan belirlenmesi, cari hesapları ve 
diğer hesapların aç:..lmas::. için gereken kanunların belirlenmesi, 
bankala:r::.n işlemlerini, hesaplarını: senetlerini ve ev:r-aklarının 

incelenmesi ve sonunda bankala:rdaki vadeli ve vadesiz mevduatın 
daha verimli bir şekilde kullamlmasım sağlamaktır. 

Ulkenin bankacılık sistemi özellikle merkez bankasının 

amacı görevi, politik alan ve uygulama yen temleri devrimden 
son:ra değişmiştir. Bu değişikliklerde özellikle faizsiz bankacılık 

işlemla:-iyle ilgili kanun tasarısının kabulü (Eylül 1983) çok 
etkili olmuştur. 

Merkez Bankasının pa:ra • • .,, "1' ... • • 
pc1:ı.c1R as1;1 aa.K::. araçlan:10.a 

meydana gelen değişiklikleri aşağ:.da sıralaJlabiliriz: 

Merkez ban.kası kendi esnek politikasını kullanarak 
mevduat oranlan y a.nıs::.r a. r kredi kapasitesi ve bant~ac1l1k 

etkileyerek projelerin elası ka:r.: kaynaklarının dağıl:ı.mım da 
ve bankanın kar pay::.m da belirleyebilir. Bu işle:rı faizsiz 
bankacılık kammurn.m :w. maddesine göre aşağıdaki gibi uygulana
caktır: 

i) Iı.U?,i-:t,dnı ve müdaraba işle::ılerinde bankaların en düşük 

ve en yüksek ka:r payıma belirle~mesi (Bu. o:ranla:r farklı yöntemle
re gö:re değişebilir)" 

2) Devletin ekonomik politikalar::. çerçevesinde çeşitli yatın~ 

v.,.e ortaklık a.lanların:r:. belirlenmesi r seçilen yatırım ve ortaklık 

projelerinde en düşük olası k~:r payının sapta:1mas1 {Bu oran 
da alanlara göre değişir). 

3) Bankalar 
anlaşmanın. tamar:1lanrn:ış 

k@:r pa:v1n1 belirleyecekleT,, 

sat:şlarında 

fıyat:na göre en 
1eas1ng 
düşük 

f aaliyetle:rinde 
ve en yüksek 

4) Bankac::.iık hizmetieri;ıin tü:rünü en düşük ve en yüksek 

servis ücretlerinin belirlen:-nesi r (işin ;r,a:i.iyetinden fazla ol:-:ıa:nak 

şa:rt:ıyla) ···~rekalet senedi ile komisyon karşılığında toplanan ]latırım 

mevd:;ıatının k~liam.lmas:. 



İran' da Jle:ıi bankala:r::.n ku:rulması için. he:rI1angi 
bi:r ht.kü.ki yasaklamalar ol:naması, aynca Bank Milli ve yaba;-;.c::. 
bankala:rın (Ba:ık Şahenşahi. Osmanlı Bankası ve İran-Rus 

Ba~kası) bütün geiişmeledne rağmen İkinci Dünya Savaşı: nın 
sonuna kadar ülkede han: rn sermayesiyle özel sektör olarak 
in::rulan herhangi bir banka yoktu. Böylece ülkede bankacılık 

faaliyetleri sadece bankaların aracılığıyla yapılıyordu. 

1849 yılının Temm:.:ız ayında Bank Bernameh (Program) . . 
Ruruımuş=- daha 
şirketi ola:rak 

sonra 
kurulan 

ticaret 
Bank 

kanunlarına göre 
Ba.zargan.i (Ticaret) 

bir, anonim 
İran :ın ilk 

özel bankası ünvanını elde etmiştir. Bu bankanrn kurulması 

ister İran 7 ın 
ortaklaşa olsun 
1952 1 den 1973 1 e 

se:rmayesiJrle~ ister 
diğer oankalf)rın 

kadar özel veya 
ku:rula;:1 bankaların sayısı giderek 

yabancı sermaye ile veya 
kuruimasına yol nç:111ştır ~ 

ortaklaşa (yabancı kaynaklı) 

artmış, öyle ki bu dör.emde 
kı..uuian 19 bankadan sadece üçü. (sanayi k:redisi, İran sigortası, 
işçilerin :refahı i kamu bankası, bi:r tanesi devletle ortaklaşa 

k~:ru lan banka İran: ın Dış Ticaret Bankası) yedisi özel ba;ıka ~ 

ge:rıs:. özei sektörün o:rtak se:r:nayesi ile ku:rulmuşt~r" 

Özei sektörde bankaların ku:rı::.luş şeklini 

olursak ekoncmini:1 ve bankacıiığın J11zl1 büyümesinden 
istikrarsızlığı kolaylıkla görebiliriz. 

inceleyecek 
kaynaklanan 

197\P 1i J.r:.lla:rın. başından itiba.Te:1 başlayan petrol 
geli:rlerinin a:rtışı bu ist:ikrars:.zlığı daha da arttırmıştır,. 

Öyle ki, kısa sü:rede, yani 1972: den. 1S7ô: e kadar . ülkede bankala
rın sayısı 26 1 dan 36 ı ya yükselip bankala:r:m şubeleri de 6980: den 
8275 ı e ulaşmıştır. Bu bankalann k:ı:ruluş niteliklerini incelersek, 
çoğu~lu.kla ülkenin bir kaç zengin ve sermayedarları:: tarafından 

ortaya ç1kt1ğ1n1 ,re genellikle bü:,.ıük tica:ri ~te sanayi ku:rul:.:şiar2n 

sai1ipleri cld':Jkiar1:ı1 görebiliriz.. Cnlar1n amacı da bankalarla 
ve sanayi b

. . • . 
1:rımıerı arasında bir ' . ma.ı.: ilişki doğrusal 

çaplı kredi 
bankalann 

ku::rmaktı:r. Böylece ban.kac::.hğ::.r. geniş 

kolayca yararlanabilirler.. Ancakr 'bu 
ve etkiii bir y·önetim eksikliğinden dolayı bCyük 

sağlayabilmek 

sisteminden 
tec:rü besizliği 
ve deneyimli 
için me:::-kez barı.kala:rla :rekabet etmeyerek fon 

bankası 

başvı..::rmak 

veya borç ve:re~ uluslara:rası fina::-2s kuruluşlarına 

••-ı • 
çaKmesıne 

için yani 

zorunda. kalmışlar. Bütün bu 
sebep olmuştur. Durumu daha 
hıziı ve aşırı büyüme, yabancı 

olaylar da onlann 
iyi kavrayabilmek 
kaynakl:ı. ve özel 
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sektörün sermayesi ve 
duruma hakim olr:1as;. :-
ma.sını 

kredileri 
ve sonunda 

baium:ndan 

kazançlar:.. ülkenia bankacılık sisteminde 
bankacılık şebekesinin. Tahran: da yoğur:laş

ba;:kalarrn faaliyetleri özellikle verilen 
üretim dışı alanlarında yoğunlaşr:1asın1 

anlayabilmek 
olabilir. 

için gö:rü;ıtünün :incelenmesi yeteı-li 

1978 . . y:a::.naa 36 b.:ınl-rn:-nn sekizini kamu bankası (bütün 
bankac::.lık sisteminin % 56. 2 sermayesi.ne sahiptir). Bir tanesi 
devletle 
kalan 

ortaklaşa kuruları 

26 1 s1n1n yarısını da 
ba:1kar 

özel 
biri yabancı banka, geri 

sektörle ortaklaşa kurulan 
bankalar oluşturuyordu. Özel sektö:r ile ortaklaşa kurulan 
bankalann sermayesinde de % 4{r::. yabancı sermayeden oluşmuştu. 
Aynı yılda 6275 tane ba.1kac1iık bi:rimi üikede faaliyet gösteriyordu. 
Bu bl·-r1·:""',.,1'er1·n ~o ~~':c:• -ah ... ..,:,.., ~'"" ~ ??_o:,~ ,.::•v"".,,. '\,.~.1~"'""''1,.'•·;•., - ·- •• ~ ... ,,,,... .ı .... a .. O.!ıi. ~ ·~ ıı ,,.,., - v - ulgv.ı. L,,, 6'-'· ..• .ıı ="" 

merkezinde çalışrr-dktayd.,·Bankac::.l1k hirim19:rinin % 95:i .ticari bw.,kaJl;lra 
ve yaln:ı.7. 1. ?i'i ihti,;;;-ıs bankaiarn yar:J RP-hirı. tanın~ ziraat geli.şnele:riyle 
uğraşa., ba."1kalara aitti (7). 

1.i., İslami Dev.rirninden. Ön~e B:anka.cıhk Kamım.lan Uil 
•n2"' · · · B • "r••·· -ı- • • • ,. .... v.. • ıo ... 1-1 'aeKı anK 1vı1111 ıra.n · ın KU:rıuş t.Uzugu gene1 

banka.c1l1k faaliyetlerinin denetimi için ;rete:-siz olup 
bu bankanın faaliyetlerini 1~aps1yordu~ Halbuki bütün 

olarak 
sadece 

iktisadi 
\re ticari gelişmelerine özellikle ülkenin ys:rli ve 3tabanc1 bankalar1n 
faaliyet alaniar::.nın gen.işlenmesine rağ:nen ıs46 yılına kada:r 
ülkıe~i~ finans kı::ruluşla.:r1n1 kontrol alt1aa. tutabilecek ve onla.r1:1 
temel yapısına şekil verecek he:rhangi b:i:r özel kanun uygulan~a
mıştır. Ancak ILDünya Savaşından sonra bankacıl::.k işlemlerinin 

artması ve bu konuda daha fazla gelişme gö:rünce devlet bankacıhğ ın 
denetimi için 1946' dan itibaren yeni kanunların düzenlenmesine 
başlamıştır. 

.A:ra1ık 1845 yılında banl'\a.lar1n denetlenmesi için 
devlet tarafrndan kabul edilen. ilk kararnameye göre bütü:1 
bankalar vadesiz mevduat % 15 ı ini ve vadeli r.ıevduat::.n % 

faiz al:nadan Bank Milli ı deki .. ~ 

oze.1. hesapla::-rna yat::.rmak 
zorunda kı.üm::.şlardı:r. Mevdu.atın 

her 15 günde bir düzeltmesi 
vade du:r:ımuna göre bu hesa.pla:rı 

ge:reki:r.. Me"'.'lduatın yatırması ve 
düzeltmesi konusunda i1erhangi bir gecikme sonucu Bank Milli 

(7) 1979 Yılın Ef..cmcmik l?aporu, lran 1rn Merkez Bankası: s.91 

(8) JViAACfiEDi A.: GOLR1Z H.: r~%ra ve Banka tı: İran 'ın Nerkez Bankası Yay. 
Tahran 1989: s.180-189 
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lran: :m resmi faizinden % 3 tutanna kadar daha faz] a bir faiz 
iAe ceza o]a.rak aynı bankaya demek zcrundad~rla.:r,, Bu ka:-a:r~ame 
banka] arın kredi. faaliyeti erinde devletin denetimin özenik:ie ü1 ke
nrn mali kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanılması için 
devletin ilk adımrnı göster:-::1ektedir. Bu kararnameye gö:re mevduat 
oranla.rır!daki herhangi bir değişiklik Bank Milli~ :ıin önerisi "'Ve 

Bakanlar Kurulu. 1 nı...n onayı ile gerçekleştirecektir. Ancak bu konu
da.ki esas değişiklikler ne }"azık para ve bankacıl::.k k.anu;1unun 
yürürlüğe girmesine kadar ( HHW; gerçekleşmemişti:-. 

Bank Milli İran 1S48 yılında ülkenin ilk bankacılık ka;ıun 

tasarısını düzenlemiş ve Maliye Bakanl:ı.ğ1 'na sunmuş, ama bu ka
mm tasarısından önce aynı yılın Mart ayında yabancı bankaları 

denetleyen ve bu bankalarda çeşitli kişi. ve ku:r:.üuşlann mevduat 
du:ruw.Jnu kontrol eden diğer bi:r ka:rar;-1ame kabul ed:i.lmiştir.. Bu 
ka:rarnameye gö:re mevduat ka:rş::.hk oranlar::.yla ilgili Aralık 1946 
yıhmn kararnamesinde belirtilen şartlar da bu tarihten itibaren 
yalmz İran ı daki bankalar::. kapsayacak, yabanc::. bankalar için 
yeni kararlar daha sonra bildi:rilecektir. Nisan 1949 yılından 

itiba:ren yabancı bankaJ.ar1n mevduat kaynaklarında~ en az- % 55 '.i 
faizsiz 'Jla:rak Bank Milli İran: a yat:ı.r:na zoru:ıluğu başlamıştı:r. 
Bu kararnamenin diğer özelliğine göre yabarı.c: bankalar kendi 
özsermayesi ,re tasa:r::-ufla:rın: Ba:ı.k Milli !ran: 1:1 beli:rlediği 
türünden bu ba.nka:va dev~ederek i{arşılığ~~da o .dövizin :resmi 
tına göre İran riyali almak zorunda kaldıla:r. Ba~k Milli 

döviz 
fiya-

... 
ı:ra:: 

da karşılıklı olarak yabancı Da.nkalar::.n serma:~e kaybı ~ve:"a fesih 
olma durumunda alınan ö.ö·\rizin ai1nd1ğ1 gühün :resrr:i fiyatından 

riyal karş:;.l::.ğında satmas:.nı kabul etmiştir .. 

Parlamento~ ~un 
Böylece ülkede 

ha.n: ın ilk bankacılık kanunu 1955 yıiı~da 
ortak komisyonlarından geçerek 
ilk defa bankala:rı:1 faaliyetleTi ve 

'il.... .. J'. .. 

eaıım2ş t:ır" 

kur1:lmas1na 
ilişkin özel bi:r kanun yürürlüğe girmiştir" Bu kanuniara göre 
yeni bir komisyon olan bankalar: denetie3ren hey"eti ba:1kala:r1n 
kredi işlemi.eri ~ve diğer faaJ.iyetle:ri:1i kontrol ediyordu" Örneğin 
bankan:.n ituruluşu.r sonra. kapatılmas1!l üii{e~in para ve kredi poli
tikasının. uygulanmasını ctö~viz işlemlerinin 3lapılr:1a izni ve müş-;:eri

le:rle banka arasındaki ilişkil~~ini düzenleyen 3rönetmelikleritii ha
z1:rla.mas1 da bu heyetin görevle:ri arasında yer almaktadır._ Özet 
ola:rak bu kanun 5 bölümden cl:ışma.ktayd1. BölühJler s1:ra.s1yla:ı 

bar!kaların .ecur-;J.ılliaS:.rı yerli ve yaba:ıcı bankaların. s~:rmayesi ve 
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tasarrufu, yasak işlaTJeri ve öz kaynaklarıyla berabey belirtiiea bunkaların 
faaliyet alanı, bankaları denetleyen heyet, bankacılık kaı.ıu.ilarına uyg11ı, 

olarak denetim kurallarının yapılrr:ası ve onlara uyu.ı~ sağlayarak çalışmsı,ban
kaların fesih olTTB.sına ilişkin kuralları ve diğer kon~lardır. AncP....k bu 
kanun tasarısı kabul edildikten scnra gerek ülkenin hızlı ekonaılik değişikliği 

bakımındaı.A, gerekse Bank Wtllli:nin diğer barıkalar ile olan ilişkisi bakı:mndan 
devlet yeni bir kanu.,u..~ düzenlen.-resir.e i35S:da başla.T~Ş. ve daha sonra 
Meclisi Şurai rl.ıiili =ye Sw"1ffiJŞ. Bu karnı,~ ta.sansı her bakırrrlan diğe:- kanunlardan 
daha rrükemnal sayılıyordu. E-aı'1.kacılığın geael kuralları yanında, ülkenin 
para politikası ve fran'ın rlPvrkez Bankasının kurulmasını da kapsıyordu. 
Bu kan1.h'1 tasarısı Zô rlayıs 1960 tarihinde ülkeain pa:ra ve bankacılık karı.unu 

cla:rak pelarr.e::ı.tonUı:"1 ortak krnrJ syonlarından geçerek beş seaelik bir deneme 
için devlete b:ildimıişt:ira Bu ka..11ı.ın 9 teı-.m...z 1972 1ye kadar uygu.1a.'1.ı-nı.ş 

ve o tarihten itibaren yeni bi:r para ve bankacılık, k&"1t4"1U yürürlüğe ginniştir 

ki, bu ka.'1umlı-ı bir bölü.w".J. hal~ uygu.la..'1.ı"TIB.ktadı:-. 

İslami Devrim zafere ulaşınca Şubat 1978 1den sonra ülkenin ba..'1.ka
cılık sistar;ri üzerinde bir değişiklik k~;ınılrraz olrruştu. Çünkü, aşırı 

büyüyen bir ba.7kacıi::.k sistem.i ve özeliikle yerli ve yaba.'1cı serrrayedarların 

el inde oia.'1 bu si st e.-n devrimin arraç:ı.arı ve ülkenin yeni ekonornik düzeni 
ile ters düşüyordu.. Ayrıca, 

duyulan güvensizlik 
d.e,trim öncesinin 

devi eti bu dururr-.;l 
org&-:ı elan devrim 

SC."1 ayla:r::.nda .,. "I .,, 11 

na.;1.ır.acı .ı. lK 
. , . s1 s~err.J.ne 

.Bu durJı.'1ria ülkenin yasarra 
düzel t~k için zorluy0:rdu .. 
şu=as1 Z6 Wayıs 1S79:da 

:yeai bir kan"Uı."'1 di.lzenleyerek ülkeD.ir,. ba.'1.kac::.l~k sistarJni r;tllli 
Bu kanu.ııa göre 28 banka, 1~ finans ku:rul~şu ve 2 yatırım yirketi 
rmş ve bu kururrJ.a.rın rrJlkiyeti devlete de~l:reriilrrrrşti. 28 
yabancıların ortak se:::-rrayesiyle ku.rulrınş, 15 bru'1.ka da İ:ran · :;.;ı 
ait olrraktayd.2.. Bu ka."'1~t.da belirtildiği gibi baı"1kala:rın 

nedealeri sırasıyla: 

;ni 11 il eşti :ri 1-
bar.kadaı.ıı 13 r ü 
özel sektöm"1e 

.... "!I ..... ./1,. 

mJ.l1118Şt l :rrn8 

1) BP..Jıkala.:rın gelir tahsii ycliar1 ve yasadışı vcllardan bunları d:ı.şa:nya 
" 

t r&'1.sf er et:11Ssi ~ 

2) Ülke eko.."1cır.isinde ban.kalann terr:sl :rolü ve ülke ekonrnı:isiyle ba."1kalann 
doğal ilişkisi, 

3) Devlete karşı borçlu 
4 '> Ü" . . ' . l ıKenın oanı:.aıarıy a 
5 ;Baı'1kalan~ faaliyet 

si st e:rine . ' ç ev ı rrr:eı< .. 

olup onun denetle!lt11esine ihtiyaçları vardıT .. 
diğeT k~r~'""Plar:n faaliyetlerini dsngelOO?ek, 
sistm1ini idari ve kazaçları bak!;111.ndan 

1 ~ 5" 1" Bank:&cılık Sisteminin Temsi Org anlar-1 

i sl a.-:ü 

yönet i:-n.i de eski 
t&-nel crganlarında 

Bankaların milliieştirilmesi sonucu rrülkiyeti ve 
yöneticilerinden alı~'7!1Ş, böylece bar.kacılık siste:ninin 

de. Ğtis.7li değişiklikler- yapılTIRsı gerekiyordu~ At'"1rak 
bankaiaT1n yöneti~ için düzenlenen kanını tasarısı 2S Eylül 1973 yılında İsiarrJ 

Devrim Şurasında kab~l edili~ce bankaların temel orgarları aşağıdaki gibi olmuştur. 
1) B,--~~kalar Ge~el Kurulur 2) Baı.-ıkala= Yüksek·Şurasır 

3) Ba~an.rn Y föetim Kurul ı..:; 4) Bankaı-ırn Gen.el M1dürü 
5) Bru"1kru~ın M.ifettişleri 

:i. 5. 2. Ba.'1k&iar Gmei Kuruit.:: 
Ba.nkala:r Genel Kurulu Ekoncmi ve Waliye Bak.&"11 ~ Sana.y .. i 

ve iı'ederı. Baka."11, Ticaret Bakarn r Tanın ve Köyişleri Baka.7.ı r N'.ıesken ve Şehircilik 
Bakanı, enf ar.rasyon Bakanı, Bütçe ve Pla.ı"1lama Kururru :m.ı,"1 Genel Mldürlüğü 1nden 
oluşra.ktad1:r~ Bankala!' Genel Kurt.;lu Başk~ıi1ğ1~"1.1 Ek°'-"1orni ve Miliye Bakfu"11 
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ı.... "' ,, " .... "' ..... • ı yapar, uazır 01rram.g1 zanruuaraa ııcare 
Bu kurul noı.,al ve olağanüstü dur~-marda 

Bakanı bu görevi üstlenecektir. 
oluşacaktı:r ~ 

Bankalar Getiel Kurulu~nun göTevleri aşağ1daki gibidir~ 

i) Bütün bankaiarır! 3l:ll1k :raporla:r1n1 dinlemek bilançolarını 

incelemek, geçen mali yılı:ı kar zarar hesaplarını yapmak va:rl:ı.kla:rı 

ve yükümlülükle:rin.i gözde.:. geçi:rmek bütün y11l1k hesaplannı ince
leyerek bilanço ve bütçesini kabul etmek, 

Z) Her bankanın. tasarruflarını inceleyerek ka:ra:r vermek ve 
kar payının kaln.:lu, 

3) Bankalar Yüksek 
kurulun tı s,c,;rn~k ~ 

Şurasının 
.. ..,, . 
oner1ıe:r1n.e gö:re bankalar 

ıı' .... .• . • ' t , . . f. 
~ J 11g:ı.ıı oaKanın · e.ı:--ıı ıne göre ihtisas bankaların genel 

yöneti.-n 

müdür-
le:rini seçmek ve yine Ticaret Bakanın teklifi ve Bankalar Yüksek 
Ş~rasrn:rn onay~yla tica:ret bankaların genel müdürlerini seçmek, 

5) Genel .Müdürleri ve Bankaların Yönetim Kurulu Uyele:ri Eko
nomı ve maliye Bakanhğır:.1n onayı ile atanacak ve onlara bildiri
lecektir. 

6) He:r ba~ka.mn müfettişlerini seçmek 

7) Her bankan::.~ tüzüğün1 onaylamak 

onaylamak 

9) Ba.nka.ları:a Yüksek Şurası tarafından Bankaia.r Genel Kurulu' :ı.a 
teklif 
vermek; 

edilen hert'"langi b ;..,.. 
JU. lıanka.cıh.k işlemleri haki'.ında. karar 

Ba:1kalar Genel Kt:rulu enun, olağan otu:rumla:ri yılda e:18.z 
bir defa Temmuz' ı:n ortasına kada:r ge:rçekleşecektir ~ Herl1a.ngi bir 
bankamn tüzük değişikliğir sermaye artış::. veya azalışı, kuruluş 

fesh etmek veya bankalar~n bi:rleştirmesi de bu ku.ruiun olağanüstü 
görevleri arasında ye:r almaktadır~ 

Bankalar Yüksek Şu:r§.sı da sekiz üyeden o1~şmuştur. 

1) İra~ İslam Cumhuriyet I frı. Merkez Bank as: Genel Müdürü 
2) Bar:k Milli İran :ın Genel Müdürü. 
3) Ek0:1omi ve Maliye Bakanl1ğ1nda.:1 bir temsilci 
4) Bütçe 1re Palanlama. Bakanlığında~ bi:r temsilci 
5) Mesken ve Şehircilik Bakanlığı:ıdarı bir temsilci 
6) Tan.:ı ve Köyişle:ri Baka::1lığrndan bi:r. temsilci 
7) Tica.Tet rı .. ... .... . .. ..ı • .!'. • .. • .öaK,H1..c.g1naan m.:r ı:emsı.ı.c::. 

6) Sanayi ve Maden Bakanlığından bir temsilci-. 
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Bankalar Yüksek Şurası I nın başkanhğını Merkez Bankası I n::.n 
Genel Müdürü yapa:-~ Me:rkez Ba~kası ·ve Bank Milli' nin genel müdür
leri dışında diğer kişilerin üyelik süresi iki yıldlI. Şuranın otu
ru;;ılan he:r hafta.da en az bi:r defa şura başkanı veya en az üç 
üyenin isteği üzerine oluşacaktır. Bankalar Yüksek Şu:ras:mrn görev
lerini ve sorumluluklannı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

1) Genel k-:.1:ruhma bankaların yönetim kurulu için üye ö:rnrmek. 

21 Bankala:nn genel mi:dürlerini seçmek için danışarak açıkla:nada 
lıulunmak. 

3} Bankalann faaliyetlerini dengelemek. 

4) Bankacıllğrn istihdam, mali, idari ve çal::.ş:na yönetmelikle
rini düzenleyerek genel kurul:.m onayına sunmak. 

5 l Genel kurulun onaylanması için büt,:1 n bankaların bütçesini 
incelemek. 

6) Genel kurulun onaylanması 
. ~ . 

YH.t.l.K 

için bütün 'bankaların bi:ianço 
:raporla:rı i1a.kk1nda açıkla.mala:rda 

7} He:r bankanın se:rmaye a:rtış:ı. veya azalışı içi:;. açıkla:-:ıada 

bulunmak. 

8) Bankacıl::.k faali.yıatle:ri hakkında bi:i.gi topi;rn;,k ve yü1,sek 
şurasına verilen he:r bank.,1.tii.n yönetim ku:rulunun :rapo:rlar::.nı 

incelemek,. 

"') u· .• • • • • 
iJ ıt.e :ı.çınae veya dışında herhangi bir banka;::ın şube aç:lması 

veya kapat2lmas1 içi:ı genel pclitika. düzenlerr:ek,. 

lOJ Her bankamn tüzük değişikliği için açıkiamada buh.mmak. 

11) Bankaların ikıisadir :ida:ri, k:redf poi.itikala:n ve bankacılık 
faali3ı1etleri ile ilgili diğer ko;1uia:rda ka.:rar ve:rmek. 

12) Bankaların 7;rönetimiı:de yarat.:c1l1k vs çalışma. h:rs13via halk 
ve ülke ekor:o:-nisin.e hizmet ede:rek islamın ku:rallar::.na göre 
ülkenin ;nilii geli:rir!i arttırmak~ 

1. S., 5., Bankalann Bfrleşıi:riimesi 

Bankalann millileştirme ka:-ıunundan sonra 
özel bankalan:1 mi:1kiyeı hakk::. da devletin eline geçti. Ancak bu. 
kanunda tekbaşrna bankacılık sisteminin gelişmesi ve ulü.sal ekono
mik hedefle:riyle birlikte uyum sağlamas::. için. yeterli değildi. Bu 
nedenle bankac::.lık kaiı.:..:.mmda düşünüldüğü gibi bankaları;;-: birleş

tirilmesine başvurulmuştuı-,, 



Bankalar::.n birleştirilme nedenlerini özetle aşağıdaki gibi 
sı:r alaya. biliriz; 

1) İdari ve personel maliyetlerinin artışı, 

2) İnsan gücü ve mali ka.ynakla:rrnrn israfı, 

3) Bazı bankalarında aşı:rı karl::.hk gö:rülmesi, 

4} Bazı bankalarında finans açığı gö:rülmesi ve kapatmak içüı 

yüksek bir maliyet ile dış borçların alınmasına başvurmak~ 
5) Para ve kredi politikalarının uygulanması s:ı.:ras:mda banka 

bi:::-imlerinin say::.sı fazla olduğundan ve uyum içinde oima
dıkia:n için meydana gelen sorunlar, 

Bankalar genel kurulu ve yukarıdaki nedenlerden dolayı 

Ocak 1978 yıi::.ndaki kararıyla S6 bankadan oluşan bankac;.1::.k şebe
kesini aşağıdaki gibi yaniden organize etmiştir (9). 

/ft.. Tfoa::-ıaı Banka.lan 

1) Bank Milli İran 
2; Bank Sepeh (Ordu) 
3} İşçilerin Refah. Bar:.kas:ı. 
4) i:ran 1 1~ İh.:racat Ba-:-1kas1: tfügesirı.ia 

. . . 
ge.11şmes1~ 

i<ozista n ve Azerbaycan bankalarından oluşa;:;; bu banka daha s-::m:::-a 
il ba:ıkası olarak her Ede o ilin adım ala:::-ak faaliyetle:rini sür
ôürmüştü:r. Bu bankanın. kurulmasın.da amaç ma1:i kaynakların::. be
lirli bir noktada yoğunlaşmaması ve he:r ilin özei ihtiyaçlarını 

gide:rmektedir,. 

5) Ticaret Bankası: Bu banka İngiliz-İ:ran Bankası r 
kredisi, İran ve 0:rtadoğ~, Ho11a:-ıda ve İran ticareti, İran 

• ... • 1· • ... u· · · Sanay::. ı:ran!' Şehrıyar~ · :ranıyan:ı ış !' ıusıa.rara.s:ı ıran V"e 
ba;ıkaiarrndan. oluşmuştur. 

Şehir:

Ja.por. 

6) Bank Mellat: Bl! bankada Tahran, iran-Arap, Da:ryuş, 

Pars, i:ran' ın 
(H ~ .;. 

l umran J :' .ı.:ra.n 

Ya:rd:mlaşma ve 
Sigortası, 

... . 
ıran' ::.n 

Dayamşma Kredileri, Bayrndırlık 

Dış ticareti, Ulusla:ra:ras::. İran 
ve Eğitir:ıciler bankala:rında.n oluşmuştu:r ~ 

1) Sanayi ve Maden Bank as::.: Bu bankada sar:ayi kredisi, 
han' 1:1 Sanayi ve Made:1 Gelişmesi, !ran ı:rn Yat::.r::.m ve Kalkınması, 
1ran Banicalannrn Yat::.nmcılık Şüketi, Madenler Sand::.ğı, Sanayi 
Tazminat Sandığı gibi kı..:ruluşlan;ı bi:rleşıi:rilmesi ile ;neyda~a gel
miştir. 

(9i Rb7AGHY İbrahim; tıJran El-ı.ono.r;;isi rı: Ney Yay.: Tahran 1988,, s.226. 



Rehni 
2) Mesken Bankası: Bu banka da Yapı Bar2kası ve 

Bankası gibi iki banka ~ve ülke:ıin 16 tane ir:.şaat 

.;. . 

.ı:ran, ın 

üzerine 
yatırım yapan ve e~lak kredisiyle uğraşan şirketlerin birleşmesi 

ile me3'1dana gelmiştir,, 

3) ZiTaat Bankası: Bu banka Ziraat kooperatif bankası, 

ziraat kalkınma bankası ve tarım bakanlığrna bağlı bütün kredi 
kuruluşlarının birleştirilmesi ile kurulmuştur. 

Ülkenin bankac::.l::.k şebekesini bi:rleşti:rme olayından son:ra 
incelersek, ülkenin banka sayısı (Merkez Bankası Hariç) 1978 yıhnın 
sonuna kadar 36 banka olduğunu, daha sonra 6 ti.cari ve 3 ihtisas 
bankası, yani toplam 9 bankaya düştüğünü görürüz. 

1979 1 un Şubat ayından :tibaren İran ı daki bütün yabancı 
bankalann temsilcileri ve şubeleri kapatılarak ülke dışına çıkar

tılan veya doğru.dan kaçırılan sermayenin son yolları da kesilmiş 

bulunuyor. Böylece bankaların millileştirilmesi ve merkezileşmesi 

ile beraber yabancı bankalara olan bağımlılık da kesilmiş olup, 
bağımsız bir bankac::.l:ı.k sistemiyle ekonomik bağımsızlığa bi:r adım 

daha at:üm:ı.şt::.r. Bankacılık sistemindeki bu yeniliklerin sonucu 
1978 yılında ülkeain 8275 tane banka birimi 1984 yıl:a:.da 6695 bi:ri
me düşmüş. Bu :rakamdan % 24. ô: i yar:.i 1662 biri;-;;de ülke~in 'ban
kacılık sisteminde çalışan t:1.:: personelin yani 74003 kişiden yüzde 
4 '1-ı' · • ı''nn , . .,,_ ~K· -ah .., 'K •, t ... ,.,. ' • ... ..l✓, .. ·s1:!1 e 11 ue t.Ut.arc. ı ra.n·ua çaıA.ş·ı.1.mnııtca.n;A .. 

Bankacılık sisteminin birleştirilmesinden. beklenen SGnuçla:r:: 
özet olaTa.k aşağıdaki gibi s1:ralayabaliriz; 

1) Para ve k:redi politikalarrnrn uygulanması sırasında çeşitli 

kolaylıklar sağlayarak daha dikkatli bi:r şekilde uygulan::.
ş1n1 denetlemek., 

2) Ha ks::.z rekabeti önl e:ııek. 

3) İdari mali:vetle:ri düşü:re:rek Bmek ve mali kaynaklarında 
tasarruf )'apmak: 

~) Bütün bankalarda sns;ı·al :refahı ve istihdam p:rcjele:rini;ı 

uygulanmasına imkan ve:rrr:ek ve bütü::: çalışanlara eşit 

davranmak~ 

Gelişmiş?' dengeli v·e mcncton bir muhasebecilik \Ve idari 
anlayı§:ma imi:--an ve:rmek, 

6) Mali kaynaklarını geiiştirerek bankanın ht:kuk: durumunu 
sağlarr:laşt1:-mak ~ 

7) Bankacılık bilimi ile ilgili bi:r araştırma merkezinin açılma
sı ve bankacılık sistemi için gerekli olan eğitilmiş e1eman
la:r2 bankacılık eğitim me:rkezi~de gelişti:rmek" 



Bru"1k r/J.11 i 
İrarı 

Barik Meliet 

Ticaret 

Ba."1k Sepeh 

ihr.Ban.k. 

İşçilerin 
Refah Bank. 

Bank Mesken 

Sr-ıı.ayi ve 
İ<Rden Bank. 

Ziraat 
Bankas:ı. 

İl Bmikası 

TOPLAM 

Ülke Dışında 
Tenısil ci ve 
Şu.be Sayısı 

25 

2 

2 

6 

23 

o 

o 

58 

21 

Glke Dışında Ulke İçinde 
Personel ve D1 şında 
Sayısı Birim Say1s1 

63 1615 

791 

3 707 

18 636 

26 581 

o 96 

G 316 

o 1 

G 261 

Ü 1565 

i14 6581 

Ulke İçinde ve 
Dı şı;ıda Toplaı'TI 

Personel Sayısı 

18086 

11647 

9271 

7230 

5328 

.i6Hl 

269S 

582 

4503 

8231 

69189 

Tabfo 1 - Mart 3.962: ye kadar han 'rn. Bankacılık Sisteminin Şubeler 
ve Personel Dağılımı (tv1erkez Bani<a.sı ha:riç) 

Kaynak: İran=ın Merkez Bankası. Yıllık Raporu, 1982. 

L 5,, 4 ~ 1 ~ İ:r an' da Bankacıhk Sfatıaminir.:. Amaç ıra 
Gö:re-N·l,sri 

Madde 1 - Bankacılık Siste:-nini:: Amacı 
a) Pa:ra ve kredi politikala:rıni islam2n kuralla:rına 

göre düzenleyerek sağlıklı bir para ve kredi sisteminin akışı ile ülke 
ekonomisini;ı sağlıklı bfiyümesi;ı.i sağlamak_. 

b) Devletin a~a.çla.:rı,. prcgrar;;ia:rı ve politikaların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda ça.iışr:1ak !" 



c) Genel yardımlaşma ve iyi.niyet bo:rçlann:ın geliştirilmesi 

ıçın çeşitli kolaylıklar göstererek halkın elindeki mevduat, tasarruf, 
vadeli mevduat ve diğer likiditelerin bankalara ai:7-tar::.lmas::.m sağla

mak~ böylece yeni yatırımların ve iş imkanlarının ya:ratılması ve 
anayasanın 43. maddesinin uygulanmasına imkan verilecektir. 

d) Paranın değerini korumak, ödemeler bilançosunu den
geli tutmak ve ticari ilişkilerinde kolaylıklar sağlamak. 

e) Kan.una göre bankaiara de·v:rediien geli:r-gider ~ anlaş

maıar, ticari iiişkiler ve diğer bankacılık hizmetlerinde kolaylıklar 

sağlamak. 

Madde 2- Bankacılık Sisteminin Görevleri 

a) Kan.unlara gö:::-e ülkeni;ı rayiç k~ğ::.t ve metal parala
rın çıkartması. 

b) Kanunlara göre para ve kredi akışım düzehleyip 
kontrol ederek yönlendirmesi. 

c) Kanunlara göre bankacılığın tüm dö .. ,ıriz ve riyal işle::t

lerini yapmak ve devletin bütihı döviz yükümlülükleri karşısında 

cdenmesi için kefil olmak. 

d) Altrn ve deviz işlemlerini, har! ı da rayiç olan para 
ve döviz giriş ve çıkışını deneı:temek ve kanunl~ra göre bu i<onu
larda y5ne.tm~;.fk:n.~· düzenlemek: 

ile ilgili 
e) Kanunıara gö:re menk11l kıy:netler ve hisse senetleri 

yapmak. 

O Kanunlara göre para ve kredi politik alan ı..::.ygülamak. 

g) devletin ekonomik programında bankacılığın işlemle

riyle ilgili ola:ı para-kTedi sistemi:ıin vasıtasıyla l.ıyg'!..llanacak işlem-

l ,o.,-.:~ 
v.ı. Jl..1:.Jı. yapılması. 

h) Çeşitli ca:ri ve tasar:r:;f hesapıan~ın. vadeli mevduat 
hesaplarının açılması ve ka~:ma göre hu hesaplarla belgeler 
"I·· ... .. a.uzen.1emeK ~ 

i) kanuna gö:re uygun fa.isiz borç ve kredi verii:nesL 

j1 Anayasanın 43. maadesrne göre tüzel koape:ratifiere 
borç, kredi ve diğe:r bankacılık hizmstlerini:ı. tam~r.-:ası. 

k) altın ve gümüş işlemlerinin yapılması~ ülkeni:.1 altır: 

ve döviz kaynaklarını koru:nak ve kanu:1a üygun ola:rak .... J!, ~ yonecmeK .. 

l) Uluslara.Tası finar.sal k-:.ı:ruluşlarrn ya da bunlara 
bağlı olan veya benzer ku:ruluşların mevduatlarını r.,...,,,. • "" ., ' 

u-uyaı o.ı.a:raKJ 

kanuna göre korumak. 



m) Devlet ile diğe:::- ülkeler arasında yapılan maddi. 
ticari ve t:ransit anlaşmalar:ı.nda kar.:.mlara uygun olarak ödemeler 
anlaş;-;ıası yapmak. 

n) Ge:rçek ve tüzel kişilerin altrn, gümüş, değerli eşya 

ve menk~l kıymetler ve cieğsrli senetleri emanet olarak alıp sakla:-:1ak 
ve emanet kasalar::. kira vermek. 

o) Müşterileri için riyal ve döviz olarak kefalet senedi
nin çıkartmas;, onaylanması veya kabul edilmesi. 

p) Vek~let ve vesayet hizmetlerini kanuna göre yap:nak. 

Madde 3- Bankalar aşağıdaki adlar altında mevd-:.ıat kabul 
edebilirler; 

A~ Ödünç Verme Mevduatı 

1) Cari Hesap 

2) Tasarruf Hesabı 

Madde 4- Bar!kalar asıl mevduat tutarınln geri verilmesi;]i , 
onun türüne göre taahhüt edip sigortala:tabilirle:r_, · 

t"1a.dde 5- Madde 3 ' te bel.5.rtiien işlemle:rinde:1 elde edilen 
kaza:-ıç anlaşma;:11::1 temeline göre bir yandan vadeli yatının mevdua
tın tı;tan ve vadesiyle orant:ı.lı olarak, diğe:r yanda°' banka kay:ıak
lanm~ payım d.a kullaP.. :ı.lan miktar ve süresini gözönüne alarak 
bunlara orantılı oiarak aralarında bölünecerttir. 

Madde 6- Ba::ıkalar :nevduatia:nn çekmesi ve güçlendirilmesi 
ıç::.n çeşitli teşviki yolla:-a başvura:rak :-nevduat sahiplerine aşağıdaki 
hi zmetleri sağlaya.bilirler; 

a) Ödünç verme mevduatla:rında değişik ödüller :-ıakit 

veya çeşitli :nallar şeklinde ve:::-ilebili:r. 

b) Me~lduat sa.hiple:ri servis ücreti r- vekalet üc:::-eti veya 
komisyo~ ödemekten muaf tutuiabilir veya baz::. indirimler yapılabilir. 

c) aşağıdaki bölümde belirteceği;:niz gibi msvduat sahip
lerine bankalar füıcelik hai{k::. tanıması ge:reki:r {10). 

(10) fv'ıACHEDİ A., GOLR.tz H.; 11Para. ve Banka 11
, lran Merkez Ba.nkası yay.: 

s.230-235. 



L5.4.S. Bankafa.:rca Sağlanan Kol-E-yhklar 

Madde 7- Bankalar üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinin 
faaliyet alanların::. genişleteo.ilmek amacıyla çeşHli kolaylıklar sağla

yarak bu sektörler için gerekli olan yatırım veya kaynakla:nn bi:r 
bölümünü ortaklık yabyla temin edebilirler. 

Madde 8- Bankalar yapılandHma ve üret.irrıpian.lama p:rojele
rin.de doğrudan yatının yapabilirler. Bu tür yat:!.nm projeleri ilk 
önce bi::'." tasan olarak ülkenin Bütçe ve Planlama kurumu tarafında.: 

düzenle:1ip Mecl:isi-Şurai İslami ıye sunulacak, bunu meclis onaylaya
cak. Özellikle sözkonusu projeyi değerlendirirken zarar eden bir 
proje olmamalı. Aynca, bankalar zorunlu olma.yan tüketim mallarının 

üretimi için kesinlikle yatının yapamazla:r. 

Madde 9- Bankala:r devletin ticaret politikası çe:rçevesi:ı.de 

ticari il::.şkiieri.nin genişletilmesi için çeşitli kolaylıklar sağlayarak 

finansal kaynaklarım ,.:vı uda:raba (Maza:rebe) anlaşmalarrnrn vas::.tas::.y
la müşterileri özellikle tüzel koope:ratifie:re sunabili:rler. Bankala:r 
ithalat konularında özel sektörle Mudaraba ı ya giremezler. 

Madde 10- Bankala:r konut bi:rimle:rinin yapılmasında Mesken 
ve Şehi:rcilik Bak anığı ı mn vasıtasıyla taksitli satış veya mülkiyet 
devriyle sont:çianan ortaklık {Lea.sing) anlaşmalara. baş·vu:rabilirler~ 

r-'1adde 11- Bankalar sanayi, maden, tanm ve hizmet sektör-
1 . . f ' . t~ . .. . ,. t. 11 • .. • " -.. ~ ... 11 ,. ..... "' · e:r1n1;1 aaııye · ıe:rının genışıe 1.ımesı ıçln gere.Ken K01ay ııKiarı sag.ı.a-

ya:ral, müşterinin istegi ve kaO~lu üzerine menk~J.1 malların satın 

alınma.sır tükr1tirni veya b~ mai ya da mallaTın kullanılmasını: onı:.n 

istediği doğ:rultuda yapabilir ve daha sonra müşteriye taksitli olarak 
satabiiir. 

Madde 12- Barıkaiar sanayi, r:ıader1, tanın ve hizmet sektör
lerinin genişletilmesi için çeşitli koia.yl::.klar sağlaJlarak müşterinin 
isteği ve kab11lü üzeri:;.ıs çeşitli menkul ve gayrimenkul mallar:.~: 
mülkiyet devriyle sonuçla::1.an ortaklık {leasing) anlaşmas::.nı:ı vasıta

sıyla müşteriye devredebilir ·v·e;la kendisinin kulJ.anması için sat2n 
ahp leasir:g yoluyla müşteriye devredebilir. 

Madde 
sermaye:yi , . 

ı:emın 

13- Ba:ı.kalar u.:-et.ı□ yapan bi:rimle:rin. ge:reken. döne:r 
edebilmek amacıyla. aşağıdaki yollara başv:;:ra bilir,. 

a.) üretim birimleri için geTeken hammadde ve yed.ek 
pa:-çala:rı onun isteği üzerine satın alıp vez-esiye olarak müşte~iye 

devrede bili:r" 

b) a~J bi:rimle:ri:1 üreteceği mamull9rinden •• "' • ,.., .. 1 
.ı.ı.ı:u ı: oıan.ı.arı 

onla.Tın isteği üzerine önceden satına.iabilir- .. 



Madde 14- Bankaiar anayasanın 43, maddesine göre kendi 
kaynaklarından bir bölümünü ödünç verme, mevduat yoluyla isteye;:-1 
müşterilere ayırması gerekiyor, füt madd.eni.1 uygulama tüzüğü han 1 ı:-1 

Merkez Bankası tarafı:-ıdan düzenleyip Bakanlar Kurulu kararıyla 
geçerlidir, 

Madde 15- Bu ka::ıumm S, 11, 12, 13 ve 14, maddesinin 
~ygulanması içi:ı. yapılan anlaşmaian ülke kanunlarına uygun, yasal 
ve heme;ı. uygulanabilirlik özelliğine sahiptir. 

Madde 16- Bankalar üretim, ticaret ve 
gelişmesi için Ceale işlemlerine başvurabiiirler, 

.. • ,!. .. I!, •• • • • 

nızme ı: seK wr ıerının 

Madde 17- Mülkiyeti veya denetimi bunkalann elinde olan 
çiftlikler veya tarımsal arsalan üzerinde bankanın Muzarea ve Mesa
ğat hakkı vara.:;.:r,..., ayrıca gereken tohl;:-;-ı ve malzemeyi sağlayarak 

çiftçi!Brle Muzarea. ve Mesağa.t an.laşmas1na girebilir. 

Madde 16- han: ın Me:rkez Bankası devlete bağlı elan ve 
hisseleri :-ı yüzde yüzf; devletin elinde olmayan 
kanunun belirttiği gibi idare edip yönetecek.tir. 

Kamu 

Madde 19- Kısa vadeli (bir yıllık) 0la:::-ak veri.len krediler 
ve diğer kredi politikalar:.. veya yapıla~ başka. hizmetler İran: rn 
Merkez Bankası Gen.el Kuz-ulu~ nu:ı öne:risi ve Bakanlar Kurulu~ nun 
kara:r:yla düzenlenecektir.. 5 )7 :r..11::.k ve daha uzur: kredi politikaları 

1le vsriien diğeT hizmetler ay:rıca ülke;ıin 5 1r::.ll:k ka.lk::.nma. prog:ram
ları ve da.ha uzun planlar;.nı da ayn::. şekilde di:zenleyip Meclisi-Şurai 
İsl arni · den- geçi:recekti:r .. 

Madde 20= 1:ra;ı : rn Merkez 
politikas:~ı daha acg:r:.ı ve düzgü:1 
kurulu: nun kararıyla. dilzer.leyen bir 

Ba;ı.kas:ı. üleke:nin para 
uygulaya bil::ıesi için 

tüzükten yararlanarak 

ve kredi 
Baka:ılar 

ıs. mad.-
deyi de gözönüne alara;, Para ve Bankacıl:ı.k faaliyetlerini. denetleyip 
:n:.idahale edebilir. i3unlan aşağ:uiaki araçlarla yapabilir: 

1) m~d.araba ve Müşa:raka işlemlerinde en düşük ve er. yüksek 
k&r pa.yı oran1:1:n beli:rlenmesi" Bu ora~ia:r işlemle:rine göre değişebilir .. 

Z; i3eli:rlenm:iş ekonomi politikalar::. çerçevesinde değişik yatırım 
ve ortaklık a.lanlar.:m~ beli:rlenmesL Bu yat:rır;1 ve ortakl:ı.i{ planla
rının seçi~i için er: düşük tahmini karını belirlemek. Bu e;ı düşük 

tahmini kar da çeşitii a;anla:rda farklı niabilir. 

3) Taksitli satış ve mülkiyet_ devriyle so:;1",Jçlanan ortaklık 
işlemlerinde bankanın en düşük ve eh vüksek kar nav1:u hesaplavarak 

" ı- ,J J 



tamamlanmış fiyatı He oluşb.ın.üan oranın belirlenmesi. Bu. oranlar 
da işlemlere göre değişebilir~ 

4) Bankalar·ı.::a alınan bankacılık hizmetlerinin ücreti 
(tamamlanmış maliyetten fazla oimamas:ı. şartıyla) ve yatırım mevdu
atının kullanılması için alman komisyonun ( veya vekalet hakkı) 

en düşük ve e:1 Jtüksek mikta::rını ve türünü belirlemek~ 

&) Altrncı maddenin kapsadığı kanunların türünü, mik
tarım. en düşük, er: yüksek düzeyini belirlemek ve bu konularda 
bankaların reklamlan için kural koymak. 

6) Bankalar için en düşük ve en yüksei< muş araka, 
mudaraba, Ceale, yatırım, leasing, taksitli satış, veresiye, self, 
muzarear mesağat~ ödünç verme işlemlerin.i;-ı miktarını veya değişik 
alanlarda bu işlemlerin tek tek miktarını belirlemek, aynca her bir 
müşteriye sağlanan en yi1ksek kaynak miktarım saptamak. 

21-
. . Iran ·ın Madde 

ile olduğu gibi bankalar da 
Merkez Bankası herhangi bir banka 
birbiriyle faizii olarak çalışmazlar. 

Madde 22- Bankalar Merkez Bankası' nın izniyle kamu ku
:ru:rılar ve devlete bağlı şirketlerle ba.nkac:lık faaliyetlerine girebi
lirler ve onlarla çahşabilirler. 

Madde 23- Ücret~ komisyo::1 ve vekalet hai-ı-k:ı. amna alınan 
paralar bankaların 

arasında dağıtılmaz. 

... . .. .. .. . ge.1.1:r .ıerı oıaraK ve mevduat sahipleri 

Madde 24- Kanuna göre fabrika ve üretim yapan kurumlara 
verilen veTgi "'•-te gümrük muafiyeti ithalat yapan veya çeşitli f alJ' ika 
:ve üretim kurumiaı-:.:1:n mülkiytöti:ı.i eli~de ttıtan bankaları da. kap
samaktad.1:r" 

Madde 25- Bankaların yatın.mı veyb:. ortakhğı bulunan ku.
:rumla:rda eğer başka kammda. onlardan başka bi:r şek:;.lde açıklıkla 

söz edilmezse, ticaret kanunum.m, kap::samrn.a girerler. 

Madde 26- Ekonomi. ve Maliy1::ı Bakanlığı bu .karı.ı..mun uyg:..ı.lama 

tüzüğünü Iran~ ın Merkez Bankası önerisiyle hazı~lay:p Bakanlar 
Kurulu~ nun ka:ra:rıyla yürü:rlüğe koy;-~Jak zorundadır" 



İSLAMİ BANKACILIK SİSTEMİ (FAİZSİZ BANKACILIK) 

Faizsiz bankac:ı.1::.ğın temel felsefesi. sosye:.l yaşamda olduğu 
gibi ekonomik yaşamda da islam ilkelerine uygun hareket edilmesi 
ve müslüman ulkeler a:rasrnda ekoaomık işbirliğinin sağlanmasıdı:r. 

İlke olarak pı:::ıramn para getirmemesi esası kabul edilmıştir. Para
yı bir değişim aracı değil de bir değer birikimi olarak yaklaşıla
rak toplumda bireyin bireyi veya belirli srnıflar::.n diğer sınıflar::. 

sömürme sürecinin hızlanacağı düşünülmüştür. Bununla birlikte~ 
çağımızda bankacılık sanayileşmenin kapitalist ve sosyalist ekono
milerde önemli bir yardımcısı olduğundan~ islam ilkelerine ters 
düşmeyen bir kurumsal yapı kurulması ve bu y.:ı.pı içersinde faize 
yer vermeyen bankacılığın ·gelişmesi gerekli görülmüştür OlJ. 

2 ~ 1"' Fa.izsiz Bankacıl1ğın Uluslara:rası Düzeyde 

Doğuşu 

İslami bankacılığın temeli 1970 ıu yıll:rdan itibaren 
0:rtadoğu t da oluşmı=ştur -- Özellikle Suudi Arabistan~ da eski kral:n 
yeğeni olan Mehmet El-Faysal ii.k islami bankalann temelini 1970: -
li y:;..llarıi: ortalarında Mısır:- Sudan ve Suudi a.rabistan, da atmıştı:r ,_ 

1973 yılında petrol fiyatlanmn hızla artması nedeniyle 
is:ı.am ülkelerinin elinde büyük miktarda fon birikmiş, bu. da faizsiz 
bankaların önemini a:rttırm::.ştır. Zira, İslam Dünyası pet:rolden 
sağlanan gelirlerin. batıcta kullanılması yıeriner müslfü;ıan ülkeleri 
füı planda tutmak koşuluyla, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı:u 

ka:rş::.layacak alanlarda kuliamlması:-ı::. iste:niş ve bunun islami 
kurallar esası içinde yapılmasın::. uygun görmüştür 02). 

Aynı yıl içerisinde Cidde' de toplanan islam Konferansı ı nda 
sabH faiz oranlarının ka.ld1rıimas1 konusunda d.a karar al 1nm1ş 
ve burı.ua ışığında ilk 5~1Rm bankası 1975 Dubai: de kurulmuştı:r. 

Bu ilk denemeden başa:r1l1 sonuçla:r alınması üzerine:- yeni 
islam bankala:-1 ku:rulması ıte değişik modeller :ıyguia:1rrıas1 yolunda 
çalışmalar sürdü:rülmüşti:r ~ Wbai ~ de kurulan ilk ibI.a.J:n bankasın.: 

Kuveyt, t.ııısır, Ürdün, Pakistan, Su.dan, Birleşik Arap Emirlikleri e 

iran, Bahreyn ve Malezya ı da kurulanlar izhımiştir. 

(111 K01VURALP Gürel, SARUHAN Sadi; tılslam Ba.nkacılığı ve Faı sal 11
, 

Bankacılık JJ.e,rgısi, fviayıs 1985, s.2Lı,. 

(12) ÇİUEl?. Tansu; 1Fa1 zsi z Bankacılık Hakkında Açık Otu.rı.;m'', Dünya 
Gazetesi, 15 Ağustos 1985, s.6. 



Suudi Arabistan~ da ise islami esasla:ra göre çalışan bir 
bankamn kurulmasında geç kalınmış ve ancak 1963 yılında bu 
konuda çalışmalara başlanmıştır. Bunun nedeni Hazine 1 de biriken 
ve rr:iktan yüz milyarla:rı bulan dolarların tica:ri bankacılıkta 

kuHan::.lıyor olrr:ası ve fonların İ aiz gelirlerinin devlet geli:rleri 
arasında önemli bir yer tutmasıdır. Sözkonusu şekilde bir bankacı
lığın başlaması halinde halktan gelecek talepler karşısında gerek 
hazinenin, gerekse ticaret bankalar::.n::.n zor durumda kalacağı dü
şünülmüştür. Ancak: para sar:rail::.ğı yapanların yani~ yabancı 

paralan Suudi R:.yaliyle değişei'-:. veya bu pa:raia:n emanet olarak 
:nuhafaza eden sar:ra:tlann yavaş yavaş bankac::.lık işlemlerine gir
mesi üzerine~ Suudi Para otoritesi bunlan bir düzen altına alma 
gereğini duyarak bu amaçla bir ka:rarname yürürlüğe koymuştur" 

Bunun üzerine bazı tüccarlar Suudi Arabistan' da islam bankası 

kurmak üzere başv:;rwıa buhm:n:..ış, ancak bunlara hemen cevap 
verilmemiştir. Ama birçok ülkede ve özellikle Paiı:i.stan, Mısır. Ma
lezya ve i<uveyt: te islam bank alan kurulduktan sonra Suudi Ara
bistan daha fazla karşı çıkmamış, 1983 'de faizle çalışan bankalar 
yanında faizsiz bankaların da faaliyet göstermesine izin vermiştir 

(13;. 
Türkiye ı de de :i.983 yılında · çıkarılan 70 sayılı Bankalar 

i-iakkrnda Kamu: Hükmünde Kararname: nin 90 ı 1;;.cı maddesinde ba::1-
kaiar dışında finans ya da parasal aracıiık k~Tu:nlar1n1n düzen
lenmesi konusunda hükümets bir yetki verilmiştir~ H(!küm9t de bu 
yetkiye daya:1.arak i963 yılı sonunda özel finans k:.2rc:mlar::. karar
namesi;;.i çıkarmıştır.. bu Türkiye~ deki isia.m bankac::.lığın1n yasa.i 
dayanağım oluştur:naktadı:r. Ancak 83/7506 sayıl::. kararnamede is
lam bankacılığı kelimesi kullanılmamış ve bu tür ku:ruluşla:r banka 
sayılmamıştı:r l! 

Günümüzde müslüman ülkelerin yamsı:ra, 

ülkelerde de .islam "bankacıllğı h.:zla yayılmakta 

wüslüman olma.Jlan 

semburg r danima:rka, İsviçre gibi batı ülkele:rinin yanısı:ra. r Singa:::: 
pu:- !' TaJlland:- Hindistan! da da görülmektedi:r" Bunun nedeni olduk
ça b1..1yük bi:r sermay"dnin sahibi elan hükümet ve sermayedarların 
elinde bülu~durdukları pa:ra..la'"rın bu tür bir bankacılıkla değe:-len

diriimesini istemele:ri ·•re politika olarak bunu benimsemeleridir .. 
Faizsiz bankacılığrn uluslararası bir niteliğe bürünmesi bu banka
c::.J.ıgın kapitalist ~ve sosyaiist sistemlerdeki ba.~kacıl~k anlayışına 

:..ı}.ternatif olarak ele alınmasına neden olmuştur,. 

itiba:ren 
İran ... 1 r . . . 

.ıs ar;ı 0umnur1yetı 1964 yılrnda ve Pakista:ı: 1985 1 ten 
ksndi bankacılık sistemlerini terı:elden 

k~ralla:rı:ıa da~l&:nan fa~izsiz bankacılığa başlamışlardır,. t;ünümüzde 
yirmiye yak::.n ülkede toplam 50 islam bankası faaliyet göstermektedir. 

(13} BUVJTOĞLU /{enan; ''Fa.izsiz Bankacılıl< Hakkında açık Otwrvm", Ba.nka 
ve ekonomik Yorvml.arDerg. yıl:22, sayı:5, Na.yıs 1985, s.13-1/ı. 



2.2" İslami Bankac.ılığ.rn. Tanımı we Kuruluş Şekli 

Faizsiz bankac1l1ğrn temelinde faizir. haram olma zih
niyeti yatrr:akla birlikte, as:ı.l amaç islam karı.11n ve ilkelerine uyg~n 
bi:r finans sisteminin oluşturulması değildir. Amaç yatırım yapmak 
ve bu yatınmdan sağlanan kar ve zararın kılr-zara:r ortaklığı ilke
sine dayanılarak paylaşılmasıdır. Bu bankalar klasik bankalardan 
fa:rkiı olarak faizsiz ortaklık esasırıa göre kuruld-:.:ıkian için mev
duat sahiplerine faiz ödemediği gibi, borç alanlara da faiz yüklen
mez. Hissedarlar mevduat sahipleri ve ödünç alanlar bankacılık 

sistemine ortak olarak katılırlar ( 14). 

İslam ban.kalan topladı.klan fonları kılrlılığrna ve sağlam
lığına inandıkları kısa, o:rta ve uzun vadeli yatırımlarda, mali 
destek sağlama.fi ticari alım-satım :işlemleri:ı kiralama veya k§.r-zarara 
katılma gibi çeşitli yöntemler yoluyla ci.eğerlendir:nektedirler. 

Bunlanr.ı yar.ısıra, k.:redi ve garanti mektuplan verme, 
transfer işlemleri yapma, yazılmış senetleri ve ticari evrakları, 

pay akçesi ve dökümanla:r:. muhafaza. etme, özel kasa.lan kiraya 
vs:r:ne :- abonman poliçesi işlemlerini yerine getirme=- akreditif, çek 
konişmento tanzim ve kabul etme~ şirketlerin hisse senetlerini şirket 
ad:ı.na dağıtma gibi modern bankacılık işlemlerki de yer.ine getirmek
tedirler. Fa.izsiz i::•ankala:r için üç kural gelişti:rilmiştir ( 15). Bunlar : 

1) Toplanan fonlara faiz v,srilmez. B:..ına karş:.lık bu _paraı11.r! 

sağladığı kazanç oranında kardan ya da zarardan pay 
verilir. 

2) işten veya borç alman. paradan i<azanılan paralar tekrar 
işe yatırılmalıd::.r .. 

3) Tasarruf edilmiş pa:ra işe yat1r1imal1. ve topl-:..:m ile yat::.:r1~c:.
lar1n refah~ için kullanılmalıdır~ 

Faizsiz veya faizle çahşan bankaların mülkiyeti özel sektörü:ı. 

EJli.nde ... ~ ~ . 
oısa, ou nuru.maa özel sektör he:rşeyden ö~ce ke;ıdi çıkarla-

rın.: korumak zorundadır~ Yani kendisi için kar getiren faaliyetlere 
halkı~ parasıyla girerek kazançlı çıkmasını ister a:-:ıa. !' buna hep 
ü.evam edemez ~~·El iflasa. da sürüklenebilir,. Bu durumda halkın çı

karlarını koruyamaz~ Kendisi batarken. halkın ·ve ülke ekonomisi:1i:1 
kaynakian.m. da kaybedecektir. Bu .:edenle faizsiz ba.nkac:ı.lıkta 

insanla:rın 
.... ··"! ... som~Tu1mes1n1 !' belirli gr:.:pla.rda servet yoğnlaşmasım. 

ve enflasyo;) oluştıı:rmasın.:ı önlemek ve ülke ekonomisini gLlçlendi:r:nek 
amacıyla özellikle devleti;ı eliyie ve onun ser:nayesiyls ku:rulmalırl:r ~ 

(1/.ı.j /VıAı.VNAN f./Ju.harrmed Ashraf; 11lslam El-rnnomisi Teori ve Pratikr1,Çev:Tevfik 
f'ir.ııCD.f'Y'•• U /'i~,.Jı:, .• V ~. ı;..._ r_ 1 ' • 1 197(.', '.?"'5 '.? '6 ..ıı'1ı::,;:<;.VvL: 'JLJı.J.~m,.r ıa.y., .J,ur:iSl:'i.:ı:., stanbu , . o, s . ..,ı -.Jl • 

( 15) Özel Finans Kurumları "Ekonomik Dıyai og'', Türkıye Bankalar Bı rliği ':la.y. 
Ankara. Ma.vıs. 1985. Savı:2J. s.60. 
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Böylece devlet de haikın temsilcisi olarak bu önemli Bkonomik k~
rumlann denetimini eiinde tutacakt:.r. Sonuçta hem halk. hem de 
ülke ekoncmisi:-ıe daha fazla hizmet edecektir~ Devlet bankacılık 

faaliyetlerini genişletebilmek amacıyla bankalaTa daha fazla se:rma-
ye vererek bankalar da kanunlara gö:re iktisadi kürumlar ve kişi
lere daha fazla kredi sağlayabilirler. Tabii b~ konularda Merkez 
Bankası ı n::.n denetimi altındadırlar ve onlardan da fo~ isteyebilir
ler .. 

Bir islam kuruimas1 için •• "l •• 

mus.1.uman olan kişi 

ve g:ı ı:plar kurulacağı ülkenin kanunla:rrna "Gygun olarak kurul:.:uş 

mukavelesini hazHlayabilirler. Bu mukavelede bankam.1 ilk serma
yesi, her o:rtağın koyduğu pay ve banka ile ilgili kurallar yazıl
maktadır. Böylece kuruluş mukavelesinde adı geçr-n kişiler. ku:rucu 
heyeti olarak kurumun nizamnamesini düzenleyebilirler. Daha sonra 
gereke:.ı. ::.zinieri devletten alarak faaliyete geçe:rle:r. Bu durumda 
ba:-ıka uluslara:rası islam bankalanran merkezine üye olabilir. 
Merkez~ kurucuların isteği üzerine teknik konularda b':..Inla:ra yar
dımcı olacaktır" 

Kuruluş r.:ı..:kavelesinin ı!(.ö.psad.ığı esaslar 06): 

1} i:<u:rum-:.1n adı (Banka) , 

2) Kurumun. niza:nnamesinde {tüzüğütlde) beli:rttiği esasla:ra 
dayanarak o tüzük ile bi:rlikte bi:r Anonim Şirketi kurulma
sın: kabul 

3) Bankan1:1 asıl y~:ri ve ülke içi:-ıde ve dışında şa be~ biJ:ro 
"'Ve temsilci kurma imkanır 

4) Bankanın bütün işlemleri isla.mı kurallar üzerine yapılacak. 
Özellikle faiz "·e or:a. benzer f aaliy·etlere gi:rilmsyecekti:-: ~ 

5) Bu şirketin (Ban!'t.a) kurulmasındaki temel amaç, 

6) Bankanın sermaye miktar~ r bu se:rma3•le kaç paya bölünecek 
v-re her payın değeri nedir, 

7} ne:r kurucunun payı , ~ . 
ve nege:r.::. r halka arz sden hisse r:ıiktan, 

3; i<uruculann imzası, 

Bankanın nizamnamesinds ( tüzük J belirtil,acek kon~lar: 

:i.) Yapıs1r yeri~ amac::. ve kuz-uluş ta:rihi~ 

2) Sermayesi, pay::., mevduatları ve va:rlıidar::., 

3; Kay:rnkla:rdan ve mevduatla:rdan ya:ra:rlanma biçimi, 

4) Yönetii:l Kc:rdu, 

5) iJini ,le şeTiat denetim kurulrJ., 

(16J ABIJULAZJZ Elnichar Ahmed; 1·Jsla.mi Bankacılık Hakkında Yüz 
Soru ve Yüz Cevap·': Çev:k.HAN Mehemed Abbas, lran 1 ın Merl-<ez 
Bankası. Yay.: Tahran: 1989, s.118. 
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6) Genel l.<u:rulu, 

73 Mali yıl ve k§.r dağılımı, 

8) İk::. müfettiş, 

S) Faaliyetle:r,s son verilmesi. 

Önemli olan, bir işiem ba~kası kuruh1ır:ium, hedefi:.?. ne 
olduğunu incelemektir. İslam bankasının kurulr.ıasrnda amaç bütün 
bankacılık, finansal. tica:ri ve yatınmcıl::.k işlemleriyle eko::-ıomin::.n 

kalkınmasında önemli olan sanayileşmenin ve altyapı projeierinin 
gelişmesi ve yeni yapılandırma. projeleri için o:rtak yatırımlar yap
maktı:r ._ Bunları aşağıdaki a.raçla:rla yerine getiz-ebiliriz: 

1) Cari mevduat hesaplanmn açılması, 

2} Kredi hesaplarının açıimas::., 

3) Mevduat kabulü ve cnunl'ö.. beraber bankanın parasıyla da 
islam ku:rallanna uygun olan alanlarda yatırım yapmak, 

4) Özel kasa.laLrda teminatlar ve ipoteklerin ko:runmas1 !' 

5) Kefalet mektubu ve:rilmesi, 

6) R.ehi.D ... k. . . 
gıoı · ::.ş:ıseı ve fiziksel teminat göstermesi ve kabulü, 

7) Döviz • ~ 'il • • 

;.şıemıe:rının ya pıl~as: r 

a) Çek verilmesi: 

3) Şi:r ketle:ri:-z hisseie:ri~i ticari kabul edip, 
banka.da korunması" Ay:r2ca, sai1ipleri ta.:rafı:!dan. 5de:1meye:1 
b-u evrakların:. kanu:-ılara baş"'vura:rak geri alınmasını sağ
lamak, çek, havale ve borç senetlerinin ödenmesi ve alrn-

:10) İşlemlerin teminatı olarak müşterilerce verilen emanetlerin 
koTuD.rr:ası ,reya ıamanetle ilgili bütün işler:1lerir: yapılması 

··ve ko:runma.s:. :ı 

11) Ku:r~iuş veya sermaye a:rtışı dü.:rı:;.m:::nda f i:rwala:-ın '\le şir

ketierin l:isse dağıtımında yardırnc:l olmak, 

12) I. .... ~ ,... ,il. "I•• "' ........ 
sıam Kura1.ı.a:r1na. Lers a.uşmeyen o~,un yatırım "VS bankacı-

lık işlemle:ri;!de faaliyet göste:rmek ~ 

13) Banka tica:ri, sanayi, tarım ve diğe:r alania.:rda d.oğ:rudan 

veya şirketlerin vasıtasıyla yat::.nm yapabilir veya ori.ak-
i1ğ1 

... .. ... • ... • 1 .o: • •• .,. • • ' 

oıan ışıennae şı:nrnnn ycnelımım. üstlenebili:r ~ 

14 :ı aynı amaçlar:. paylaşan bani{alann ve kurumla:rrn -::emsilci
liğini yapabilir, 



15) Bankacılık faaliyetleriyle ilgili işlemlere bankacılığın hedef
ie:r:i çerçevesinde çeşitli mal, arsa alışı, bina alışı veya 
yapılmasına girebilir:! 

16) İsla:-n:ı.n k~:rallan uygun gördüğü çeşitli alanlarda yatırım 
yapabilir. 

2. 3. İslam Baniu.icıhğının Temel Poiitikafa.n 

Faizsiz bankacılık sistemin.de yapılan faaliyet
leri genel olarak üç bölüme ayı:rabiliriz (17): 

1) Belirli bir ücret ka:rşıl::.ğrnda yap::.lan bankacılık hizmetleri, 

2) Bankalarrn muşaraka ve müdaraba gibi işlemlere dayanarak 
yapılan sabit. yat1rımla:r, 

3) Bedava hizmetler, 

" ,. "!'~• ,... ... 

r·a:ra.ı.1 nızmeı.ıe:ır 

Bu i1izmetle::-inden elde edilen gelir :ı 
genellikle o~un maliyetinde;ı daha faz3 ;·: clduğ!l için ban.kanın en 
önemli gelir kayrıağ1 oiarak sayılmaktadır. bu tür hizmetie:rde he::-
hangi bir faiz söz kon-:.:s-:.:.: olmadığı içk, faizsiz baniı;:ac::.hk siste
;;ıinde de sab i.t bir ücret veya ko;-ı;isyo:1 ka:rşıl::.ğ:rnda ayrı::. hizmetten 
müşte:riye suiiulabilir . .Bun.ian daha iyi kav:rayabil:-rıek için aşağı

da bu hizmetleri:r. oirkaçrn: inceleyebiliriz: 

Aı Emanaı: Bankalar mevduatın korunması yanında, mücevher, 
değe:rli eşya ,.te ev·:rakla.:r1n korunması içi;). de çeşitli ewa:net kasala
rı oluşturarak bu değe:-li eşyaların korunma sorumluluğunu belirli 
bir ücret karşılığında üstlenm:işle:rdir. I"u tü:r hizmetler bankaların 
aracılığıyla faizsiz olarak yapılmaktad.::r. 

B) Fa::-a Transferi: Ba.r!kala.:r değişik miktarda Dara vı. valcul uk 
.ı- ,.J' ~ .., 

çeki, banka havalesi, kredi mektubu gib:i. çeşiti::. araçla:rla küçük 
bir ücTet ve komisyun karşılığında bir yerden başka bir ys:re trans
f e:- ,sdebili:rler,. Genellikle büyGk ban.kala:r çeşitli yl;jrlerde şube 
sahibidirler. şubeleri olmad1ğ1 halde de bi:::-bi:r:i.yle ahş-ve:riş yapa
bilmek için hesap açabilirler. BG nedenle kendi müşterilerinin çıkar
larını karu:nak ar:ıac1yla b-:.: l:.esapların maliyetlerine de katlanmak 
zo:rundalar. Bu hizmetler faizsiz bankacılıkta da gelir sağlayıcı bir 
kaynak olduğu .. .. .. "'"'I .,. "' • ._. 

ıçın K lli.Lan:u.a oıer. 

(17J SiDDiQUJ M.Nejatullah; '!funlrr.ing Withcut Interestn, Çev: ATA Abadi 
A.Mehdipour, Soroush Press: 1ahran: 1982, s.18. 



C) Bankalar, hava, deniz ve kara yollarından ticari ve diğer 
mallar::.n taşıması ve müşteriye zamanında uiaşmas::. için müşteride~ 

belirli miktar ücret aimaktadırlar. Bt: hizmetler faizsiz bankacılık
ta da yapılmaktadır. 

Müşteriler için gayrimenkul malların al:ş1-sat1şı, 

konularda müşterilere yasal yollan gösterebilmesi içi~ islam ban
kalan belirli ücret karşılığında bu hizmetleri ye:rrne getirirler. 

E) Bazı bankalar da danışman olarak çeşitli kişilere yeni 
bir şirketin açlıması ya da mevcut olan şirketlerin gelişmesi veya 
hammadde, malzeme, makina. ve diğer teçhizatlar::.n alış::. veya teda
rik etmesi için yardımcı olu:rla:r ~ Böylece tam· bi:r hukuki' 1re mesleki 
danışman olarak bu şirketierin kalk::.nması ve gelişmesi için çalış
mak ta dırlar. Bu nedenle bankalar genellikle uzmanlaşmış kişilere 

istihdam ederek ı.:ygun bir ücret karşıi.1ğında müşterilere sağlam 

bir hizmet sun;:naktadırlar. Bu servis ücretleri faiz anlam::.r.a gelmez 
ve faizsiz bankacılıkta önemli bir gelir kaynağı sayılmaktadır. 

F) Bankalar mali müşavirliği yanında müşteri ve hesap sahip
leri için tica:ri 1--ıisselerin alışı ve müşterilerin sermayelerini deği-

şik tica:ri fi:rmalaTında çal1şt1:rmas1 gibi ds yaparlar. 
Müşteri temsilcisi olarak hissele~in karı:11 toplayıp hisseleri;ıi de 
bi:r emanet oia:rak ko:ruT1a:r ~ Bu hizmetlerir: ka:rşılığı~da da servis 
ücreti alırlar ~ 

Bankacılıkta bütün b~ hizmetlerin karş1l1ğ1nda. aldıkları 

ücret miktarı belii olmalı ve bu ücret ko:ı.u.su:-:da h.erhangi bi:r 
değişiklik devletin nrı.ayı ile olrr:ah. Böylece aşın bir şekilde art
masını engelleyebili:r ~ 

P.ı) Bankanın Maşa:-aka Şeklinde Yaıınm Yapmas:a: Bankaya en 
çok kar getirebilecek yollardan biri d.e:ı birkaç yatır1mc1 ile ortak
laşa yat1:r1m yapmak ve:/&;. o şirketi yönetmekti:r~ Bu yatı:rımda. ba.n
teacııar kendi uzma.nlar1ndan veya temsiicilerinden yararlanabilir-
le:r ~ Muşaraka. 

•• "! • ' ... .. • ~ •• .. 
sozıeşmesınne ışın "u:r~ r s2n1rlar1 :-

ve kar dağıt1::1 oran1 belirlenmiş olmalıd:r"' He:rha~gi bir te:rs dü.
ruma karşı şirk~t zarar ederse, bu zarar islamın kurailaı-ına uygun 
olarak koydukları sermaye: ye göre seriliaye saJıipleri e.:rasınd.a bölü.
necektir" 

Banka muş araka sözleşme&:ine i:r.za atarken, kollektif şirket
lerin esaslarına. gü:re şirketin :rıaddi bc:rçlar1.nın oD.un öz sermayesin
den fazla olmamas1:1a dikkat etmelidir ~"e .,.ou şart~ a göre yönetiimeli
di:r,. Borç ya da kredi .. .,erir veya alırken. bu konu:-ta dik~~at edilmesi 



gs:reki:r.. Bu sın1:rlamaa1n nedeni de bankanın elindeki fon ün büylık 

bölümü rr;udaraba yoluyla tasarruf eden kişilerden temin edildiğine 

görer sağlıklı b:i:- şekilde ö~emli ala~larctan yararlanabiimesi için 
borçlar sın::.riı tutulmalıdır.. Muşaraka yoluylaı fon temir;. edilirse~ 
banka elde edilen ka::-ın dağ1t~m1 :içi~ de o:rtaklaria a;ılaşma :vapa
biiir.. Ancak taraflar a.:::-asında kar dağ::.tı:nı için belirli bir o:ran 
beiirlenecektir,. Böylece önceden saptanmış sabit bi:r miktar, hiç 
kimseye ve:rilmez. K§r bu orana gö:re dağıtılacaktı:r. Banka koyduğu 
se:::-.naye mikta:rrna göre veya başka bir şekilde kar- dağıtım::. için 
öneri ve:rebili:r veya birlikte karar verebilirler 1' 

i\ıluşaraka sözleşmesinin süresi bitince, banka koycuğu ser
maye ile kar payını isteyebilir. Bu da bankanın kar hesabına 

yatınlacaktır. Eğer bu ortaklaşma sonucu taraflar zarar ederlerse, 
onu.n payı aynen banka hesabına yazılacaktır. 

Eğer oanKa 
• " .f., • •• A • • 

şırKeLın yoneı.ımıne 

Bu duru:nda şirketin 

başkasından temin 

wuşa.raka anlaşmasına. gl:re yatırım yapıp r 

müdahale ederse, bı..: ters tepki yaratabilir. 
ortakiarı ihtiyacı 

edebilirler~ Çünkü: 
olan fonu. müda:raba :ı.ruluyla 

muşa:raka yoluyla banka 
koyduğu ser:-naye He şirketi yönet:r:eye kalkışırsa, banka:m:ı kar 
pay: ortaklaşa yat1r1mla.r.1:1da koyd::ğu serr=1ayeye gö:re olr:ıaya.cak, 

belki ondan daha az olacaktır. Zira, çalışa~ o:rtakla:ra da.ha fazla 
kar pa.}r:;.. ayı:rmak ge:rekir ~ B::! nede~le eğer banka bu sözleşme;li 

kabt:1 etmez:...:••, kimse o banka ile ortaklaşma.ya girmez~ Böylece 
' ' . ' .. 1 · ' . ~ . b '. '.· .. ,. 1 ' ' oanKa aana guv·e~ ::. oıa~ vs .Kar payı aa e11rı1 y1.,-.nıem eTı.e 11esap-
lana:2 mud.a:::-aba ar.laşmasım tercih eder. Bu konuları b.i:rkaç ö:r;ıek

le daha fazla açıklayabiliriz: 

Eğe:r bir işadam:ı. rno. 000 Riyal bir şirkette ya~ınm yapmış
sa ve ay:11 miktarı da ba:1kadan elde etmek iste:rse:ı bi:-inci yfir..teme 
gö:re ba:ıka ile müşu:raka anlaşmasma girmek zon:nctad:.:r. Böylece 
bar..ka resmen şirketin yönetiminde ortak olacaktır.. \'"'arsa.yalım 

anlaşwa eşit kR:- pay~ dağ~t1~1 üzerine ktı:rul:nuş ve taraflar buna 
i-ı;arar ve:rmış oıstm. rföyıece şirket 20GD riyal k~r elde ederse, 
iüOüü riyali bankaya ge:ri 
cakt::r. 

kalanı da ortaklar arasında paylaşa-

ikinci 3lünteme gö:re:- eger banka rnUdaraba sözleşmesi yap
m;.ş ise~ banka.Jra koyduğu se:rma~renin yaTıs:na kadar k§.~ verile
cekıi:r. Eğe:r şirket 20000 riyal k~r ede:rse 50CQ riyal bankaya, 
15000 :riyal de diğer ortaklar a:rasrnda dağ1tılacakt1:r. 

Ban.!'Ca koyduğa se:rma:veden 10000 riyal k§r elde ederse!' 
bunun 5000 riyali c:rtaklara ·ve:rilecektir" Çünkü bankanın sermaye
sini başa:r:1:. biT şekilde çalışt::raı-ak kB.r eid.e etmişierdi:r ~ Üçüncü 
y·önteme g0re eğe:r banka 100 .. 0DO :riya~l y·a.tıT:ımı kallektif şirketlerin 
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esaslar::.na göre koyarsa ancak şirketin yör:etim biçimi için herhangi 
bir karar vermezse bu du:rumda ortakla:r bankan1:1 isteği üzerine 
o~unla anla..şarak karın. % 25 ~ ini bankayya ,lerebili:rler ~ Yani ZOGOO 
riyallik kardan sadece 5000 riyal bankaya, geri kalan 15000. riyallik 
ortaklara verilecektir~ Eğer banka karın üçte birini isterse şirket 

ortakları müda:raba anlaşmasını yukarıdaki diğer yöntemlerle yapa
bilirler" Sonuçta eğ~r banka şirketin yöneti:ni doğ:rultJsunda bir 
istekte bulunursa: yatırımı müşaraka sözleşmesine göre yapmalı, 

b:.mun dışında yatırımı mudaraba sözleşmesinin. şa:rtlanna gö:re 
çalıştırabilir. 

B) B&nkam.n Mudara.ba Şeklinde Yatının Yapması: Bu yatının 

türü de bankalar için kazançhdı:r. Bt: yatırımlarda zarar sözkonusu 
ise, banka kaynaklarına doğruda:J. etkiler ve bunu banka üstlene
cekti:r. Eğer bu yatırımlarmdan kar elde edilirse, banka ve diğer 

ortaklar arasında beiirli bi:r orana gbre dağıtılacaktır.. lVlu.dara ba 
anlaşmalarında baaka iş sahiple:rinin fon ihtiyaçlarını temin ederse 
omm günlük m:.rnmelelerine karışamaz. Sözleşme ir:1zalamri1rnn 1 iş 

sahipleriyle nitelik, kapasite ve ortaidann gücü ile ilgiii bazı 
. • • • h • d.. . , . o·· V. •• , • • • 

şa:rtıa::-11'"! a.a Ka uuı e ıımesı ge:reKı:r ~ ,rn.egın; soz.teşmeae oanKanın 

sağlad::.ğı fonu ile yalnız ticaret ve özel sa..Dayi datilarında yatırırr:; 

yapnıa.k gerektiğini söylÜJ"orsa, işletmeci bu fc:!u tarım veya diğer 

alar..larda harcayamaz. Eğer sözleşmede başka kişi veya ku:ruluş-

1a:rdan r:ı:ıdaraba veya muşaraka :voluyla herhahgi bir fo~ alınma

yacağrna dair bi:r şart varsa. bunu da şirket kabul edip uymak 
zo:r-:Jndadı:r !' Bankac1l~k sisteminin önemli gt-re ... vleri arasında ye:r 
alan h.esaplar::.n incelenmesi ve denetlenmesi Me:rkez Bankası~ n:;..~ 
özel ~ve uzman. kişile:rince y apıiacai,tı:r" Bu şa:rtia:r özellikle 
p:rogı amsızlık ve plansızlık gibi d-urııw.lann önlenmesi için çok 
dikkatli .. ve titizlikle yap1lma.ktad1r"' Çünkü kont:raller vs kuraJlar 
Dimazsa anlaşmamn feshi:ı.e yul aç:n.iabili:r. 

Ta:-ım ve sanayi malların:.;}. üretimi için dai'"la. fazla yatı:r~:na 

ihtiyaç va:rdı:r. Bu alanlarda işveren malla:rın:ı. pi.yasaya sü::--eceği:1e 

:;,,ada:r hammadde, işçilik ve perso~elin maliyetine katlanmak zc:runcta
dır"' Yani b::. ücret ve mali;letle:rini zamanında ödeyecektir. Çünkü. r 
mam:ılu piyasaya sürüp ~a-~::.şa kadar çek zaman geçecektir. Bu 
~edeLl.le fen ihti:ı1acını kısa. va.deli k:redile:rle kapatıp, sat:.ştaa 

sonra borcunu ödeyebilecektir l!O Aslında piyasaya sürülecek nihai 
mamul borcun. ödenmesi için bi:r sigortadır.. Bu tü:r krediler geri 
dönmek bak1m1r;.dan güçlü bir güvenc~ye sahip oldukiarı için ban
kalar girişimcilerle sözleşmeye imza atarken, kısa sü:reli bo:rçlan 
da söz1eş~elere ilave edebilirler .. 



Mudaraba anlaşmalarında girişimcile:r şi:rket için uzun vadeli 
k:redile:r alamazlar. Çünkü bu tür krediler firmanın borç miktarın::. 

artı:rarak şirketin özsermayesindsn aşmas::.na neden olacaktır" Eğer 

şirket için l1e:rhangi bir kredi al:nay1 düşünüyorla:rsa,, bunu kendi 
ödeme gücü ve kendi sorumluluğu ile a.labilecekier" Bu nedenle 
firma b'U tip kredileTiti ge:ri ödenmesi için l1e:rha:1gi bir so:rumluluk 
aitına giremez" Bütün sorumluluk girişimciye aittir" Bcrçla mal 
almak konusunda da aJtr.aı kurai geçeTlidir-- Yani lıiç bi:r zaman 
şirketin borçlan onun özse:rmayes.in.den geçmemelidir. 

Banka fon ihtiyacı aıan.ıa:ra kaynak sağlanırken, karın 

belirii bir yüzdesini de isteyecekti:r. bu oran banka ve işletmecinin 
karan ile belirlenecektir. Banka değişik yatırımlarda farklı o:ran..:. 
lar uygulayabilir veya basın ve yayın organları vasıtasıyla sabit 
lıi:r oran saptanarak bildirilebilir. Böylece işletmecilerle bu sabit 
o:ran1 üzerine anlaşma :v"apabilir" 

C) Banka Y® İşfatmeci Ar&sında Kir Dağılımı: Bankalar değişik 
şartlar altında değişik yöntemler kullanarak ka.T dağıhmım. kolay
laştırmışla:r,. Bu yöntemlerin bir kaçını ö:rneklerls aşağıda. i~celeye
bili.riz: 

1} İşletmeci bir firmayı yalnız bankanın verdiği sermayesi 
ile kurup:- başka bir ka.y~aktan ;la:rdımcı ion. alma.zsa:ı 

2) 1Şietmeci ke;1de sermayesi ile beraber. bankada~ da fo;). 
sa.ğlay·arak ya.t1:r1m }la.pa:rsa =-

3) .;. .. ~ .. 
ışıe ... mec~ ke:1di sermaye payını kred.i ola:rak te:ni~ ed.e:r ~ 
ayrıca bankada;ı da sermaye temin ederse~ 

") 1· • , • • 
';t · şı.eı:mecı se:rmayem.n ya:rısını başkasından muda:raba yoluyla 

5) 

temi;ı eder, geri. kalan. kısmını bankada.:-ı alır ve ya.tı:r::.m 

yapa.:rsa: 

sermayenin ya::-1s1;11 mudara.Oa. ',:ı • 'il • • 

yu.ı.uyıa oanır.aaan 

diğeı- yansını bankanrn onayıyla muşara.ka 

başka gi:::-.işimciden elde edip r onunla o:rtaklaşa 

yönetirle:rse!l 

yuluyla 
şirketi 

6) Eğer yuk.a.:rıda.ki bütün nla.yla:rı bir arada düşü;-;.ürsei{ ~ 

işletmeci ke;ıdi parasını ve bankanın ve:rdiği fonu da 
yani 
" ~~ 

K U ..!.18.i1.TJ. Ş , 

a.:v:r1ca muda:rab-a vej~a müşaraka ycl:1yla elde edilen fonla
rı da. yatırmışsa~ 

B:.itün bu d~rumla:rda bankanın sağladığı fon:; sadece m~da
:raba şeklind.,a verdiğini ve muşa:raka olarak he:rha;-ı.gi bi:::- yatının 

ya.pmad.::.ğ::.nı gözönüne alarak banka 200000 riyal .ı. .., • 'o\ ""' 

Io:1 sagıaa::.g1n1 

fa:rz ed.elir:1~ Bu du:rumda karın )"aTısı ba:1kaya: diğer ya:-1s1 işiet:n.e 



sahibine ·verilecektir~ çünkü işletmeci kendi emek 
işi yapan, p,:aayı çalıştıran ve kar elde eden bir 

......... ,. 
"' .. .re 011gıs1y ıe 

kişidir~ Şimdi 

yuka:r::.d a kar dağıtım:.n.: daha iyi anlaya.bilmek içirı bütü;ı olay-
la:rı rakamsal olaTak inceieyeceğiz; 

1) Birinci olayda eğer şirketin karı 10000 :riyal oıu:rsa, 5000 'i 
işletmeciye, soı:rn I i d.e bankaya verilecektir. Eğer şirket 10000 zarar 
ederse bu zaran banka karşılayc:.caktı:r. Yani zarar ban.kanın verdL 
ği fondan kesilerek bank~ya. 90000 riyal verilecektir. eğer banka 
ve işletmeci a:rasrnda kar dağıtımı için başka bir o:ran kararlaş

tı:rmışsa mesela karın % 40 1 1 bankaya, % 60: 1 işlP-tmeciye veya 
tersine bu oranlar uygulaı::acaktır. Ancak, zarar sö:z.f'\onusu olursa, 
bütün zarar bankaya aittir. M.udaraba: da zarar tutan verildiği 

fonun üzerine yansıyacak ve ödenmesi yalmz se:rmaye ve::rene (baa
kaya aiıti:r. Bu kural kar dağ1t1::1rnda olduğt:: gibi belirlenmiş 

oranlar üzerin.den olmayacaktır,, 

2) !kinci olayını incelersek~ )"ani sermayenin 100000 riyali 
:işletmeci taraf::.ndan 100000 riyal de bankadan elde edilmiş ve ça
lışmaya başlam:ı.ştır. Eğer şirket 20000 kar elde ederse, herşeyden 

önce bu kar koyduklan. sermaye paylarına göre eşit olarak bölüne
cek daha sonra banka kendi pay::.mn yans::.m yani 51WO :::-iyali 
alacak, ge:ri kalan 15000 riyal de işletmeciye ~verilecektir. Böylece 
işletmeci HJGOO riyallik kendi pay::.ndan başka 5000 :riyal da banka
dan bir ücret ,reya emek karşılığı ola:rai< alacaktır.. Eğer şirket 

20000 :ri:v ailit~ bir za:ra:ra gir-erse banka ve iş1et;r;eci eşit olarak 
10000 ı ~ff riyal zararı üstlenecekier. 

3) Üçüncü duTumda 100000 :riyal bankadan ve HHWGO riyal 
d e :işietmeci kendi scru:niuh;ğu ile borç oiarak işe gi:r.r.işie:rdi:r. 

Şirket açısından bu fon işletmecinin kendi parası olarak görülmekte 
• > ,-1 •f:: . J • • •• • •A ve. ner aurumua. KttT v·ey,;1 zarar ua cna aıtt:ır~ Boyıece Ka:r ve 

zarar da yukar=.daki gibi dağ1t1lacakt1:r ~ Eğer şi:rketin seTmayesi 
200000 riyal olursa ve şirket 2Düü0 riyal k§.r ederse, bar2kaya koy
duğu parasıyla beraber 105000 riy~l CiDOOGO riyal yat:ı.nm, aynca 
5000 riyal kar pö.yı) ve işletmeci de 100000 riyallik borcunu öde
dikten sonra 15000 riyal kar pay: ve:rilecekti:r. ( HHWO kendi payı 

ile 5üOG :riyal da bankanın payından a.la.caktır) ~ 

Zarar ettiğinde şirketin sermayesi 180. 000 riyale 
tir. Ya::1i SOOGO riyal baniı-aya geri ve:rilecek. işletmeci 

100000 riyallik borcunu. kendisi ödeyecektir. Böylece 1COOQ 
ulan şi:rketin se:rmeyisini de işletmeci karş1layaca.kt1r., 

'il •• .. 

auşecei'\-

de aldığı 

riyal eksik 

4) Dördüncü olayında işlet:-:ıeci rncooo riyal muda:raba voluvla ., ., 

başka bi:::- kişiden. al::.:r. Ayr:ı.ca~ 100000 riyailik bir fo~u da ba;;ka
dan ve 100000 riya.l de kendisi koyar. Böylece şirketi~ sermayesi 



300000 Riyal oluT. Eğer şirket 30000 Tiyal kar ederse, işletmeciye 

20000 Riyal, ban.kaya. 5000 Riyal ve yatı:rımcıya da 5000 Riyal ve:ri
lecekti:r; Ayrıca banka r ya t:rırncı ~ve işletmeci yatırım sü:resi sona 
erince kende paralarını da alabilirler~ Bu olayda da herşeyden 

önce kar koydukları sermayeye göre önce eşit paylara.. bölünecek~ 
sonra ban.ka ve yat1r1mc1n::n k§:r 
işletmeci;le paJl verilecektir~ Eğer 

tarafia.r kara:rlaştlrmışlarsa ~ onu 

payından kararlaştırdığı 

kar dağ::tımı için başka 

uygulayabilirler. Şirket 

gibi 
oranı 

30000 
Riyal zarara girer ise, bll sermaye paylan.na göre eşit bölünecek 
ve banka, yatı:rımcı ve işletmeci 10000 1er Riyal za:::-arı ödeyecekler. 

elde 
5; Bu. olayda .işletmeci 100000 füyal mB.da:raba 
eder ve cnlln onayı ile HlOOO Riyal daha 

voluvla bankadan ., ., 

muşaraka yoluyla 
bi:r başka yatırımcıdan alır. Böylece şirketin sermayesi 200000 
Riyal I a çıkar. İki o:::-tağın ka:rarına göre k~:r eşit alarak aralarında 
payiaş::.lacakt::.r. Banka ve işletmeci arasındaki bir karara göre 
banka işletmednin karından yansım alabilecektir. Şimdi şirket 

2000 :riyal ka:r elde etr:üşse, HH.HHJ Tiyal bankanın payı, HJOGO 
Riyal de diğer oı-tağ::.n payıdır. Ancak a:rala:rrndaki anlaşmaya 

gö:re banka anlaşma bitince kendi koyduğu lOGOG Riyal: lık sermaye 
ile beraber 500G R.iyal da ka:r payı alacak, geri kalan 5000 Riyal 1 i 
işletmeci]re verilecektir... Ayn1 durumda Muşaraka yoluyla anlaşma 

yapan diğer ortak için 
5000 Riyal ondan alarak 
Zarar sözkc:ıus~ olunca 

geçs:rlidi:r ~ Yai1i işietmeci anlaşmaya gö:re 
topla;;: 1GOOC Riyal kar payı elde edecektir. 
banka ve yatınmc::. 10000 ~ er Riyal za:rar::. 

.. .. .. ... d" + ~ Jt. • ~ ,. J! ... 

aa.eyeceK.ıer• :r" 1ş1eımec1 o:: za:rara. ı<aııımaz. 

Yuka:r::.daki alayda k§.r dağıtıml içi:1 ta:rafla:r1:1 kararıJlia 

değişik o:ran.iar ~ygula~abilir" 

6) Son olayı hakkında değişik örr.ekler venfbil.iriz. Ancak 
farzedelim işletmeci 10000 Riyallik bir yatırımla A şirketi tarafından 

yöneten ;ve se:rmayesi 100000 Ri:y·al elan bir· şirkete ortak 01mı1ş, 

aynca b~ yatırımda lfüHHW Riyal de ba.nkadan ve HHlOOO Hiyal 
de B şi:rketindetl al1nm1şt1:r.. Banka ve b şirketiyle bir y·a.ndan, 
diğer iki işletmeciyle de diğer yandan kar dağ:.tım::. için bi:r karar 
ve:rmişle:rdi:r. Bu karara göre banka ve B şirketinin kar payından 

% 50:s:i i.şletmeciiere (A şirketi ve işletmeci) verilecektir. Ay';'.1 
zamanda işletmeci ve A şirketi de ortak yatırımda eşit kar payı 

üzerinde anlaşmaya ,rarmışlar ~ 3Cylece şirket toplam 4000000 Riy·allik 
bir sermaye ile çalış:na:va başlamıştır~ 

Eğer 400000 :riyal k§:r elde ederseı- koydukla:rı se:rmayeye 
gö:re herbi:ri~e 100ü~G: e:r Ri)ral k§.:r payı düşecek.tir" ancak aralar~nda.ki 
anlaşmaya göre bar:ka ve B şirketi kıi:rdan 5000: er Riyal alırlar, geri 
kala:: 30000 Riyali de A şirketi ve işietr:ıeci a:rasında eşit olarak paylaş::.r. 

-.-~ Şirket 40000 riy·al za:ra::- ederse~ bt;. mikta:r eşit olarak banka~ 
A şirketi, B şi:rketi ve .işletmeci ara.sın da bölünüp alı~:.ıcaktır" 



Bütün bu olaylara banka aç:ı.srndan bakarsak, şirket zarar ettiği 

sürece banka yaptığı yatırım miktarına güre zarar::. üstlenecektir. 
Ancak ka:r sözçkonusu olur:.ca banka kardan belirli bir miktar işlet

meciye vermek zo:rund.adır,. 

Y:1kanda incelediğimiz bu yatının faaliy~tleri.ne rağmen, 

şi:rket sahiple:rine verile;;. kısa vadeli borçlarından hiç söz edilme
miştir. bu borçlar kıir ve zarar hesabı belirlenmeden önce ödene
cektir. Yani şirketin kullandığı sermayeye dahil edilemez. Kısa 

va.deli borçlar jı"ainız şirketin gelişmesi v~e klir jlaratma.s2 amacıyla 
kullamll';'laktadl:r. Şirketin sermayesihde kar veya zarar sözkon-:.1su 
ohmca bu borç kar ve zarar hesabına giremez. 

Bir işletmeci yeni bir :işe başlarken :-:-ı-:..daraba yoluyla ban
kada;ı kaynak isterse:' iki ta.:::-afın anlaşması ve he~apla:rın incelen
mesi sonuc:ı hem kar-zarar ta.hm.ini, ı~em de yatırım mikta:r1n1:1 
beli:rlenfrıesi bakımından herhangi bir son,r: çıkmaz. aacak başka 
bir ol asalık daha vardır. Örneğin; daha önce bir sanayi, ticari 
veya bü tanın kur~l.JŞü sahibi olan bir girişimci yeni bir kredi 
için banka ile gö:rüşrne J·apabilir. Bu durumda b.a.nka kendi aç:sın

dan daha önce kullamlan i:ı-aynak ;;ıiktan hakkında araştırma yapar. 
Ayrıca 'ba:ı.ka için firma~ın t(irn v ari1klaT1 kesinlikle belli almal1ct1r .. 
Çü;ıkü bu bilgiler almadan şirketii"l kar-zarar tahmini yapıl:naz .. 

Bi:.7: ti:rmanı:ı. varl:ıkiar:.r:1 değs~ler!diri:rkfl:1 :- en doğal y·öntem 
bütün menk::11 vaYlıkia.rın maki.nar malze:ne:ı hammadde ve ma.r:ıulle:rin 

aegez-in.i c g~nun pi3vasa değeTine göre fiyat beli:rler:1ekti:r" Bır

ba.şka deyişle eğer bu wallara şimdi ihti3,lac1m1z varsa :ı piyasada 
ha~gi fiyatla satın.alabiliriz. Daha sonra firman:ı.r1 likidite :nevcu
du:l.u ve ödeyebilecek borçların:. karş::.laştırırız~ Böylece fi:rman.ın 

fiili serlliayesi o~un kuruluş se·:rmayesi ile bankanın verdiği ka:vna
ğ1:1 toplamı olacaktır. Eğer bankada~ kay;ıak temin etmeden •diğer 

ortaklar muda:rebe yoluyla bir firmada yatın:-n yapmak isterlerse~ 
iıe:rhangi bir sorun çıkmaz~ FiTrna[i.J.Z;. va:rl:ıklarını değerlendi:rirken 

b~ işleml,e:r banka. ve işletmecinin onaylarıyla olmal::.dı:r. 

~ • ' • ı: • • ' ' ' b. .ıı.. ., ' ' l ışıet;necı 1;ıa.ı1yecıe oıan 1.r ı1rma ııe mu.şaraKa \ra.sıcasıy a 
bankadan kaynak alarak y&tı:::ı;.; yaparsa, şi:rketin sermayesrnı 

ve v a:rllkianrı:ı. d'Bğerlendi:r iTsek, baz-ı:m. sorun çıka bilir. Bazı görüş

lere göre he,rhangi bir sorun çıkmaması için her iki tarafın :v""atırır:n .. 
nakit olmaJ.ıctır .. Fakat bu fi:rma. için zor ve sak:ır!cal1d1r"' Çür!kü 
eğe:- fi:r:-:1a sanaJli ma.n-:ülle:ri üretiyorsa hu c:rtaklık o:nun norma:.l faa
liyetlerini etkile:--. Bu da ülke ekonomisine yans:.r ~ Eğer fi:rma endüst
ri maliarı üretiyo:rsa, işletmecinir;. sermay··esi · sapıan:.:rke:1: en iyi yol 



firman~n tüm va:rl1klar1n1 değerlendirmekti::-" Bu konularda bankanın 
ve:rdiği fo~ nakit olmaladır ~ Şirketin gelecekteki tahmini kBr-za:ra:r 
hesabı da bu iki değişik yatır::.:.ı türüne gö:re hesaplanabilir. Ar:cak 
bunla::::- saptanırken kullanılan 

.. /'. ... . 
yont.emıerın taraflarca kabul edilmesi .. 

gereKır ~ 

Anlaşrr:a:11n süresi konusunda da bir sorun çıkabilfr. Eğer 

yatının sabit bir sü:re içersinde yap:ı.iırsa ve bu sürenin bitiminde~ 
sonra yatın;-;::ı. hemen nakit paraya çevi:rmek istiyorsak, b:1 du:rumda 
bankanın isteği üzerine bu anlaşmayı u.zatabili:riz. Böylece kar-zarar 
hesabın.da hiçbir sorun çıkmaz. 

Endüstriyel yatırımlarda anlaş:na süresi sınırsız olursa 
vaj·a sonunu önceden beli:rle:•lemezsek:- banka için iki yol vardır~ 

Birincisi kendi kaynağını belirli bir süre içerisinde yatının yapma-
. .;.~ . .. . b .. . V ~ s1 ıçın ven:r. ıK:ı.ncıs:ı. anKa ı:<taynag1n1 s:;.n:ı.:rsız çanşt:ı.:racak. 

a:.ı.cak istediği. zaman parasını çekebilmesi için ilk başta şart koya
caktır,, He:r iki durumda yuka:rıda arıla. tt::.ğımız gibi şirketin ·varlık

ları ve yükümlülükleri belirlenecektir. Sanayi kunüuşlar::. bankadan 
muşaraka. yoluyla aldıkları fonu geri vermek ve hesaplarını kapat
mak için ke~di hamrnadd.e, :nakina, :nalze:ne ve mamuHer:ini anında 

satışa çıkarmak zorunda değildirler. Ç~nkü, bu du:ru11; he:n şirkete, 

he~ de ülke ekonomisi;ıe zara:r verir_. Bu nedenle k§r ve za.Tar 
hesabı yapılırke:1 herşe~lder! önce firmanın varl1klar1n1r;. değerlendi
rilmesi ge:reki:r ~ Daha sonra taraflaz-1;! ka:rarıyla .. banka ke:1di para
sını nakit olarak sınırsız veya. sı:11:rlı yat1:r1mla:rda belirlenmiş 

• • •••• • • 1X ~ • •• • • '\ 
arankıarda a.1amrnce.1-ct1:r tUrnegın ne:r uç ayQa veya yu.daı. 

Bankalar isadi kur:ımlarla yapılan 
anlaşn;ala:rın şartla:rına gC:~:re!' onlara kısa YVa.deli krediler ve:re:rek 
bu hizmetlerin karşılığında herhangi bi:r ücret almazlar. Ancak 
bu b.izmetler sadece belirli oranlarda v .. e tasa:rTuf mevduatlarından 

ay:rlla~ bi~ fon el arak verilr:1.ektedir,. Bu kredils:ri ala:ı.lar belirli 
bir süre içer-sinde banka:va ge:ri ödemeyi garanti ederler. Bankalar 
bu tür hizmetieTincte herhangi bi:r ücret veya komisyon almadıkları
na. g(}reeo bu l1izmetleri sadece toplumun scSJlal :ref ab.1:11 sağlamak, 

l'1alk ve mevd1.:at sahipie:ri ve yat~:rımcıla:rla olar: ilişkilerini geliş

tirmek ve daha. fazla gü'\ı"ence yaratmak içi~ yaparlar~ Ba~ka kendi 
kasalar:nda b:.:lunan k:redi 11.esaplar~ gibi diğer fer! kayLaklarından 

da. yararlan.arak ona. k8.r geti:ren ekonomik faaliyetle:rine girebili:r ~ 
A~cak banka kredi hesapla:rınd. a buluna:ı. kişileri~ :nevduat:;..na 
herhangi biT faiz ödeyemez~ 
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Tasaı-ruf ve mevduatlarını bankalara. yatı:ra~ kişiler iste
dikleri zaman ıstedikleri mık tarda parayı bankadan çekebili:rler. 
Arıcak tecrübeler göste:rmiştir kir bı.: kaynakların büyük bölümü 
ca:ri hesapla:r1:-!da kala:rak kişilerce kullanılmamaktad:-ı..:r ~ Tabi g'Gnlük 
".Vaya haftalık masraflarını karşılayabilmek için bu kaynaktan küçük 
bir parça, mesern % 10 çekebilecektir. Ama aynı dönemde yeni fon
ları bankaya aktararak tasarruf edeb.iH.:r. Böylece tasarruf sahip
leri devamlı kendi kaynaklarının miktarın::. d.eğiştirmele:-rine rağ::nen: 

bu fonu;:;. büyük bölümü bankanın kasalarında kalacaktu. Eğer 

banka bütün k:redi hesaplanndan küçük bir bölümünü (mesela %HJ: -
unu veya %5: inil tasarruf olarak bankada tutarsa, kolaylıkla kişi

lerin günlük para ihtiyacım bu hesaplarından veya tasarruf ola:rak 
bankaya günlük giren fonlanndan karşılayabilir. ~öylece . kredi 
hesaplarında ge:ri ka1an diğer bölümünü banka kullanabilir. Çağ

daş 'bankacılık sisteminde cari hesaplarında kalan bu fonu banka 
kısa vadeli iuedi ola:rak kuHanır ve kendisi için bir gelir kayna
ğı yaratır. Faizsiz bankacılık sisteminde bu kaynağın .. bir bölümünü 
banka 1aizsiz kredilere ayırarak r diğe:r bölümf.:nü gelir sağla.mak 

amacıyla m:.ıdaraba şeklinde yatırım yapar. Kredi hesaplarının 

sahipleri hiç bir şekilde bankanın yaptığı yatınmlanndan kar 
payı alamazlar. B-:ı yatınmla.:rrndar: dolayı elde edilen. kar uzun 
vadeli veya kısa vadeli mevd::atın sağlact~.ğ: faizinden daha fazla 
kazanç geti:rebilir,. B;.1 nedenle eğer bu düşünce doğru oiu:rsa sı fa.iz
siz bankacılığın kredi hesaplarında çağdaş bankalar.rna g&re daha 
fazla ton birikmiş olacaktı:r ~ Böylece bu y atı:rıtniarında;ı elde edi
len geli:r çağtlaş ba.nka.c1lığ1na gör-e daha karlı ola bilir~ Yani mev
cut oları. bankalanh yaptığı gibi bo:rç verip faiz almaktan daha 
az kazana bilmek için her;ıangi bir neden yuktu:r. 

anlatt::.ğ:mız gibi 
Bankaia:rın k::rt:luş sermayesi daha 

devlet ta.rafında:;. temın edilmekteydi--
ö:1ce 

Dalk. 
de 

kendi tasa:rrufla~ını 'le yat1:rımlar1D.::.. mudaraba. şeklinde ba.nkala:-da 
biriktire:rek, cari hesaplan şeklinde bir k:red.i hesabı aç::.yt.-:rlard:ı.. 

fü:: fonlarla beraber rr:udaraba yokyia toplanan tar.la: d.a banka. 
ekonomik ku:remla:rında yatırım ola:rak değe:rlendirecekti:rto Bu fo:1la
r1n % 10 1 u tasarruf clara.k bloke edilece~ r % 50: si kredi 11.esapları 

olara.k faizsiz kred Her aynlacak, geri kalan bölümt: iie birlikte 
mudaraba için toplanan fonlar~ da banka iktisadi kurumlara yatı

racaktır. Bu fonların çaş;.lt;.:rılmasrn.d.an elde edilen kar mevduat 
ı-. • • • . 

sa.ı.:ı.p.ı.ennın 
. . muaaraoaya koydukları miktar:na göre b:i:r bölümü 

bu kişilere: kalanı 'ban.ka:va Bütün bu iktisadi faali-
yetle:rin temeline bakarsak~ banka için çok d.aha karlı olacak, 



tundan başka ülke ekonomısini de güçlendirerek toplumun sosyal 
refahını arttıracaktır. Bankacılığın varlıkia:r:ı.yla bera be:r, ayakta 
duran 'bir iktisadi sistemınde:ı devletin çıkardığı k§:ğıt ve metal 
par adRr, tarklı olarak bankacıhk sistemi tarafın.dan bankaaı::ı 

yı-ttnm fonu denile;ı bir başka para türü ortaya çıkacaktır. İnsan

lar kendi tasa:rruflanmn küçük bir bölümünü nakit c.la:rak yanında 
taşıdıkla:rır.a güre, bankanın yatırım kay~aklan temelinde kişilerin 
tasarruf :isteği ve kayrıakla:nm büy~k bir bölümü güvencede kaimas::. 
için ba.1kalarda korunması isteği yatar. Aynca hesap sahipleri bir 
başka kişiye ödeme yaparken, bu ödemeyi çek iie daha kolay yapa
bileceği için, yanır.da fazla nakit pı.ua bulundurmak zorunda değil
dir. Çeki küllanan kişi de geneliikle parayı naidt olarak yamnda 
taşımayacak ve kendi hesabına yatıracaktır. Yir:e bu paralar banka
larda kalacaktır. 

+ " .. ,. "'! • .. n "" ... ,. , . " . .$. .h,.. , 
.ınsanıar aıışRanıuuan. uoıay:ı.sıyıa, Keanı na.Kll. 1 .ı.ıyaç.ı.arı 

için kaynaklanndan çek küçük bir bölür:1ünü bankadan. alırlar. 

Bu nedenle bankalar da bu kaynakların büyük bi:r bölümünü, kredi 
muda:raba, muşaraka, veya diğer yöntemlerle ekonomik faaliyetle
r:i.t:.d.e çaiıştı:ra:rak kazanç sağlama.k isterle:r. Bankalar mevdu.at 
sahiplerinin paralannı yukarıda anlattığımız beYhar.gi bir yüntem 
ile kullam:rken ye::ü bir 
fonu banka ile ça.lışa.:ı 

meydana geli::.--. Bt:::ıka.la::-

yatırım fonu 0luşturu:rla:r~ .B~ yeni yatırım 
ve kredi alan kişile:re kredi ...... 

ve:r111::rKen 
tasarruf :nevdua tlan;np kor-:.mması yanın-

da: bu mevduatların beli:rli bir oranını vadede~ önce alınabilecek 

kredi olarak fer: ihtiyacı olanlara verebili~ler,. Ay:r:ıca:ı menk~i 
k::Jlmetli evrakla:r::n alımı-satımı içi:1 d9 ha:-cayaOilirler .. Bu nede~le 
banka.la::- na.kit ka.y:1akla:r1 y·an:-..nda. istediği zama:1 ;ı.akit paraya 
çevirebilen likidite bir kaynak daha oluşturmuşlardır. 

}V1erkez Bank as;. r ülke ekonomisi:ıin y--ön.lendi:r
mesi, bankacılık faaliyetlerini:1 gelişmesi, banka.la:ra ya:rfümc1 ola
bil:nesi ve sonuD.da ülkenih tica~et ve para. politikas1n1n yürütülme
si için meydana gelmiştir. Fa.izsiz ba:1kac1hk sistemrnde de Merkez 
Bankası faizli baD.kac:l1kta oldüğu gibi aynı göre·\rle::-i üstlenmekte
dir.. Me:-kez Ba:1k.ası para ç:ıkartma gi:revincten başka bir de.,vlet 
bankası oia:rak devlet içi:ı. bir hesap açıpr yabancı :ilkelerle yap~
ia:n ticari anlaşmala:r::.n::. yerine geti:tebili:rle:r. Devlet me:rkez banka
sından başka barlkala.rda d.a hesap açıp Amerika I da olduğu gibi 
yatı:r:m ve tasarruf yapabilir. Merkez Bankası aynca yabancı i.]lke
ierle :vap::.lan işlemlerinde~ maddi konula:rı denetleyebilir.. Bütün 
bankalar Merkez Ba~kası ~ nda bir hesap açtırıp gerekli old:1ğ~ 

dürumla:rda ondan kredi alabilirler .. 



Merkez Bankası uııı-.•:min iktisadi gt:lişmesi, istihdam, gelir 
ve fiyatlann düzeyini ya.krnda:1 ctenetleyerel< gerekli yöntemle::rle 
bunla.:rın iyileştirmesini ve kcrllnmas1 nı sağia:r" Uikenin b{}tün ;;ıali 

kay;1aklann1, ü:ı.kenin kalkınması ve toplumun :refahı içi::: daha 
yararlı ve öncelikli olan özellikle iktisacti ve sanayi dallarında 

yatırım yapılmasını sağlayacaktı:r. Bu banka kaynak yaratması 

için. ç:al1şmaktad1r.. Bu nedenle I1alk '":~le bankaların na.kit i"htiyaçla
rrnı gözön:rüne ala:rak bu duru:nun dengelenmesi r yani likidite a:rzın 

artışı veya azal:ı.şını sağlayabilir. Merkez Bankası bütün bankala.
r-ın ihtiyaçla:rına göre onların. fon ihti3.,.açlar1n1 ka:rşılana ve halkın 

ihtiyaçla.:rı doğı uitusunda bankaların ekonomik faaliyetlerini orga
nize edebilme hakla:rı;-ıa sahiptir. 

Merkez Ba.::ı.kası, devietin :nali ihtiyaçlarım karşılayabilmek 
amacıyla kendi gbrevi ve sorumluluğu çerçevesinde istediği faali
yetlere girişebilir~ Ör~eğin deviete vadeli krediler sa.ğlamaİ"\ devlet 
tarafından. haJka, iktisadi kurumlara ve bankalara muşa:raka veya 
mudaraba yoluyla kredi sağlamak, enilasyonu önlemek ve piyasada 
devletin hisseleri ve bonoların değerini ko:ru.mak ve istikrarın::. 

sağlamak da fv]erkez Bankası' ~ın görevleri arasında yer almaktadır~ 
MeYkez Bankası :;.bsal parar.ı:1 değerini ülke içinde ve dış1:1da 

korumasını denetiyeyerei"ıc ülke ç::.karia:rı:1a zarar vere~ he:rhangi 
bir değişikliği engelleyecekti:r. Merkez Bankası devamı::. ba:n:i.{.aJ.a:rrn 
faaliyetle:ri;ııi halkın ç1ka:rla.:r1 ve ... .,. .. .. . . . 

U..LKe et\cn.cm1s1~1n 

gelişmesi doğrultusunda. y1:n11 programların. düzenlenmesi:-!i teşvik 

etmektedir. D·iğe:r ba:1kalara. ve iktisadi ku.:rul:.:şiara. b-a..nkacılığ::.n 

laaliy~tle:ri hakkında g~rekii istatistikleri V"e bilgileri sağlay~a

rak yatı:rı~ alanla:r:ı. =- kanallaT: " .. e teknit(sel yünte:nle:r hakkında:. 

onlar: bilgile;1dirmektedir. 

Merkez Bankası ticari ve sa.na:yi sektö:-ler.irfdıs mudaraba 
gibi yöntemlerle değişik gelir düzeyleri için daha fazla kazanç 
sağlayabilecek yatıTım alar!lar1r11:- ba.nkala:ra göstererek bu alan
larda daha fazla yatır::.:r. y<t-pmalanm sağlar. Aıym şekilde toplu
mun :refahına zarariı olan yfat:;.nrr. alar:lar::.. konusunda bankala:ra 
bilgi vererek kay:1ak israf1:1ı önleyebilir~ Bu konularda bankala:r 
bazen Merkez Bankası 1 na dan:şarak faaliyete gıeçerler. Ancak~ Mer
kez Bankas::. herşeyden. önce ülke ve halkın. çıkarların::. ko:rumak 
arnaclyla baz::. kuralları bankalar kan.unu çerçevesinde "'... "'I 

auzen.ıeye-

rek bankalara bildi:ri:r ~ bu kantın.la:r meclisten geçerek ya.sal ha.le .. 
geıı:r Ol 

Merkez Bankası bütün ı<itlele:rirı güvencesini artt:.:rmak ve 
d.iğ~r bankalarla ola~ ilişkisini düzer..lemek amacıyla belirli ölçüdB 
te:r.el kurallar koymuştur. Bu temel ku:rallar daha ia.zı.a bankacılık 

faali:vetleri ve kaynak arzının Merkez :aankas::. tarafından kontrolü
r!U kapsamaktadır. Bu ku:rallan:ıı vasıtasıyla kendi hedefleri 



doğrultusunda ton kayrıa.kların:.n a:rt1ş.1nı ·vey·G. düşüşünü ayarlaya.
bilmektedir,. B~ temel kurallar:;,, aşağıda.ki gibi sıralayabili:riz: 

1) Bütün bankalar,. mı;ctara~ba ve k:redi hesapların.da yat1r1la:1 
mevdı:a.tın sabit bir bölümünü nakit olarak kasala:r:nô.a 
tutmak zor:.ındala:r. Aynca 'bankalar merkez bankasında 

hesap aça:rak tasarrufların bir bölümünü crada bloke ola:rak 
tutacaklardır. Bankalar bu sabit miktar.:.ndan daha fazla 
parayı Mer'l-tez Bankas.:.na yat.:.:rabilirle:r. Bu fazlalığı istedikleri 
zaman çekebilirler. Bloke olan para da ba.nkan:n faaliyet-
leri sonucJ yükürrJülüklerini nakit olarak karşılayaxrazsa ve fon 
ihtiy&cı duyarsa rl~rkez &1..ı"1kası tarafından iade edilir. 

2) Bankalar kredi hesaplarında biriktirilen me·vduatın belirli 
bi:r oranını kredi açmak için ajlırmak zorund.ad::.:rla.:r,. Bu k:re-

.,, .. ~ .,. ..... ır; .., J": • .. • .. •11. ... .. .. • ı-. .. .. 
aıHıT gene.u1Kıe raızs:ı.z o.ı.araK ven.ı.ır ve oan.Ka ıçın Lernangı 
bir kazancı olmaz. Ancak ta:nr.:ı sektöründe olduğu gibi muda
ra ba şeklinde verilen kredilere ilgi çoktur. 

3) Bankaların kendi nakit kaynaklan yamnda, halkın ihtiyaç
lan doğrultusunda başka kaynaklara da ihtiyaçlar:. va:rsa, 
halka verile:: kredilerin ka:rşıl::.ğı::da al:ı.~an ticari senetleri 
Merkez Bankas::.na devrederek fon sağla:vabili:rle:r il Bu k:redi
le:- de sa.bit oranl::. oiup, deva~ml1 değildir,. Borçlar kanunu
:-ıa gö:-e bankalara verilen fon yalnız ba.nkala:rın nakit 
açığı olduğu sürece de,tam ede:r ve bunlln nedeni de yal~:ız 

!1alk tarafır;dan nakit paraya olan talep art1ş1 olmai:.dır,. 

Başka bir nedenle bankalara verilmez" Ya~i bankala.T kendi 
ekonomik faaliyetlerini geliştirebilmek ıçin b~ kredilıe:rinden 

y a.ra:rlanamazla:r. Sad.ec'3 i'"ıalk.1:1 nakit ihtiy~çların: k.a:rş1la

yabili:rle~,. 

4} Bankalarca çeşitii sektörlere verilen kYedil9:re göre Merkez 
Bankası 

Bankası 

da değişik istikraz oranı uygulaJrabili:r" (Me:rkez 
tarafından bar:kala:ra ve:rile:1 kredi ile bankalarca 
verilen krısdi arasındai,i orana istik:raz o:ra.:-ıl den1r) .. 
1/Jerkez Bankasının ka:ra:-ıne~ güre ha.nkalarca tarım 

sektö:rüne ve:-ilen kredi:ı.in istikraz o:ranı % 10 olurs~,. ticaret 
s,·~k1 ü:fin':! verilen k:redi:nin i . ...;1 f:iç.raz oranı farkiı olabil i.r-- ':li...;:1i 
sektö::- baz:na göre merkez b@rtJ.tf1it,~ değişik istikraz o:ran2 ny-
guia.ya.biliT. Bumm nedeni bazı sektö:rle:ri~ geliş:-r:esini SH.ğ

lamak ~ ya.tır::.mlan kontrollü bir şekilde gerekli alan} 8'1""J:: yön
ler..dirmek ~ ve devamlı cl:na.sını sağlamaktır il Me:rkez Bankası 
ayrıca ticari secetle:-in alım:;, ve sat.ımı:11 da üstlenebili:r,. 
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Faizsiz bankac::.lık sisteminde bankalar kendi 
kazançların::. ve özeliikle ülke ç::.ka:rlarrn: gözör.0;ıe alarak faizsiz 
kredile:ri:1 verilmesini sağla.-yacal<lar,. Böylece firmala::- bu kredi
len.ien ya:rarlanarak ülke ekonomisinin kalkır:.masına ya:rd::.mcı olurlar. 
Ancak, bankalar belirli bir çerçeve içeisinde tüketicilere bu kredi
leri açabiliTler. 

Tüketicilsre verilen kredileri daha sonra deta.yla:rıyla ince
leyeceğiz. Ancak genel b:i:r açıklama y;:pabili:=-iz. Bi:rinci yönteme 
göre; eğer tasarruf sahiplerinin kendi tasarrutla:nndan tazla bir 
mikta::ra ihtiyaçlan varsa~ sabit bir süre içerisihde bu miktar 
cnlara kredi olarak verilebilir. Banka gerekli gö:rürse te;,ıinat 

ister. Genellikle ba:-ıkala:r düşi.!k mık tar k:rerli verilirken hesap 
sahiple:ri;ıe g~venebili:rie:r. Bu kredilerin s1mrlanmas1 haftalık veya 
aylık ola:rai:-- kişilerin ortalama tasa:rruf miktarı:ıa göre olabilir. 
•:Ju yöntem mevduat sahiplerinir teşvik ederek pa:ralarının ba:ıkala.ra 

yatırılmasını ve hesap açmalarını sağlayacaktır. Böylece ihtiyaç 
olduğu zaman kendi tasa:rrufla:rına göre da.ha fazla para alabili:r
le:r" bu yün tem yine bankaların k:redi iıesapla:rını a:rtı:rarak onların 

ekoilamik f aaliy·etlerini güçlendi:recek1ir. Ancak:- tüketicilere verilen 
b-:.: krediler beli:rli blç~de olursa, heThang:i bir sorun okşturamaz. 
Bu yönte~e gb:-e ti.:keticiie:re açılan k~ediier ba:ıt{a.iar aç1s1ndan 
sanayiciler ve firma yöneticilerine verilen kredilerle aynı öl~üde 
fay ... dall olu:-.. Ba~kala:r tüketicilere ve:rile:1 k:reGi:iere ka~şı Me:rkez 
Ban~asından kredi k:ı~alia:rı:1a güre kredi alabiii:rier.. 'iabi Me:rkez 
Bankası ka:ra:riaştırılan tüzükle:re göre bankala:rca tüketicilere ve 
firma ~töaeticilerine veriien k:redile:ri sabit bir oran içersinde tut-
masını isteyebilir~ ayrıca~ ba.:ıkalar 

g'i:l:ri dönmesini kontrol etmelidirler. 

İkinci y·O~teme göre bankalar 
malların taksitli alışı için tüketicilere 
verirle:r. Böylece alışverişte sat::.c::.ia:r 

kes.inlikie veriie:-ı kredilerb 

araba veya rliğer dayanıkl::. 

kred:i. mekt~bu gibi havaleler 
lı:ı havale veya evrakları 

al.ıp, bankaya vererek pa~aya dönüştürebilirle:r,. 

B:; satış belgesinde Llaiın niteliği r fiyatı r ödeme biçimi, 
alıc::. ve satıcının ad::. ve a.d:resi yaz::.lıdır. Bu bei.ge satıcıda kalır, 

böylece satıcı istediği zaman o~ belgeyi bankaya tesli~ ederek~ 
y a.z::.lan tutan alabili:rle:r. Bu du.nımd.a. veresiye ola:::-ak alınan maiın 

taksitlerin:: ge:ri ödemek ve bo!'"Ç hesa.b1.n1 kapatmak açısı~dan sat;.cı 

sorumlu tanımakta.O.:.~" Yani aiıcı al!nan malın tüm pa:ras1;ı: öderr..e
ô.ikçe bu beigt:: te;n::.nat olarak deneti:n ai.trnda Dl:.ıp, sat:.ı.cı bi:r 

dilekçe ile mahkemeye baş":v:ırabilir ve alıcı hakkAnda dava açabilir" 



Bir ülkede kredili satışlara olan 
gelişmesine yal açar. Taksitli 
de düşerek ü:retirr: ve dömeier 
gelir.. B;,; devam ederse ülke 

talep artarsa bu da e;ıdüstrinin 

satışla:r::-ı düşmesi sonucu talep 
dengesinde de düşüş 

ekonorr:isi durgunluğa 

r.ıe yda;)a 

gi:rer .. D
n,,. 

u 

yoi~r:: en büyük faydası yeni kurula:1 aileler için geçe:rlidi:r. 
Çı.rn.ıc.. bu yeni a:i.lele:r ilk başta ev ve çeşitli dayanıklı mallar 
ihtiyaçları vardır. Eğer bunları ah:rla:rsa kişinin üretim gücü 
·ve de yükselecektir.. kişinin verimlilik a:rt:;.şı on~n gelirini 
de arttırabilir ve sonuçta topluma fayda sağlayacaktır. 

İslami bi:r devlet de 
onun ihtiyaçlar;. doğrultusı.:nda 

tüketicilere ya:rdı :nc::. olabilir. 

halkın isteklerini 
dayar:::.klı 

Bu yarmm 
malların 

özellikle 

inceleyerek 
alışı 

taşıt 

için 
veya 

ev eşyaların alışı için verilen kredi olarak düş.ünebiiir. Devlet bu 
mallan satın ai.abilir. Ancak tüketicilere çeşitli kolaylıklar 

sağlayarak mai::.n değerini taksitli olarak ödenmesine izin 
verebilir. Bu konuda her iki yöntemi bir a:rada uygulayabiliriz. 
Tabi bu durumda kredi taksitlerin ge:ri cdenmesi için seçile:1 
:volda heT ~Kl tarafı~ :rahatlığını düşi:nmesi ge:re.Kı:r.. Örneğiı1 
maaş alan kişilerden kredi taksitlsr:if!i kişinin maaş:.ndan 

keserek gere~li b'3lümle:re göndıe:rebiiiriz. Alıcıların gglfr düzeyine 
gö:re çeşitli yör!ter:ılsr uygulana bilir.. Tüketici kredilerinde 
kallanıia:-ı üçüncf! yönteme gö~e Devlet M-e:-kez Bankas: veya 
diğer Ic.:rumla:n:n vasıtas::.yla baz::. tü.kstim malla:rrn taksitl9r:in i 
na kite dö:1üştürme so:rum1 ui :ığun u üstlenebilir. ku:r-umlar 
sat::.ş belgeleri ka:rş.:lığ1nd.a mallarl satıcılarından nakit sat::.~ 
alarak tüketicilere verebili:- ve daha sonra taksitleri~i vadesinde 
.... ~· .,, .. 
'i.U:Ke..ıcııeroen alabilirlez- ~ tabi bu ..... von,.,em .. diğer yöntemierle 
beraber -:ıyg:.:la:1abilir. Ancak dayanıklı mallar::.n temb edil:nesi 
kcm.1st.;:ıda devleti:1 etkili bir yol izlemesi içb birkaç konuya 
dikkat 1. • .. • 

ec;;ıemız gerei't:ır. 

İlk olarak deviet özel sektö::-e göre taksithı:ri daha 
kolay toplayabili:r. Devlet ödeme şekli ko:-ıı..:sunda firma sahipleriyle 
kolayca. anlaşa.raic diyalog kurabilir. Aynca alıc:ı.lan:-1 çoğu 

devlet ve o:-1a bağl~ ka:nu kurumlarında çai::.ştıklan içi~ kredi 
A !,.,. •/'o.~ • • .._ '$ ~ "' "' 1' •~• .., .;.~ "' • • ,. •ıı • 
tar,snıerını nana Roiay oıaoınr.ı.er. .1.Rı:1c::.s:ı. ou maüa:nn temın 

etmesi içi~ gerekli elan fonun beiirii bi:r bölümünü ge:ı.ei bütçgden 
scsyal refaha ay:rıian bölümü::der:. ayarlanabilir. 

Tüketiciie:r,e . ., 
ettonomıK ve hem 

dayanıklı 
sosyal bir 

.. 
maıiarın 

faaliyet 
temin 
~larak 

edilmesi hem 
<ltşün ille biii:r. 

B:ı nedenie devlet bı.: rnallan:-ı ü:retimi için gerekli olan kolaylıkları 
ve işlemle:ri sağla:,,abili:r" Bu konuda baz1 sor11.mluiukla:r1 da 
bankalara dev:redebiliT. Böylece toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 



insanların ödeme de gözönüne alarak taksitli satışia:r: gibi 
tüketicilere kredi ve:rebili:r 06). 

Z. ,g ~ İslam tlikele:d:ıin Fe::.zsız. Bankacıl::..kıan B~klenıile:ri 

Gü~ümüzde sanayi ve yat;.nm faaliyetleri oldukça art-
mıştır. Bu durumda bankaların sanayinin ihtiyacı olan finansman:;.. 
sağlamakta daha aktif rol oynaması gerekr:1ektedi:r. Ancak 
islam Ulkeie:ri ':ı , ... 

oan.Kaıa:rın, firmaların sermaye ihtiyaçlarını 

faizle kredi vermek yoluyla ka:rş:ı.ladığı ve onların k§r ve 
za:rarlanna 
meyeceğini 

ve ticari 
ön plana 
işletmeler 

ortak olmadığı bir 
düşünürler. Neden 
faaliJletlere ortak 

ekonomik düzende bunun gerçekleş

olarak bankaların bizzat sanayi 
olmao.ıkça kendi menfa a tie:rini 

alacakianr.ı sa;-ıayi ve ticaret alanında iş yapan 

faizsiz 
kab~l 

üzerinde baskı kuracaklarını 

bankacılığın ekonomik . ' . 
sısrn:nırı. 

edilmesi halin.de finans 

ileri sürerler.. Ama 
bir parçası 

ile sana:yi ve 
olarak 
ticaret 

kesimi arasında sıkı bir işbi:r.iiği:ün sagıana.cağ::.nı bunun 
son~cunda da gerek sanayi, ge:rekse ticaret dünyasında gelişme 

kaydedilebileceğini savunurlar.. zira böyle bir sistemde mevduat 
sah.ipieri bir se:r;-;ıa.)reda:r ~itel:iğine bürünecek!' bankalar ise 
o:ı.1a. r1~ serma.y"ele:rini k§:rlı alanlarda k-:.ıllaına.rak r ekonomik 
ol:.ıayarı. toplumsal aç::.dan verimsiz o1an sa:-ı.ayi ve ticaretin 
yayıimas:ım. önleyecektir. böylelikle ekonominin istikrarlı bir 
şekilde geliş~esini saığlanacakt::.:r ft 

Bunun d1ş1:2da İslam Ulkeieri '?ünJleleTinde ye:ra.la~ 
gelikşmiş ülkelerin sosyo-ekonnmik ku:rc::ı ve a.ltyap:ı özelliklerini 
taşıyan 

nede~i 
ekonomik ve mali ku:r'Gmla:r: 

... . ~ . . 
ge.ı.:;.şmeıerının. gecikme 

olarak göstermektedirler-. dünyada başar::.sızhğa 

1..:ğram:ış mali ·ve ekonomik 
taktirde gelişmekte olan 
de sef ale·~e sürükleneceğini 

k:ı:-umlan kdlanmaya devam ettikleri 
öteki ülkels:rle beraber kendile:rini:1 

ve e~fiasyon, gelir dağıl::.m:;. eşitsizliği 

vbe ile başa ç1kama:,tacaklar:~1 savunu::-la:r .- Bunla:rı;: ö~lenmesi 
amacıyla islam ilkelerine tez-s düşmeyen. bir kurumsai yapı 

k.u:rulma.s1n1 ve bu. yapı içerisinde faiz gibi isla.m değerleri~e 

ters 'O:... .. ..., ""' . 
ouşen aegerıer: 

ve '"' • ı: .. ""' • • 
geı1şn:rıımesın1 

:içermeyen. mali 
iste:rler ti Faizsiz 

kurumlar ağın::.n 

esasa da:v·alı 

kur:.1lmasrn1 
bir sistemin 

yaygınlaşmasıyla kaynaklaz-ln ta:-n kt:llanımının sağla~acağını 

ve b...: şekilde .işsizliğin 6nle;1eceğ:i.nL tnplcmda sosyal analet:in 
gerçekleşeceğin i, bireyleri~ daha fazla gsii:r ~.re bun u:ı scnl:cunda 
da daha fazla tasarr::1f etme imkanına kav~şacakiarını düşünü:r1er., 

(18i SiDD!QUİ M.Nejatullah, 11Banking wi thout interest ", çev: Ataaba.di 
A.Mehdipour, Soroush Press, Tahran 1982 s.176-186 



Ancak )lükarıda belirtilenlerin gerçekleşmesi 1ç::.n faizsiz 
barıkala:rı:.ı yalnızca kan amaçlayan bir ticari ku:r~m olarak 
çal::.şmamalar: gerekir.. Durgun 

. . 
se:rmayeıer:ı 

üretim alam.na kaydırabilmeli, 
• 4 • V * 'ıl 

gereKLlgınae 

ve:re bilmeli r ticari:- sın a.i 
aça bilmeli!" mübadele hızını 

yolları çoğalta bilmelidir. 

ve yatırımlar için 
arttıran ve ticaret 

Ayr-ıca 

bi:raraya getirip:ı 

bunla.:rı ÜTeticilere 
gerekli kredileri 

alam.m genişleten 

olan bir ülkede 
bir bankanın banka. oiarak başarıya ulaşabilmesi için ekcnomi)·e 
gerçek katkıda bul:.mması lazımdır ( 19} . 

(19i ESSADR Mı.1ham:ne,:} Ben: 11islam Ekonomi Doktorini rı: çe: Beşir Eryarsoy, 
cilt II, Yelken matbaası: lstanbul 1979, s.309 



İMN 1 IN İSLAMİ BA.NKACH .. IK SİSTEMİ 

İslami devriminden önce İran: da bankacılık sistemi rejimin 
ekonomik poiitikalannrn özellikle:ri;ıe göre ve onun ihtiyaçları 

'ı"''S amaçları doğrultusunda fa.aliyeı göstermekteydi., 

Devrimden so:1ra ekonomik ve toplumsal prograrnlannda köktm 
bir değişiklik olduğundan dolayı bankacılık sisteminde de faizi 
orta.dan kaidıra:rak. te:nelden değişikiiir-. yapılm:ı.ştır. Bu böi ümde 
İ:ran: 1:.1 isiami bankacılık sisteminin fonksiycnunu ve kredi sistemini 
detaylarıyla inceleyeceğiz. 

3. 1. İr-an = daki Bankacıhk sfaıeminin Fonksiyonu 

Gelişmiş bir ekoDomik sistemi~e ,ı • ,. • • ıı "' 
sanıp 0-1.aoı.ıme.K ve ülkenfa 

mali kay::1akla:n:n toplumun temel ihtiyaçla:r::ı. doğ:rultu.sunda çeke
bilmek için bankacılık sistemi ö:1emli bir rol nynamaktad1r 4 Biz 
faizsiz bankaçı~ık kan~:ıunda bu sisıemin temel amaçlarını a~latıık. 

Ancak bu amaçla.n ge:rçekleştirebil:nek için ü.ikenin Fara ve Kredi 
Politikası ile devle"i:.in Ekonomik .Politi1<talan arasrnda bir -cyum 
ve de::ıge olmalıdı:r.. Fa.izsiz bankac:.lıkta kay·nak tahsisi iki esas 
üzerinde ku:rJlu:r .. 

1.. Borç verr:1e 

2. K:redi verrr,e 

B:~ esasl~.:ra göre i~ıı,ilx!~f t~nansr.~an ıhtivaçla.::Jna karsı faiz 
ndeverek borç VP- kredi te:::in ed~bilirie::r. Ama faizsiz sisteminde 
kaynak temini ödünç ve:rme veya daba sc-;ı:ra anlatacağımız ışıemler le 
yapıi:-:ıaktad:.r. Faizsiz ban.kac::.ltk sistemi ve özellikle bu siste~fa 
Kredi Politikası iki tl=lmel üzerinde kurul~uşt~r: 

.ı... Bant{alarca ve:r.ilen krediler önceden pla:1iana..1g1 gi'bi 
belirli bir zamanda ana pa:ra ve ka:n.yla be:raber ge:ri ödenmesi 
gerekir. Yani bankalarca kullanılan mevduatın tü:rü ve yapıie.n 

anlaşmalar veya ve:riien iuedile:r üzerinde dikkatli olanilk inceleme 
yapılması gerekir. Böylece verilen k:redihı:rin geri dönüşü içfa 
güvenli bir yol seçerek~ halkın mevduatını tehlikeye girmesini 
engelleye bili:riz ~ 



2. Yapılan anlaşmaların dağ:ru uygulana bilmesi için 
bankaia:rca verilen kaynakla:rın tüketimini ve geri d6;1.üş şeklini 

denetieyebiiiriz. Bir başka deyişle bankaların müşterilerle 

olan tica:ri ii:işküe:rinde anlaşmalar • gf1veniiirliği 

..:ze:rrne kurulmuştur. Ancak bu kaynakların daha güvenli 
bir şekilde 

k u.11 anılın ası 
çaiıştı:nlmas::. ve tüketilmesi ve 

için çeşitli denetimlerin yapılmasın::. 

gerekli alanlarda 
şart koymuştur. 

Faizsiz bankacılık 
. . . 

sıstemı~ae bankalar 
benzeyen ticari rolü üstlenirler. Ancak gerekli 
alrnmasrndan dolayı bankaların mevduat komisyonculuğu 
ve doğrudan ticari ilişkilerine ginr:esi önlenmektedir. 
özellikler bu i--redi siste:ni ile diğer kredi siste:nle:ri 
farkı göste:rmektedi:r ~ 

tüccarlara 
önlemlerin 
korunmakta 
Aşağıdaki 

arasındaki 

a) Verilen k:redile:r her iktisadi sektörün :naliyet niteliği 

ve şekline göre ve her sektörün önceliklerine göre belirlenmiştir, 

Buna göre üretim sektörü {sanayi, maden. ve tarım) üike ekonomi
si nde daha öncelikli bi:r yere sahip oldı:ğu için kendi dö;2e:r 
ser:-naye ihtiyaçla:r::. veya diğe:r yat::.nm maliyetle:ri doğn.lltus.:nda 

bani{a kaynakla:r:..ndan yara:rlana bili:r . Halbuki ticaret sek tö:rün d.e 
e:1 önemli :rıaliyet ticaret üzerinde yoğun olduğu :.ç:i.n kısa 

dönemli kredi kay~ak1a!'"::.:ı.dan yararlanab.ili:r .. 

Hizmet ve inşaat sektörü de yatırım kayDaklanna 
ihtiyaçları olduğu için orta ve uzun dönemli cankac::.l::.k kaynakla
rında:ı yararlanabilir .. 

b) Yeni kredi sisteminde 1,rerilen ~tredileri da.ha 1yı 

değe:rlendirebilmek ve geri dönüşünü sağlamlaşt:ı.:rmak amacıyla 

gerekli teminatı isteyebilmek hakkı bankalara ve:rii~iştir ~ 

Böylece kaynaklan daha verimli ve k§rl: bir şekilde değerlendiril
mesi ve ar!laş:na. şa:rtla:rı doğr~itusunda kaynakların k:.:l1an1lma.s1 
için bankalar daha fazla teminat isteyebilirler. 

c) Yeni kredi sisteminiD diğer önemli bi:r özelliği 

de rnüşterile:re ve:rile:1 para ve se:rr:ıayenin k,asintisine ve devamlı 

olarak banka.ya ge::--~ dönmesidi:r.. Bu da genellikle anlaş~ay::. 

içeren şa:::-tlan:-ıdan kaynaklanmaktad::.r. Aslır.da verilen kaynaklan.r. 
kullanma ye:rini ·ve biçimini saptanması~ belirienmesi r ba konuyı: 

denet:ie:1mesi daha so:1ra anapara. He be:rabe:r kı.ır:n geri dönmesi~i 
sağlamlaşt:ı.nlması bar.i:{ac:.;_iık kaynakla:n.mn del aşım h::.zrnı 

arttı:ra::ak bloke kalmasrnı engeller. Bu özeliiğin son:;c~ bankaların 

likiditesi ·ve i<a.y~a~iar;_ kişilerin fon ihtiy .. açiar1 dcğ:ru:i.tus~nda daha 
iyi kııllana:rak ve idşileri::1 fo:1 :i.htiyaçla.:nnı daha ge.1iş bir şekilde 
ce·vap vsrebilecekti:r. 



Faizsiz ba:ıkac1i1k ka;1un-:;nda topla:ıa;,. mevdı::atlarında 

verilen krediler. hakkında yeterince biigi ver:iimişti:r. B~ bölümde 
krndi sisteminde:ı ve kredi araçla:rrndan bahsedeceğiz. İran 1 daki 
yeni bankac::.hk sistemi ve onunla ilgili bütün işlemler şeriat ve 
islam dinin ku.rallar1 üzerinden ve fa.izi haram saya:ra.k ku:rülmuştur ~ 
Bu veni bankacılık sistemin en önemli özelliği olarak bilinmektedir 

.; -
Bankacılık sistemin yeni araçlar:., müşterile:ri fon ihtiyaçlarını 

temini yanrnda fi:rmalarrn finans kaynaklarrnı rekabet olayrnda 
fiziksel el arak güçlendirilmesini ve istikra:rl.::. bir ' . geıışme elde 
etmesini sağlayacaktıT ~ Bu a:raçiarın diğe:r özelliği de daha ö:1ce 
anlattiğımız gibi bankacılık kaynakla:nmn akışkaniığıdır, Yani 
kulla mm alanı belli. verilen miktar ve süre bellidi:r. Böylece düzenli 

bir denetim iie kaynakların bloke edilmesi ve gelişmemesini engel
lenir. Sorrnçta daha hızlı bir akış içersir.de daha fazla kişi ve 
kurukş 

•• 'il • ,. "" • 

once.ııı.-uı sektö::de:rde bu kaynakla:r1:=1dan ya:ra:rlanarak 
ülke ekonomisini geliştirebil:i.yo:riar. Yeni kredi a:raçıa:rı~ çeşidi 

ve değişikliği eko:1ominin i1erhangi bi:r sektö:ründe birkaç a:raçtan 
ya.ra:rla.na bii~e oia:ıağını vermiştir,. 

Yeni kredi a:ra.çıarın:ı incelersek 11e:r öiri~in ke~dine göre 
has bi:r özelliğe sahip olduğu:11: görebiliriz~ }-ie:r biri keiidi baş:l;ıa 

bi:r anaJ1ta.:r gibi eko:ıomiden kendine özgü bi:r müşteri kitlesi ·ve 
sektörü i1.ita.p etmektedir~ B;.ı araçlar belirli konularda. ·ve sadece 
müşterinin faaliyet gösterdiği a.ianlarda kullanılı:r" Ya:1i ::!üşte:rinin 

ihtiyac::11n r yatırılan sektör-ünü ve faaliyet alanını, geri ödeme 
sür,ss:i.r:.i ve ü:i.ke ekonomisi üzeri~de etkisini dikkat etmeden verilmez. 
Bütün b~nla.rı titizlikle incelenmeliyiz (20) .. 

J{redile:-i:-ı o:rtai{ özellik1e:rine göre bunla:rı çeşitli 

şeic:.lde 
,ı:• ~ .. • ~ • • 

sınıııannı:ra. 0111:r:.z araçla:rı~ tan:m:.n: daha 
sonra sıı-avla. anlatacağız. 

J 

(20) f,I/Jl..AlY Heşmeti, 11lran'm Bankacılık Sisterni.", lslaı-vic Econcmy 
Research Conference, Meşhed, 1988, s.5-21 

(21) HEDAYATİ - A.SARAFİ - A., ' 1lç Bankacılık lşlemleri 11, lran'ın 
Merkez &nkasz Yay., Tahran 1988, s.55 



1-- Kıs& D5nıem: Öd:l:-ıç ·ve:rme :- mu dara ba !" medeni muşaraka !' 

muzarea, mesağat, ceale. zımmaa, borcun alışı. self, 
yedek pa:rça ve malzemelerin taksitli satışı (bu 
k"G:i.lam:n sü:resi en fazla bir yıld::.r.) 

hammadde, 
kredile:rin 

2" Oırıa Dönem: Ödünç verme, ;-::;edeni muşaraka (üretim 
ve hiz:net sektörü). üretim arac::., makina ve tesisatın taksitli 
satışı. leasing (bu kredilerin kullanım sü:::-esi bir yılda~ 5 
yıla kadardı:r. ) 

S~ Uzun Dönem: Taksitii satış (ü:::-etim a:raçla:n, makina 
ve tesisat). leasing (bu kredilerin kulla.n::.m süresi o yıldan 

ge=1eiiikle daha fazladır.) 

i-- Tica~eı Sektörü: •MJdaraba :ı mıedeni muşaraka, borcun 
alış:ı., ceale, z:ımrna~ 

taksitli 
satışi 

ı'!I Saa.ay.i SekıC~ü: Hamma.dde~ malzerr;e 
sa t::.ş::., ü:reti:-n a:r açla. n r:'iaki na ve 

self. oorcun alışı, meder:i muşaraka, 

ve yedek parça;1rn 
ıesisa.trn taksitli 

ieasing. 
ödünç verme. zı;n:nan, hu i{..;_ki muşaıraka, doğ::-usal yat::.::-ım 

yedek 
alışı,. 

ödünç 

parça~ üretim araçlan, ve 
malzeme!' 

tesisat). self, bc:rçu.n 
rr.edeni ::)-:JŞaraka ~ 

. . 
ıeasıng ~ muzarea:- mesağat, 

verme. zımman, h:.ıkuki muşaraka, doğrusal · yatınm 

4, Km:uı Ye İnş~aıt Sskıöırü: Med-e:1i muşaraka, taksitli 
kon ut sa t::.şı ~ leasi:1g 

satışı, 

zımma~. 

S~ Hizmet Sekıöra: i/Jalze~e :- ma.kina ve ·tesisat:.n taksitli 
ieasing, csale, medeni ~~şaraka, 

1 .. Borç ~ve~me iie i:igili konularda : Ödünç verme 

2, Ortakl::k :ile ilgili konula,da : Muda:raba, mede:-d ve 
huk~ki :nuşaraka!" doğ:r:1sal yatırım:- muzarea ve mesagat .. 

3.. Ticari işle;;ıleriyle ilgili konularda : Taksitli sa. tışlar, 
self !" leasi:1g :- borcun alış::. 

4. Yilk~rnl:.:lükle:riyle ilgili konı.;la:rda Ceaie, z1rr.ma:1 



Faaıiyeı 

Tü:rfi 

Ticaret 

Hizmet 

Konut 
ve İnşaat 

Ferdi 
İhtiyaçlan 

Sektör 

1. Sa:1ayi 
2" Tarım 

3. Madencilik 

ı. ithalat 
2" İhracat 
3" iç ticaret 

İnşaat ve 
0:1a.:r1m 

Faiz.siz Bankacılıkla Ve:rilen K:ıredH.er 

Taksitli satış r self: borcu~ alışı~ 

medeni ve hulc.ıki mıışaraka. leasing, 
doğrusal yatırım~ ödünç ·verme:- :nuza:rear 
mesağat, ceaie, zımman 

Muda~abar medeni ve hukuki muşaraka~ 
ceaie borcun al:ı.ş:.. zımma:1 

Medeni ve h:;k:J.ki muş araka, taksitli 
satış, leasi~g ~ cea.le, z1mman 

Medeni muşaraka, taksitli satış, leasing, 
ödünç verme~ cealer doğr~sal yatırım 

Ödür.ç ve:-me 

Tablo: 2 Ekonomideki Faaliyet 
Kredi Türü ( 22) 

-·· .. lUTU 
f:"" "': J',. ... ... ve ~eK ı.or ıe:re Verilen 

K::red:He!dü Tüırü -ws Özelliği 
İran 1 d.a oanka.larca verilen kredileri islamrn kuralla:ra 

gö:re 14 g:n2ba ayırabiliriz. 

S~Z,,~--i~ Oöünç Ve:-me 1ş1amlaTi 
Bu anlaşmaya göre tarafla:r;.nda.n biri (borç 

verer!) beli:rli bir miktar kendi ma11:11 diğer tarafın (barça.lan gerçek 
veya tüzısl kişi J mülkiyetine dev:rede:r. Ancak borç alan için 
malın ay<l!ıs:nı veya o:ıur: tutarı kadar parayı borç 'le:rene ödeyeceği 
şartı ~v·ardır ııı Ba:ıkalar ü:retim ve hizr:1et sektö~ie:rinde ,reya fe:rdi 
ihtiyaçları doğrultusunda.:ı tabiki ka.n.u.ti ve yönetmeliklerin çe:rçe,le
sbde böyle kolayl:kla:r sağlay&biH:.rler (23). 

Buz-ada amaç na.kit mevduat: ihtiyacı olanlara hizmetler 
sı..m~aktır. 7abi bum.:n ka:rş:ıhğrnda herhangi bi:r faiz sözkon;ısu 

değildir.. Ödünç verme işiemlerin kaynağ1 h,alkın tasa:::-r;.:;.f mevduatı 
ola:rak bankala:rda i:m1una:1 mevduatia:r::.n bir bölür:ıüdi:.r. Böylece 
bankalarca ödünç ad:ın.a. verilen k:redile:rin miktarı o bankanın 

ödü~ç verme mevduat hesapların mikta:r::.:11 bağlıd~:r ~ Bu 

(22) MOLA1Y Heşrrteti: ira.n'ın B-ankacılık Sistemi 11: lsla.mic Econortf,v 
i?esearch Conference 1 Neşhed 19881 s.10 

(23) M4ACflED1 Ali: GOLRlZ - Hasa.n, 1'Para ve Ba.nka" iran 'ın Merkez 
Bank.ası Yay.: Tahran 1989: s.223 



nedetiie eğer i;.1sanla.r kendi fon f azlalıkla:r::1.::. ödü~ç 1te:rme 

mevduat hesaplarına yatırırlarsa bu 
bu rr:evduatı küçük çapta şahsı □ali 

durumda 
sc.runia~::. 

bankala:r da 
için ihtiyacı 

olanları vey·a ödeme gücü düşük olan kitleler veya köylüler 
aTasır=.da dağıtacaktır.. Bankaların fa.izsiz bankacılık 1'anunu~a. 
göre ödünç ve:rme işlemlerini .ı-:angi konala:rda kuHanacağrnı 

aşağıda inceleyeceğiz~ 

1. Yeni • "'! • • 

ışyer..ı.e:rının açılması için malzeme=- makina. 
ve techizat gibi 
şeklinde bu ara.çiar1 

imkanları buiunmayan 
te:ni:ı edilebilir. 

kişilere, kooperatif 

havvaır.cıhk ·ve sanayi mamüHerin:in ü:retimini ., . 
a:rttırma.s1 için ya.rd:mc1 oia biliı- .. 

3.. Zo:runiu ferdi il1tiyaçla:rı giderilmesi için kullanılır .. 

Ban.ka.ların 
• ı! ... • • ~ •• J',. ...... verm·e ::.şıemıer:ını:ı :ıyguıama yoneı:neıı.K-

le:ri~s göre bankalarca •ve:-ilen en fazla ödünç borçla:- kredilere 
ay:~a~ y::.ilık toplam mevduatın. % 10: unu cluştu:ruyor ~ Ancak 
bu oran toplan-: ödünç verme tasa:rruf :nevduatından geçme:ne 
şartıyla. uygula.~aca.ktır ~ Bu borç siste~in diğer k~ralla.r1:1a 
gö:re ferdi ihtiyaçları için vrerilen ödünç borçlar toplam ödünç 
borçla:rı:1 % 25" ini geçemez~ ayr::..c~ özel dt;rumlarda bu tür 
bo:-çların verilmesi için tüzükle:rin. çerçe'":vesi:1de belirli şaz-tiar 

da aranmaktadır~ Bu tip OOTÇ 
. ~ . . 

sıs~emını B.şağ::.daki du:r:1mlarda 
da kulla:;.1labilir. 

A., U:retim ve hizmet yapan kooperatif şirketlerinin (ticari 
ve hukuki şirketle:r hariç) üyelerine iş !mkania:rı olmadığı 

zaman :nalzeme techiza.ı ve diğe:r iş a:raçia:r1~1:1 temini için 
verilebiH.:r. 

B. ve hayvancıhkla doğ:r:ıya ugraşa:-1 

kişilere ayı-:.ca şirketle:re veya kişilere ait alan üretim )'·erlerine 
üretimi arttırmak a:nac::yla. aşağıdaki konularda borç ve:rilebili:r'" 

1. Mevc::.:t o.ı.a.n üretim bi:--i~lerinin faaliyetlerini!'! 
dt?rdu:rulmaması 

2 ~ :Faaliyette bul ~nmayan üretim birimlerini çal1şt:.rılmas1 

3. Küçük şehirlerde ve köylerde küçük üretim yerlerinin 
k:.::r:..ıl:nas::. ve geliştirilmesi. 

4. Tar::.~ sektöründe ü:reti~ yapan kişi veya üretim 
bi:ri:nleri eğe:r depren;, sel, sıcakl:k 

doia.:vı ;1,erhangi bir za:rara uğ:rarla:rsa 

karşıiamak başka yoldan imkan-sız olursa 

gibi "\ " .., 
a.ogaı felaketlerden 

ve cnla.:rı:) ihıtiya.çlar:..nı 

ödflnç yve:rmsye ba.şvuTabili:rler ~ 



C. Aşağ::.dald fe:::-di ihtiyaçlarını giderilı:1esi için 

..ı.. Evlenme mas:raf:ı. 

2. Çeyiz teda:rik edilmesi 

3. Sağl::.k sorur:la:rı 

4. Yapı onarımı 

" o··~ . t:' ... • g:renım masra11a:rını ya:rdı:ncı olmak 

6. Köyl1a:rde konut yapımına ya:rd::.:nGı olmak 

7. Ucuz binala:rrn yapımım tamamlamak 

KQoperatif şirketlerine~ üretim birimlerine ve ferdi 
fotiyaçia:ra ödünç borç verilüken aşağ:ı.daki şartlar a:rarırne.ktadır. 

1. Borç isteyenler banka ş~bBsinin faaliyet gösterdiği 

alının içersin de it{amet etmek zorundadıTlar .. 

2. Borç isteyenlerin isteği ge:rçek olrnal:ı ve verilen 
borç ışın gelişmesi!' üretimin artt:.rma.sı ve ferdi :ihtiya.çlar::.n 
g'.:de:riimesi için kt:ilanılr:ıalıdı:r" 

3. 
aianiarda 

\ie:ri1e;) bo:rç 
k :1llar:11dığından 

miktar:n2n isteyenle~ce 
emin clu.::1ma.l1d1T t" 

belirlenmiş 

4.. Baş~v:ıranla.rın diğe:r şubelere veya başka bankalara 
her_hang:i bi:r fSdünç borcu olmama.l:ıd~r .. 

S. Verilen borç miktan kişinin ihtiyac::;., mali gücü 
ve bo:rç aianın imkanlarına gö:re sapta.na .. caktı:r.. Böylece bu 
kaynakları kulla~ı:rken bor~ ala~ kişinin ödeme gücü~ü de 
gözör!üne al2naca.kt1r .. 

kişilere banka 
ödünç borç 

Bar:kalarda çai::.şa.n 

verme yasakt:!.r. Bankalarda çal1şanlar1r. 

g{5:re 
zo:r:;niu 

.... ~. "' 
lP.ı..1yaç1ar:n1 

bi:r tüzük 
yoktur. 

giderilmesi ar:1a.c1yla hazırlanm::ş 

varsa bu tü:r oo:n;;larrn verilmesi 

Verilen Ödünç Borc1::1. Miktarı: 

ve 
5.çin 

onla:::-la ilgili 
saklnca 

L Kooperatif şiTkeUere üretim birimlere ve:rıı-er! 

en fazla ödünç boTç mikta;-1 5 mi iyon Riyal~ d.ir ~ 

Ge:rçek ihtiyaçları 

fazla ödünç bo:rç ~ikta:rı 500 .. fıüO Riyal~di:r .. 



Verilen Ödünç Borcun Geri Ödeme Süresi: 

1. Kooperatif ve .. .... .. u:re Llffi biri:nie.re veriien ödünç borcun 
geri ödeme süresi er. fazla 5 yıld:ı.r. 

2. Ferdi 
en fazla 3 

ihtiyaçları için verilen bo:rcur: ger:i. ödeme süresi 
yıldır 8 Bo:rcun taksitleri bo:rcu on.aylaya~la:rın 

ka:ranyla ayhk, üç ayl::.k, alt:ı. aylık :-Yıll::.k veya başka vadelerine 
.. .. .. . ~ . gore aı1n a oııır .. 

Faizsiz bankacılık kanununa göre 
alanda Me.rkez 

ödü.1ç borç verme 
işlemi erinin 
değerlendirip 

maliyeti 
bc:rç 

her Bankas::. ta:rafıı1dan 

,ala~lardan alınacaktır._ Şimdilik bu borç 
sisteminde 
için yılda 

alınan ücret miktarı kooperatif ve üretim birimleri 
ferdi ihtiyaçlan için verilen fazla 1~5 ve 

bc:rçtan aiınan ücret miktarı Jlılda % 1 "dir. 

Banka ödünç olarak verilen kaynakların g:.]venli bir 
şekilde ge:ri d6nmesini sağiamlaşt1r~ak arr;ac1y1a gee:r-ekli olan 
~emin~ı.t::. i steyebilir .. Kredi sözleşmesi taTafiarın en.ayı ile ka:-ıu~la:rı 

öngö::-düğü çerçeve içersin de hemen uyg:.ılanabiii:r.. Ayrıca :res:-:11 
ve yasal bir sene~ sayılıp ka-.. nunlara 1üygu::1 alarak düzen
len:ı-:iştir. 

Muda::-aoa. anlaşması banka ile g€rçek \ı"'eya. tüzel 
kişile::- arasınaa. ilgili kanularda çaJ::.şması v-s :işi 

gerçekleştirmesi içi~ yapılır. B:.ı , sözleşm,sde banka kaynak 
temi~ eden ta:raf 'l"d ge:rç,ek veya t(~zel kişi de ticaret kon-:;larda 
işi yüri:ter! taraf olaral'C tanımaktadır.. K~:r hu iki taraf arasında 
bölünecekti~.. Anc:ak tanımı~a göre bu işlem yalnız ticaret 
konula:rında geçerlidir" Böylece he:rl1ang:i bir sana)'·:ici "'veya 
çiftçiye kendi alanlarında kulia:11lmas1 için muda:raba şeklinde 

k:red:i verilmez ( 24) .. 

Muradabam:1 Özellikleri: 

1. Muda:raba.::rn özelliğbe göre her iki taraf b..:. sözleşmeni 

fesih hakk:ına sahiptirler. Ancak sözleşmeye başi.{a bir şart 

ka;rmam1ş ise,. 

{24 1 BANK !YıELLAT: Eğitim Bölürrfl: 1 ~vnda rP b,=,. 11_. Bank r,i 11 "" t: v " " "" J'C< ,,,e. a. • , ay. s. 1-J 
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Bankacılık işlemie:rinde genelli.ide muda:-aba sözleşmenin 

düzenlenmıe biçimine göre parayı işleten kişi sözleşmeye irnzaled1ktan 
itibaren borçla:rrn silinmesine kadar sözleşmenin fesih hakk::.:n 
kullanmayacağım kab:.ll edecektir. 

2" Mudaralıa:da malik ve işletmecinin :rolü . . . . . .., 
oıroır1:::-1nen 

tamamen ayrıdır~ 
. ' . sermaye ,re:rıp nıç 

Bir başka deyişle 

sozıeşmeni.n şartlarına göre rr.alik sadece 
bir şe:idlde işleten kişinin görevlerini üstlenemez,. 

bankalara işletmecilik imkar::lan Mudaraba 'da 
ta.nırıamaz" Buna karşı fail de yalnız kendi işletmecilik gC:re·vi:ıi 

üstlenir. Hatta mudaraba sü:resinci herhangi bir maliyete katlanırsa 
bile malik görevi doğmaz. 

3. Mudaraba kısa 
. .. ,. . 
aonemn fazla bir yıll::k bir 

sözleşmedir" Bu:ıa göre banka özEt~likle ticari alanlaTın:ı ge~işlete

bilmesi 1ç1n bir malik olarak tica.:ri işlemlerinde başvuran 

gerçek veya tüzel kişilere işletmeci olarak sermaye temin edip 
elde edilen k§:rı da.ha önce beli:rlenilliş oranlara göre arala:rında 

paylaşacaklardır. 

4" Mudaraba. ~ da ve:r11en sermaye kesi~likls nakit ve 
görülebilir olup topta~ verilmelidir~ 

5.. muda.:raba 
dışında he:rhangi bir 

sözleşmesin de 
:-r.aliyet adına 

belirlenmiş 

m:.:daraba 
maliyetlerin 

se:rmayesi~deL 
~akit para alınmaz. 

işletmeciye aittir .. 
Bu tü:r mas:ra.flar tarafla:rın ka.rar-ıyla 

6,. Mudaraba sez-mayesinin ko::-1:nmas1:1da failin sorumluluğu 
israf 
fail 

. . 
Konu.ı.a:r 

kefili ola;;ıaz1 
bu fa:ri-dıdır. 

ha:r1ç emın kişiie:rin sorumlı:iuğu gibidir .. Böylece 
işlemlerinde zarar sözkonusu ol:.:nca 

ama sözleşmede zarar .. 
ııe ilgili bir 

sermayenin 
şa:rı va:rsa 

Uyg:1lama t<oşulla:-::.: 

Mt:dara.ba işlemle:ri yalnız alınan ve satılan. malların 

üze:ri~.de görünüş ,.v·e ~itelikleri bakımından he:-hangi bir değişiklik 
yapılmadığı sürece uygular:abilir.. Toptan "Ileya perakende 
olarak alınan ,ı"e satıla~ mallar içir-1 mudaraba şeklin.de verilen 
krediler devletin ticaret politikası doğ:rı::ltusunda olmalı ve 
bu konuda aşağıdaki özelliklerini de dikkat edilmeiidi:r: 
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1. Özel sektö:r He ithalat m:.;da:rabas:.. yap::.lmamalıdır. 

Dağıtım ve tüketim kooperatifler Mudaraba: n:u: 
sağlad1ğ1 kolayhklar::.nda ö:ı.celikli haklara sahiptirler. 

Mudaraba işiemle:rinin uygulanması 1ç1n aşağıdaki 

gibi gerekli olan faktörleri ve şartları dikkat etmemiz gerekir (25) 

/A~ Mamu.lfaır: Mudaraba: da sözkonusu mallan::1 türü, 
özellikieri: miktarı, fi vat::.. . .. alış şartlan, teslim etme biçimi 
belli olmalı ve bu malrn piyasada iyi satış yapacağından 

emin olunmalıdır. Yani en fazla rr:udaraba süresince satılacaid:ır. 
Bu tip 

,.. . 
ı.1ca.r1 ilişidle:dnde stckcular tarafından malların depo-

lanmamasrna dikkat edilmesi 
alışverişi ıçın muda:raba 

gerekir. Temel ve zorunlu malların 

olarak kredi ":Ve:riir:-!esi öncelilıtii 
' 

sayılmaktadır" mudaraba ı da sözkcnusu. 
zorunı~ değildir. 

koşabi:iiT. 

ayıran 

.B. Sermaye: 
miktarını 

Ancak banka malın 

İşlemlerin maliyetleri 
mı;da.raba. sermayesi 

maim sigo:rtalaaması 

sigo:rtalan.masrnı şart 

için \terilen 1<rediden 
de:1.ir .. Mudaraba~da 

sözkonusu malı:r. ai:ı.şverişi :i.ç:i.n gereke~ mas:rafian anlaşma 

yapmadan önce hesaplayıp beli:r1snmesi ge:rekir.. M:ıdaraba 

sözleşmele:rin de 
verebiliriz: 

kao:.:l 

1. Mah:1 alış fiyatı 

2,. Ambalaj maliyeti 
3,. Taşıwa ma.li3veti 

bi:rkaç 

4" Sigorta ve sipariş maliyeti 
5" Stok mali3ıı-reti 

6. Banka maliyeti 
7. Gümrük ve ticaret ve:rgisi 

tü:rünü aşağıda 

İthalat mudarabasrnda gemini::1 bekletme ve du:rdur;na 
maliyetini muda:raba. sermayesin den karşılanabilir. Ka:nu 
kuru.i.uşia.rla yap2lan 
miktarını bankan!ti 

M'udaraba Anlaşmasında verilen m:..ıdaraba 

yönetim kurulu saptar" Tüzel k:i.şHe:re 

·\re:rilen m!ldaraba r:.:ikta:rı şirketin saptanmış se:rma.yesinden 
en fazla 10 katı daha büyük ola'bili:r" Yani en fazla bir 

., R. , . . • .• • .• . r"c) 
:rnıya:r ıyaı · e Kanar ven1eo:a1r u,v ·• 

(25) HEDAYAT1 A.: SAFAR1 A.: 11iç Banl-ı:.acıhk işlemleri'\ iran'1n Merkez 
Banl<ası Yay.: Tahran 1988: s. 78-85 

(26) BAiVK MELLAT, EğitimBölürrii ''fıliııdaraba", Bank Mellat Yay., s.2 



İthalat 
t • ... 
Kıraıama "0 'V u 

mudarabasrnda 
gümrükten malı 

yfJklısme:ı 

çıka.rtmas:ı 

boşaltma, kantiner 
için ·•lerııen ekstra 

. . ..... . 
maııyet.ıer ayrıca idari ve personel ücreti . ' . 

gıoı masraflar 
veya başka adlar aitrnda meydana gelen mas:rafla:r fail veya 
işleten kişiye ait olup mu dar aba sermayesinden ka:rşıianamaz. 

Muda:raba sermayesi anlaşmanın şartlarına gö:re toptan vısya 

taksitler hali:1de al:nab:ilir. 

C~ Muda.raoa:. Süresi: Sözleşmenin başlama ta:r:ihi anlaşmaya 
imza att:ı.kıan itibaren başlamış oluyor ve bütün hesapların 

silinmesi ve kapat:na.s1na kadar sürecektir~ Bu s,J.Teyi saptanırken 
malın piyasadaki durumu, failin gücü ve imkanları. malın. 

taşıma Tv~e teslim etme ~oşu1la:r1n1 gözönüne alarak anl.aşmanın 

şartla:rı ye:rine getirilecek ve bu süre içe:rsinde bo:rç hesaplar::. 
da silinecektir. İthalat mudarabasımn bitiş süresi eD fazla 
bü kred:iy·i aldığı gününe kada:rdır .. 

Verimlilik: Mudaraba şeklinde kredi ve:ril:irken 
bu anlaşma:1:n ka:rlılığ: hakkında emi;ı olu.:-ıma.l:.d:.r. Bu yüzde:-1 
anlaş:na yaparken k§r payı:ı;.n miktarı ya da sat:ş fiyatı 

sorumlu olan kişile:rce sapta.nma'"l1 
taraflarca kabul edilen masrafları 

ve Muda:raba: dan doğa:-:. 

toplam .. sat~ş tuta:rında.n 

ç1ka:r1lmai1 f böyiece ar:.laşma~ın k§rl:lığı beli:rlenecekti:r .. 

~ygun 
toplar.-:: 
önceden 

Muda:raba sözleşmesi~de ta:ra.fların ka::r payı kanı::-ılara 

bi:r şekilde oransal vey·a. vüzde olarak ta:rafla:rın onavıvla. 
~ "' ,,; .. . .. 

uzerınne~ böy·lece za:nan 
kesin bir şekilde sabit bir mikta.:r k,ar payı mudaraba 

sermayesin.den ayıramayız. Bu tür anlaşmalarda genellikle 
Mudaraba ~ n1n kS:r pa)'l miktarını sn az ola:rak belirle:1:i:r ~ 
Ya:1i ve ::nüşteri arasında 

öyle hesaplanı:r ki banka beklediği en 
Banka bazı faktörleri gCzönüne ala.Tak 

kazançiann paylaşılması 

düşük k§.n elde ede bilsin. 
• • • ~ A • • • 'll • ou :nınım-:..ımıa ye~1:-ıeo11ı:r 

ya da bazısn kendi k~r payı oramr.ı a:rttırab:ili:-. muda:raba 
işlemlerinde bankaAilr! k§.:r payını etkiieye:ı faktörle:ri aşağıda 

sı:rala.ya"bili:riz {27): 

L Süıre: Muda:rabamn süres:i t:zadlkça ba:ı.kan.::.n kar 
pa·yı o:ran1 da yükselecektir .. 

... . 
J.Şlil 

a:rtt::.kça 

n - . r· • • • uegerı: şıetmecının 

bar.ka~ın kfr payı da 
çalışma düzeyi 
azalacaktır. 

(2 ,.,, BIJ~rr,; nı,r.,r r AT -- ·,. · b··1 ·· •· rıM. • r. rı n_ · ~/c 11 , ı J . vn ı•ır:,1...ı1..ır1 • , J::!,g 1 ~ 1 m o · um-1., t•b.d.p. ra,oo , Df!.nk l•ıe . a c 
!efudaraba konusunda l:ıankanrn uygulama. el kı tabı 

ve faaliyet 

Yay., s.8 



Sözleşmede 
... 

SOZI{Qtl USt: elan amac::. 
ge:-çekleştirebiimek ::.çın 

tehiikele:rle karşıiaşa. biliriz~ 
kar payını a.rtt1:raca.kt1r ~ 

düşü:1üime~iş 

Bu olayla:rı:1 
kazalar 
artması 

ve 

da 
ihtimali 

bankanın 

Bankanın k4r payını etkileyen diğe:r faktö:rle:ri a:rasında 

malın türü 
ç:;.karları r 
.,...~ .tger bazı 

ve ekonomik etkisi r failin kişiliği, me·vduat sahi pi erin 
müşterileri keadine çekme önemini söyleysbiiiriz. 

durumlarda hesaplaşma süresüı.ce bankanın kar 
payı beklenen miktarrn altına c1ursa işletmeci mantıklı nromlsr gcstsreraı
kar::.n düşüşü elinde olmayan dış faktörlerinden kaynaklandığını 

belirterek bankayı ik;ıa etmek zorundadır. Bu durumda işletmeci 

herhangi bir ceza ö<lemekten muaf t:.ıtulacaktır. 

Mudaraba. 'nın Uygulama Mudaraba: nın 
kapsan.ığı bütün çal::.şmalanm. işletmeci üstlenerek mudaraba 
s~resine göre 
ıen fazla bir 

malın al::.şı ve sat:ı.şı ve hesapların temizlen:nes:i. 
sonra.ki y::.ı.::.na kadar bit:-r.ek zorundadır. İşletmeci 

mudaraba sermayesin.den sadece söz konusu sat:;,n 

i:-.a:::- a:rlaşt::.rılan 
·ve bu konu ile 

maliye~le:rin ka:rş1lanmas1 

malın 

için para 
alması 

a1abiiir 

bfü.ün 
bütün 

şartı an.-1::. 

banka.c:ı.l::.i:'\ 

ilgili yetkilere sahip cirr:alı ay:r::.ca ar.ıaşma~rn 

da ye:rine getirerek f-1.ıda:::-aba :nı:1 ge:rekii gö:rd.üğü 

işlerr.lerin:i de yalnız .rıt;daraôa kredisi ai1;)d1ğ1 

şubede yoğunlaşt:r:naiıdır. 

Mudaraba ~ da banka se:rmaye~in tüketimi )le· ge:-i dönüşünü 
l . . 1 .. . ... ıı,'"I " ~ ~ ... • .. .,, • 

ayrıca u:vg~ · ama ışıe:n erı:11 o.ene"'ıeyeceK ,ı; ot: neaenıe ışıecmecı 

Mudaraba 1 da sözkcnusu malrn al::.şı, satış::. ve :;ıevcut ola:-::. 
miktarı ile ilgili bütü:ı. kay1tla:r1 ve evrakları uyg...:n bi:r şekilde 

saklajla::-ak ba.hkanın isteği ıi".lzerinde o:ı~ s~nmaR zc:rundad1:r,. 
İşietr:1eci muda:raba iliai1n1 nakit satarak elde edilen bütün 
paray1. en kısa zamanda doğr-a:da.n muda:raba b.esabına yat:rmak 
zo:nmdad::.r. onayın1 alma.dan işietmec:i m11da.~aba 
malı:.ı.::. 

için 
ve:resiye olarak sata.:naz~ Özel du:r~mia:rdaki satışlar 

özel sözieşmele:- düzer;.Ieye:rek banka:11n onayın: almak 
zorundadır. Banka da aşağıdaki özellikle:ri gözönü~e alarak 
b-u satışlara izin ve:reb:i.liT. 

geçemez. 

etmede:1 

.i • Veresiye 

2 ~ İşletmeci 

sözleşmenin 

payını yat.:ramaz. 

sat:ı.şlarm süresi Muda:raba ~ nın süresini 

ve:resiye satışlarından alacaklar::11 tahsii 
vadesinde sermayesi. ve 



3. İşletı:ıeci ta:rafından düzenlenmiş satış sözleşmesinin 

şa:rtla:rı muda:raba sözieşmenin şartları çe:rçe ... vesinde olmalı 

ve bankanın çıka:rlarrn::. da güvence altına almalıd::.r. 

..... 

.f' ~ Sözleşmede Değişiklik Yapmaı.c Mudaraba sözleşmesi 

resmi ve ka:1u:1la:ra. uygun alarak düzenlenecek lir. Aynca 
yasal b.i:::- sözleşme olarak he~e:ı. uygu.ianab.ilirlik özelliğine 

sahiptir. 

Mudaraba 
aşağıdaki gibidir: 

sözleşmelerinde uygulanabilecek değişiklikie:r 

1. Sermayenin azalış::. veya artış::. gibi d.eğişikiikle:r 

Ktr payırıda herl'":angi bir değişiklik yapmadan 
sözleşme süresinin azahşı ,:.reya art::.şı 

Bu durumlarda ek bi:r sözleşme haz::.rlay:p taraflar::.~ 
onayır.1 a..irnacakt!:r. 

G~ S5z1eşme:r1in Feshi: Söz1eşme:1b t:im şartlan işletmeci 

ta:rafında~ y13:rine gıa·~irmedikçe v·e)ra. işletmecide~ sözieşme:✓e 

aykırı bi:r hareket görürse ba~ka sözleşmenin bitiş zamanını 

beklemeden ya da I1e:rha:1gi bir mal alışverişi_ yapmadan hemen 
fesih talebiDde bı:.lunabili:r.. Eğer :n~daraba sözleşmesi işletmeci:1in 

yüzü;1de;ı fesh edilirse ve bG ara.da verilen muda:raba. sermayesinin. 
geri dönüşü ile iigili bir- gecik~f~e olu:rsa bu · sermayeyi kullandığı 

gününden itibaren tüm alacaklann tahsiEne kada:r her 3000 Ri
yal için gi:nli:k bi:r Riyal ceza artı ana paray::. baakaya ödemek 
zorundad:.:r .. 

Mudaı-aba sözieşmesi zam::.rn~dan önce bir 
nedenle sona ererse ve kir hesaplanamazsa ancak bankanın 

1'arar1na gör~ işin bir k1smı işletmeci ta:rafı~dan ye:rine getirilmişse 

baf!ka O:: miktar ça.L1şman.1n ücreti~i :işletmecinin hesa.b:ında:ı 

düşürmek zo:rund.adır. Bu fü;:retin ödenmesi veya öder2memesi 
iki ;1edene 'bağlıd::.:r .. 

1. 
dt.::r:1:nı..mda 

Muda:raba' n:n işlemlerini 

bu işin karl:ı.1:ğı banka 
deva:n . . 

ea.e:reK tamamlanmas::.. 
ta:rafrndan kesinlik kazam.:rsa 

2. ::i:şletmeci sözleşmenin başından sonur.a kadar emin 
ve dürüst bi:r şekilde m~daraba amaçla:nnır. ge:rçekleşthmesi 

doğrultusunda işle:rin biı- bölümü:1ü yerine g~tirmiş ise 



Fesih SOL.UCU za:rar sözkcnusu olunca bu miktardan 
başka yukarıda ai"!latt:ı.ğımız üc:ret de işletmecinin hesabından 

düşürecektir.. böylece ge:ri kaian bankaya :iade edilecektir" 

H,., riesapiarın Kapatılması: He:- sözieşmenin 'ladesinde 
kRr dağıtım::. ve b.esaplaşwa clay::. aşağıdaki gibi yapılacaktır: 

fiesaplaşmada maHann sat:ı.şrndan elde edilen 
parayı öncelik sırasına göre başta mada:raba sermayesine 
sonra tarafların ka:r payına ayırabiliriz. Eğer Mudaraba: da 
sözkonusu mallann tümü vadesinden önce satılmışsa parası 

yatınlmışsa ve kann hesaplanmasına imkan varsa bu durumda 
vadesinden önce mudaraba hesaplar::.nı faceleyip kapatabiliriz. 
Hesaplaşma.da önce ~udara.ba se:rmayesi · alınacak sonra malların. 

satışından kalan bir miktar va.:rsa banka ve işietmec:i arasında 

sözleşmede kararlaştırdığı gibi bölünüp işletmecinin pay1. onun 
hesabına yatırılacaktır. 

Tarafları!"! ka:r ora:1J.arıyla ilgili 
hesaplaşma ve kar dağ::.tımı zamam:1da 
göre geçersizdir. 

herhangi bir değişi.klik 

mudaraba •• "I 'll • "! 10 • 

oze111reıe:r1ne 

Mudaraba sözleşmesi 

dolayı a~a para zarara uğrarsa 
ve banka.nı:ı. belirlediği zarar 
zoTundadı:r .. 
hesapla:r~ndan 

Banka 
tahsil 

bu 
edebilir~ 

ka:rşılayabilecek kadar para 
şartlan~a göre davranabili:z-. 

S0:1UCU heri1a:1gi bir sebepten 

:-:1:ikta.:r:rı.nı ödencıesini 

za:ra::-1n1. hemen işletmecinin 

Eğer 

yoksa 
hesaplarda zararı 

veya mu.da:raba 

L Sözleşmenin Uzat1i.mas1: 
,... .. ~ . 
;:,,azıeşrnen'ln. süresince söz.kon ı.:sü 

malın tümü satılmamışsa. bu du.r-:1ımda aşağıdaki yollara başvu:rd::ı-. 

Eğe:r 

işletmeci ger! kala.:1 
satınalabiJ.i:rse banka 

malın büyük bir bölümü sa t:ı.lmışsa ve 
bölümü;ıü satış fiyat2yla kendi hesabına 

bu malı ona satarak hesapla:rını kapatıp 

sözleşmeyi sona erdirebilir,. 

2,. EğsT yuka:rrda anlatt:ğıwız gibi işletmeci için 
ÖJlle bir imkan yoksa banka aşağıda.ki yoila:ra başvu:rabili:r. 

af' Geri kaian mal: o günün. sat1ş fiyatı altına 

işlet:-:ıeciye veya ~çüncü kişilere :1a.kit cla:rak sa.tabili:r .. 
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1'" Satış fi:latı tamamlanmış fiyatın altında olamaz,. 

2'" Geri kala:1 ~al için 
bankanın beklediği en düşük kar 

saptand::.ğı yeni fiyatla beraber 

b. Ek bir •• '!I • ~ ,ı •• " }'. "il! .., • ~ • 

sozıeşme ::.ıe anıaşmarnn suresı ı;zaı:ı.ı.aoııı:r. 

i.. Süre artış::. ile sözleşmenin toplam süresi bir yıldan geçmeli. 

2. Kar dağıt:ı.:n oranında bir değişiklik yapılmadan bankanın 
beklediği en düşük kar miktarı elde edilebilsin. 

c. Sat::.lmış mallara göre hesabı kapat::.p kalan mallara 
göre yeni sözleşme yapıiabili:r. Bu du:rumda işletmecinin. kar 
pay:ı. yalnız yeni sözleşrr:enin bitmesi ve bütün hesapların 

kapa.t::.lması sonucu ödenecektir. 
>., 

d. Anlaşma.mn feshi ve alacaklarım banka kendi lrnsabrnda 
yaz:la:rat{ geri kalan bölümü içi~ yeni yolla.:r::.n aranması 

~]~ Teminat: Banka a:ı.1aşmalarda~ doğa.bilecek zararları 

karş:ı.layabilmek ve verilen ana se:r;-;;ayeyi koruyabilr::ek amacıyla 

aşağıdakileri temi~a.t ola:rak iste:vebili:r I! 

.1. • kıymetli senetleT r bankalarda 
rr:evduatla:r, devlet tatville:d ve hazi:"ı.e bonosu 

Z. Kefalet mektubu {ye:rH ve yaba.ne:. bankalarca) 

4. Menkul ve gayri menkul mallıır ': 

Medeni muşa.Takan1n tar:1;n1na göre üTetim :ı ticaret 
·ve hizmet alanla:rd.a beli:rli bir faaliyeti gerçekleştirebilmek 

amacıyla belirli bi:r zaman içersi~de k§!" elde etmek için banka 
ve diğer ortağı;: (bir veya birden fazla olabilir} koydt:klan 
ortak ma.l ~veya nakit ser:nayesiyle meyda~a gelen o:rtaklık 

işlemlerine 
. . 

menenı muşa.:raka denir. 

Medeni muşarakanın ortak ... • ~ • T' ... • 

oze1.11Kıe:r1 (28): 

1. Muşa:raka:-ı::.n. konusu belli olmalı 

Z. Mı..:danı.ha: da sözknr.usJJ. nakit sermayeyi yaln.::.z 
ba:-ı.ka te:ni::1 ede:::-. Ancak Muşa:raka: da önemii cian kor."sJ nakit 
gayri nakit s~rr:ıa;lenin teminini her iki ta.yaf~n üstlenmesid:i:-- .. 

(28) BAiVK lııJELLAT: "Medeni fı1uşa.raka 11: Eğitim BölU'Ti.i: Bank Mella.t 1ın 
uygulama el kitabı, Bank Mellat Yay.: s.1-3 



3. Şirket 

sözleşmede olduğu 

Medeni Muşaraka 

için banka özel 
gibi paylar::.m 

Anlaş~ası ancak 

bir hesap açacak, böylece ortaklar 
bu hesaba yatıracakla:rdır. 

bu. duramda gerçekleşecektir. 

Eğer 

nakit 
ortakla:r::.n sermaye paylarının 

olmazsa bu durumda oTtakla.:rın 

bir bölümü veJl a 
kararıyla. malın c 

tümü 
•• 1 ... gunKu 

değeri Riyal olarak şirkette saptanacaktır. 

4. Medeni muşaraka üretim, Hca:ret ve hizmet sektörlerin.de 
kaynak ihtiyaçlanmn temini için kullan:ı.lacaktl:r. 

5 ~ Muşarakanın konusu bir yıi içersin de bitirmelidir" 
Bu s-:..re zarfında bütün hesaplar da kapatılmaiıd::.:r. Ancak 
sanayi malla:rrn üretimi, maden, tanrr:, yapı ve inşaat sektö:rle:rinde 
aynca hizmet sektöründe yeni planların uygulanması için 
bankan::.n önerisi ve iran 'ın .. Merkez Bankasının onayıyia süre 
uz atıla bilir. 

6. Bankanın yönet:r.elikie:rine gö:re k:::r:.ı.lan medeni 
muşa:rakala:r şirketi kendi sermayeieri çerçevesinde çeşitli 

muamelelere girip o~a gö:re yükümlülüklerini üstlenebilirler. Fazla. 
yükümlülüklerin aitına gi:rmısmesi :için ser:nayenin tüketi:ni 
ve geri dönüşü :lzerinde sürekli denetimi ya:11nda ay:rıca ortağ:;.n 

veresiye ahşve:rişini de önlene bili::-. Üçüncü . kişilerle yapılan 
anlaşma ba:1ka.nın. ona.:vlyıa y·a.p1lacakt1:r. 

7. Medeni i\1uşa.Taka dan rne:vda:1a gelen şi:rketin 

banka veya bi:r ortak üstienebiliT. 

8. Merlen.i muşaraka 

}lÜksek k§r payı o:ra.:11 
işlemlerinde bankama 

bankanın yönetim .. kurulu 

.. ~ . . . 
yonecım::.n::. 

en düşük, 

tarafından 

saptamp bildirilecektir ne ol~:rsa olsun bankanın bekiısdiği 

yat1r:;nlarda y::.ll:n.k olarak % rn 1 nı..m altı~a 
'11•• ., .. ..,,. 
a~ş:nemeııa::.:r ~ 

9. Mede;ıi Muşa:raka'd.a şirketin tnplam sermayesinde 
bankanın o:rtaklık payı en fazla % 8G olmaiı ancak 500 milyondan 
( Ri y a.i.) geçmemelidir. 

10 ~ Banka sözleşme:1e gö:re şirketi~ yönetimini!' se:rmayen::.n 
tüketimini ve geri döni:şünü :ı Muşaraka ~ da sözkonusu olan 
bütün işlemleri:1i ayrıca hesa.plar1:1 temizienmesi ve ~apatılmas:°Laı 

"' /',.,. . . "": . 
a.enetıeyeo:ı.nr. 



11. 
sözkonusu 
etkili olan 

Medeni Muşa:raka: da 
muşa:raka 

.. .. .., .. 
1şıem1er1nın 

mas:r a.fla:rdır ~ Ticaret 

kabul masraflar 
gerçekleştirmesinde doğrudan 

sektöründe (ithalat, ihracat 
ve iç ticaret) kabul ed:iJ.ebilen bir kaç maliyeti aşağıda sıralayabiliriz. 

a. Mairn alış fiyatı 

b" Sigorta 'le malın teslimi konusunda ay .. r:ıca sigoTta 
ile ilgili diğer masraflar 

c~ Taşıma 

d. Malın. ç1kanlmas1 ve depolanması 
e. ôankacıhk masrafları 
f. Gümrük ve ticaret vergisi 
g. Anlaşma yaptıktan sonra resmi " ~. •• ~ ... J'-

maıı::am.ıanı oaenen ucreı.-
ler. sanayi ve hizmet sektöründe kabul edUebilen maHyetier sözkonusu 
Muşaraka. ~ nın gerçekleştirmesi için gerekli hammadde, 
:nalzeme..r ücret 'le maaş masrafiarıdır,, 

Anlaşma sonucu hesapla:rrn kapatılmasrnda 
•• ... ·11 
onceııK 

sıras: Daşta 'banka~:n sermayesine da.ha sonra ortağın serma:tes.i 
\re tarafları:) kıi:r paylar1:1a verili:r ~ 

14. Medeni Muşa.raka 'da .hesaplaşma biçimi belli ol:Tıalı. 

Bu kcn uda aşağıdaki yollara başv:.;ra b:i.i.i:rler. 

a.. Anlaş:na sen unda kalan bir mal varsa ban kanır:. 
o:rtağ: o günü;) fiyatına gö:re kendi hesabı;].a malı sa.tın al.arak 
hesapları kapatabilir .. 

b~ Anlaş;na. sonünda kalan bir mal varsa- ba.;:1kanın 

, ortağı tıuaflar::.n onaylandığı bir fiyat ile bu mah sa tin aJ.aoilir. 

15. Banka anlaşma son b~iduğı..mda sanayi, maden, 
taı-ım ~ yapı ve inşaat sektörlerinde ayrıca hizmet sektörün 
yeni plania.:r:::.nda elde edilen 1'enaı ortakl:k payların;. taksitli 
olarak satabH:i::-. 

Ticaret sektöründe medeni Muş araka' nın .... 'I' ": • ~ ... • 

ozeı.ı:K.ı.er::. 

Mudaraba. ! :11n özelliklerir!e çok benziyor"' A~cak bunlar, arasında 

üç fark va:rd:ı.:r. 

..... ,. .r-• 
verııeceK a..ı:r .. 
bi:r yüzdesi 

b. 

sermayenin yüzde yüzü ba:1kalarca 
belirli Ancak medeni Muşaraka: da. 

.... :'! 1' J'. " 

eaeneceK.:.ır. 

M~şa:raka: da kabul sdilebilen maliyetleTi::den 
:vap1lan :nali:vetle:ri de tarafların t{a:ra:-::.yia sözleşmeJte ekleyebilir .. 



c. Mudaraba ı da ortaklık payı bir defaya mahsus 
ve .... 

na.ıuı. olarak tümü birden ödenecektir. 
r 

Ancak M~şa::raka 1 da 

ortaklık payı bir kaç defa ara ile verilebilir. 

16. K~r dağıt:ı.mrnda etkili oian faktörler: 

a. Bank~.nn Ortaklık Miktarı: Medeni Muşaraka 1 da 
bankanı:.-ı ortaklık miktarı arttıkça onun 
vükselecektir. 
J 

Süre: 
kar payı da artacaktır. 

Anlaşmanın sü:resi uzad:ı.kça 

artt:..kça 
c. İşin 

bankanın ı~ar 

Değeri: Ortağın 

payı düşecektir. 

yapt:.ğı çalışr:ıa 

oranı da 

bankanın 

miktarı 

Tahmini 
meydana 

TeI1.likeler: Anlaşman:n gerçekleşmesi 

dcğ:-ultusunda gelen tehlikeler artt:ı.kça bankanın 

kar pay:ı. da artar. 

altına 

konuda 

17. Banka sözleşme şa:rtia:r::u:::n 

alabiimek amacıyla yeterince 
aşa.ğ:ıda.kile:rin birkaçın: 

ı.:ygulan:nasrn:ı. güvence 
temin•a t isteye bili::-" Bü 
s0zieşmeye göre teminat 

olarak isteyebilir. 

devlet tahvili, hazin.e bonosu, '."i " ... aegern 
tahvil senetler:, Bank Mellat nezdfode yatın:ia:. sabit ya da 
tasarruf mevduat1an 

b,. Yerli ·veya tanınmış yabanc:;.. bankalaTca kefalet 
mektubu 

c. Borç senedi, menkul ve~ya ga:vri menkul malları 

ve umum:. depolann makbuzu 

d,. kamu ku:ruiaşlar:.n kefaleti 

Hukuk.i Maşa:raka 'nın ta.nımına göre bı: aaiaşma üretim 
ta:rım~ ticaret ve . . , 

nızmei. alanlarda 
faaliyet gösteren anonim şiTketleri~in sermaye ile ilgili fon 
ihtiyaçia:r2n:: karşılanması veya mevcut oia.~ :le aynı 'konula._rda. 

; & .. "' 4 .,. .. -f a.R l iyst gösteteti a:ıonım ş1rKeı.ler1n lı.isselerinde~ bir bölü~ü;ı:ü 

bankalarca satın almaktır (ZG). 

(29) BAlVl{ ftfELLAT, 1'Hukuki PIJuşaraka 11
: Bank Mıellat 1ın uygulama el ki tabı 

Eğitim BölUm: Bank Mellat Yay. s.2 



Hukuki 
gi bidi:r ( 30 L 

Muş araka: ;ıın özellikleri sırasıyla aşağıdaki 

ı. Hukuki muşaraka yalnız anonim şirketleriyle yapılacaiaır. 

ı. au sözleşmenin tam.r:nnda anlatıldığı gibi anlaşma 

sadece anonim şirketlerle yapılır. Bu tür şirketlerin ku:rulması 

ve kapatıiması ticaret kanunun şartlarına göre olacak ve 
sadece birkaç konu da fesih imkan::. taraflara tanmmıştl:r. 

3. i-Iukuki muşaraka üretim, ticaret ve hizmet alanlarda 
faaliyet gösteren birimlerinin uzun vadeli fon ihtiyaçlarım 

karşılamak amacıyla oluşmuştur. 

Yeni b
. . . . 
1:r1m1e:r1n kuruluş ve çalıştınlması veya 

:-nev"'cut olan birimierin tamamianması ve geliştirilmesi ayrıca 

hisseler-eni satın alıp yatırım yapması i1ukuki muşa.raka ile 
yapılmaktadır. 

5. kurulan anonim şirketlerin serma. Jresi n de 
bir veya birkaç bankaii:ın muşa:raka orar.ı 

% 49 · um: geçemez. Aym şekilde mev~u.t olan 
toplam hisselerinden % 20 esini bir veya 

topla:-n sermaye~in 
biz- an.enim şirketih 

birkaç ba::ıka satın 
.,. "I • "11 • 

aıao:a::.r. (Merkez i3ankası: ;an. onayı ile daha fazla sa tın 
ala.bili:r") Ayrıca mevcut olan. 
geliştirilmesi vey·a bankaya 
se:rr:-ıaye ya:rd1m1 ile beraber 
kadar olmal1d1:r" 

bi:r ano:ıim şi:rketi;ı tamam.:ia;ımas1 11 
olaii. borcunu ödeyebilmesi için 
oluşan se:rma. v13nin 

~ 

Uretim sektörü~de a.no:-ıim şirketlerir: özserma.yesi 
ile toplam kay;rn.klann (bankanrn payı da dahil) a:rasrndaki 
cTan % 30 ~ ~n a.ltıD-da t:ica.ret ve hizmet sektöründe % 20 ':ıin 
altında oh::rsa banka onlarla Muşa:raka ı ya gi:::-emez. 

7. Banka 
şi:rkstlerinde 

h.uku.ki muşaraka anlaşmasıyla 

ke:-ıdi hisselerini satabilir. 
oluşturulan 

Her bankanın anonim şirketleri~ de 3v a. tır a bilecek 
en fazla muşa.:raka miktarı o ba.nkan:.n bütü:1 serm,ayesi ve 
ta.sa:r:rufiarl % 10 ~ unu geçme:nelidi:r., Bu mikıa:r tica:ret bankala:r.1nda 
bi:r milyar Riyal: dan fazia olmamahdır. 

(JOi HEDAYAT1 A., SAFARl A., 11lç Bankac1l1k lşlerrJeri", lran 11n Merkez 
Bankası 'nın Yay., Tahran 1988, s.95-97 



9. Bankanın beklediği en az ka:r oran::. çeşitli sektörlere 
gö:re sıras::.yla tarımda % 6, sana3ri ve maden sektöründe % 8, 
yapı ve inşaat sektöründe % 10. ticaret ve hizmet sektöründe 
% iZ 'dir. Banka çeşitli konularda mevcut olan muşa:raka imkan lanı 
araştırıp inceieyecekti:r. Bunu devletin çeşitli kurumlanr. vasıtasıyla 
yapacaktır. HuicJ:ıd. muşaraka yoluyla bankalar ekonominin 
çeşitli yönlerini geiiştirerek ülke kaikrnmasrn1 ya:rdımc1 olurlar. 
Aslında bankaların ortaklığı iki temel üzerinde kurulmuştur. 

.i • Banka kendi 
bu projenin 
başvura bilir. 

uygulanması 

başına 

için diğer 

uygun bi:r proje geliştirip 

kişilerle hukuki Muşaraka: ya 

2. Gerçek veya tüzel kişiler bir proje hazırlayıp bankaya 
hukuki :nuşaraka ::.çrn öneri şeklinde sunabilirler. Her ikisinde 
de yeni bi:r projenin muşa:raka yoiuyia uygulanabilmesi için 
baır.ka çeşitli incelemeler yapacaktır. 

Doğrusal yatırımın tanımı:1a görra ye:1i kurulan 
ano:-ıim şirketlerin vasıtasıyla ü:retim {sanayi~ :na den :ı ta:r~m 
ve inşaat)~ tic.e~ret ve hizmet l'Con~lar1y·la. ilgi~i ye~i projele:ri:ı 

uygulanmas:ı. için. gereken t~:-n sermayeyi herhangi bir ge:rçek 
veya tüzel kişini:: crtaklığ::. ol:nada:1 bir veya bir kaç banka 
tarafından te:-:ıin etmesidir ( 31). 

Doğrusal Yatı:rım İşlemlerinin Özellikleri {32): 

1. Doğrusal yat1:::-:;.m şeklinde uygulanan p:rojeier- yalmz 
bankala:rca ku:rüla:1 anadır. şi:rkıetle:rb vasıtasıyla clacaktır. 

Bu 
gö:re 

şirketlerin açılması veya kapatıiması t:i~aret ka:-ıl:nla:r::.na 

ol~p sadece ~anunun beii:-ttiğ:i kcnula.rda bu şirketlerin 

çai:ı.ş:rıasrnı sa~ ve:rileb:i.li:r. 

" t, • 

aygulanması 

Doğ:rusal yat:ı.rır:ırnda 

için gerekli elan 
sözkunus:.: ola:ı 

sa.bit serma:venin 
uz:1n vadeli fon olarak temin edilecektir .. 

ıı:rajeie:rin 

yüzde yüzü 

3.. Bu tü:- yat1r:ım prcg:ramia:r1n1 üikerri.n y::.llık bütçe 
tasarısına dahil sdile:rek Meclisi Şurai İslami: :1in Otiay::.n.ı 

aimak zcrundad::.rla.:r. 

4. Her bankanın doğ:rtisal yatının prcg:ra;nlan o y::Jrn 
içerisinde bankala:nn yüksek şurası tarafından cnaylanrr:as:ı. 
gerekir .. 

(31) BAN!{ MELLAT, 1'Dog-rusal v,.,,.ırm" Ba-'· !-.fell"'t' n =•1· 1 1 ·t :-,. . .,a~ .ı.u: ,,f.1:'i. ~· :..,_ · 1., uy5ı.,: ama '2· i{l.au·l: 

Bank Mellat Yav .• s.2 
(32)HEDAYAT1 A., SAFARJ A., 11Jç Bani-ı:.acı.lı.k lşleml.eri", f-/lerkez Bankası Yay. 

Tahran 1988, s.105-10? 



5. Hizmet sektöründe banka ve ona bağlı karumla:rrn 
çal1şmalar1:1::. 

tü~ kaynak 
olmalı .. 

kel aylaşh:rmak 
ihtiyaçları yüzde 

amacıyıa ku:rula .. n şiTketlerin 

yüzü doğrusal ya'i:lrım şeklinde 

6. Projeyi r;;ali. tekniksel vıs ekonomik açıs::.ndan değ-srien

di:rilmesi gerekir. Bu :inceleme sonuca p:rcjenir. k~riıi::.k oranı 

yıllık olarak en az % 12 olmalıdır. 

Banka toplam sermaye ve ta.sarrufiar:ı.n % 5 ı :ine 
kadar bu 
au miktar 

tür yat:ı.nmla:r için şirketlere fon ayırabiUrier. 

ticaret ban:i-t.alaı-::.nd.a bir milyar Riyal"a geçemez. 

8. Bir ticaret bankasrnın y::.11:..k topla;;; yat:ı.nm miktarı 

o bankada geçen yılın kamu chş::. mevduatların % 1 1 ine kadar 
olacaktırl!I 

9. 
satmak isterse 

banka 
sat:ı.ştar. 

tüm 
en 

yat::.nmlannı veya bi:r bölümünü 
az b:i.:r ay ö;ıce bankaların yüksek 

şu:r§s1:1a bildirerek sat:nak zo:r~~:-ıdad::.r ... 

iG. BankalaT doğrusal yatı:nmla:r::.yla k4:ru1an şirketleTin 

türr: h-ssaplanr.::. ve işlemle:ri:.i her y::.lda bağ:ı.ms:ı.z ::-ıuhasebe 

ku:ruwları ta::-afında.n. inceleyeceit.ti:r .. 

yat::rım 

11.. Değerlendirme sonucu zarar 
yapmamahd:-..r. Aynca zonrnlil 

veren projelere 
cima.yan süs 

. . . 
oanıı.a.ı.a:r 

ve ziynet 
mali arın ü:retimi için bankala:r yatı:rı~ yapamazlar,. 

12. Bu yat.ır::.:n şekli .uzun vadeli . olup . -beklenea , : en 
az· kfr oyan:. tarım sektöründe % 4~ made[i ve sanayi · de % 6 
konut ve :inşaat sektörü~de % ô al:rıahd::.r . 

.ı, ~· r. "". .. . :'il .. ~l ' ' b" u:reı.ır;; iaaııy-etH3Tınne KU.ı. anııacar- ::.r malı 'belirli 
bi:r fiyat iie başi-'rnsrna 

tamamen 
belirli 

vadesfode 
vadelerde 

veya 
tahsil 

eşit ya 
etmektir ... 

o:1ayiad1ğ.1 tüzükleTe göre taksitli 
kolaylıkların sektörlerinde yeni 

ka:rşıhğında maim bedelini 
da eşit olma.yan taksitlerle 

Para ve k:rsdi şur§srnm 

satışlar :.i:reti:rı ve hizmet 
sağlanması amacı yla sa.dece 

r:1üşterile:d.n yazıiı istekleri doğrultusunda bar..ka gerekli elan 



araç ve gereçle:--i uygulama kuraliara uygun olarak satın aiıp 

taksitle isteyenlere satacaktır. Aşağıda bu satışlarrn özıalliklerini 

inceleyeceğiz (33). 

A. Ha:nmadde, Yedek Parçalar ve Malzemenin Taksitli Satışı: 

1. Bankalarca bu malların satrn alması ve müşte:riierin 

yazılı istekleri olmadan taksitli olarak satması yasaktır. 

2.., Müşteri satın alınan malları yalnız üretim ve hizmet 
sektörlerinde kullamlacakt:ı.r J aynca sadece müşterilerce kullanıl

ması için satır! alı;ıır~ sat:;.lması için aiınamazıı 

ha;;ır:rn.dde 

3. Gerçek ve tüzel kişiler için taksitli satış şeklinde 

malzeme ve yedek pa:rçalar::.n satrn alması bir milvar 
, '· 

Riyalı da.:1 geçmemelidir. Özel du:rumia.:rda bu miktardan daha fazla 
bir ihtiyaç varsa b:.ı işlem İran Merkez Bankasının onayıyla Krediler 
Ge;ıel Müdürlüğü tarafından ve:rHecekti:r. 

4. Hammadde, malzeme ve yedek parça1ann satış fiyatlar 
onlan:1 tarr:amlanmış fiyatlarına göre saptanacakt::.:r. Bant<.a:un 
i<ar pay::. malların ta:;ıamla.nrr:::.ş fi yatma göm yıllık olarak % 12 ı der:. 
geçemez. 

5-. Satılan malla:rı~ fiyatlar:nı tamamen peşin ya da 
eşit veya eşit olmayan taksitler halinde alınabilir. 

6. Taksitli sa ı::.şla:rrn ge:ri ödeme süresi en fazla bi:r 
y::.ld::.r. Ü:reti;r. yapan fab:rikalarrnda hammaddenin taksitli sat::.şian 
için belir-lenen geri ödeme süresi en fazla bir üretim dönemi olarak 
saptanm::şt:ı:r. 

B. Üretim Ara.çlan., Makba ve Tesisat1:1 Taksitli Sat::.ş::.: 

i. Bankalarca b:.ı malla:r::.n sat::.r. al:7}ası ve müşterilerin 

yazılı istekleri olrr:adan taksitli olarak sat::.lmas::. yasaktır. 

2. BG mallan~ sat::.ş fiyatları onlar:..n tamamlanm:ş fiyat
ları:-ıa göre saptanacaktır .. Bankanın k§:r pa:'1'1 malla:rın. tamamla.nm1 
fi yatma gö:re y:!.ll:i.k cla:rak % 8-12 arası olacaktır. 

3 .. sa.tılm::.ş mallar::.n fiyatları ya tümü peşin a.lın:r ya 
da ,eşit veya eşit ol~ayan taksitlerle al::.nabilir" 

4. Satıi:n:ş mallann . .. ... .. . 
ge:rı onemıe suresı :-:1aıla:r1~ eko-

nomik ömrünü 
daha fazla.dır. 

, . 
geçmeme.ı1.- Bu malla:r::.n ekonomik ömrü bir yıi.d.an 

(33) BANi{ f-vıElLAT: 1'Taksitli Satışlar I{rer:lisi": Bank Mellat 'ın uygulama 
l-dtabı: Bank Mellat Yay., s.9 
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5 ~ Banka müşterini:1 uzma.rzl1ğ1na. ve becerisine gö:re 
maki;ıa, techizat, tesisatın tipine göre aynca faaiiyet alanına 

gö:re müşteriden satılmış f:iyat::.n % ZO 1 sine kadar para nakit alabilir. 
(Ureti:-:1 sektörle:rinin önceleklireni göre tarımda % 10, sanayi ve 
maden de % 15 ve hizmette. % ZG alabilir.) 

S.. Tarım r sanayi, made:1 ~ hizmet alanlarda. üretimi art
tırmak amacıyla bütün krediler verilir. Böylece sözkonusu projelerin 
tekniksel, mali ve ekonomik bakımından verimliliğini de tespit 
edilmelidir. 

7. Gerçek veya tüzel kişiler için. bu malların satın alması 

ve taksitli satış şeklinde onlara satılmas::. konusunda eğer alınan 

peşinatı malın fiyatından düşürsek bu kredi miktarı bir milyardan 
fazla olmam al::.. 

B.. Banka kendi alacaklarını güvence alt::..r..a alarak geri 
dönmesini garanti Bdebilmesi arr::acıyla sözko:ıust: oian malı teminat 
olarak görür ~le hesapların. kapatılmasına kadat her sene en az 
geri kalan miktarına. eşit bi:r bedel ile tabi mali:ıeti müşteriye 

ait olmak üzere ba~ka lel1.ine mal:n sigortalanmasını isteyebilir~ 

9.. Taksitli satışlarda. sözleşme imzalandığ1t!dan. itiba:ren 
maiın mülkiyet hakkı müşteriye aittir~ 

Banka Di:r jr@ndan kendi müşterilerini daha kolay 
bi:r şekilde konut sai1ibi yapabilmek amacıyla diğer yandan konut 
yapımını h:.zlandıra.:rak -ucuz konutlar ve sitelerin meydana getiril
mesi için bu taksitli sat:şlara başvurmuştur. Konut edinme konula.
nyla ilgili şa.:rtlan pa:ra ve kredi şur§sı düzenleyerek bankalara 
bildirecektir. Ancak bl: .ırn;:ıunun şartlan da he-:nen hemen diğer 

taksitli. satışların şartlar:na ber.ze:r.., tabi bir kaç fa:rk vardır. 

Bu farklar::. aşağıda bceleyebil:ir:i.z {34). 

1" Banka kanut~n taksitli saı:ışı içi:-ı soz.ıeşme yapmadan 
5nce i{o::ııut isteyenlerden beli:rli bir miktar nakit para peşinat 

ola:rak almak zorundadır'" 

Z'" Banka kendi ala.cakla:r:.n:. gü ... vence altına t~ta:rak 
verilen fonun ge:ri öde:-ımesin! sağlamlaştı:rması 1ç1n konutu bi:-
teminat olarak isteyebilir. 

Bankalarca. satılmış kon~tu:n 
halinde belirli va.dele:rde alrnacaktı:r. 

!'! .,. .... 

oeaeı:ı. eşit taksitler 

(34) f-lEDAYATl A.: SAı!ARi A.: ' 1lç Ba.nkacılık işlemleri'': s.119 
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4. Satılm:ı.ş kmrntun. bedeli gen alıncaya kadar her ser.e 
ba~kala:r geri kalan. miktar::.na eşit bir fiyat ile bankanın iehine 
malın sigortala.nmasın~ müşteriden isteyeceklere 

5. Eğer al:ı.cı vadesinden önce borcun tümünü veya bir 
bölümü,1ü yatı:rmak iste:rse vadesine kadar kaian süresine göre 
banka kendi k§.:r oranından bir miktar indirim yapacaktır~ 

ô. Taksitli konut satışı -uzun vadeli olup en fazla 25 yıl 

içersin de tahsil edilmelidir. 

Eğe:r kirac::. k:i.ra sözieşımenin bitimbde sözleşmenin 

bütün şartlarını Jrerine getirirse mülkiyet ona devredilecek 1le 
mal s'ahibi olacak. Bu işie:nleri uygulayabilmek için yapılan anlaş -
rnayı m!Hk:iyet dev:-iyle sonuçlanan ortaklık denir. Aşağıda bu 
sistemin g,enel özelliklerini inceleyeceğiz (35),. 

1. Banka ü:reti:n ve hizmet alanlannda çeşitli kolayl::.kla 
sağlamak amacıyla kira ve:re~ rolünde bu sözleş:neni:1 şartla:rı 

doğ:rultusDnda böyle işlemlere başvura.bilir. Ayrıca banka inşaat 
sektö:ründe konut yapımını geliştirerek ucuz ev ·ve konutları mülkiyet 
dev:riyie sonuçlan.an ortaklık anlaşmasına göre mü§terilere de'ı·rede

bilir 8 

ı.. aanka özellikle müşte:ri~in vaz::lı 
J 

dilekçe·siyle ve onun 
kabul~ ile menkul ve gay:r:;. menkul malia:rı satın ai::.p mülkiyet 
devriyle sont;çlana:-n o:rtaklık şeklind8 müşterilerin ihtiyaçlarını 

gide:rmektedi:r .. 

3.. i<i:racının (müşterinin) yazılı isteği ve kab~l11 iki 
noktayı kapsar .. 

a. Sözkonusu olan maim tü:rü ve özellikleri dikkat
lice beli:rtecekt:ir .. 

b.. Sözkan usı: rrıalın se~mesi ı- teslim etmesi, ıaş1:nas1 

"v~e takmas::. saruml~luğu kirac: ta:rafında.n üstlene
cektir. 

4. Srn:ı.rh alarak kuHanma gücür.ü sahip olan :nalların 

alması veya ta.k::.p b:i.:r sü:rn kullandık.tar: son:ra 
mak için işe yaramazsa bu tür mallarla leasir.g sözleşmesi yapmak 
ya.sakt::.r. 

(35} BANK MELLAT, 11Jslami i<.redilerin Uygularra Şa.rtları. tt, Bank f'/Jellat 'ın 
uygulana el kitabı, &mk /ıllellat Yay. Eğitim Bölilıril, S.5/ı. 



o. Mülkiyet devriyle sonuç1ana:1 ortakl:ı.ğrn süresi en 
fazla kira ve:re;-ı malın ekonomik ömrünü göre olacaktı:r. Ekonomik 
om:ru iki seneden az olan mallar üzerinde anlaşma yapmak yasakt::.r. 
Bu anlaşmalar geneliikle orta ve uzun vadeli grubunda yer almak
tad::.rlar. (En fazla 25 yıl) 

6. Kira veren malrn değeri satın alma konusunda tamam-
lanmış 

fivatrna 
J 

fi:;latına gö:rer ba.nka:va ait me~vcut malların 

göre, ayrıca kira sfiresi ve bankanın 

da banka tarafından saptanacaktır. He:r ka:r payı 

değe:-i 

uygu;ı 

da piyasa 
gördüğü 

yukan-
d.aki özelliklerinden dolayı eklenen kar mikıanyle beraber banka:11 
kar payı tanın sektöründe en az % 6 en fazla % 8, sanayi ve 
maden de en az % 6 en fazia % 10 :- hizmet sektöründe en az % 10 
en fazla % 12 olacaktır .. 

7. Malın değerini banka eşit veya eşit olmayan taksit
lerle alacakt::.:r. 

8 ~ Banka sözleşme yaparke:1 sözkonusu ~alı~ ekonomik 
om:rune göre değerinin en az % 20 ~ sir2i peşin olarak alabilir. 

0 v • Banka sözleşmede aşağ::.d.aki ium-..ılan da beHrt:nek 
zorundadır .. 

a. Kiracı 
. 

ma11n saklawa.s1 ve doğra 

olarak l{ullanmas:;)1 üstlenmek zo:runda.dır,, 

b. ki:racı sözkonusu :nalı i<:i:ra veya herhangi bi:r 
a.n~aşma aaı~a başka kimselere devredemez,, 

c (il Kira. sü:resince bakım!' 

yapılan :nas:rafiar kiracıya ait clup 
birşey istenmez ... 

ona.Tım ve diğer konularda. 
kira vere~ kişilerden hiç 

d. Bankanrn onayı ol:nadan kiracı mal:a1 yerini~ 
şeklini veya 
bi:r değişiklik 

i1erhangi 
yapam&;Z. 

özelliği üzerinde kesiniikle hiç 

e .. K1~ac1 sözkon:ısı: malı ile ilgili bütün vergi masraf
ları kira ,.re:rende:1 herhangi bir istekte bulun:nadan ödemek zo:ru:ıdad:ı:.r"' 

f"' Kira süresince kira ve:ren ta:raf malı görme ve 
denetleme 11.akkına sahiptiT"' 

10~ Banka :nal1n vergisini ödenmesi veya k7]al::.:ı kt:llanılmasl 

ile ilgili ge:rekli belgeler ve iz::.nle:ri çıkanlmas: gibi konularda 
kiracıya vekalet veya. temsil etme yetkisini verebilir. Bu konularda 
ödenen herhangi b:ir masraf k:Lrac;.ya aittir. 



11 ~ Banka kendi :vönetmeliklere göre kiTa süresince banka 
leh,ine mal;.. sigortalattı:rabili:r ~ Bütü:1 maliyeti de kirac1ya aittir~ 

12. Sözleşme iyi :1iyet ku:rallara uygun olarak uygulanması 
ve verilen fcr:u güvence altına alabilmesi için banka yeterince 
teminat isteyebilir~ 

i.S. Bankalarca gerçek veya tüzel kişilere verilen en fazla 
kredi mikta:rı 500 milyo~ Riyal I dir. 

Eğer satıc:ı. belirli bir fiyat ile belirli bir malı söz
leşmenin şartlarına. uygun olarak zamanında belirli bir alıcıya. 

teslim ederse (uygrılamada üretim mallanm peşin veya önceden 
satrn almaktır) ortaya çık.,::ın sözleşmeye Self sozıeşmesi denir. 
Bu sözleşr:ıeni~ genel şartlarım aşağıdaki gibi inceleyebiliriz (36). 

1 ~ Banka ürıetim alan~ard~ (sanayi?' maden~ tarım} faaliyet 
gösteren gerçek vıeya tüzel kişilerin dö:ıe:r se:rmayesini karşılamak 
amacıyla bu anlaşmalara baş~vurabilir ~ 

2.. Üretim birimlerinin mamullerini peşin olarak ü:retimden 
önce bankala:rca satrn alması sözleşmenir. şartlanna göre yaln:z 
şu şekilde geçerlidir~ 

a. U:retim yapan birimler, yazıh olarak istekte bulun:..r sa 

b. Üret:i.r.r. yapan bi:rimle:r .. ~ ·~ . 
n;.uş ... e:rı.ı.erın isteği doğrultu-

sunda. ü:retim yaparsa 

c.. Uret~m ya.paD birimle:rin üretildiği ma:Tiuile:r kola;lca 
satılabilecek ma~t;.ller olmal: 

3 .. Bankalarca satın al1na:1 mawuiun peşi:1 alış fiyatı tahmin 
edilen sat:ış fi·yat1n.2n % 6-12 o:ranından daha düşük olmalı 

4" Bar!ka üretim birimlerinin ma:n~lle:rini peşin satı;ı alırker.. 

aşağıdaki kon~lara uymak zo:r:ındadı.r. 

Bu ma.l1a.:r1n fiyat belir leme sin d.e •• 'fi. 

c~emıı temel 
özelliklerini sapıan;-;ıas:ı. 

b. Önceden sat:ı.n alınan ma:r:uııerrn tüm fiyatını sat::.cıya 
nakit olarak ödenmek zoru:1luluğu va:rdır .. 

c.. Teslim etme tarilı.ini saptam~k 

d~ Sözleşmede sözkon;1su ola:1 ma~lı:] ffiikıa.:rı, say::.s::., 
ağırl:ğ::. ·ve diğe:r özellikle:riyle bi:rlikte teslim etme ye:-i~i saptamak 

e. Satıcının belirttiği zama.nrnda tesiim etmesi:ıi sağlamak 

ve cna güven:nek 

(36) BANK f,ıJELUı.T: 11İsla.mi l<redilerin Uy--gulama Şartları rı, Bank Mellat 11n 
u.yg;ı,1,lama el kitabı.: Bank Mellat Yay. Eğitim Bölü1rii: s.40 
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..:,ozıeşm-s;:nn suresı ısn razıa 01.r ureüm aonıs:nı 

fazla olmamalı. Bu süre sözleşme başlad::.ğrnda~ 
mam~iün teslim etme tarihine kadar sürecektir. 

olup bir 
itibaren 

6. Banka önceden sat:ı.n ai:ı.nan mamuileri vadesinden önce 
satamaz. Ancak vadesinden sonra tesii:-n etmeden önce bu mallan 
sa ta biiir. 

7. Banka satrn alınan ma:nuileri vadesinden sonra en kısa 

zama:1da satmak zorundadır. Banka taksitli sat::.şla.::-:m şartlan.na 

uygcn olarak da ,., ..... Jl .. ·"'I. ou ma.uarı saı:am.ı::.r. 

6. Banka önceden satın ah.nan mamulleri teslim ta:::-ihi::-1den 
satış zamanına kadar sigo:rtalat:nak zorundadır. 

9e Sat::.cı sözleşmeye göre üstlen.djği yükümlülükle:rinin tümünü 
yerine bankaya te:ninat göstermek zorundadır. 

10. Banka.la:rın yönetmeliklerine göre önceden satın alma 
yolllyia ge:rçek veya tüzel kişilerden satın al:nan malların miktarı 
500 ::1i1yor! Riyal: ı geçmemelidi:r ~ 

11. Ma::ıdleri ÖDceden sat::.n alma yöneti:ni~de dikkat edilecek 
bir başka önemli i1usus da belirli bi:r mamul-:1 d1şar:dan satın 

almak değii belki türü ve özelliği 'belli olar.. .a;u:ak üretilmediği 

bir :namuiu satın almakt:r--

ıı.. U:rıetiiecek mam:ıiun. mikta:r::. üretim . yapan birimin kapa
s.Hesindenfazla olma:nalıdır. 

13. Satıcı ve ba;ıka a:rasrnda peşb. satış üzerinde bir aalaş
ma v,arsa satıcı başka alıc::.la:rdan peşin para ala::ıaz-. Böylece 
sözleş;;;e vadesine gö:-e mai::. bankaya teslim etmek zo:rundadı:r. 

14. S5zleşmede müşte:r:i.yi bankamr. temsilcisi gibi g6steril-amez. 
Böyiece satıc::. vadesinrle banka adrna malı alıp sata;:ıaz. 

15 ~ Self sözieşmeleri~de al:.na bilecek teminatlar: 

para, ıfovlet 

ve banka4::.n 'borç: senetieri ve tahvilleri 

~ . . . . . . . 
dHPllHSI'l, naz::.ne bonolar:. 

Borç senedi!' menk~l veya gayri . '. men.K uıısY =- umumi 
depoiar:n makbuzıa:::-: 

c. Yeri:i veya tanınmış yabancı bankala:r:ı kefil olar~ alınabilir. 

d. Ödenmesi iç:in kam~ kurumlan· kefil olarak alınabilir. 



Ceaie 'nih tanıwına göre eğer bir ta.raf yapılacak 
bi:r iş karşıl::.ğında diğer tarafa belirli bir mal veya bir miktar 
para ödemeyi kabul ederse ortaya çıka~ anlaşmaya ceale denir. 
O•• v• • • • • • h ı • • • • K ,-,;• • > 
:rnegın oan.Kaıar yapııan çe.ıc, ı.ava1e 1şıem1e:rı, re..u nesapıan:-ı. 

açılması gibi hizmetlerin karşılığında servis ücreti adına bir ücret 
alarak iş yaparlar. 

Ceale Sözleşmesinin Ge:ıel Özellikleri { 37) : 

1 ~ Banka Ceale 1 de hem iş veren hem ::.ş yapan .. . ~ . . ... 
oı ar aK çaı:ı.şa oııır. . 

2 ~ Banka işveren olarak yaptığı sözleşmelerin •,lekfletini bir 
başkasına. devredebilir'" Bu durumda. banka projenin uyguianmas1D1, 
fonun tüketim biçimini, fon-:.!n geri öd.enmesim ve soma:da projer-,:n 
teslimbi denetleyebilir. Yani bir iş yapan bankanrn { veya :işveren)' 

ona.yı ile cealenin ku.lianma yetkisini üçüncü kişiye devredilebili:r ... 

~;..,. 
D,1..., ·ve:va bir kaç banka ile 

sözleşmesi yap::.labilir. 
geYçek veya tüzei kişiler 

aras::.nda. cea.le 

C • .. • . . .. . 
ea.ıe soz.1eşmes1n1r! su:resı en fazla bir yıl ol~p inşaat~ 

sanayi ve hizmet alanl.arrn geliştirilmesi için yapıımaktadı:r. 

5 I. . ~ . ,. ş1.e:nıerın bedeli bir veya bir kaç .,. . . ... 
vaae ıçe:rsınoe ve:rip 

aiına.biii:r. 

~ + • "•.,-ı.• :ıı• .. ~ ... d ..... ~ ... . . 
lı'I" ı.şı oıı..ıraıKten scnıra. oe e11~1 ia:na~ıanmas; .. ıç1n en fazla 

üç yıi s:ire tanınacaktıT,. 

7. Alınan işin bedeli iş 
~. .,.... .. 

ma.nye~ıen yanında 

da kapsayacaktır. Çahşmanrn bütün masraflan önceden saptanıp 

sözleşmede belirtilmesi lazı~ ve iş yapan tarafında;; öde:ıecektir,. 

" B "! • ~ ..... ~.. -~..,..d.:v.; ,...~'O\ı·~ma ..... "" ö. ar:ıKa ::.ş yapan G.ı.a.ı. ~K 5.ı..11. .. gı '>''-" "'-;;>t a.,_u % 20 ~ sini 
işlemde~ önce peşi:ıat ola:rak almak zarur..dadı:r,. 

Banka iş ola.Tak • "I • V • 

g1:ra1g1 bütün çaiışmalannda 

çallşma miktan en fazla :i.Oü :nilyo:rı. Riyal olmal::. 

1G. Banka iş yapan olarak girdiği bütün çalışmalarında 

sözleşmeye göre Jlap:Jan hizmetlerin kaTşıl:;.,ğını güve:ı.ce ait::.;ıa 

alabilmek için işvere;ıden ge:rekli teminatı isteyebilir" 

11,. Eğer ba:1ka bir iş yapa.:1 olaTak girdiği çalışmala:rda. 

bazı mas:rafla.r 3vapm1şsa daha sohra da iŞveren ceale şartlar::1a 

ay kır::. da vran2z-sa banka zara.rla:r1n1 işverende;1 isteyecektir,. 

(37) BAN!·( MELLAT, "islarn.i ffredilerin Uygulama. Şa.rtları tı, Bank Mellat 'ın 
uygulama el kitabı, Bank Mellat Yay. Eğitim Bölünü, s.63 
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12" Eğer sözleşmeni:1 fssh! iş yapan kişi ıa:ra.fındaii istenirse 
iş yapan taraf herhangi bi~ ücret isteyemez. Bu nede;1le banka. 
bir işveren ola.rak sözleşme düzenle:-ken bunu gözö=1üne alarak 
fesih hakkına karşı taTftan al1li1:r .. 

13.. Bankan1n beklediği k§rl1l1k oranı ıa.:rımda e~ az % 6 
en fazla % 6, sanayide en az % 6, en fazla % 10, inşaat, konut 
ve hizmet aia;1la:rda en az % 10 e::1 fazla % 12 olmalıdır. 

14. Ceale sözleşmele:rinde alrnabilecek teminatlar: 

a. Nakit pa:ra!' altın, de~,llet tahvilleri!' hazine bonosu, 
banka tahvilleri 

b. Yıerli veya tanrnm::.ş yabanc:ı bankalarrn k-sfaleti 

c. Menkul veya gayri men·,.u.ı manan, borç senedi, 
ı..:.mumi depola:rrn :r.akbuzlan 

Sözleşmeye göre eğe:r bir taraf beli:rli bi:r süre içer
sinde bir arsayı çiftcilik için başkasına verirse elde edilecek 
kazançların::. da a:raiarında paylaşı:ria:rsa ortaya çıkar: işlemi Muza -
rea deni:r. B:.: tanımda da. gö:rüldüğü gibi bu sistem ile tarım sektö
rürrün kısa ,la.deli fina~ns ihtiyaçlarını gide:rilebil:ir. Böylece ta.:r1m 
sektöründe faa.liıret göste:ren çiftçilerin ü:retim gücünü artırarak 

ta:rımı:ı gelişmesins yol açacaktır. 

S.f • ?i < S •' • • • fi V _, 
ıvmzarea · ;nn uze1.t11u.er::.r:1 ı-:ışagıaa Sıralayabiliriz 

L Muza:rea hsr iid tarafın açısından uygulanabilir ve gerek
li. r resmi bir sözleşme olup, tek taraflı olarak sona erdi:rilmez. 
Muza:rea bir veya he:r iki ta:rafın ölür;]üyle sena ermez sözleşme 

şa.:rtlarrna bağl::.d::.r. 

s6zkonusu ta:rım 
...... 
urunu~ uı-etım sü:resi bir yıldan fazla sü:rerse 

bu süre sözleşmede bir çiftc:Uik dönemi ola:rak yazılabilir. 

3. Faizsiz bankac1hk kanunu ve Muzarea .. .. .. . 
sozıeşmes1n1 n 

tüzükle:rine gö:re banka sadece tarım arsas:n:n sahibi olarak ya 
da o~:.::1 kont:rolu a.it1nda olan bir tarım arsasını muza.rea. :voiuyla 
başkas::.na dev:redebiii:r. Bu durumda aynca banka s-u, tohum, ta:rı.'Tl 
ilaçla.rır gübrer üreti:-:l araç ve gereçle:ri,· taşıma. araçları gibi 
gerekli olan malzemelerini de sözleş:neye göre temin etmek zoyundad ır"' 

(38) HEDAYAT1 A., Sk~l A., rrJç Bankacılık lşleml.eri 11, irnn'rn Merkez 
Bank.ası Yay, s. 11.ı-'i 



Bankalar yalnız Para ve Kredi Şurasının. onay::. ile tar:m a:-salar1n1. 
satın al~a, k:i:ra ve:rme~ barışma ve diğer y·ollari.a. tahsil edebilirler'" 

4. Çiftçi kendi yaz::.lı isteğiyle beraber arsanın mülkiyetini 
gcsteren gerekli evraklarla muza:rea sözleşmesi için başvurabilir. 

5 ~ Banka muza.rea sözleşmesi yapmadan :nuzarea konusunu 
dikkatlice inceleyerek tarım mamuller,eninin tü:rünü, kalitesini, 
miktarrnı ve diğer özelliklerini düşünerek bu :iıconuda başarılı ola
cağı;;.dan emin olmalıdır" 

ô. Muza.rea: nın yönetmeliklerine göre çiftçi başka bir sözleş -
me ile muza:rea konusunu başkasrna devredemez. Bu nedenle ilk 
incelemelerde çiftçinin becerikliliği ve soru:nluluğ:.u1u dikkatli olarak 
a.:raştırılm.~.sı ge:rekir" 

7. Muza:rea sözleşmesinde a:rsamn özeUikle:ri her iki ta:rafın 

yetki:! sorumlulukları ··ve yükümlülüklerin düzeyi belirtilecek ayrıca 
tarafla:rrn payı., çiftçEiğin türü, ;ı;";Jzareanrn sürnsi ve çiftçilik 
için gerekli olan diğer f aktörleTin ter:1in etme- yoliar; da belirtmiş 

olmalıdır~ 

6,. Banka sözleşmeyi 0nayladığ1nda.n itiba:ren kendi uzmanla
:nyla devar:11::. projenin ba.şla:nas~, ekmesi, oiçmesi, toplama aşama
sıra kontrol ve denetleyebilir ( 3S). 

9. Çiftçi sözleşmenb şartlarrna göre ü::-eti1en. :rıamul u ban.
kanın o~ayı ve istediği f1zerinde herhangi bir yerde bankaya teslim 
edebilir veya satabilir " 

10~ Banka. yapılan sözleşme kurallara uygun- ·ola:rak uy·guian.
ması ve istenilen sc~ucu ı .. !l-aşmas::. için: 

a,. Çiftçiden temi:ıa.t alabilir!\ 

h 
L, • Sözleşmenin süresince ü:retimi~ bütün aşamalarında 

özellikle ürür:ün sat::.ş:n: çeşitli kontrol ve denetimler altında t~tabili:r. 

c._ Gerekli olunca elde edilen ürü;:-ıün banka.ya -wve:--ilen 
payı ürünü:r. top:ianması:ıdan satışma kadar çeşitli tehlikeler ka:rş:.

sında sigortalatması gerekir. 

d .. Elde edilecek ü:rününden taraflara dağıtılan payla.Tına 
g6:re zorunlu olduğu du:rumla:rda çiftçiye belirli bir miktar nakit 
para üretim dönemi sü:recinde ödenebilir. 

(39) BAN!{ MELLAT: rıJslami Kre:iilerin Uygularns Şartları 11: Bank Mıellat'ın 
uygv.larm el kitabı, Bank Mellat Yay., Eğitim Bölü.rriJ, s.31 



3.Z.Z.12. Mesağat Sfü:.leşmesi 

Mesağat sözleşmesi ağaç veya bahçe sahibi ile 
bahçıvan arasında elde edilecek ürfü~üD belirli bir miktan karşılı
ğında yapılan bir sözleşmedir. Bu ü:rün rneyva. yaprak ve başka 
şeyler olabilir. Bu sözleş:.:enin özelliklerini aşağıda inceleyebiliriz ( 40). 

L Mesağat sözleşmesi zorunluluk ve uygulanabilirlik özelli
ğine sahip olup fesih ediimez. Ancak tarafla:rrn ka:ranyla sözleş

menin şartianyia veya kar:rnnlann öngördüğü kurallarına göre 
son verilebilir. Mesağat sözieşmesi taraflarından birinin ölümüyle 
sona ermez. Eğer sözleşmede bir konu ile ilgili herhangi bir şart 

koymamış ise va:risler tarafından sözleşme devam edecektir. Eğe:r 

mesağat sözleşmesi iptal ,edilirse eide edilen bütün ürün r:ıal .sahi
bine verilir v·e bahç2van yalnız kendi ücretini alır..-

2. Mesağat kısa vadsli kredi grubunda yer alıp tanm sektö
rün mal:ı. ihtiyaçlann:rn tembi için kullarnlacakt:..r. Mesağat söz1eş
mesi:ıin si.\resi en fazla bir yıldır" Eğer bir yıl ürünün toplanması 
için yeterli değilse bu durumda sözleşme~in süresi ÜYünün elde 
edene kadar sürecek ve buna gö:re sözieşme yazılacaktır. 

3~ Faizsiz bankacılık kanunu ve wesağat sözleşm-e:ıin t~zük
lerine göre ba~kalar yalnız mal s:.ıhibi (bağcı) ·cıa.:rak kendi mülki -
yeti ve ko~trol:.: altında elan bağları ve bahçeleri ;nesağat yoluyla 
verimliiiğini a:rtt:ırma ve tarı:-:! ü:rünle:ri üret;:ne a.mac:.yla su:ı güb:re 
tarım ilaçları ve çeşitli taşıma araçla:rı gibi malzemele:rini de 
te~in ede:rek mıssağat sözleşmelere baı.şlayabili:rler. Bankalar yalnız 
Pa:ra ve Kredi Şura.s:..cı::ı. onayı He bağlarrnı ve·. verimli• ağaçların:. 
sa tın alma :ı barışma fi kira ve:rme ve diğer yollarla tahsil edebili:r1er., 
Bu tü:r sözleşmelere girmeden önce projelerin kesin ka~i1l1ğ1 üze
rinde çeşitli a:raştırmalar ·ve incelemeler ye.p1lmas1 geTekir _ 

4.. Mesağat sözleşmesine göre bahçı.,van mesağat kon~s~na 
başka bir sözieş:ne ilıs başkas:.aa devir edemez... Bu nedenle bahçı
vanın güvenlilik ve sorumluluk sahibi oiduğunu öncede~ araşt:.rıl

mas:: gerekir. 

5. Mesağat sözleşmesinde verimli ağaçiarrn özellikleri. taraf
ların gö:revler:i r soruml~luk ve yükümlülük çerçevesi belirtilmiş 

oı~a.ı::... Ay:rıca elde edile=-ı ürünlerinden her iki ta:raf a verilen 
pa.y ~ sözleşme süresi ve gerekli araçların tedarik etme biçimi belir -
tilmiş elmalı. 

( lı.OJ HEDAYAT1 A., SAFAR1 A., 11İç Bankacılık işl eml. eri", s.15/.ı. 



6., ôanka:ı::.n. yaptığı sözleşme k~:raliara ::ygun cla:rak uygı:
lanması ve istenilen sonuca ui.aş:na.sı için 

a ~ Gerekli gö:-düğü teminatı bahçıvanda;1 a.labiii:r,. 

b ~ Sözleşme süresince çeşitli de;ıeti:nler ve kont:rollerle 
pro3en1n gelişme sü:recini denetle;lebilirle:r .. 

c.. Banka gersiı~li gö:rü:rse elde edilen ü:rü.nle:rinden bankaya 
ve:rilen payı ürün.ün toplaamasrndan satışa kadar çeşitli tehlikeler 
karşısında sigorta ettirecektir. 

d ~ Elde edilecek ürünlerinden 
zorunlu olduğ-:.:. ch1:rumiarda bahçıvana 

para ü:retim dönemi sürecinde ödenebilir. 

taraflara dağıtılan paylara 
belirli bir :nikta:r nakit 

Bankalar ü:retiw, tica.:ret ve hizmet sektörlerinde 
çeşitli kolaylıklar sağlayarak bu alanlarda faaliyet gösteren (gerçek 
veya tüzel) firmaları~ bo:rç ve ticari senf2ltlerini deT,lletin koyduğu 

kura.J.iarı çe:rçevesi~d,s sat1:1 ala.bilir.. Para '"'Ve Kredi Şuras1n1;1 

tüzükierir..e gö:re ticari .ilişkilerinden doğa:-1 bo:rcun ka:rş1l:.ğında 

verilen değerli borç senetlerine ticari senetler de~ir .. 

A• •• •••,,••Av-" Borç nı.ı::.şia:nı:nn Ozeııuuen~: şa.g:ı.aa İ~celeyebiiiriz 

1.. Borç alışları k::.sa dönemli kredi ·olarak üreti:n, tica:ret 
ve i1.izmet alanlarında. üretim birimlerinin ihtiyaçla.:r1n1 giderilmesi 
için k:lllanılıyor. Bunun vadesi bir yıidan fazla olmamahdlr. 

2" Sadece ticaret ilişkilerinden doğan gerçek bo:rç senetler 
borç a.lış:n değerli ev:rakla:rı ve sen'3tleri arasında ;ler alabilir fi 

3~ Bu işiemlerin en önemli özelliği yükümlüle:rin güvenii 
olmas::.d:ı.:r. Ya.:ıi .. ' oaeme gücü ve geçmişi yükümlülüklerini yerine 
getirebilmek i,;;in uygun ve güve:ıceli olmalıdır. 

4~ Ticari ı.le borç senetlerin fiyat::.. gerçek fiyat::.n altında 

bir fiyat ile allnır .. Bu fiyat fa:rkl:lığı y:11:ık % 12 o:ra:n::.:1:n altında 

olamaz .. 

~. Herhangi bir ge:rçek vsya tüzel kişinin yükümlülük ti;iktar::. 
ticari V'"'e bo:rç senetlerin alışı için. bankan::.n. tcplam tasa:rrt.ıf ve 
serma.ye!iin. % 5 ~ ine kadar olup en fazla. bi:r miiya:r RiyTa.l olaca.ktı:r. 

6. Ticari ve borç senet satrn veya alan kişiler arasındaki 

ticaret faaliyeti deva.rr:lı olup ticari k.1.1:ra.liara ve ahlaklara uygun 

(/.ı.1) HElJAYATl A., S/ıFARl A., "İç E-ankac:dık İşlemleri", s.159 



7 ft Borç senedi karş1lığ1nda alı:ıan bcrcun. vadesinde:n önce 
tamam: veya. bir bölümü ödeni:rse bu sürıs}7S göre bankanın kar 
payından bir mikta:r düşürülecektir" 

olan bir :rıahn 

Zımman sözleşmesine gö:re 
kefaletini üstlenmekti:r. 

başkasını~ zimmetinde 
Örneğin banka iki kişi 

arasında yap:lan bir ticari ania.şmasrnd.a kefil isteyen ta:rafın 

kefaletini üstlenecektir. Burada barıka ipotek. bo:rç senedi" değerli 

menkul senetieri veya gayri menkul malları teminat adı altında 

kefalet isteyenler tarafrndan alarak kefalet isteyen taraf yükümlü
lüklerü~i yerine getirmedikçe kefalet senedinde belirtildiği tutan 
öbür taraf::.n yaz::.h isteği üzerinde tabii herhangi bir neden göste
rilmetien ona ödemek zonmdadı:r. 

Kefalet Senedinin Özellikler::. { 42;: 

ı. kefalet senedinin iste~mesiyle birlikte . ' oanKa müşteri 

hakk::.nda çok dikkatli bir araşt::.:r:na yapacakt::.r. Bu araştırma 

oaş~vuran kişinin kişiliği, tekniksel ola.:rak yetk:is:i, ödeme gucu 
ve kefalet senedinde etkili olan diğer faktörler hakk1~da olacaktı:-"' 

herhangi bir terslik varsa baş .. vu:ran kişiye bu. kefalet senedi v~eriI -
., .. -ıı• 

meme11a1:r ,_ 

" t,. B1:r müşte:r::.nin. ::.ıe başka bir ..... 
KlŞlrlln ad1na 

bi:r kefalet ss::ıni a.ire'ılınınm:. Yalnız başır.ı..""Bn kişi ad:..ııa oüzealm.ip CT"'a göre ka..."'m" ve::ilir. 

3. Başka biı' bankada:-1 kredi veya borç alabilmek amac::.yla 
bir banka kefalet senedi düzenlenmez. bu durumda bankalarından · 
bi:ri doğrudan müşterinin kredi ba.şvu:ralu üzerine gerekli teminatı 

ala:rak borç verebilir. 

4. Bankalarrn k-afalet se~ed:f. gerçek bir kişiye başka bir 
kişiye ka:rşı ya da gerçek ve tüzel kişilere başka tüzel id.şilere 

}{arş: ve:rilmez .. Bankaların k:redi sor~rnlu.ları ta.rafından beli:rienen 
ve kefalet seD.etleTi ve:rili:rke:1 alınan teminat ·veya yatı:r:lan likidite 
:niktarı değişik ~üşteriiere olan güvence ;ve ta:11rna düzeyine bağlı 
olup milş1eri tarafından kefalet senedi verilr:1eden önce temi:ı. edilmelidir .. 

Her kefaletin belirli bir vadesi olmalı bu vade de kefa
letin kan :.::suna göre değişebilir.. Geneilikle bl; sü:re bir yıldan 

daha fazla oimaz.. Eğer p:roje:1i:1 uyg1.:lanmas1 bir )'l.to.a.n dai'"ıa 

fazla sü:recek ise kefalet senedini )"lllık cla.:rak yaz1l::.p dah,a. sonra 
üç ay, alt:;. ay veya bir yıl daha -..,zatılabili:r. 

f 42) l-lEDAYATi A.: SAFARJ A.: "iç Bankacıhk işlemleri", İran 'ın 
Merl<ez Bankası Yay.: Tahran 1988, s.159-160 



s,. Kefalet se;1edi;ıin miktarını banka indirebilir.. Kef aiet 
senedinde yazılan miktar kime verilecekse or:.-:...:ı yazılı başv"Grusu 

ve isteği üzerinde banka kefalet senedi isteyen kişiye ve başka 

;;ıenfaatlan olan ıa:rafia:ra bu. du:rumu bildirerek bu miktarı indireb:ili:r" 

7. Kefalet senedi aşağıdaki duru:nlarda sona erecektir. 

a,, Vadesi sona ermiş ve uzat:nası içi:ı alacaklı kişi 

başvurmamış ise 

b. Kefalet senedinin as::.l nushası ile birlikte alacakl::. 
kişfa:in ya.zıh iptal isteği üzerinde sena erecektir. Kefalet senedini 
iptali üzerine durum ya.zıh oia:rak sözkonusu se;ıedin bütün taraf
ia:rına bildirilerek alınan para v·ey"'a temin.at müşteriy·e geri verile 
cektir" 

A:r anıian Ni telikier-

:i::ra:1: da kredi politikası faizsiz bankacıhğrn kanuni ar::. 
üze:rinde kurulmuştur. Bu durumda bankanın kaynaklar::. da genell~ie 
tasarruf sahiplerine ait olduğu için banka bi:ır emin olarak bu 
insı.rnla.rın adına gerekli kaynakian fir.ans ihti.yac::. 
kurallarına gö:re vererek~ asıl kaynakta he:-hangi 
düşüş olmadan geri döni:şünü sağlam bir şer.ilde 

ola.nia:ra islamı 

sağlayacaktır .. 
Bu :1edenle kz-ed.i verilirken toplumda değer verilen ayrıca ba.nkac1-
l::.ğ1n amaçlar:ndan kaynaklanan bazı temel şartlar ·ve özellikleri 
de a:ranma.ktad::.r .. 

Kredi ve:ril:nesfade a::ramlan bu nitelikler (43): 

1 ~ Gü--:veni:rlilik ka:biiiyetine sahip olmak 

2" Teknikse:i k~biliyetine "-re sa:lahiyetiGe sahip olmak 

3~ Öde~e gücüne sahip olmak 

~ ~ Teminat ve ipotek ve:rebil:nek 

1" Güvenirlilii! kt'biiiyeti~~ sal1ip oiiliak: Bu konuda banka baş-
1lu:ran kişinin geçmişte \ı·s şu andaki ticari ilişkilerinin durumunü 
.. "e on ı:n. da v:r anışlar::. :ı :istekle:ri .. ve sosyal ilişkileriyle ilgileni y··o:r,. 
Banka kişini~ alışka.nlıkiarını~ özel faaliyetlerini ve sosyal ilişki

lerini bilmek zo:rundadır. Aynca onı..mia çalışanlan hakk::.nda ve 
, onun yaşama biçimi iie iigiii çsşitii bilgile:ri tnplamak zo:r:1ndad1r 8 

(/.ı.Ji HEDAYATJ A.f S/u-'ARJ A., 11Jç &nkacılık lşleml.eri": s./.ı.2 



Özet olarak on:ın kişiliğini ayrıca verilen kred:ini:ı ge:ri dönüşünü 

etkileyen bütün faktörle:ri dikkatlic:e inceleyip araştı:r:nak zorunda::iır.[44) 

Kişilik özelliklerini daiıa iyi tanıyabilmesi için genellikle 
banka ile oia;1 ilişkiie:rini incelsyebiiiriz ot A::cak güvenirlilik söz
kon~su olunca temelde kişi:ıin ünü, ödeme tarz:ı., toplumda kariyeri 
disiplini, davran::.ş ta:rz::., taahhütlerine olan bağlılık, kişinin 

huyu,. konuşması~ inançlarıı- :ıraş1r ogreni;n düze:yir aileıri durJmut' 
onunla çalışanların durumt..nu dikkate alarak kapsamlı bir a:raştı:r

ma yapılacaktır. 

2~ Tskniksei kabiliyetine we salahiyetine sahip olma~~ Bu kon-:..ıda 
bankaya başvuran kişinin ekonomik faaliyetini devam edebilmesi 
için gerekli olan imkanlara sahip olduğur:.u ayrıca kişinin tekniksel 
gücü verilen kaynağ:ı.n verimli kulla:ıılmas::. ve tahsil · etmesi için 
yete:rli oiacağım araşt::.:racakt::.r. Aslıı1da tekniksei olarak verim
lilik:- yönetim gücü:' profesyonellik tecrübesi:- fi:rma~ın yönetiminde 
olan h:ı.:rs ve gelişme isteği b-u konuda büyük bir rol oyna:-:-rn.ktadır. 

Çünkü verilen kaynak tek başına bir işe yaramaz. Bu konuda 
eğer teknoloji, bilgi~ tecrübe, organizas:~lon, i:"·i bir planlama 
ve yöneti:n gücü almazsa verilen kaynaklarla bi:r geiişme sağlanmaz. 
Bu nedenie kredilerin i:ıceienmesi~de fi~manın fa.aiiyet gösterdiği 

alanlarda gerekli b:i.lgile:r ve :i zinle:ri 
mas:ı ge:rekir .. 

sahip _oldt:ğ~:ı~ um.ntı;lma-

S. Ödeme gücüne sahip oimak: Ba~kalar k:-edi için başvuran 

firmaian:2 mali du:rumt: hakk:ı.r.da güve:ıli v,s sağla:n bilgileri alma 
zorundalar,. ô~nun sebebi de çeşitli nedenle:rdea dolayı ortaya 
çıkan ekonomik k:rizi, mali s:ı.krnt:ı.lan, .iktisadi durgunluk; pazar 
pay::.m kaybetmesi, :rakiplerfa baskısı ve diğer durumlar::. karşısında 
firmanın dayana bilirliğini ölçmıssidir" Eğe:r firmaya fon temir:. ede
bilecek tek kay:ıak banka ise ba 'bankalar için t13hlike say1i1:r .. 
Ç 

.. ?... •• • • • .ı: ı:. Jı.""I • ... " .. .... /'. • .. • ., • J>.. • u~r .... u ·i.1Ga:r1 iaa.ı.1ye'-1e~1:1ae Ka:rş1ıacag1 ıert oır maı~ veya c::.ca:rı 

sorun ile ba:1kaya olan Jrükümlülüi(ie:ri tehl:ike:ve düşe:- ve ödeme 
gücünü kaybedebilir. Böylece banka kaynak kaybı yüzündısn zarar 
edecektir. 

4~ Ternlnat: Bankalar rrva"vdua.t sahi.ple:rinin paralarını kulla~dık
J an için bir emin olarak bunları ko:rı.;:nak zorundalar. :au nedenle 
ba.:-ıkalar müşteriye verilen k:redile:ri karşısında teminat v,sya ö~emli 
bi:r ipntek ala.:-ak bu kaynaıı çeşitli ekonomik bunal~mla:rı ·~eya 
müşterinin ka.rş~laşt1ğ1 soTunla.r~ ka:rş1s:nda koruya.bilece~ti:r. Ayrıca 
bankaiar ticari bir kuruluş oldl:klan içi:1 verilen i--.:redilerd.e kendi 

( 411-) SEDGJ,-il Abbas, "Bankacı 1 ık Temelleri 11
, idari Bi liml. eri ve Ti car~t 

lşl etmeci] iği Fa!{ül tesi: Tahran Üniversitesi, 1 .Baskı: Tahran 1967 



kar payrn:::. da hesaplayarak a::a para ile berabe:r- kar payların:;. 

da almak zoru:1dalar - Son.uçta he:rhangi bi:r eko:ıcmik faaliyetinde 
özellikle mevcut dan kredi faaliyetlerinde teminat veya ipoteğin 

temel rolü tahmb edilen tehlike mikta:rrnı en aza düşürmektir. 

Eğe:r her iki taraf beklenmemiş durumlarla karşılaşırlarsa kendi 
çıkarlarını korı.;.mak zorundalar~ Böylece ipotekten 3la.rarlanarak 
kendi gelir ve kaynaklanm daha kolay tahsil edebilirler. 

--y·ukarıda anlattığımız bütün bu kon~ları bankalar- kredi 
verirken gözönüne alarak kredi istihbarat adrna bi:r rapor hazır

larlar. Böylece ;nüşterile:rin mali du:rm::ıu, ödeme tarzı, ünü, güve
nirliliği ve diğer özellikleri hakkında banka bilgi sahibi olacaktır. 
B-ı.: rapor kesinlikle gizli olup müşteri veya başka üçüncü. kişilere 

\ı .. erilmeyecekıir., 

İstihbarat :raporu aşağ:ı.daki konularda oluşturacaktır: 

1. İlk defa kredi ala.bilmesi için başvuran ve banka onları 
yeterince tanımadığı du~uımla:rda ol uştur~lur .. 

2 ~ Başv;Jran kişi~in son gü;1lerdek.i değişiklikleri hakk:nda 
onun mali ve genel dun1:rr:unu göstere:1 ye.1i bilgilere ihtiyaç dı:.yt:l -
duğ~nda oluştu:rul .. u:r .. 

3 .. Bankanın iç kuralia.rına göre müşte:rin.ia kredi istihba:rat 
:ra.poru~un geçerlilik süresi bitmişse (Bu süre genellikle biY y1ld1:r. ) 

.. ~ . .,,.,, .., 
yenıa.en oıuşıu:rı.:ı..ı.ur. 

4. Üçüncü kişile:::- başka kişiler-in 
•• .. ... .,. .. l .. '! ""I • 

yuı:-r. u:nı U.i. UK18YH1€ kefil 
olup~ bankaya karş::. so::-u:nl:r ol-:.u-larsa bilgi toplan.::r. 

5 .. Borç senedi verilenler hakk::.nda. oluşturulur .. 

6" Kişinin onayıyla ya ba~cı bankala:rca biigi iste;1irse istih -
barat yaporu ol~şturulur~ 

Rapnr için ge:rekii oia.n bilgile:ri aşağıda.ki kaynaklarda.:l 
topla.nabili:r: 

1. Başvı::ran kişiniz-! ortak veya o:rıakla.rından veya 

2 ~ Krsdi başvurusunda adı geçen :referansların dar. 

3 ~ Başvura.;1 kişinin faaliyet alanı hakkında yeterli bilgiye 
sahip olan kefilleri;;den ve arkadaşla:r:;,.~da.n 

4~ Bankalar ve çeşitli kredi kuramlarından 

~. Komşulardan ve bölgede emin olarak tanınmış insanlarda:1 

6. Başvuran kişiyle devamh çalışan kişilerir:der: 



Ba;ıkalarda. kredi isti.J~baraı siste~i bankanın kredi politika -
s::.r~a göre çeşitli yöntemlerle uygı..:.Ian:naktadır. Ör:ıeğin ( 45): 

1. u~ğ:;rudan belgesel olar-ak bi.igi kay:rnmkJ.anna baş7urınak: 
Bu yöntemde doğ:rudan başvuran kişi :ile g5:r-Gşme yaparak ondan 
tapu senedi, kira sözleşmesi, fa tur alan. muhasebe defterleri, mali 
hesapları gibi evraklan istenebilir. 

Ze Dclaıy,h yoldan bHen kişile:re başvurrr:1ak: Bu yöntemde 
on~nla çahşanlara, kefillere, komşulara, onu tanıyanlara ve diğer 
kişilere başvun ... lur. 

3 • .Birieşıi:rme yöntemi: Burada yukandaki iki yöntem birleş -
tirilerek uygu:ianabilir. Önce kesin bilgiler başvuran kişiden istenir' 
sonra topland:ı.ğı bilgilerin doğruluğu hakkında çeşitli incelemeler 
yapılacaktır. Böylece topla:ıd:ğ:ı. bilgileri :rapor halinde hazırlayıp 
bar.kala:rın k:redi :vöneticile:rine iletilecektir .. 

(lôi 1--JEDAYATl A., 5/sFARl A., "iç &nkacılık lşieml.eri", lran'zn Merkez 
Bankası Yay., Tahran 1988, s.172 



iMN BANKA.CiLIĞININ DÜNU ılE BUGÜNÜNE Bİn. BAKIŞ 

İ:rar: ekonomisinin yapısır;ı incelediğimizde hep dışa bağımlı 

bi:r ekonomi olduğ:.:nrn rahatlıkla gö:rebiiiyc:ruz. 19 Ağustos 1953 
y:ı.lındaki darbeden~ 1976 yılında olan devrime kada:r yap::.lan 
bütün pa:ra ve bankacü::.k politikaian İran ekonomisinin bağ:ı.mlıhğı 
üzerinde çok öne:nli etkiler bı:rak:n:ı.ştır. Tabi ülkede yapılan 

büıün pa:ra ve bankacılık politikalarını ekonominin başka sektörle
rinde olduğ:ı gibi petrol gelirle:-inin fo.iş ve ç1k::.şrn1 ve etkisini 
dikkate almadan inceleyemeyiz. Yıllar boyunca petrol gelirleri 
bütün alanlarda para ve bankacılık sisteminin eksikliklerini 
kapatıp en kötü olayların çıkmasını engellemiştir. Bankalar 
da belirli kişi ve gruplara kolay~ ucuz ~ve büy~k kTediler 

h.a yatlarını sürdürmüşler .. Bu sağlayarak 

~ve ülkeyi bağımlılık olayından ··kurtarılması 
çalışma.ya izin verilmemiştir~ 

için 
tamamianması 

. h . ne:r 1a.ng1 bir 

Devlet Ağustos 1953 "I '!!; .. aa.:roeoen sonra petrol 
gelirlerinden başka d::.ş borçlar ve yardımlar::.~: da ha.:rca;rarak 
kapitalist.ik bir sistem içe:rs:inde daha fazla dışa bağıml: biT 
hale gel~işti:r" 

bi:
kredi 

1957 
değişiklik 

şeklinde 

Y1l1:1da ait1:ı1n fi:ıat;.. üze:rinde 
yaparak o.; yolda:1 elde edilen 
özel sektörün seTmayeda:rla.rına 

(Riyal 
7 milya:r 

ve:rilmişti:r t\ 

Riyal, 
Ulusal 

pa~a;;.::.n değeri düşerke:1 çıka:rtılan paranın .. gü":vencesi , ve destflği 1 

üzerine yeniden bi:r değerlendirme yapılmış ~le bu duru:nda 
da özel sektör için ucuz kredileri bdma imkan lan dcğ:-::ıuştu:r. 

A;frıca İran~ ın Para Politikası da t(a.pitaliz~ 1 in PaTa Politikası~a 

göre ayak ıı.:ydu:rmaktaydı" B:l tü:r para ve bankac1l::.k polit.ikasırnn. 

sor!D.cu özel sektö:rün ya.tırımla:rı kamu sektörün yat::rımlar.:.na. 

göre ikinci 
bir ... ~ .. J', • 

gos.:ermışcır ~ 

p:rogramia:r::nın 

1954-1962 Y:...ı.ian 

. ... . . 
::.R.ınc:ı yansında büyük 

aras1,1da toplam 547.5 
milya.:- Rilay k:red.i ve:rilrnişti:r~ Bu rnikta:rın % 52~4!ü yani tam 
26S.ô milyar Riyal özel sektöre gerisi ka:7:u sektörüne ayrılmıştır (46). 

İkinci kalkınma 

bankalarda kendi 
bir tutum oi:1şturmı;ştu:r ~ 

prog:ramlar-11!1:1 ilk 

Halbuki 
arttırarak 

sektör 

yı1la:rında devlet 
enflasyona. karşı 

ile elan ilişkisi 

(46j 1.Upevlet Planlam Teşkilatıf "Yedi Senelik ikinci Kalkıntra A...,ogramın 
ygulama I?aporı.ıtı: 1965: s. /.ı.-8 



ve onia:ra sağiayan yüksek bankacılık sistemi bu 
tutumun tersine doğrt: 

.... ... ._ J' ... 

1.1er rnmeı< ;,ey a.1. Üçüncü Dünya Ülkeleri 
üzeri;ıde Uluslararas:;,. Para Fonu ta:rafından yap::.1a~ devaml: 
ba.skıla:rı ~edeniyle özellikle İran BankalaTı da a:vnı poiitikala:r;. 
doğ:r-:..ltusu:nda döviz işlemle:ri.ni. ve Riyal toplamak için döviz 
sa.tışiar::.nı başlamışia:r. Böylece bu yoldan elde edHen paralan 
yeni k:redilerin verilmesi için kuilanmışlar. Bunua1 sonucu paranın 
miktarı ülke ekonomisinin büyüme miktarından daha fazla artmıştır. 

Bu enfia.sycnistik faktörlerin }'anında kamu ku:rumla:rınca merkezileş

tirememiş bir şekilde uygulanan dışarıdan borç alma politikası 

da fiyatlarının artışını, ülkenin döviz rezervlerinde düşüşünü 

ve yeni bir ekonomik krizin başlan;nas1n1 ikinci 
ortas::.nda sebep olmuştur. Dışanrlan bo:rç 
artış öyle bir hale gelmiş k:i 1954 yılında 

He topiam 13. 2. milyon dolar olan d:..ş borçlar 
milyo~ dola:r yam tam 9 katı artm::.ştı:r (47). 

kaHc.~ma programla 
alma konusundaki 
ana para ve faiz 
1961 yılında 116. 6 

Devlet bu krizden kurtulmak için özel 
.. .,,,. .. 

SSKı.Ore tanınan 

kredi miktarım yfoe artmıştır. A.ncak bu defa k:rizin yapıs::.ndan 

ve boyutı.:ndan dolayı gizli mevduatların 

bir yıe::ı yatının yapıl;;ıamıştır. Özel 
hacmi artmış ve he:rl1a.ngi 
sektöre 

üretim ala.nla:rında. yapılan yatırımla:ra ilgisiz kalması ve açık 

kap:la.r ad1 aitıLda uyg:::lanan politikaları nede;ıiyl~ artan 
fiyatlar ve ~lkenin döviz rezervlerinde meyda:1a gelen düşüşler 

yüzünden Uluslara:ra.s1 Pa:ra. Fonu yardımıyla "istikrar Programı 

adı altında ye:-ıi 

verilen kredileri 
oıan 

~ ""'il .L,a.lK 

üzerinde istikrar 

program düzenle:1mişti:r,. Bu planın amacı 

ve a.:rtan fa.iz o:ra~;..::ı de~etleyerek çeşitli 

taleplıs:rini düşür;nek idi .. 
ku:r:a:rak. ithalat ;rüzıı~nde;ı 

Bu yolda.ı fiyat 
ülkenin ödemeler 

dengesi üzerine gele;ı ba.sk13t-rl da azaltab:ili:rdi~ Bu p:rogram 
doğrulı:::sunda 1961 yılında faiz o:ran1n1n :res:ni değeri % 4' ten 
% 6 ~ ya. :vüitselmişti:r ~ Ayrıca Bank Milli: n:in en düşük faiz oranı 

resmı faiz oranından % 2 ~ 5 daha ]Tüksek olaı-ak saptanm1ş ve 
özel tasa:r:ruf :ne"fcvduatla.rın1n dikkat1n1 çekebilmesi içir: bu mevduat
ların faiz o:ra~ı % 4" tenL % 5 ~ e çıkmışt::.r .. B:: programın ::ıygt:lanması 

nedeniyle fiyatların a:rtış oram % 1: den daha fazla a.:rtış göstermemiş 

ve ülkenin döviz reze:rvie:rinde de art1ş görülmüştür,. Ancak 
yatınmiarrn düşmesinden dolayı ekonomideki d~rgı.mluk ve işsizlik 

a:rtışı başgösıermişti:r ~ 

Uçünci.: Kalkı;ıma p:rng:ramıno.a, yedi y::.Uık bir çai:ı.şma 
sonuc;.. toplam 46S. 2 milyar riyal net olarak bankac::Jık şebekesi 

ta:ra.fından k.:redi ve:ril;nişti:r,. Bu miktardan 360 .. 7 wilya.:r riyal 
yani776 ~ 8' i özel sektöre , gerisi de kamu · sektörüne ayı:rmıştır ~ 

,ı;-

(4 '"'/) R.,ı;,ZAr:rrv ~· } · "J" '"'1. • • ıı ~7 y 
. u;:,, ıJnı J.bra1un, .ran t:,ı:.-..onow.sı , ı•ey 1ay., Tahran 1988, s.228-230 



Kamu sektöründeki yatırım artışı ya::-ırnda özel sektöre verilen 
kredi art::.şı da 1964 :ten 1965 ~ e kada:r (üçüncü kalk2:1ma. pTogramın 

dö:rdüncü yılı) ekonomide bi:r rahatiamaya sebep olmuştur (46). 

Özel sektör bü dönemde kendi kısa ve uzu;ı vadeli mevd:ıat
larrnın hacmini a.rttı:rm:ı.ştı:r. Böylece bu mevduatlann hacmi 
1961 yı:i.rnda 39. 2 milyar riyal iken (23 milyar Riyal: 1 kısa vadeii 
mevduat) 1967 y::.lrnd.a tam 3 katı daha yükselerek toplam 113.5 
milyar Riyal I a (46. 3 milyar Riyal kısa vadeli mevduat; ulaşmışta. 

Üçüncü Kalkınma Programında da aynı yoldan yararlanarak 
özel sektörün. genişlemesi ve serbest piyasa sistemin büyümesine 
çalışılmıştır. Petrol gelirlerindeki artışrn yanında dışarıdan 

borç alma ve end:irek vergilerin artışı (36.2 milyar Riyal ve 
yıllık % 11~4 ortalama bi:r artış ile Ucüncü Kalkınma Programı 
boyunca) da belirli bi:r grup sermayedarların hizmetinde ye:ra.lmıştır~ 

Ancak belirli gr~p insanlar yatırımiar:n l1acmini özellikle ü:retim 
için yapılan yat::.nmla:rın hacmini artt:.rmak yerine kendi mevduatla
nn::.rı hacmini arttırmak için daha fazla çaba göstermişlerdir. 

Dördüncü Kalkınr::ıa P:rog:ram::.nda bankac:ı.llk bi:rim1e:rfo 
sayısı h::.zia art:nış ve bu bi:rimle:rin miktarı 1SS7 yılında 34. 7' den 
tam iki katı a:rta:ra.k 1972 ede 6984 birime ~Jlaşm1şt1:r" Ayrıca 

ba;ıirncıl::.k işlemle:rinin hacmi de artm::.ştır. Özel se~,törün uz-:.:ın 

vadeli mevduat hese.plarrna da.yanarak bu sei.<tön~_ verilen kredilere 
:rağmen d:ş ve iç kaynaklarından sa.ğianan boı-ç y::.ll::k olarak 
% 20. 6 oranında artmış ve 1967 1 de ver.Hmiş bo:rç ve k:redile:::-inden 
geri kalan mikta:r 142" 3 milyar Riyal iken bu ::1ikta:r 1872 y1l1:1 

so~una kadar 362 ~ 4: milya:r Riyal' a ç:.kmıştı:r" Ayn: 'Ol•• 41 aonemae 

milyar 
ve:-ilen 

d:ış bcrcu y:ıllık olarak % 27 nranınd.a yükselerek 11.4 
Riyal: dan 37. S milyar Riyal: a ulıişmıştı:r. Özel sektö:re 
bu k:redilerden sadece % 15 .. 6 ~ i endüstri sektö:rüne v·e 

% ta :rırr: 
de 

• J',. •• ... 

se~ııc:rune a}~ı:rmıştır .. 
belli olmayan 

Halbuki % 2S ~ S ~ s: :iç ticarete 
masraflar ıç:.n ha.rcanm1şt1:r ( 49) .. 

1967-1972 
özel sektörü;-ı uzun 
ortalama % 29 .. 1 

Y:.Han aras::.nda toplam 
vadeli mevduatında a:rtış 

'bir a:-tış. ) Bu m:ikta:r::.n 

173. 5 milyar 
göstermiştir .. 

164 .. 1 milyar 
yani % 94.6:sı ticari bankalarda yoğunlaşmıştır (so:,. 

Dö:rdüncü Kalkınma P:rogr a.m1n1 yılla:r 

Riyal 
f Yıll::.k 
Riyal~ı 

özel 
sektörün para hacmj !' mevduat hacmi ve toplam likidite hacmi 
ba~1:n:ndan iki 
İkinci dö:.emde 

döneme 
bu ar-t:ı.ş 

(1968-1970 
daha h:ı.zh 

ve 1971-1972) 
ol:rı:ıştur-. 

ayıra. biliriz .. 
pa:ranın 

(48) Devlet Planla111a. Teşkilatı: "Üçüncü f{alkınma Programın Uygulama 
l?a.poru" 1965-196 ?: s. 25 

(49i Merkez Ba.nkası: "Yıllık Ekon0ıw.· Pv:ı.porv.rı: 1972: s.24-26 

(50) PJ-'7AGHY lbrahim: 11lren Ekonomi si ' 1• Ney Yay. 1988 1). h . _ _ a .ran: s.228-230 



hacmi ilk üç y:lrnda tam 20 milyar Riyal artr.nştır. Ancak 
aynı dönemin iki yıl sonrasında a:rt::.ş 61.3 miiyar Riyal 1 a (tam 
üç katına) uıaşn::ı.ştu. Tasa:rruf mevduatların ı~acmi ilk üç 
yıl:i.n.da 71.- 1 mııyar 

H::.yal 1 a ulaşmıştır. 

yılında 31. 7 milyar 

riyal 
Özel 
Hival 

J 

iken 
... 
1.t{::. 

sektörün 
alup iki 

yıl sonrasında rns milyar 
toplam likiditesi de ilk üç 

y::.1 sonrasında 164p3 milyar 
Riyal: a çıkmışt:ı.:r. Dördüncü Kalk1r:.ma P:rcgramınrn son ik:i. senesin
deki özel sektcrün bu art:şlan doğrudan petrol gelirlerindeid 
artışlannd.an kaynakla;ıdığını söyleyebiliriz. Çünkü petrol konso:rsi
yumu ile 1S70 y:ı.lrnda bi:r anlaşma yapılm:ı.şt:ı.r. Bu programın 

süresince bir yandan Merkez Bankası kamu ve özel sektörlerine 
sağladığı kredilerinde artış yaparken (kam~ kredilerinde yıllık 

ortalama 1.22 büyüme ilsJ diğer yandan iç kay::1aklanm çekebilmesini 
sağlamak 

baskısın::. 

ve talebin artması sonucu meydana gelen enfla.syonestik 
da azaH:.-:-ıak için resmi faiz oramnı k::.sa, uzı.:n vadeli 

ve vadesiz mevduatlar::.n:m ve tasarruf mevduatlarının faizie:ri.ni 
aynca çeşitli mevduat oranlar::.nı da arttırmıştır. Beşinci· Kalkınma 

Dönemi bankac:ı.lık şebekesinir. genişleme dönemi ile :rastlanmaktadır. 
Bankalar bu dönemde 24 'ten 36 banka say:.sına ulaşm::.ştır. 

Ayrıca bu 
ç::.kmıştır. 

ba:1kaları~ ş~be say .. ıs::. da 
Bankac1lığ1n çalışma ve 

8932 birimden 
faaliyet . . 

nac~ı 

7919 
de 

birime 
yıllık 

o:rtalama % 43 bir büyüme ile tam 6 kat1 b~yümüşti;:r (51) .. 

1S74 Yıl ında petrol fiyat lar:nda tam dö=-t katı artış 

nluncar pst:rol ~alların ihr-acatında da istikrar sağlan:1'!:.ş bu 
da birçok kişiyi bu pastada~ daha fazla pay a l abil:-r.-ek içia 
telaşa düşürmüştür. Özsl sektö:re verii.en kredi m::.ktan yıli:.k 
oz-tala:-:-:a % 3S bir büy:ime He 3Z5 miiya:r Riyalı dan 1972 yılında 

tam 5 katı yükseie:rek 1977 1 de 1663 milyar Riyal: a ulaşm:ı.şt::.r. 

I-lal buki kamu 
% 36 :1ık b:i:r 

sektöre 
büyüme 

ve:rilen 
ile 

kredi 
milyar 

1033 :-:1i1ya:r Riyal' a 0977: de) va:rm::.ştır. 

miktarında. : yılda. · sadece· 
RiyaP da.ı asn yılında) 

Ay:.:ı. dönemdeki özel seiüöri.:;-ı kredi artlşianyia bi:riikte 

V'9 

sektörün likidite miktannda 
1972 y:lında 4Gü milya:r Riyal oian 

hızlı bir gelişme 

bu ....... . ......... .. ... 
ııtt.ıoıt.e m.:.rtt.ar1 

clmuş 

yıllık 

ortalama % 39. S · iik bir büyüme cra::-nyla 2139. 5 milyar Riyal 1 a 
(5.3 kat:ı.) 1977 yılında ulaşmıştır. Para ve diğer iikiditelerin 
crtala.:na büyüme o:ran1 da yıllık % 37 "S (pa:ranın hacmi) ·ve 

141. 1 tasarruf mevduatlar:. olmuştur. Sonuçta tasarruf mevduat:i.arın 

miktar2 özel , /', .... 
seKwrun toplam likiditelsrindeki payı programın 

::.ik yılında % 60. 3 c:ra:-ny~en. p:rngramrn son yıl.rnda b~ pay 
% S3 .. ı = e ula.şmışt::..r.. Böylece Dördüncü ·ve Beşinci Kaikınr::a P:rogramı 

sıra.s::ıda özel sektörfa1 likiditesi 19€7 y:ı.lı:1da 144. 3 mılya:r 

Riyal iken ta:r! '.i.4.3 kat:.. yüksele:rnk 1377 y:ı.l1;1da Zl3S.5 milyar 
;::liyal: a var:m.ştır. 

(51) Merkez Bankası: "Yı ll zk Elrnno.'1Ti P.apordrı, 197?: s.108 



Bu dönemde bankacılık sisteminin özel sektöre sağiad::.ğı 

toplam kTedi miktarı 143 .. 3 milyar Riyal' dan (1967 yılında) 

i.3 kat daha yükselerek 1868"3 milya:r Riyal 1 a -:1laşm1ştır. Bu 
da aym hızil gidişin eskisi gibi devam etti,ğini göstermektedir. 

k:redi 
Uikeni.n bankacılık şebekesi ve para 

sistemiyle ülke kaynaklarını belirli 
politik as::., özellikle 

g~up insanlar içi~ 
yoğunlaşmış ve onların amaçlan doğruH:us-:.mda kullamlı,;ıştır. 

Bu. servetler ve kaynakla:r gittikçe artmış ve ülke dışına çıkarılmış
tır. Bu durum ülkede kapitalizmin gısiişmesi ile daha da normal 
bir hale gelerek gittikçe artmıştır. Ancak bir ülkede güvensizlik, 
siyasi "ilfl ekanomik istikrarsızlık sözkonusu olı::nca dışarıya. 

sermaye, 
darlar 

kaynak. ve ser~veı kaç1:r::.lmas2 da artar" Böylece seTmaye
kendi likiditelerini rlaha güvenli alanlara yatırmaya 

başlarlar~ Bu -olay kısa. bi:r süre içe:rsi:-!de sermay·edarların 

elinde bir baskı a:racı gibi görünecek böylece onların amaçlarrna 
ters d.i:.şen karşı politika.lan üzerinde bunu bir silah gibi kullana
caklardır {52) .ı 

Padişahlık rejiminir: son yıllarında ülke kaynakla.r::.nda=-ı 

milyonlarca dolar para bankac::.hk sistemi:1in va.sıtas::.yla 

dışarıya ç1ka:r1lm2şt1:r" Bu bir ülke ekonomisi için büyük bi:r 
da:rbe sayılır. Bankalarca ve:rile:1 kredilerin b:.iyük bir bölümü 
beli:rli grup insanla:ra yati:i :rejime bağlı sermayedarlara ayrıla.biiiyor 

""Ve bu g:rup insanlar bankacıi::.k sistemin bütün öz~l avantajlarından 
istedikleri zaman ya:ra:r1a~a.bi1iyorlar ._ Ayrıca vergi sisteminde 
de iJ~ grup!" Jline çeşitli :r?uafiyetten )tararlana.bilirler.. B~ 
dur~~mda halk bütü:ı. -ve:rgi yükünü tek başına ta·şımak zorundadır~ 

Ayrıca nara ve likidite hacmin.in a:rtması ve fivatların vükselmesinden .. .ı.- ..ı .ı 

kaynaklanan e:1flasyonistik baskıyı her zaman oifüığu gibi 
3rirle halk üstlenmiştir.. Bu durum ı~aıa devam· etmektedi:r 153) .... 

i978 Yılında enflasyonun hızlı artışı ve bankacılık 
• J$. • • •• 'I '"" •• "' '1, • '1, • ~• • • '!I 1 • •• • 11 • V • • 

sısı.emının ço.Kuşu aevam e-ı.mışur. r:ıaır- oa:u•rn.ya anın g-:.ıve:ısızııgın::. 

doğı udan bankalara başvurup mevdı..rntlann::. çekmesi. He göstermiştir. 
Bu durum bankaların ifla.slna sebep ol7nuştur.. D:iğe:r yandan 
bazıları da sermayelerini d::.şar:..ya çıka:rtm:şla:r. Bu da olayın 

ko:rkunç bcyutunı: daha i1ri göstere:-ı bi:r delildir .. 

Me:rkez Ba:ıka.sı dispo;-ıbilite oranı~ mevduat ka:rş::.lık 

o:rar:.::., döviz likidite ora:1:ı ve faiz o:ran:nı düşi'.!re:rek, bankalara. 
kay:1ak bulabilmek amacıyla çeşitli kolayhklar sağla:-n::.şt::.r. 

Ama alına;ı yeni kara:rla.:r sadece sist'ar:-tin ·çöküşünü biraz daha 
ertelemiştir. 

flJ." ,...,ı. • • fi ~1 " ran J::,l'ionorm. sı , Lvey ray.: 1988, Tahran, s. 23lı. 

(53) Rn-zAG!fi lbrahim, 11lran Elwncmisi' 1
: Ney Yay., Tahran 1988, s.235 



1976 Yılında. paranın hacmi, 1977 1 ye göre % 56. 4 bir 
büyüme c:ra2.ıyla yükselerek 1974 dışında ( % 61.4) 1970: li yılların 

en yüksek büyüme v:ramnı elde etmiştir (54). 

Ancak 1978 yılındaki bankacılık sisteminin. 
geneliikle güvensizlik ve halkın elinde birik:niş olan 

dur~mu 
bank;ıot 

ve sikkele:rin hacmindeki art:ı.şı;ıdan kaynakla.nmaktadı:r. Bu 
miktar özel sektörün kısa dönemli mevduat:..ndan. daha düşük 

cimuştu.r. 

Bu dönemde özel sektörün kağıt para ve sikkeleri saklaması 
kısa ve uzun. vadeli mevduatların hacmini düşür:.:ek isteğine 

rağmen bu sektöre verilen k:redi miktarı 1976 % 17. 7 bi:r büyüme 
ile 33'-.ı milyar Riyal I a ulaşmıştır (55). 

1972 Yıhnda yeni bir bankac:üık politikası ::.le başlayan 

özel bankaların millileştirilmesi, çeşitli bankaların birleştirilmesi, 

uluslararası para piyasalarında bankaların borç alma faaliyetlerinin 
gelirlerinin s1m.riar1dınl:nas:., :ithalat ve aynı zamanda petrol 

artışı He bankac:ı.lık sistemin.in dış borçlarında 

Riyal: lik bir düşme :neyda~a geimiştir.. Böylece 
toplam::. 987 milyar Riyal! a. ulaşmıştır. Bu :niktar 

66. 3 milyar 
d::.ş borçların 

i378: de 590 
milyar R.iyal olm:ıştu:r ~ Sonuçta bankacılığa ola:ı. güvensizlik 
gittikçe ortadan kalkmış ve nakit para mikta:r:ndaki a:rtış hızı 

da düşm-f.:ştür. Para ve likidite hacmi hala a:rtmaktayd:ı.. Dclayısı.yle 

özei sektörü:1 iikidite miktarı üze:rina 1976 yılına göre % 37" 7 ~ lik 
bir a:rt1ş görülmüştC:r. 

1980 Y1l:.nda sa,vaşın başla.mas::., Bat1ll Ul~ele:r tarafında~ 
ekonomik ve petrol ambargcsurnm uygula:-ırr:as::. ve ham petrol 
ih1"a.cat1nda düşüş nedeniyle meyda;)a gelen döviz s1k2nt1s:. yüzünden 
döviz gel:.::-ler:inde azalma ol:nuştur. Bu dönemde iç sanayi üretimi 
azalmış ve halk da eski tüketim ahşka.nhğı-:11 sü:rdü:rmekteydL 
Aynca ithalat ve döviz ödemelerinde artış başlamıştı. fü.: nedenle 
ödemele:rde döviz aç::.ğı meydana gelm:işt::.r. B~ dönemde dış va:rl::.kla
rır:da 1979 yılına göre 307,. 2 milyar Riyal: lik bir azalma olmuş 

ve bankacıiığın dış borçlan da 219. 3 milyar Riyaıı a düşmüştü:::-. 

iS60 Yılında de·vletin genel geli:rle:rinde bir azalma 
olmasına. ragmen :- gide:rle:ri sa\."'&Ş nedeniyle bankacıl::.k sistemine 
dayanarak % 42.3 1 lük bir artış ::.le 675. 5 milyar Riyal olmuştu:r. 

Kar.m sektö:rünün net borçlar::. (kamu ;nevduatia:rı d:ı.şrnda) 878.6 
mııya:r Riyal 1 a ulaşmıştır. Bu rakam 1979 y:ı.lrnda 333. 3 milyar 
Riyal oimuşt;.: (56). 

(54i 1-rnn'rn Merkez Ba.nkası, 111918 Yılın Ekonomik k'aporu.tı, 1978 s.76 

(55) lran 'ın Merkez Ba.nkası: "19?8 Yılın Ekonormk Rapom:'\ Tahran 19?8 s. 80 

(56) lran 'uı Merkez Ba.nkası: "Yıllık Bilançosu ve Ekonomi!< Raporu.rı: 1979-80 



Özel sektörün likiditesinde büyüme oranı 1979-1983 yıllan 

aTasrnda periyodik olarak % 3S.7 1 den % 17.4 1 e düşmüş yan.i 
geneldi bir düş:ne göstermiştir. 1961 Yılı~da % 17. a 'e düşmüş, 

daha sonra biraz artmış ve yine düşüş sürecine devam etmiştir. 

Sonuçta özel sektö:::-ün likiditesi 1978 y1lı;:1da yıllık ortalama 
% 23.7'lik bir büyüme ile 257lL6 milyar Riyal'.dan ta:n üç kat::. 
daha yükselerek 1963 yılında 7456. 2 :-:-:il yar Riyal 1 a ç;ıkm::.ştır. 

1964 Yılrnda özel sektörün likiditesi 1363 yılına göre % 6. 6: lik 
bir büyüme ile 7966.4 milya:r riyal 1 a ulaşmıştır. (Tabtc 3) 

Paranın hacmi de y:ı.lhk % 25.9 1 luk bir artış oranıyla 

1978 yılında 1236.5:den (üç kat daha yükselmiştir) 366!L6 milyar 
Riyal'a osasııe) çıkmıştır. bu dönemin er. fazla büyüme oranı 

1979 y::.lrna aittir. Bu yılda tam % 34. 7 oranında a:rtmıştı:r. 

Bu o:raa 1960 1 de % 32. 3 olmuştur. 

b~yüme oranı % 11 olup bir önceki 
öiçüds düşmüştür. 1384 Y:ı.1:ı.;ıda, bu 

1962 Yıhnda para hacminin 
seneye gö:re (% 26 ~ 7) büyük 
onm 1983'e göre % 17.6 

oranında artmış ve tam 4557 miiJra.:r RiJla.l oimuştur,. (Tablo 3) 

Halkın elindeki kağ:t ve 
başia.ya:rak 1979-1983 y:.llar1 

sikke paralann 
arasında 

... 4' ,. 

YllHK 

miktar::. 1978: den 
er a.talama 18. 5 

bi:r büyüme oranıyla. yükselmiştir,. Bu dönemin en bi:;tük a:rtış 

oranı 1980 yıl::.;1da (% 3Z.7) ge:rçekleşmişti:r. i<ağıt ve sii.'i.ke 
para:ia:rı:ı :nikta:rı una:de 602.7 ~ilyar Riyai:dan (2.3 kat::. 
dai1a }1-rükselm:iştir) 1856~1 milyar Ri:valta (1963 Jt:i.l .. :nda) ulaşm1şt1:r .. 



:rnm.o: :3 1931··.l!}/H '(If.f.ı\lU ı\Rı\S.(NOA nzm. :1m<TÖRUN 1.ll<İDİTESt (MİL'lı\H IÜYAL) 

Kon ı : ,' Yı l Ltr 1967 1968 1969 1 9ı0 t 9/l ıen t9n 

t) Paranrn '1'1 • l a·1. 9 90.4 97 .,ı ll'/ 158.7 202.1 

Hamnt(Ktşt· 

lerln Elin·· 
d.nld) 

.(ağıt Para (30.8) ( 31. t) ( :n. o (40.9) (49, 5) (66. ,ıı (86.4, 

va Sikkeler 

il~el Sal<tö·· ( 16, :3) (53.8) (53.3) (56.5) (6'7. 5) (OZ , 3) (116.3) 

1."iin l<ısa 

Vaı:!eti 

Movduatlan 

ı) Mcvduatlann 6'/. ':! 8'1.<I 11:5 .3 138.3 179.:] 241.:] :ııs.:ı 

Topların 

Özel Soktö· (39.8) (50.9) (62.2) (11.6) (90.5) (l?.2.3; (156.:3 

rün 'fasaı.--

ruf Mevduat 
lan 

Uzun ;;ıdatt (27.4) (36.:5) (53.1) (66,'/) (88.8) (119) (1.59) 

Mevduatlan 

3 ) Ö:t.o l Se ktö · :44.3 l'7:i.3 205.7 ?.:JS.·1 298 .:J 400 5t8 

rün Likitti· 
tosi 
(1 + 2) 

&yna.k: lran Mı:u·keı fürıkas.ı, ".t972'yr: kad,w Yıllık Raporl;;rı ", s. 2lı 
1')'12'derı 1978'e kadar ''Yıllı!< Ekoncmil< Rapodarı ", s.280, 

, 971 

327.2 

(131. 2) 

196) 

4'88.5 

(234.9; 

(2:53.6) 

815 .·1 

.l978'den 198/ı 'cJ k<idar ''Yıllık elwncmik !G.¾[)Ol"ları 11
, s.215, 231, 239 

19 '75 1976 19n 1978 19 '/9 1980 

446.5 611.?. 7!}0.5 t?.:36.5 166:5.8 ?.20:3. 3 

(182,2) (249.2} (325.5) (602.7) (9?.7.9) (123l.2) 

(261,3} ( 26?.) (465) (1:33.8) (737.9) (977..1) 

'110 1015. l 1319 1342.l 1881.2 2134.5 

(360.:ı: (482.'l) c a,ı.5. a ı (6'79,6) ( 129:3. 3) Kl:513. 8) 

(3:39.1) ( 522. 4) (703.4) (662.5) (590.9) (620 .9 ) 

1156.5 16?.6.:i :?139.5 ?.5 '}8.8 3550 4331.8 

t98l 1982 1983 1984 

ı1o·ı. s : :34,3:3,9 :~869 .9 45:rı 

( U07 .2) 1642.6) (1856.1)(2048.) 

(t:300.3) (t81l.3 (?.013.5) (,1509) 

2404.2 2866.8 3586.6 3409 

(1875 , 0, (?.185.8; (2131.3 ; 9496) 

(620.,ı) (681) (619.3} • 101?.) 

511 t. l 6350.7 /•156.3 7968 

-



Özel sek törü.:.1 iikiditesbde kağıt ve sikke pa:raiar::..n 
payı 1977'de % 15 1 ten, 1!:ı78:de % 31:e, daha sonra rnao=cte 
% 26.4 ve som:nda 1963 yılında % 24.9:e çıkmıştır. Bu :rakam 
1984 yılı~da % 25. 7 olmuştur. (Tablo 3) 

Devrim sonrası v:ı.Harda. ., . ge:-ıellikle özel sektörün likidite 
şekli;ıde ve büyüme sünıcinde değişiklik görülmüştür. Bu değişiklikler 
a.ras1:1da likiditenin aşın büyümesini söyleye biliriz~ Ay:rıca 

dönemin ilk yıllannda paranın payında özellikle kağ:.t ve sikkeain 
payında a:rt:ı.ş görülmüş ve dönemin ikinci yansında düşmüştür. 

Vergi 
dönemli 

sistemi:1 yetersizliği seTmajlS ve mevduat sahiple:rin 
kısa kazançlı faaliyetiere yönelmesi r devletin bütçe 
aç:ığı: üreti:-rı alanlarında yatırım yeteTsizliği v·e sonunda yatırımlar 
kooperatif alanlarına kaydı:rılmas:ı. için tica:ret ve ibtisas bankala:rrnrn 
yetersiz faa.:ı.iyetierinden dolayı özel sektö.:rün likiditesi artmıştı:r. 

Devri=:1den sonraki y:ı.1larda özel sektöre ve:riien krediler •. 
veya bankacılık şebekesine olan borçla:r::. yıllık ortala;;ıa 

% :i.4 bir büyfüne iie 2199 :nilyar Riyal' dan 4256. 6 milyar Riyal: a 
(iki katı) --:laşm:ı.şt::.:r. Bu dö:1'a:nde en büyek seviyeye % 22 oranıyla 

i883 yılında ve en rlüşük seviyeye % 5.2 o:ran::.yla 1931 y::.1::.r.da 
daşmıştır. Bt: :rakam 1964: te % 5. 7 civa:rıno.a olm~ştur. tTabio 4) 

1961 Yılında Merkez Bankası. mevduat miktarındaki 

büyüme ve bankaiarca tanı~an çeşitli imkanla:ra :rağme~ özel 
sektörün yat;.:-1m isteği olma.rr:asından dolayı aşı:-1 bi:- şekilde 

ticari bankala:::-da yoğunlaşan kaynak fazlas:ı. nedeniyle para 
ve k:rndi politi.kası;.ı.d.a değişiklik yapmak zo:::-unda kair.nştı:r. 
Yeni politikalarına. gö:re banka.ia:r::-1 likidite ve disponibilite 
oranlan yükselmiş ve bankalarca satrn .· . alrna.1 devlet tahvili 
de ·zorunlu olarak arttırmıştır. Böylece özel sek töz-ün bloke 
edil.:ıiş :-.:evd-:...at orania:-1:u da yükseltmiştir. Ay-:-..ı yılda bankalarca 
özel sektö:re sağlayan oorç ve k:redi şeklinde de değişiklik 

yapılmışt:.r (57). 

İhtisas ba;ıkalarına 

konut .yapımı ~ç::.:ı veriimiştir- ~ 

oankaiarrn yerine bu kredilerin 

verilen 
Bank 

e.1 büyük kredi 
Mesken 1981 yihr.da 

verilmesi:1i 1Jstlen;;ıiştir ~ 

ticari 

Ticari ve ihtisas bankalarına göre dağıtılah borçıa:rı:ı 

va k:-sdile:rin durumunu incele:rsek ticari bankaların p-a.yı 1978 
yıl:.nda % 71 ~ d.sn 1963: te 63 ~ 8 e e düş~üştü:r. 

(57) İran.'ın Merl-<ez Ba.nkası: ''Yıllık Bilançosu ve Ekoncmil-< l?a.por-,.;. 1\ 

1981, Tahran 



İhtisas ba.nkalar::.nca konut, tarım, sanayi ve maden 
sektörlerine dağıtıla:! bo:rç ve 
1981 ve inşaat 

verilmiştir. bu sektörün payı 

%34 .. 3: ~ yükselmiş ve daha 

kredilerin durumu.~a. gö:re özellikle 
sektörüne çok büyük bir önem 

1978 yılında % 20. 4 iken i.931 1 de 
so:-ı.ra % ul aşm:;..ştı:r ~ 

(Tablo 5) 

Ülkenin dış varlıkları 1973 ve 1974 y:ı.llannda büvük 
J 

bir gelişme göstermiş ve 91-6 milyar Riyal olan 1972 y:ı.i:::.nda, 

5-6 irntı daha yükselerek 1S74 yıl::.nda 549 :-nilyar Riya.ı: a çıkmıştır. 

Bu varlıklar devamlı bir büyüme surecı içe:rs:i.nde olup. devrim 
öncesi yıllarda en büyük miktar olan 896. 6 milyar Riyal (1977 
yılında) olmuştur. bu kısa süre içinde çok büyük bir artış 

el arak say::.lmaktadır. Ancak bumm tek nedeninin petrol gelirlerinde 
artıştan kaynakland::.ğı:m. kolaylıkla söyleyebiliriz. 1S76 Yılwda 

ülke::1in dış varlıklan bi:raz azal~ış ve 862. 5 ;nilyar riyalı a 
düşmüştür. 

Ülkenin 
Riyal iken 8 .. 3 

net 
katı 

dış 

daha 
varhklan 

..... ... 1": 

yuı--seıe:reK 

1972 yılrnda 55~4 milyar 
1974 • te 458 

., 
mı.ı.ya~ Riyal: a 

va:rmış ve daha sonra 1975 ~te düşmüş ve yine 1876 ~ da yükselme3re 
başlamışt::.r. 1977 ı de e:1 yüksek noktaya yani 631. 2 milya:r Riyal 1 a 
vüksel~i!:: ve Hi76: de vine 589. S milva:r ri.val 1 a düşmü~tür (5B;. J '"S' .ı .,ı· J ;:;· 

Petrol geli::-le:rindek:i art:ışla.ra. rağmen daha fazla dış 

bo:rçla:ra. ... ve kredilere baş~vurma.s~ rejimin ve o;ia bağl~ olanlar1:1 
yanlış para politikasından dnlay1 kaynak israfına sebep old~klar1n1 
göstermektedi;-"' 

(58) PJ;!,'7/iGHY İbrahim, 11İran Ekono.wsi", Ney Yay. 1988 Tahran, s.238-239 



TABLO: ,ı 197?.·- l 93'1 YJ.l...u\Jn ı\RASL\UA Bı\Nl<ı\.Cll,Il< SlSThM!:N VAALJ.Kl.ı\Ill VE Et.""f:.Çl.ı\Rl 
(MİLYAR lÜYı\.L} 

.<onu/Yı I lan 1972 1913 1971 l975 1976 1977 1978 1979 ısao 1981 

.\·Varlıklar 

1-0ış Varı ıklar 98.6 l'/1.S 549 tSB.!l 729.5 898.B 882.5 1:n2.B 905.6 1211.7 

Alt tn (l0.9) (\0.9) (\1) {11.5} (11.4) ( H.1) (13.4) (41. l) (38. 2) (40.9) 

İl~F 'deki Altın (3.9) (3.9} (3.9) (3.9) (3.7) ( 3. ,ı) (3.3) { :3. l) (3. l) (J.l) 

Döviz (Tl.2) (149.5) (527.8} (536.6) (105. l) (81:7..1) (836.2) (1131.7) (1'/3) (1110.2) 

Takas Oövi zi ( 2. 8) (:].2) (O. 7) (O.I) ( .. ) (0.4) ( .. ) (o.!}) (~) (15.5) 

Uluslararası 

ı<uruluşlanfaki (1 .o) ( 1.0) (1,9) (1.9) (,1) (4.2} (t4.5) (14.7) (11.7) (lıl.'l) 

Hissel er 
Özel AI ınrm Hakkı (2.8) (3.0) (3. 1)' (1.9) ( :.i. ~) ( 6. 3) (lS.l) (21,3 (26.6} (27.3 

1 

'2-Karıu Sektörün 221. 4 298.B 

::::: i 1::::: 
960.2 1036.8 14 35 . 5 2069.3 '.l!.lH.B 3934.6 

Borçları 

3-Ö~f'll Sektörün 364.7 49,ı, 2 1616.6 1868.8 21 99.0 2577.4 3060.4 3219.5 
1 

Borçları 1 
4 -0iğer Varlıklar 160.6 232. 7 364 .ı 1 612.0 900.3 1131. 1 1361. 4 1647 .2 2111.8 254i..8 

Toplam 3·15 .3 1196.8 ı ?.083.'l i Z888.2 5106.3 !1 94 0.5 5378.<I '7506.7 9082.2 10908.6 
S-1,üşt eri I erin Kredi 201.8 37.!J.9 . 682.9 795.7 !386.2 126:3.2 1203.:] 1300.6 1385.4 1259.5 

Yüküm! ü l ü!< l eri 

Varlıklur:Borçtar 101·;. l 1526.6 :W.,6.6 3683.9 5092.8 6202.7 70 86.7 8807.3 10168 12168.l 

B-Borr;Iar ' 
1 ·Öze 1 Sek t öti.in 399.4 515.8 010, l j 114S.5 1593.5 2097.0 2578.6 3550 4337.8 51 l 1. 'l 

Likiditesi 
2.--KamJ Sektörün iJ.ı.5 211. l 33,1. 9 5Hl.0 840.l 700.9 78 l. 5 1062 10713. 9 123.8 

fl.twdua t I an 
3~Semuyo Hes. 59.5 01.5 151.1 ııo.2 26 l .8 332.0 391.9 ·• - ·-
-HJı ş Oorçlar 13.2 64.1 90 .. , 150.3 216 •1

\ ?.6'/.6 29?..6 225.8 2UJ.3 201.2 
Pövi z Mevduat lan 

S··Öze!Sektörün M-\1 15.7 26. l 22.1 2J.2 :36.0 31.3 30,l 29.2 ıs 18.8 
Sipıı. için Al .Kaporn 

6{Çlnm Sek .Borç Sen .le i 14. 1 30.7 158.3 99.6 ll:5. l 169.5 172.8 166.9 203.7 2(18.8 

;.x!enen Peşinat 
'/ --Diğer Bor,,lar 180.9 267.2 463.2 736.4 1043.7 1339.2 1630.9 2452.8 3216.9 4127.1 

roplam 845.3 1196.;I. ZOCJ.'l :~ srrn.2 4106.6 4940.5 58 78.4 7506.8 8082.6 10908.6 

;>,Açı \an l<reı'.\i ler 201. 8 329.9 682.6 795.?. 986 . :3 1262 . 2_ 1208.3 1300.f 1385.1 l?.59.5 

Kayrn.ık: 1 r.-ın 'ııı Mı:rl<r?ı fünka s ı, "Yı il ı ,'< Bil ançosıı ve l"konı:n,i l< f(.{lporu ", 1972-1 '}8/ı 

1982 1963 

1103. 7 103'/,l 
(31) (66.4 J 

( 3, 1) (3. l) 

(951. 1I l (895.2) 
(75.1) (6<1.8) 

(M.1) ( 14. 7) 

( 28. 1 (28.9 
·ı888 .6 5831.5 

3481.9 4256.6 

3u67.l 4030.6 
131·-M.J 15?.05.8 
1835. 7 1623 •. 4 

1-1980 16829.2 

6350.7 7ıl56.7. 

1116.9 1707.l 

- '" 

211.1 264.9 

23.9 31.6 

239.9 360.6 

4890.8 5385.4 13\44.3 15205.8 
1835. 7 162:3.4 

- - - ·-- -· 

1984 

ı'31.3 , 
(21.6} 1 

( 3. 1) 
( 518. l) 1 

(146.9 J 

(l'l.'/J 

(29.aıl 
1 

1056. 4 : 
i 

4500. 7 1 

3~ı6i. ı 

5858.4 
13'11.0 

1 
1 7199.1 1 

7~.,i 
1193. l 

5H.9 

ıuo.el 

22.0 

2$$.9 

5-!CU.8 
l 5b56. 4 

mı.r. 

li} 
6) 
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Devrimds:ı son:ra 1973 yılında ülkenin d;.ş variıklar! 

en yükseiız düzeyine (1212. 6 milyar Riyal) ulaşmış ve 1960 ı de 
905.6 milya:r Riyal 1 a düş:n:iştü:r. 1983 1 te artışlar devam ederek 
1037 .1 . milyar Riyalı a var:nış, sonra 1984 yılında h.ızll bi:r 

iie 734.2 mi:iyar 
(1S80 

da 
en düşük düzeyi 
en yüksek miktan 
Ancak 1G83 1 te bu rakam 

Riyal 1 a kadar fomiştir. DevTimden sonra 
yıirnı.:ia) 566.3 milyar :nyaı olmuş ve 

1007. 5 .:ıiiyar Riyal (1981 'de) olmuştu:r. 

772.2 milyar R:iyal"a düşmüştür. {7abic 4) 

Devrimden sonra petrol gelirlerinin iniş-çıkışiar::.na 

:rağme:.1 halkın Wketim alışkanlığı ve ülke sanayinin dışa bağıml::. 

olması devam ederken, diğer yandan devlet bazı srn:ı.riayıcı 

politikalarla birçok tüketim :nalını karneye bağlamış. Bütün 
bunlara rağmen aynı şekilde ve aynı düzeyde ithalatın devam 
etmesi baz:;. yıllarda üikeni:1 dış varhklannda azalmalara neden 
olmuştu:r. Devrimden sonra.ki y::.Earda; özeil.ikle 1963 y::.iına 

kadar kamu sekıc:rüne veriiea kredilerin mikta:rrnda ö~emli 
bi:r artş görülmüştür. Bu dcnemde en büyük artış 1979: da 
% 44. 2 o:ra.nıyla (633. 8 milyar Riyal) en küçük artış oranı 1983: te 
% 19 o:ran~yla (942 .. 9 ~ilyar Riyal) olmuştur~ 

1884 :te kamu sektörün oo:rçlan % 21 :lik bi:::- art1.ş iie 
(1224. 9 .nilyar :riyal artış ile) 7C56. 4 miiya:r Riyal: a varx::.ş-ı:1:r. .Cev-
rimdsn sonra 1983: e kada.r kar.m 

. .,. .. .. .. 
se.t{ı.o:ruraun msvduat miktarında 

ö~emii bir a.:rt1ş olwası~a 

nedeniyle kamı:. sektö:rünü;ı 

V • • :-agmen aş1T~ o:.r 
borçla:rrnda h::.zi.ı 

şekild:e alının kredileri 
bi:r arı1ş görülmüştür. 



T AJH,O ; 5 TİCARi \ffl 1m'İS\S .Dt\NKt\Lt\HINı\ GÖHl•; ÖZEL Sfi{afAın DAĞ JT u •. AM BOHÇLm V.E KHED lt.Rfl ( 19 ·ı 0-l}i!) 
(MİI.Yt\H IÜYAL) 

Bankalar /Yıllar 1978 1979 l980 1961 l982 19<33 

Ticari Bankalar 1662,2 :l84tL4 2085.2 2161.0 2324, 9 2819.2 

İhtisas Bankala:t" 636.8 733.0 975,2 1068,5 1160, O 1437.4 

-
Ta:nm d'l5,:J) (2'11,H) (314.0) (.316 .:3) (292,8) (412.8) 

Sanayi ve Madon C:13L6) (33t}.:3) (359,2) (385.:0 (3f)6.ıl) (431.4) 

Mesken (129,9) (l!j?,,t3) (302,0) (367,0) (470,8) (593,2) 

Toplam 2199.0 2!577,4 '3060 ,4 3219. 5 348tL9 4256 .• 6 

---

Kaynak: lran 'ın Merkez Bankas.l, 111980 Yı 1 ın Bilançosu ve Ekonomik İaıporıı'', s .1110-111, 
"1984'e !<adar Y1ll1l< li!iıpor'.la:n", s.100, HJ1, 109. 

1984 

287L9 

. 

1628.U 

. 

-

-· 

-· 

4500.7 

4) 
0) 



1979 yilıada 967. 3 milyar Riyal olan bu mikta:r 1961 1 de 
2696,6 :nilyar Riyale, 19133:te 4124,4 milya:r niyale ve son:ra 1964 
yılında % 35 biz büyüme ile 55S3. 3 miiya:r Riyale ç.ıkmıştı:r. 

Devrimden sonra artan devletin giderleri ve verimsiz 
vergi sistemiyle bunun karş;Ja~:r:ai:"las:ı. yanında yeterii olr.:ayan 
petrol gelirleri ve bütçe aç1ğ:ı. sonucu devlet bankalann bo:rçia:rına 

dayanarak bunları kapatmaya çal:ı.şm:ı.ştı:r. Ancak, kamu sektö:rü 
net bcrçlannda hızlı artışa yol açmıştır. Bu nedenle:r yanında, 

diğe:r önemli faktörler rle topiu.mun ihtiyaçların::. etk:ileye:rek talep 
arüş:ı.r::.a sebep olmuştur. Bu aşır:ı. talep ~-a:rş:ı.sın.öa yeter 1: ve de;.1geli 
bi:r şekilde mal ve hizmet bah;nmaması da fiyatların. artmas:ı.:u etki
lemiştir~ 

Fiyatlar gem,:.Ukle denge, artış ve azalış du:rumla:r:ı.n

da olurlar. Geiiş:nekte olan ülkelerde fiyatlar genellikle a:rtış göste-

Fiyatlann değişmesi büçok sebepten kaynakle.n:naktad::.:r. 
B:.ınia:rı~ er: öne:nlisi üretim miktar1d::..T. iı~~alat sc:runu ~ yabanc1 
mai v·e hizmetler=- ülke içinde piyasaya a~z edebiime imkaniar::. da 
toplam talep ve toplam a:rzı:1. dengelenmesi scn~J.cu oluşa~ fiyat istik
rann::. etkileyebilmektedir. 

fiyat 
Tcplu~un çeşitli gruplarında 

deği.şi:i--Hği karşısında farklıdır. 

yeraian insanların ô.::r';.Jwları 

Eğe:r fiyatla.:rda bir istikrar 
ya da azal1ş meydana gelirse!' sab-it b~:r gelir elde edenlerin (ücret 
ve · maaş aian1a:r) dt:rumu da se:rmaye sahipleri ve se:-b-est ça.lışa:1Ia

:r1na göre sabit veya daha iyi bir hale gelebilir",· Ancak .. tam te,.rsine 
yani fiyatlann artış: ka:rş:.sında birinci grubun (ücreı ve maaş 

alanlar} satınalma gücü düşer. (Tabi b-:ı durumda reel ücret ve 
gelirlerin. de bu fiyat artışı karşısında dayanabilecek kadar bir 
art1ş yapıimazsa.). 

Devietin gelirle:-inde vergilerin payı düşi.:k ,re o;ı:;n gider
leri çok büyük olduğu için petrol gelirieri de bu mas:raflan ka:rşı

iaya.r:ıaz. Bu nedenle devlet Merkez Bankasından bo:rç ala:rak bütçe 
aç:ığ::. kapatmak zorun.dadır. Bu da İran ekonomisinin gfü:1müzdeki 
dun:.:nu üz.erind.e enflasyonistik bi:r .etki ya:ratmair,.tad::.:r ~ 

Uli{ade kalkınma ve ima~ ad1:1a yapılan ha:rcamalar:n du:ru-
~unu " "' ~ 2e~eJ.likle üretir:! d1s2 aı;anlarda ç 0uk hız.i'•,.. bir ınceıerseK,. O' ~ • _ 

şekilde gelişme ciduğunu görürüz. Bu yüksek sat::.nalma gücü 

ka:rşısrn.da 

ve yanlış 

' .. 
gereı:c.J.1 ve 
politikalar 

zo:rDnl~ olan r;ıai 

yüzünden kaynak 
ve hizmetier 

kaybrna ~ .., ~ ssoep oımu.şmr. 



J. j 

Bankacılık tarafından özel sektör,a verııen borçlar ve kredilerin 
tü:rünü dikkatlice inceis:rsek çoğunlukla üretim dışı alanlarda. kul
lar:ıidığını görebiliriz. Avrıca verilen krediler, geneilikie malların ., 
depolan:-:nası ve stokçulukta., gayrimenkul ve arsa alım-satımı, döviz 
ve buna benzer üretim d::.ş::. alanlarda kuilanı1--:-ıış ve yoğunlaşmı~ 
tır. Bu da f::.yatla:rın artış::.na ve e;:;.flasyomm yükselmesine çeşitli 

şeidide yarfümc::. olmuştur. 

Petrol gelirlerinin ;-;ıal ve hizmet ithaiatrnda iki değişik 

rolü vardır. Kısa dönemde bu gelirler ithalat için kul:i.anıllrsa, 

fiyatların düşmesine veya artışın önlenmesine sebep olur. Ancak, 
uzun dönemde toplumda üretim yapa;ı diğer sektörlerin gelişmesini 

ters orantılı etkileyerek sosyal hayatta topla:-:-: arzın yetersizliğine 

yol açar, 

Ta:rih boyı..mca İran ı ın petrol sanayisinde devlet petrol ge
ii:rierinden y·ara.rlanarak ithalat ile toplam arzını arttırmış ve bu 
yoldan fiyatlar üzerbde yavaşlatıcı bi:r etki b:ı..:rakmıştır. AnGak, 
nüfus a:rt:ı.şı, petrol gelirlerinin sınırlı oiması ve artan ithalat kar-
şısında yeterli ve I1az1:r olma:tan taşıma 
fiyatiar üzerindeki bu yavaşlatıcı etki 
muştt:r" 

sektörü ve vollan nedenivle 
., J 

gittikçe azalmış ve yok ol-

1936-1971 yılları a:ra.sında fiyat indeksini i:ı.cei.ersek, sadece 
1S45, 1946 ve 1950 yıHan:ıda fiyatlar eksi büyüme gös-::e:rr:ıiştir. 

J.S50 yılında -%17, 3 ile en bü;rük düşüş olmuştur~ Hayat pahalıl1ğ1-
m.n en yüksek büyüme o:rarrı aynı:. dönemde % .110,5 oran ile 1943 
yılı~da ve daha sonra 1942 y:;Jmda % 96, 2 ile gerçekleşmiştir. 

1947 yıiı:ıdan itibaren fiyatlarrn a:rtışı devam etmiş ve bu 
du:rı.1:r. 1961 yılına kad;::-,r hafif b:ir şekiide en az %1 'l:ik oran.:ı..yla 

( 1958: de) devam etmiş ve daha sonra en fazla % :i5, 9 ()ranıyia 

0954~ıe) sürmüştür. 1S61-1S72 yılları a:ras::.nda · da bu hafif fi.yat' 
a:rt1şla.r1 aşağıda.ki gibi deılam etmiştir: 

bir 
1964 :-;;s % 4, 5 r 1963 y1lrnda 
artış c:ram görülmüştür (5S). 

% ve son~nda. 1971 'de % 

1961-1972 yılla:rı araslnda toplam arz .. ve toplar:ı talep a:ra
sındaki miktar azalmış ve pa.Tan:n.n hacmi de diğeT dönemie:re naza-

., -ı ... •• • • .f!. • • D ..... _,. .. "'I~ • • .., ... 

ra::ı ÇOK az oı;r ouyums gosı:erm::.ştır. uu aonemue U.LKS ::.çıno.eKı 

tüketim düzeyine ve iç mal ve hizmetlerin miktan:rn rağmen artan 
petrol gelirinden yararlanarak ithalat ;rolu;rla toplar=ı arz ve toplam 
talep a:rasında denge sağlanmıştır~ Ay:rıca :ı ekonominin altyapısı r 

itiı.alat hacmine :rağmen dışarıdan çeşitli malların tedarik etrr;ssine 
e~gel clmamıştır. Halb~ki daha sonraki y:ı.Ua:rda b..:: du:rı..ur: o:rtaya 
çıkmıştır~ 

(59i İran 'ın Merk.ez Bankası; rıJran 'ın Parasal Geçrnişi 11
, Tahran 1971, 

s.14'✓-, 189, 190. 



Beşinci Kalkınma Planı süresince l 1973-1977) fiyatların artış 

hız: dö:rdüncü plana gö:re daha hafif olarak başlamış, da.ha sonra 
iuzlan:m.ş ve yılhk ortala:7ıa hayat pahalılığı indeksi. % 15, 6 olm~ş
tu.r. Bu dönemde yıllık ortalama fiyat art::.şrna bakarsak, en büyük 
rakam 1977 yılında % 25, i, en düşük oran da 1975 yılıii1da % 9, 9 
ile gerçekleşmiştir. Toptan fiyat indeksinde en büyük artış oranı 

sırasıyla konut, taşıma ve iletişim, ev eşyalan, sağlık, giyim ve 
sonunda gıda grubuna aittir (Taolo-6). 

Devletin aş1:r1 imar r kalkınma~ kendi harcamaları .. v·e çoğun
lukla -C.reti.m dışı alanlarda yapılan harcamaları bir yana~ kamu 
ve özel sektörün yetersiz yatırımlan. da arz ve talep arasrndaki 
dengeyi etkileyerek fiyatların hızh artışma sebep olmuştur. İthalat 

gibi etkili yöntemlerden ya:ra:rla:-ıarak fiyatların düşürülmesi de 
aşın talep, taşıma sisteminin kapasite düşckl üğü ve yetersizliği. 

yolların ve limanla:rrn yetersizliği nedeniyle (kalkınma prog:rarnlan 
... . . . . ·ı . b""A... """ "' "'-,# ~ 

suresınce eKonomıırun aı yapısına yap11an uı.un yannm..ı.ara ragmenJ 
pek verimli olmamıştır •. Petrol fiyatları kısa bir zamanda 4 katı 

daha artmış, böylece pet:rnl gelirleri de ham petrolün ihracatından 

dolayı artmıştır. Ancak. bütün bunlara rağme;ı. fiyatlar- 1S74 yılrndı:ı 

hızh bir artış sürecine girmiştir. Özellikle 1977 1 deki fiyat artışı 
geçen 36 yıl boyunca hiç görülmemiş bir a:rtış olmuştur .. 

Konut gr~bunda fiyatların büyüme oranı Beşinci Kalkınma 
.,..,. b .. --~ --1~~r,.. --~ 'l':ro, r:oı ~ ,...,=: ~ " -:ıa ..-.. ...... 'Y H -"" .. .ıt.•• .... r ıa::ı.:: oyuı.;.;c. y;. .1 .. ..ı·, o"' ta.ı.;;:.m~ ';) ı.,..ı. ct o.1mUŞL..a... uZ·ta seKı.o:re verııen 

büvük mil,ta:rdaki k:rediie:r veni binala.rı:ı vanılması için kt:llanılı-
J ,J .ı i- . 

yordur ay:rıca halka. da ko~ut sa.tınalma kredisi "'Verilmiştir~ A~cak 
yine de fiyat indeksinde en önemli sıra.y:::. kcnut Vf: mesken grubu 
almışı:.:r .. 

Tah:ra::ı ve büyük kentlere yapılan göf: akımı konuta olan 
·'ai<>p ar'"'"'..,."' vn' ar~T-:.-cn "'gv<>T vı:ı-nd·C>~ , • ..,,- -~~ •~v • • L u . l..a.~.L~ı..o. ol v.L y;.... .... .l''t.,.ı.i !' ·u..k. --> J ....ı.:..\~. a.ı:ı. K0ı.l.K..\..ı.ıı..ı:u8. ve a. .... ge:r Konu.ı.a-

:nn maliyeti özellikle silahlanma maliyeti de artmaktaydı. Özel sek
tör daha fazla kar elde edebilmek amac:ı.yla gelir düzeyi yüksek 
O., Qı..., ; ~ '°' • • h .., "' .. '!l 'I! • ""' b 
ıa.Lt ı:!So.n.ıa.r ::.çın pa. a.11 ve ıu.Ks evıerın 3ıap1ımas1na aş:::ıamıştı .. 

-ı:ıı,~ ""'<>(l't.>'"'~"" l:rnn,," VA ~ ..... ş~ ot ,-.o' -~;;r~~,.., • -ıı:· tl . h ' . . ' .• .u·- ı..ııw D.ı ... J.v J:"~U,L,,ut. · ·\J .l,,ı.), Q.Oı. ~vKL·u Ui.ı..0.6 ilya · a:r )ı'"'lilS ı.:.lZll oır ŞSKll-

de a:rımaktaJldı" 

K ,..t =" • ~ • • • " .. ,ıı..l • r .. ... 
on::ı. · an sonra gıaa. man.a.eıerının. ma.ı.ıJlet. e:r:. ı..onem Katsay1-

la:rın1 gözönüne ala.Yak) yıllık orta.lama. %. 13:1 bir büvüme oran.ıvla 
J J 

~ ; . K '' o·· . ~ · ~ " · · neş.ı.ncı aıK::.nma -or:.emına.e ya:r aımıştır ~ LJa.c.a snn:ra g1y1:n eşyala-

::rınrn fivatlan vıH::.k ortalama % 13.9 b.i:r art::.~ h::zıvla dHre:r 2":rup-
., J ., ~ ., 'U' ,.__, 

laTın peşi:1de yer a.lmaktadı:r" Tarım sektö:rür!d.eki uretım düşüşü 
ve neden nldu.ğu nüf:.ıs artış::..nı gelir dağılımı:ı::n olumsuz büyümesini 
üretim faktö:rle:rfab maliyet artlşındac kaynakla:ıd:ığını rahatlıkla 
söy kyP-biliTiz ( 60) • 

(60/ lran '1n Merı'-iez Ba.nkası; 111977 Yılının Ekonornik Raporı;,1. ve Bilançosu" 
Tahran, 1977, s.125-128. 

'i,i,; ~ 
Tüooköğ7sti:n X~u 

Doküm(l_\nt.asyon. M1)i'tt~ 



1' ı\BLO ·.~ ü 

GHUPLt\H 

Genel İndeks 

Gıda 

Mosk(m 

Giyim 

Ev Eşyalan 

Taşıma ve 
İletişim 

Sağ.Ltk 

Öğrenim Hğl • 
)ı! " 

ve Okurm 

rn·J5--l!)fM yu;uun t\BASINUA 1'lJKf(TİM MALLAHININ 1/11, 
HİZt,lRTLEffİN FİYAT İNDEKSİNlN YILI.IK OR1'Al,A.M.ASl (lS'M :;;;. 100) 

19'/5 1976 1977 1978 1979 1980 HJ8l 

10 9, 9 128,:l 160,2 176.2 :l96,3 242,5 297.9 

105,6 119.2 143, 'l 169,7 207,4 267,5 34,ı. 8 
-

120.2 163.4 225,2 224.3 21L9 221. :3 249.0 

108, 9 121.l 146,7 163.6 18'.l ,ı 232.1 282.l 

115,9 130,9 J.50,6 157,2 171,8 219.3 290,4 
-

108,:3 123,0 162.2 176,6 :I.93.4 219,3 328,7 

1.13,6 122,4 :l.47.0 170.0 l86,6 193,2 198,9 

8B.O 82,4 89.2 99.7 113,4 121.0 144.7 

, 

' ! 
HHJ2 1983 1984 

~l5~L 2 418,1 462,.l 

tlt)l,9 Ll56, 2 504.5 

279.3 335,l 364.,'J 

3!5L8 444,5 496,ıl 

404,5 466.l L}88, :: 

4?. ı. '/ 508,6 !594. 8 

205.6 225.Z 247.6 

172 ,ıı 202, ;J 238,; 

K;ıynak: 1ran'ı.rı MfYrktJZ Bankası; "1977 Yılı Bilançosu ve t'konomik Rr.1pom", .1978-.198] 1e !{adar Yılın Ekonomik R.aporu, 
s,2lı.2,2ld, "Ull<enirı Y.ı.llı.k .istatistikleri", 19811, 11.zlm:1.rı, s,7.1.5. 



1978 y::.lrnda fiyatlann artış h1z1:1da biT düşüş gö:rülmüş 

ve % rn 7 a düşmüş, böylece gıda, giyim, taşı:-:ıa ve iletişim ve sağ
iık grupla:rında sırasıyla en büyük fiyat artışı olmuştur. Ayn:. yılda 
önem katsay:ı.lanna göre gıda grüb.;. % 16 bir fiyat büyümesi ile 
fiyat indeksini etkileyen en büyük grup olmuştur. Halbuki, kont!t 
grubunda devrimin hakir.ı olduğu şartlardan dolayı konut saıınalrn
ma.s1nda talep düşmesi veya satılan evin parasının ülke ci::.şrna çı

karılması nefüm.iyie düşüş görülmüştür (Taolo-6). 

Hayat pahalılığı 1979-1963 yıllan arasında en yüksek düze
yine 1981 ve 1982 yıllarında sırasıyla % 23,5 ve % 22,5 oranlarına 
ulaşmıştır. 1981: den sonra fiyat artışı yavaşlamış ve 1982-64 ara
sında sırasıyla % i9r2, % 17,7 ve % 10:5 oranına düşmüştür. 1879-1984 
yıllan a:rasında fiyatlar y::.lda ortalama % 17, 6 ile büyümüş ve fiyat 
indeksi 1978 y:ıiında % 176,2 oranında (2,6 kat:ı. daha_ yükselmiştir). 
1984 yıhnda % 462, 1 oranına ç:ıkm:ı.ştır. Bu dönemde fiyat a:rt1ş1 'bakı

mından ilk sı:ray:.. gıda, so::-ıra konut, giyim. ev eşyaia:rı ve taş:ı.rr.a 

sektörü aknştır. 

Maiiann top tan fiyat indeksi de tüketim fiyat fadeksi gibi 
ayn::. gelişme sü:recine devam etmiştir. {Tablo-7). 1958 ı dan sonra 
fiyatlar hafif bir düşüş dön.e:nini geçirdikte:ı sonra yavaş yavaş 

yükselmeye başlam:şla::r ve bu durum 1S6S: a kada:r sür:-:ıüştür. Bu 
o.öneı:ıde sı:ras:;.yia 1959. 1S60 ve 1964 y::.ilan:-ıda % 4, 7, % 2, 7 ve 
% 6 !' 4 bi:r- a:rtış c:ran~ d:şı:!da diğer yıllarda fiyatiaTı :ı a:-tış nran1 
tcpta::. fiyat in deksinıs gö:re hiçbir zaman ·y ılda ·% 1 ~ 5 ora;t.1:-lt geçr:-ıe

mişti:r (T&blo-7). 

1969.~dan itibaren yine fiyatlar yüksel:nişı- 1973~ıe bir önceki 
:ıt::.la gö:re % i3 ~ 5 bir artış o:ranıyia ~alların toptan fiyat indeksi 
hızlı. bir şekilde artışı;n sürdürmüştür. Böylece b..: dönemde enfias
yon yine ortaya çıkmış ve i965 1 e kadar sürmüştür" Fiyatların artışı 

1S83 ve 1965 yıilannda % 8 1 den daha az ol':.lp, 1960:de er:. fazla 
% 30, 5 olr.mşt u:r. 

1972 :ı 1975 ·ve 1978 y1ila:r1nda toptan fiyat i~öeksitii:1 a:rt::.ş 

hızı kısa bir sü:re içi.: yavaş:iamış ve 1980: den itiba:rer:. düş;neye 

başlamıştı:r,. 

Devrirr!den son:-aki ilk y:llarda sa.:ı.ayi ,re tarım sektö:rler:ind9 
üretim m:ikta:r:. düşmüş~ diğer yandan batılı ülkeler ta:rafında:ı. uygu
lanan ekonomik a:nbargo, savaşın başlaması, ülke kaynaklannı~ 
büyük bi:r böiümürüı iç ticarete kaydırılması vs en önemlisi aşırı 

bi:r şekilde bütçe açığı:ı.rn oluşmasıı:ı ve bu aç::.ğıı: kapat;.labilmesi 
:i.ç:i.n bankacılıi:{ kay.ı.aidarrna dayanarak kredi ai:nası da toplam 
talebi etkileyerek o~u;-ı artışını ve toplam a:rzın düşmesiı!e sebep 
olmuşı:.::r. ik da enflasyonun oiuşmas:ı.:ıa y ard::.:r. etmişti:- ( 61). 

(61) PEZAC.fiY lbrahim; "iran Ekoo0ı-rıisi tı, Ney Yay., Tahran 1988, s.2/ı.6. 



1'ı\BI,O: 7 HJ5fJ-HJfl5 YILI..füU A.Rt\SJNDA MAf,LMUN 'J.'OPLAM 

F:CYA 1' İNDEl<SİNİN YILLH< OHTı\Li\Mi\ ( H)'7 4::':l00) 

Yıllık YıUık Yılllk 

Yıl Ortalama Büyüme Yıl Ortalama Büyüme Yıl Ortalama Büyüme 

195!) ss.ı 4.7 19HB 62,'l 0,8 197'/ :La6.9 14,6 

1960 56 •• , 2.7 1969 65 ,1 3.8 1978 149. 9 9.5 

1961 57,l 0.7 1970 6G,8 2.6 H}'/9 179.6 19,8 

1913?. 57.9 1.4 :1971 71.7 7.3 :l900 23 11.4 30,5 

1963 58.?. O. t5 1972 75,3 5.0 . 1981 279.7 19,4 

1!)64 6L9 6.ıl 19'/3 85. !5 13, !5 1902 318.:l :ta. 7 

1965 62 .S 1.0 1974 100,0 :l'/, o l983 3S8.0 12.5 

1966 62.1 ·-0. 6 1975 l05.3 5.3 1984 :rns. 2 7.6 

1967 62.2 o.?, 1976 Ll9.S 13, ~j 1985 406.2 5.5 

!(ayna.le Jr,.,n 'ın Merk(:Z Bank«s.t Ekonomik istatistikler idaresi; "1985 Yz.lına Kadar Toptan 
Fiyat .lndeksinin Raporu", CiU:1. 



Aracıların stokçuluk istekleri ayrıca günlük fiyatla
r::yla çeşitli ı:ıalları sat:ı.n al:..p depolamak da fiyatlar:ı.r:. 

a:rt::.ş:ı.nı etkilemiştir. Devlet de çeşitli yöntemlerle, 
örneğin ma.llar:.n dağıtımını üstienmek zorunda mallar2 
karneye bağlamak ve fiyaUa:rın 

... ~ ~ .. ~ aene ı: ı enmesıy ı e olayların 

önlemeye daha kötüye • ,t,. • • 

g:ı.ı:mesını ve aşırı fiyat a:rt1şlar1n1 

çal ı şm:ı. ş t ı r • 

Se:rbest meslek sahipleri ve serbest mal ve sermaye 
sahipleri fi;ra.t art1şlar1:vla birlikte kendi mal ve hizmetleril"i.in 
fiyaUarııu da artırmışlar. Devlet tarafın dar.:. çeşitli politikalar 
vasıtası ile saptanan ücret ve maaş seviyesi yine sabit gelülilerin 
(Çoğunlukla bu grup insanlar kam:J sektörlerinde çalışmaktadırlar) 
Sa.tınalma gücüliü düş5re:rek bu insanların tüketim düzeyini 
de etkiler ve düşmesine sebep olur. Böylece bu insanlar enflasyonun 
yıkıcı etkisini;-:. bir bölümünü telafi ederler. 

t , .. .. . ' 
ı,,L a.a ucrer ve rraaş alanların sayısı t'abi aileleriyle birlikte 

toplam ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturma:ktadır. 

Toplumun bu kitlesi kendi hayat::.n:ı. 
• ..... 'il ·'1'1 "I 

geçınaı:reo::.ımeK için kendi 
emek ~ve beyin gücünden başka bir şe:" satamazlar.- Diğer 1rar:dan 
toplumun ü:retim ve lıizmet k1s~ın1n önemli bi:r bölümü bu grup 
insa;ıiar ta:raf1ndan yönetilmektedir" Yani bu insanların gıda :ı 

konut ve sağlık durumu doğrudan onlann çalışma ve:rimliliği=-ı::. 

etkiler" Daha doğr~s::ı he=şey bu ücret ve maaş alanların satın alma 
gücüne bağl1d1r. Bu nedenle herşey·dean önce bu insanlar sosyal 
adateler sağlam ~ve yste:rli gelir kaynağ::.na, gelişme ve yükselme 
imka.ılar~na ~ sağlam temeile:rin.ıs dayanan iyf hayat standa:rtlarına 
·ıı--,. ' n o·· ' ' '. b...... . • . .. k . • 
11.ı:ıyaçıar: va:rcnr. zeııeıue uı.un o:..:: amaç.ı.ar uı dmın anayasasınaa 

beliTtilmiş olup, herh-an.gi bir "'vatandaşın :,;·asal hakk::. say::.lmaktadır ~ 

'''"'., .. uuam:ı.n dö"fviz dengesini incelemeden önce petrol 
geliri. petrol dışı :na11a:n:-ı ihracatından elde edilen döviz geHrle:ri, 
ithalata kar;t11. ödenen dövizler, havale yoluyli::t r,asmi ula:rak 
deviz 
ödenen 
bi:rlikte 
gereki:r .. 

t:ranı.sfe:ri, se:rma yela:rin 
ana fı'~'fa. ve 

k§.rı:ı ç1k:şı 

faizleri 
gibi 

bu 
'.ı.947 

miktann 
y:ı.lrnda ::ilkenin 
% 3 2 • 7 : si petrol 

kaçışı, alınan k:redile:re karşı 

ve sonunda yaba~cı 

konuları deta:yla:rıJtla 

sermaye ile 
incelememiz 

döviz geii::-lerini incelediğimizde 

dışı malla:r:::.n ihracatı:ıdan elde 
edildiğini görebiliriz. Aynı şekilde petrol satışından. ve han-İngil
tere Petrol ş:irksti:ıden sat1nal1nar:. d.övizle:rie birlikte ülkenin 
pet~ol geli:rle:ri döviz geli:rleri:1.in % Si: ini olı:ştu:ru:r,. Bu durum ülke 
ekonomisin.in gittikçe tek ürünlü bir ekonomi haline geldiğini (1920 ı de) 
göstermektedir. 



Petrol dış::. malla:nn ihracatından. elde edilen döviz m:ikta:r:ı. 

1S5Z: ye kada:r gelişme göstermiştir. (1946 ı de döviz gelirlerinin 
% 27 'sini olt:ştaru:rdu). bu yılda dönemin en yüksek düzeyine 
% 93 :- 7ora~:.yla. ı:laşm1şt1r,. A:1cak 1953 e teki petrol gelirleri darbe 
nedeniyle kesi.1:-r:iş. buna ::-ağmen d::.şa:rıdan alınan borçtan dolayı 

döviz gelirlerinde petrol dışı malların ihracat payı % Si. 8: e 
düşmüştür. 1953: teki darbeden sonra pet:roidlşı maliarın ihracatından 
elde edilen döviz miktarı uygulanan yem. politikalarına göre 
düşmeye devam etmiş ve döviz gelirlerinde bu tür gelirlerin 
payı 19S1'de % ıı~6'e ve ıss2ıde % 13.1 1 e düşmüştür. 

1953 ı teki darbeden. sonra petrol d:ı.şı mallann ihracatı 

azalmış ve onun yerini petrol geliri eri almıştır. Bu gelirlerin 
miktarı 1947:rıe 79:-S milyar dola.:r iken: 5r5 katı daha yü.l,selerek 
1962 yılında 432 ~ a milyon dolara çıkmıştır. Ayn::. dönemde ithalat 
içia ödenen döviz miktarı 1GG milyon dolardan 458, 1 milyon 
dolanı. ulaşmıştır (4eS tatı artmıştır). Böylece petrol ihracatından 

elde edilen gelirlere dayanarak aşın ithalat ü:iykeyi biraz 
daha dışa bağ::.ml::. b:i::r hale getirmiş ve halkın tüketim alışkanlığını 
arttırmıştır. 

Uçüncü ve dördüncü kaBc:ı.nma pla:1iar::. sı:rasrnda petrol 
sektöründen elde .. , 

ecn.ı.en gelir ., ,. 
mıKı.an devam ederek 

1S62 ~ de 423 milynn dolar iken 1972 t d~ 6 katı daha yükselerek 
3 .. S milyar dolara. ulaşmıştır.. Bu gelirleT tcpla.:-:ı gelirin. % 76 t sını 
olı=şt~:rurdu (7ablo-ôl. 

miktarı 
dolara 

maliaTın ih:racatından elde 00.i len döviz 
1362'de 132 .. 6 milyon dcla:r iken:- 1972~de tam 
ç1k~,1şt1:r.. Ancak ülkenin döviz geiirlerindel{i 

740 milyon 
payı aym 

Mal ve hizmet ithalatı için ödenen döviz miktan 1S€-Z · de 
527, 7 mil yen dola:z- iken 1972 yılında S, 5 ~ıiiyar dciara ulaştı. 

Be geli:rleTia a:rt~ş h:zı bu dönemde petrol gelirlerinin artış 

h::.zrndan daha yüksek oimuşt~r. 

Bu. dönemde pet:::-ol gelirleri tam 6 katı büyürr.üş, ancak 
bütün b:ı:nla.:ra. rağmen. iti1ala.t1n maliyeti d.e artmıştır" Bu ::-edenle 
döviz hesapiannı incelersek, bu dö~emde ilk uç y:ı.lın dışrnda 

hep 
tam 

döviz V aç1g1 
675 milyon 

görülmüştür. Özellikle 1970 1 te bu 
dolara yaklaşm::.ş ve devlet .hemen 

başvJrarak dengeye getirilmesine çal1ş;;11ştır--

döviz açığı 

dış borçlara 

Ulke],e dışa:rıdan uzun vadeli borçlar, krediler ve yaba~cı 
ser:-nayeler gi:rince dövfa 
ancak bunlar kamu. ve .. ' 

OZ61 

'başka yönlere çekmiştir. 
s,aktörün 

ÇHlŞHmlŞ, 

ya t:ırımlar:n.:. ,etkileyerek 
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A~Cari Atacaklar 55!i.8 618.8 snn .. n B \:ı !L3 IH9 > l3 1H1.2 1325,1 1518.7 1690,l 2'l33,15 333'/,?. I) Petrol Alacakları 4?.,1, 2 ı}70,8 753,l) 648.5 '/19 . 6 a:-M, 5 9!56,5 1099.0 1268,4 2.l14.1 ıs:J6. o II) Doğal Gaz Alucaklan .. -~ .. -- .. ·- .. ~ 6.0 35.8 61. 2 :t LO Mü ve Hi zm, İhracat H1clat1 

Elde eclU en Dövi .ıl e.r 13?.,6 118,0 146,0 209,8 230 .• O :306. 7 366,6 419 ;) 415 'J 583,6 710.0 B~ M:Ll vo hi zm:.ıt :tthalat .ı. 
1 r;.in Ödenen Mikt ,veya 

, 
Cari Cdernelor ! 

~tı2'l, 'l -548,l - 75H,2 - 93'.L3 ··1091. 8 ··1352 •> :1 r:l804,7 - 2012 ,J ~-2365 .1 ,3014,8 r- 350?., ıJ Net Cari Hesabı ,-t·28,l +'l0,7 ltJ0,6 ., 'I ,ı, o ··:ltl 2, 2 ~ııı. l ~-479,6 -553, t -875,0 -- 2aı.a ··165, 2 7.- Scrmıye He$abı (Net) + 2,3 --40,1 - ,1(5, l +19,6 +122,3 +?.12 .,9 +:384. l +398.f +41.3. 4 +667,8 +5/)2,0 A- Uzun Vadeli Dt ş Borçlar o' .'J 44,2 ··45, O +1.9,Z +10 6.6 +Hr/ ,9 +,rı4,6 +536. E 824,1 +%8,2 +977 ,1) B·· Yabanc.t Bon;lar VfJ 

Scmayeleı·in Oi -ri şi + 2,0 +4,2 
<o o' :ı + 0.4 +1 6,7 +15,0 +2?. ., 1 +33.0 +50.?. +55,6 +86.1 C-- Uzun VacLDış Bo:rç .,Ödcnm. ~- - • · .. 

M -· .. ··102. 9 · ·155, 3 -·218, 6 ·<126, 5 ~-t155,?, D·· Yabancı Borı; ve Se.r ,Ç.tk . - - .. -~- ~ - - 7. '/ ··9. 5 -·9 ' .L ··18 . 6 ··11.8 a-- Döv.izin Denge.l enrnesi ( 1 + Z) -· , ..• .. 
co · ·• .. ~-99. 7 -154.7 -261.6 +:36,L 1 -ı-tl3l, O 4·.- Devo.msı z Döviz 1':ı:a.nsf eri - •. , ·- .. .. -· 83, 8 83.8 Zl.8 116, 1 6L!J 5-· Oövi z; Dengesi Top, ( a+4) 30,3 30.6 ··25. 4 52,1 ··24. 6 -0,7 -99,7 ··'10.9 -·239. 8 478,8 49?..9 

1 
Kaynak: lro.n'ın Mf)rkez Barıl<as1J 11Uçüncü Kalkuım.1 Programını Uygıılaım f?c1ponı 11, 1968 Yılıt-ı..1 Kc:.ıdarl s.2], 

"1972 Yılımı K.ıd,u• Bila.nco ve, RlumrımiJ., t).,-,.,_-,ı, -ırm,, .,,.,,., -t ··~ 

- ·-· - ·•··-•• ••• ,..._.f-'V< ,._, J .l /f"-J ::i, ,l /;l••.lf)t:::, 



J. 

A:~rıca :ı a3fn1 :;rol dan ya:ra:rla.r!a:rak anapara:- faiz ve 
büyük miktar k§r dışa:rı;.ra kaç1ı-1lm1şt1r" Dış borçların vasıtasıyla 

ülkeye gı:ren yabancı sermaye 1962 ı de 2. S mil yon del ar olmuş, 

daha sonra 1967:de 93 kat::. yükselerek 212,9 r.;ilyon dolara çıkmıştı:::-. 

Bu mikta:::-1:.1 en büyük payı uz'ı.rn vadeH yabancı borçlara aittir. 

Dördüncü Kalk1.nma Program~ sırasında yabancı bo:rç 
ve k:redilerinden dolayı alınan döviz miktarı da artmış ve 474, 6 
milycn dolardan 1S7Z 1 de 977,6 milyon doiaz-a yaklaşmıştır (62). 
Ya ba.nıcı sermayelerin girişi de ayr:ı yıllarda 22, 1 milyon dolar
dan 86, 1 milyon dolara lllaşmıştır. 

Alı::1an borç ve kredilerin geri ödenmesi (anapara ve 
faizleriyle beraber) ve ülkeye giren yabancı sermaye de anapara 
ve kı.1nyla ülke dışına çıkmasından dolayı bu miktar 1966 ı de 
lHL 6 milyon doiardan 1972 r de 467 milyon dolara uı.aşmıştır" 

Döviz bilançosunu gözder: geçir:irsekr petrol ihTacat:u:dan 
dola"l artan döviz geli:rlerine rağmenr sa.dece dış borçlar ve 
yabancı sermayele:rin çekililiesi:"le olumlu bir du:ru.m oluşturabildi" 

A~cak bu yıllarda devlet genellikle döviz açığı ve:re:rek ülkenin 
· · · • · ..__ • • d 19ı-n, v·1· ~rian 1·"'0°'~/Pn 'has aış var1::.K.ı.ar:ı.n1n Kayoına seoep oıuyor u. u J .,_ L,a L L~ a..ı. ... ıı .., -s-
"' ',ı ... • ... • .,. <ıl • /', "'O'""',.,." ,'t. d . <ıl ... ... • ~ .... 

ıayan pet:raı geııTıer::..naeKı arc:ış l'bl:J' Le . aıia n::.z.ı.:1 01~ artış ııe 

4 .. 9 mil var dolarda;:. 180\5 milırar dolara (1974'te) ulaşr.nış!' bövlısce 
J' • .;, J 

çf,k büyük tir finans i-c ayn ağrı yar-atarak d:.şa bnğ1wl1 bi:r ekonor!ii-
n:in büy'fümesine ve özellikle özel sektöri}n gelişmesihe yard.!mcı 

olmuştur. 

1972-1977 y1lla:r~ arasında petrol sektö:-ün.ün döviz geli:rleri 
• • • • • r • ••• • • • ı · · ,.. 7" · · ~ zrı - · • 2:-4 :-nııyar noıa:rnan tı.topıa.m o.ovız ge11:-.1e:r1:1ın ~ ,~"Sl; uı:I mııya:r 

dolara ( toplam döviz gelirle:rini:-1 % 80 'i J :ılaşm=.şt.ı:r., 1878 ~ de bu 
gelir m5.kıa.:rında bi:r düşüş görülmüş ve 17 ~ a mily-a.:r dolara inmiş 

(toplam döviz gelirlerinin % 7S 1 u:1u) yani 1973...:..197s yıllan a:rasrnda 
petrol ihracatından toplam 101 milyar dolar geli:r elde edilmiştir 

(63}. 
Petrol dışl malla:-ın ii1racat1nd a.n elde edilen döviz mikta:r1 

400 milyon dola::- ~dan (alman cari döviz hesabrnrn % ız:si) reel 
b.i:r düşüş sü:reciy1e 1976 yılında 420 :niiyon dcla:ra ula.şmışt::r'" (Alı

nan ca:ri döviz i1esa.b1n1n % i~a~i). 

İthalat mallar~ için harcana;ı döviz ~iktarı 2 r 99 mııya.r 

dolardan (ödenen toplam döviz mikta.r:r,.:.n % 85'i) 17:ıS7 milya:r 
dolara. (ödenen toplam döviz. m5.ktarrnrn % 73: ü) 1977: de çıkmıştır. 

(62) PEZAGhY İbrahim; rıJran El-<.ono"TJisi", Ney Yay.,1988 Tahran, s.21.ı.9. 
(63) lran 'ın Merkez Bankası; rr.1_977: 1980 ve 1983 Yıllarının Bilançosu 

ve Ekonomik Raporu'', 198/ı., s.216, 217. 



1978 yılında ithalata verilen döviz miktarında bir düşüş gö:rülmüş 

ve 13.55 milyar dolara inmiştir. ıın2:de ithalatrn % 52,5:i özel 
sektö:r,e ve gerisi kamu sektörü tarafından yapılmıştır.. 1978: de 
özel sektörün payı % 55 1 e ulaşmış, ama 1974-77 y.::.lla:r: aras:.nda 
kamu sektörünün pay: özel sektörden daha yüksek olmuştur~ 

Hizmet ithalatı için öd.ane:1 döviz miktar:;. 1872 ! de 7 ~ 6S mil
yar dola:r ikeD. 1976 yılında. 15 kat dana yükselmiştir. Bu olay 
İran! da çalışan yabancı uzmanların, dışarıya giden Jloicuların r 
•• .... • "" • .. "'1111 • • t ., . .ıı ,o; • "' •• A. .. 
ogre;:1c1ıer1n ve KB.mü personel erı;:ı.ın a:r ~an ma11yecıer1L11 gcst.erı:r .. 

Pet:rol gelirle:rinirı a:rt:ı.şrncian dolayı yabancı kred:i. ve borç
la.:raa.;:-ı yararıanma.s1 da üç yıllık bir düşüş sürecine girmiş . ve 
L 3 milyar dolardan 0S73 'te, 260 m.ilya:r dolanı 0974 :te) düş:nüş 

ve daha sonra 1976 ı da 560 milyon dolara (1974: te) di:şmüş ve daha 
sonra Hn6: da 560 milyon dolara çık:rııştı:r. Bu borçlar 1977 7 de üç 
katı daha art~ıştır. Bu durumda eğer devrim olmasaydı, borçlar 
aa artışa devam ederdi" 

Dış borçlar ·ve Czel yabancı sermayeler 1976 ~ da düşmüşr 

daha sor:ra 90 rr:ilyon dolardan 1972 1 de 1,S milyar dnla:ra, (1977'de) 
çık:nış ve yine 1978 1 de 550 milyon dolara inmiştir. Bu bir yanda~ 
çokuiuslu şirketlerin yüksek kazar.çla:r:ı. bakım1::1dan han ile ola:1 
ilişkilerini gösterir~ diğer yandan ülkede ye;ıi piyasaların gelişme

si~ yeni clanai~la:r;.n sağlanmas.ı, yat.ır:la.;ı a~apa:ra ile beraber 
yüksek karlanr:. çıiuşrnı güvence altrna alması -için yeni imkanla:rrn 
ya.:-atılmasın::. belirtmektedir,. 

De·v:rimden sonraki ;r::.J.la:rda a.ı.ınan 
..... .. . . ... 
ao·v·ız1.:1 ca:rı nesaoına. 

baka:rsak, petrol gelirleri 1S8ij ve 1931 yılla:rrnda çok düşük bir 
paya ~sı:ras::.yla % 40 ve % S5. 5} 
geErle:rinin en büyük a:rt1ş1 1S63 'ıe 

sahiptirler. B:..a dönemde petrol 
(20,46 milyar dolar) gerçekleş-

miştir" Genelde . .. ~ .... k •ıı. .. :il + • ••• • ,,. .. 
a.ev:rıma.en sonra ıı \. aıtı yııaa ıran~ :.n aovız ge11:r-

leri toplam 100 :nilyar dola:r@ ırarm1şt1r ~ 

Doğal gaz ihracat: Hın 1 de;] başlam1ş ve 1979 1 da kesilmiştir. 

8~ dönemde doğal gaz ihTa.catı~dan elde edilen. en fazla döviz gel:i:ri 
1978 yılı içinde tam 250 milyon dolar olmuştur.. (Petrol gelirlerinin 
% i4'ü)~ Bt: gelirlerin e~ düşük mikta:rı 6 milyon. dolar (1S70~te) 
ol::nıştu.::r. Bu dönemde petrol dışı ma:i.lardan elde edilen döviz mik
ta:r::. 1979 ve 198G dışında (sı:ras::.yla 440 milyon dolar ve 630 milyon 
dolar) mikta:r ve toplam olarak döviz gelirlerindeki pay::. ba.k::.mrn
dan düşüş göste:r:niştir .. 

Döv::.züı ca:ri hesabında ödenen döviz m:i.ktan da devrimden 
sonraki ilk aitı yılda düşmüş ·ve 1982 'ds en düşük düzey·ine yani 



14,9 :nilyar dolara rnmış ve daha sonra % sz:lik b:i'.:r artış ile 1ss3: 
ts 24, 2 milyar dolara çıkm:::.ş, bu :rakam 1977 dışında devrimden 
üncesi ·vs sonrası yıllarında. en yüksek mikta:- olarak bilinmektedir-~ 

n·· .. 
.uovızın ca:ri iıesabından mai ithalat::. için ödene::1 döviz 

miktarında ve payında da bir a:rt:..ş görfü.müş ve bu pay 1979: da 
% 70':ten 1983 y1i1nda. % 92~ye uiaşmıştı:r~ 

Devrimden önce mal ithalatı için ödenen en yüksek döviz 
miktarı 19774de 
'başlamış, ancak 

17.97 
1960 

milyar dolarken 1976 ve 1979: da 
ve 1961' den ıt::.baren y:.:kselmiş ve 

düşmeye 

1981: de 
15,3 milyar dolar ve ısa2=de 

hızlı bir artış ile 1963:te (% 
dolara ulaşm:şıı:r" Bu :rakam 
yüksek rakam say:ı.l=naktad:a:-. 

13,4 milyar dolara çıkmıştır. Sonra 
66,4 1 lük bir artış ile) 22,2 milyar 
i:ran: rn tica:ret tarihi boy~nca en 

1984 7te önemli bi:r düşüş ile mal 
ithalatı 16, 9 milya:r dolara inmiştir. Dev:rimden sonra. özel sektör 
tarafından çeşitli mallann ithalatı ::.ç::.n ödenen döviz miktarını 

kar-:u sektörünün harcamal.anyia karşılaşt.ı:rırsak, 

ve 1980:de (% 6ô,7 1 lik bir artış ilıs) 10,6 :nilya:r 
biT süreci görebiliriz. Son:ra 1962 ~ de % 41, 6 ılık 
5. 58 milyar dolara düşmüş ve 1983' te bir önceki 
4Z, 7 ı lik bir a:r tış göste:rmişti:r. 

önce yü.ksE>len 
dolara ulaşan 

bir düşüş ile 
seneye göre % 

Devrim sonrası yılla~da devrim öncesine göre dış kredilere 
ve bo:rçlara başvu:ın::cak 1S31 dış::.;:ıda (440 milyo:ı dolar) çok az 
bir raka:-nı oiuştu:r~u.ştu:-,.. De\v,.:rimden son:ra yab..a.nc: kredi ve borç
lardan yararlanma olayı çok hızlı bir düşüş ile 1983 ve 1964: tıs 
hemen hemen sı.fı:ra inwiştir., 

Dev:r:,mden sonra döviz bila:::ç0sun-:.ı bcele:rsek, 1979 ve 1982: 
de s1:rasıyla 5 ~ 65 milya.:r dcl~r ve 1 ~ 3 mil ya:- dol~T bi'r .d,ö~ıiz faz
lası dış~nda 1963 y1l:n.a kadar kalan diğe:r dö:rt yıid.a. de,rlet hep 
döviz açığı vermiş ve özellikle ısım yılında bu mikta:r 4 ~ilyar 
dola:ra ulaşmıştı :r (64). 

1932 yılrnda sekıö:re dabii olan Banka, Tür:idye ile 
har: arasrndaid. tüm dış ticaret işlemlerinin fin.ansma.nwı tek başı
na yü:rütmektedir. Aktif "büyüklüğü aç:ı.srnda::-ı yabancı bankalar 
ar asır.da 9. s:ı:.:rada ye-::: almak.tadı::-. 

Bilanço: 1962 rı ilk faaliyet yı:i:ıT!da kasa ve bankalar iı.esa-

(61.ı.) nr:v?ıı,..,,rv "'· J · ıı--1 r:;,r • • rı ~7 V. rr h -"'"'8" ,.,,,...5 . '"' 1,T.J:'L,tiiJr;:1 lbra nm; lran J:',H.onomı s1 : ıvey ıay.: .t.a .ran 1'::I c, s. ı:::::> • 
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İ:ran ! :.n Tür :{.iye ile ekonomik ilişkilerinden doğan tüm 
bankacılık işlemlerini tekelinde bulu.nd~ran Bank Meli at r rn 2, 14 
milyar n.. (13.26 miı.yon $) ala~ 1982 yılı b.ila;1ço toplam.::. içinde 
krediler, % 7.77, özkaynaklar % 23,37 oranında paylara sahiptir. 

Aktif deki en önemli kalem 1, 7S milyar TI, (10, 95 milyon dolar) 
ile kasa ve bankalar olmuştur~ 

198~rte her iki pa:r,a .cinsinden tüm bilanço kalemleri artış· 
gösteri ne en, bilanço toplam 3 ka trna ç1km1şı,.r. 1983 yıl::.nda bilanço 
toplam % 207 (doia:r olarak % 121) artarak 8,55 miiya:r n:ye (29,30 
~iiyo;ı dolar) yükselmiştir . 

1982:ye göre % 216 ( dola:r ola:rak % 127) artarak 5,56 
milyar n:ye (24,86 milyon dolar) yükselen kasa ve bankalar kale
minin bilanço pay::. da 1932-65 döneminin en. yüksek değe:ri olan 
% 64, 90 ı a ulaşm:ı.şt::ı.r. 1983 ı te krediler 544 m:ilyo;ı 1t ı ye (2, 43 milyon 
dolar) ulaşarak 2,3 kat (doia:r olarak 1,4 katJ artmış ve aktif 
payını % 1, 77 r den % 6,. 90 ~ a çıkarmıştır" 

Pasifte mevduat % 35 o:ra.n:rnda a:rtması:-ıa rağmen, (1, 03 
milJtar TI,j dö,riz tevduatıyla birlikte pasif toplamı 

• " .. 'il • 

2Çl'iJQ.6t{l % 645 
ora~rnda a:rta:rak 3,72 milyar TI/ye (1S,62 milyon dola:r) yükselmiş, 
bCy1ece bilançodaki göTeli öne:niDi 2 r 44 katına. ç1ka:rm;.şt1:r ~ 1983 :- te 
diğer pasifler kaleminin biia.!1ço payı önceki yıla gö:re yaklaşık 

1/2 oran:.nda azalmış ve % 25 olmuştur" 

Banka 1983:te 1,24 milyar TL {5.55 milyon dola:d k~r 
etmişt.1:rM 1964 'ıe yal:1:ı..z k:rediler ve sabit değerler dola:- olarak 
a.rta:rrte:1, k§:rl:ıiık perf n:rmasın da hızlı yüksel;-;ıe olmuşt1.1:r" 

1984 yılında kasa· vebanirnla:r kaler.ü her iki pa:ra . . . 
cınsınae~ 

azalma göste:re:rısk 5.25 .... -nilyo:r TI., (14, 77 milyon dolar) düzeyine, 
bilanço topla:-m. içindeki payı da 15 puan azalarak % GS,66 :e inmiş
tir~ Bu:-ıa karşılık kredi hacmi % 126 ($ olarak % 4 2) o:ra:11nda 
genişleyerek 1.23 milya:r TL'ye (3.46 miiyon $) ulaşmış ve payı~ı 
%16, 38: e ç::.k arm:ştı:r. 

1984' de mev .. duaı % 5 a::tarak 1 ~ 15 m.ilJlB.T TI.. ~ ye yükselmesine 
karşrn, $ ola:rak % 34 azalm::.ş ve 3, 24 :-ni.iyo;.ı. $ 1 a i~miştir. Mevdu
atın növiz tevdia.tıyla bi:ri:ikte, bi.ianço içindeki pay::. ise % :i.S,76 1 -

ya gerilemiştir eı Mevduatın göreli önemindeki bı: azalma.}ra karşıllk, 

özkaynakla::r % 42,5(: oranında a:rtarak 5~3 milyar TL 04,69 milyo:: 
$) olm~ş 'Ve böylece bilançc pa.:-.r::. % 57~de~ % 70 .. 48~e Jrükselmiştir,, 

Diğer pasif kalemlerin bilanço pa}tl ise önem:ii oranda gerileyerek 
% 25; den % 6 r 57 ! ye düşmüştür-. 



1984 yılında aktifin yapı değişim katsayısı 31, 56 r pasifin 
yapı değişim katsayısı ise 35, Z4 gibi yüksek değerler almışlardır. 

Özetle Bank Meli.at 1964 yılrnda yüksek bir performans 
göstermiş .. ,,e önceki :~.rıl sağladığı karını % 150 ($ ola.:ra.k % 57) 
o:ra.:.-nnda artt::.:rara.k 3 milyon Th {8, 71 milyon $) düzeyine ç:ürnrmıştır. 
1985 1 de krediler artışın::. sü:rdü:rü:rken. yabancı kaynaklar pasif 
içinde dönemin en yi:.ksek pa:v .. ına uia.şt1 ~ 

1965 ıte krediler dönem boyunca süregelen yükselişini devam 
ettirmiş, 1L cincinden % 52 ($olarak% 3) artarak, i,87 :rıilya:r 

TL (3, 57 milyon $) düzeyine ulaşmışt:ır. Kredilerin aktif içindeki 
payı da % 16. 72 iie son beş yılrn en yüksek oranıdır. 

1935 yılında kasa ve bankalar kalemi % 57 ($ bazında 

% 7) oranında artarak aktif toplamı içindeki payrnı % 73. SS: a çı

kar m:ştır ~ 1983: ten sonra ba~ka ikinci kez menk:.ıl değerlere 50 
milyon TI, düzeyinde yatırım yapmıştır . 

1985: de sabit değe:rie:rin aktif toplamı içindeki payı % 
4. 22: ye düşerken, diğer aktifler % 4, 92 ile dönemin en düşük payı
na sahip olmuştur. Toplam mevduatın pasifler içindeki payı döne
rr.in en yüksek .değeri elan % 34!'44~e erişirksnrı mevduat dışı ya
ba.ne::. kaynaklar da % 12, 56: e yükselmiştir. Sonuçta yabancı 

kaynakların g5:reli önemi % 4 7, 02: ye ulaşmıştır. 

1985 yılında Ba.~k Mellat ~ 1n özkaynaklar1nın payı % 51, 56, 
diğeT pasiflerin payı ise % 1, 42 ~ dir .. 

Bu gelişmeler 1965 y::.1::.nda aktif yapı d.eğişi:n katsay:srnrn 
düşük (S.Zll), pasif y2ıpı değişim katsayıs::.m::.1 ise yüksek (52,14) 
ol:nas::.na yol acarke:ı .. k~r % 1Q a:rtarak 3. 42 mil var Tı/ ve vüksel-

- :Jj • .,J J' .,J 

:niş: $ bazında ise % 25 geliş~e ile 6, 25 milyon $ alm::zştur .. 

GıBnişletilmiş Biia.nço: Bilanço dışı işlemleri~ .. ' onem:;. 
sürekli artmıştır~ 1982 y:ıl::.;?ıda bilanço dışı :risklerin göreli ö:-ıemi 

% 19,25 iken analiz döne~i boyunca a.rta.rak 1985 ,de % 43~69~a 
· t o·· • · • uıaşm:ış -:ır ~ · ZKa:v:--!al{ıa:rın göreli öne:ni dönem sonunda % 30 değerini 

alrru.ştır ~ 

ÖzkayDaklann genişletilmiş bilanço içindeki payı 19ôZ y1-
l1:1da % 16r87 iken: 1884~tıs % ~5r18'e yükselmişr 1365~te ise % 29~69:a 
ge:rilemişt ir. Diğer pasiflerin payı ise dönem boyunca düşüşünü 

sürd ü:rerek 1982 ı deki % 39. 22: lik değerfaden, l~H35: de % G. 68 değe
rine in~işti:r., 



Kar-Zarar Hesabı: 1963:de en önemli gelir kalemi payı 
% 64: ün Gzerinde olan alınan ücret ve komisyonlardır. 

ola:rak 
1983 yılında yabancı 

düşüktür. Ustelik bu 
kaynaklana pasifdeki payı göreli 
yabar1c1 kaynakların büyük kısmı 

ticari mevduattan oll;ştuğuno:ı:rn., bankanın 1963 yılrndaki Z milyon 
1V l:ik faiz giderlerinin toplam giderier içindeki payı yalnızca % 
O. 4Z: dir. Diğer taraftan 515 milyon Ti, t:.1tarrndaki faiz geiirlerinin 
toplam gelirlerdeki payı % 33~57 1 di:r. Bunlara bağlı olarak faiz 
marjı 1:383: de 573 milyon 11 2.56 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

1963:de banka kambiyo ışrnmle:rrna.en 25 milyon Tı.. (111.8 
bin $) kar etmiştir. 1,24 milyar TI, (5.55 milyon $3 ile faiz ve 
kambiyo dışı bankacılık faal:i.yetierinden sağlanan net gelir en 
büyük katsayı yaparken, b-ı.. marjın ea önemli geH:r kalemi :ıaırnan 

ücret ve komisycnlar"dı:r. 5 milyon $ ı a yaklaşan tutarıyla toplam 
gelirlerin % 64 .. 62' sini oluşturmaktadı:r,. 

1964, faiz geiirl:::ri $ olarak % 90 oranında arta:rken, kar 
6,7 milyon dolan aştı. 

1S64 yılında kar hacmi önceki yıla göre 1,5 kat (3,10 
m:ilya:r TI..L $ olarak ise 8,57 kat (6, 71 milyon $J artmıştır. Kar 
hacmine en büyük katlc.yı 1, 63 milyar TL ile faiz marjı yaparken, 
faiz ve kambiyo dışı bankacılık faaliyetle:rbden sağlanan 

ma:rJ :ı, 1,. 28 milya:r iiı ile ikinci s1:-a.da yıar almaktadır .. 
~!Diğer 

Önceki 
yılın yaklaşık dört ka.t::. düzeyinde 029 milyon 'Jl ve 363 bin $) 

gerçekleşen kambiyo marJı Ase k.&:ra katkı açısından son sırada 

:ver almaktadı:r .. 

1934 yılrnda, 3.61 milyar TI, (rn.16 mHyor?. $) ola:rak gerçek
leşen top1am gel:i:rle:rin yapısl incelendiğinde~ fa.iz gelirle:rinin 
2 katı, $ olarak Or9 katı artarak payını% 47,73 1e çıkardığı görül
mektedir._ Al:.na.n üc:ret ve komisyoLların payı ise % 48 ~ 23 ~tür._ 
i<ambiyo kan ve diğe:r gelirlerin payı ise anca~ % 4, 04 'tü::r. 514 
milyon olan ( L 44 milyon $) toplam giderlerin % (l, 03 ı ü faiz gider
leri % 2Z!"76!sı personel giderle:-i ve % 6,4Z~si a~ortisman giderleri
dir" diğer giderleri~ payı % 64, 73 ~ dt:r ~ 

Hl65 faiz gide:rlerindeki hızlı artışa :rağm~m, faiz marj1 
2 m:i:i.yar 'i1 ~ ye yükselmiştir._ 

1985 yılın.da. r kredilerin 
aima.sına 

2.0S 
paralel oiarak ı; • ran.z 

dönem iç:iGdeki e=1 
gelirleri i1 bazında 

yüksek değe:ri 

% 21 artarak 
"I •• .. ... .. -'l • 

auzeyıne geım:ı.şnr. Yabancı kaynaklarında 1965 
y::.lıada artmış olması faiz giderlerinin il bazında % 197 artmasına 
V'° v::ı-:,..1• "'Ş'~ "" ..,.,ı·•vnn TI· ~- • • • ' ..,. 1 

. ._; J ttr, o. ..i,J;\, ~~ ııs J.~ ~ jJ geı.ıuesıne n.eaen pırnu..:şct:r e .rrun' arın sonucu 
,.,.,a..,. 0 k f·a~z m"'..,.3·· 2 .,..,.. 7 r.-. sr.ı .• "') ..• ' . . " v.t. .ı..o,' .,_ ,, o. ... ..ı. ~ mı.ı.ya:r d, t.,1. U m:uyon ;,ı.; ye YUKSSl:TnŞ ve Kar 

yaratmada % 58:-28 payla bir.inci sırayı almıştır~ 



1965 y;.1::.nda net kambiyo karia:rı % 194 ($ olarak % 93) 
artarak 379 milyoD. 1t (722,5 bin $) 1 a ulaşmış ve toplam gelirler 
içindeki yaklaşık % 10 'luk bir paya sahip olmuştur. 

1S85 yılında ı.Ja.nkan.ır! faiz "Ve kambiyo dışı t,a~ka.cılık 

faaliyetlerinde sağladığı gelir L 46 :n:Uyar n (2. 78 milyon $) ile 
toplam gelirler :içinde % 37, ZG o::::-anrn.da paya sahip olmuştur. 

Banka faai:iyet yllım 3. 42 milya:r 'fi, k4r ederek kapatmıştı:-. 

nasyo Analfa.i : 

Bankanın öz sermayesinin~ pasif toplamı ve .. "' 'il" 

gayrına.Kal 

krediierden oluşan toplam 3vükümlülüklerine oranı 1Sö2 yılın.da 

% 16, 9 iken, 1Sô5 ı te % 11. 83 He yüksek düzeyini korumuştur. 

öz sermaye/topla~ aktifler rasyosu da aynı şekHde, 1982 1 -

deki % 23, 37 olan yüksek düzeyini, H,85: te sürdürmüş ve % 21 
değerini almıştır. 

1982 yılında banka öz se:rmayesrnrn 1. 20 kat yaba.:1c1 kay
nak k~llanırkısn: 1985~te 2r24 kat:. kadar kullan:nıştıT ... 

Bankarı.rn serr.1aye yeterliliği rasycla:n yüksek düzeylerde 
değerle:r almakta.dır,., 

Toplam aktifle:r içüı.de~ 1962 yılın.da % 7 ,76 olan kredilerin 
payı, a:1aliz dönemi ooyı.::ı:ı.ca sürekli artarak 1.965'te % ıs.nıye 
yükselmiştir,., Kredi iıacmindeki s'G.:rekli gen:;,şıemeye rağmen!" banka
nrn tahsili gecikmiş alacaklan bulunmaktadır. 

1964 
gözle;ır.ıiş ve 
yılı~da ise % 

yılı:ıda sabitleşmiş değerlerin pay:.nda önemli 
toplam a.k ıiflere oran:. % 8: 40 = a ;rüksel:niştir 1' 

,; rı ZZ düzey·inde geı-çskleşmiştir,., 

i965 

Bank Mellat' !n kredil~:ri D:ftarke~, problemli kredileri:;. 
bulunma.~ası aktif kalitesinin Jrüksekliğini gösterrnektedi:r ~ 

Birim aktif değerin k§:r 3rar-at:na gücünü göste:ren :~kar /top
lan: aktifierıı :rasyosu 1963 yılrnda % 18. 93 iken, 1964 yılında Hd 
kattan fazla artarak % 41,23 olmuş, 1985 yıirnda ise % 30~55 düze
yinde gs:rçek.leş;nişti:r ~ Net faiz gelirleri/topla:n aktifler rasyosu 
da aym eği:i.i:-:-ıi gcstere:rek 1963 y1h:1da % 8, 74 iken.. i.964 yılrnrla 

iki kattan fazla artarak % 22r-53, 1985 y:.lırrda ise % 17~8:i değıe:rle

:ri;ıi almıştır .. 



Ödenmiş sermayenin kariılığını ifade eden :'kar/ödenmiş 
sermaye:1 rasyosu ise dönem boyunca a::-tış göste:rerek 1963 yılındaki 
% 58,SS:hk değerinden 1885:de % 162, 77 düzeyine yükselmiştir. 

Bankam.n karlılık performansı sektö:r ve g:rup ortalamasının 

çok üze:rinde gelişme göstermiştir., 

d) Geii:r-Giöer Yapısi 

Toplam gelirler içinde faiz gelirlerin.in payı % 33, 57 iken, 
dönem boyunca a:rtış göstererek 1S65: de % 53 .14: e yükselmiştir. 

d::.ş işi em gelirlerinin payı ise 1983: te % 1, 46 iken, 1985: de % 9, 65 
olmuştur., 

Gider yapısı incelendiğinde faiz giderlerinin payının 1983 'de 
% O, 4Z iken, 1985 1 de % 18, 25 ı e, personel giderleri payının da 1985 1 de 
% 37, 30: a yükseldiği görüimektedir. 

Toplam 
k::..sm:mın faiz 
% 27,53 iken, 

gelirlerin fai~ giderlerini 
dlşı giderler· tarafrndan 
anaiiz dönemi süTesince 

kaTşılad:ı.ktar.. sonra kalan 
ma.ssed:il:ne oranı 1983 ~ te 

olumlu gel.işrr:e göstererek 

1983-85 dör!eminde bankan::n gelir yapısı=- faiz ve 
geli:rle:ri lehine gelişille göstermiştir., Gider ya~:s: içi;lde 
ve personel giderlerini n payiarında a::-tma görüi:nüştü:r ._ 

e ı LHd ru:te 

kaxb:iyo 
• ı< • 
ıse 1.a1z 

1962: de % 9Z, 65 olan da:r anlamda ~ik:id:ite :rasycsu 1965: te 
% 45!'15 olm~ştur ki bu çok Jlüksek bi:r dsğe:rdi:r.- Li;tit değerler/ 

ya'ba~c:. kaynakla:r :rasyos:.1 ise 1985' de y·i:1.e çok yüksek bir değer 
olan % 157, 70 düzeyinde buiunmaktadır., 

varlıkların top'i am aktifiere ora:11 1985 '. de likidite 
% 74.14 1 e yüksei;ı ıi.~;tf:r .. Özei kon.,;~mı..17ia ilgili ula!"ak B,-~"'.k Wıellat 1 1n iiki
:rasyola:n çok yüksek değerler ai:-::1aktad:ı.r. 

0 Piyasa F.sı.yıı. 

Dank Mellaı fın sektö:r aktif toplamındaki payı 1982 ~ de % 
OrOS iken:- 1363~de % Orl:i~e yükselmiş:- sonra gerileyerek 1985:de 
% O r 07 ol;-:;uşıur. 

Mevduatın sektör mevduat· topia~ındaki payı % G. 02 iken 
yükselerek 1985' de % O=- 04 olmuştur._ 

Ba:.1ka:11:1 sektör kredi topla.mı içindeki payı ise % O r 01 
iken artarak 1S85 1 te % O,OS 1e y~kselmiştiT. 

Bankanın 1985'deki piyasa payları 19B2 1ye g6re artarken, 
1964: e gö:re ge:rile:-nişti:r. 



Gen.el Değeı-iendirm,s 

Bankanın aktif toplamı. 1982-35 dö;1eminde TI, olarak sü:rekli 
a:rta:rke;ı $ bazır:.da 1964 7 te 1963: e göre bi::raz gerilemiştir. Özsermaye 
ve likit aktiflerdeki gelişme de ber.ze:r şekilde ol:nuştur. Buna 
karşılık~ krediier inceleme kon us~ dönemde her iki para cinsinde~ 
sürekli artış göstermişti:r .. 

~\rre,rduat 1982-65 döneminde sürekli artarken $ baz1Dda 
1984 yılında ge:rilem:i.ş, 1935 ı de ise hıkr ar yükselmiştir. 

naliz döneminde k~r hacmi önemli a:rtışlar göstererek 
oldukça yüksek düzeye ulaşmıştır. 1983 ve 84 yıllannd.a kar hacmi
ne en büyük katkıyı alınan ücret ve komisyonlar yaparken, 1985' de 
faiz gelirleri birinci s:ı.rayı almıştır. Net kambiyo karları ise olduk
ça düşük düzeydedir. 

1982-64 döneminde bankanın bilanço toplamı içinde özkay
nakla:r:ı.m;ı payı önemli a:rhş gösterirken, mevdu_c,,tnan payı 1984 ı e 
kadar ge:rilemiş, 1965 ı de ise artmıştır. Aktif yap1s1 içi.nde ise 
kredilerin payı sürekli a:rtmışt::.r. 

.1982-85 
.,,.... .. .., ... <O; 

aonemınae oanKan1n 
ti:r,. Aktif topia:-n:. içinde k:redile:rin 
a.iacakia.:-ın sıfır düzeyinde kalmas;. 

se:rmaJle yeterliliği çok yüksek
payı airta.kken, tahsili gecikmiş 

Ban.k Mellat" ın aktif kalitesinin 
yf:ksek olduğunu göstermektedir~ Karlılık ras;toları 1983-85 y·1lla:r::.n
da ba~ka:!ın çok yüksek bir kfz-lılık perf orma_nsına ulaştığı;ıı gös
termektedir" BaD-k Mellat özel konı:~unun da etkisiyle olağan.dışı 

likit Dila:ı.ço yapısına sahip olmr::ştu:r., 

Piyasa paylan genelde artan Bank Mellat, Türkiye' nirr 
1ra;:ı. r la olan ekonomik ilişkileri dola vısl 'lla bankacılık işlemieriade ., J 

h. .. ~ .... I',. "I .,. A. • • • .. .... "". d. . .. .. ... . 
saı:.ıp cıo:ugu ı.errnı avanı.a.31:.n 1y1 aege:rıen :ı.:rm:ı.ş ve guç.ı...1 sermayesı 

ve yüks~k likiditesiyle üstün bi::- k§:rlıl;.k perfo:rma:1s1na ulaşmayı 

ba.şarr;ııştır ( 65). 

NOT: Bu bölümde bi:r noktay:: aniatmam.1z ge:reki:r.. Bu da 
kullar..:ı.:i.an istatistiki rakamla:r hakkındadır. ib bfüü.me kadar e;-ı 

' • • • V • l • "04 . "IJ<... • • • ,., • ~ • • son Ku.ı..ı.arn::ı.ıgım:..z raKam ar- ı.;o -ıı,vv yıuanna ahı:ır. uunun neaera 
de bu tarihten i.tiba:rer. han: ::.n Merkez Bankas::., Devlet Planlama 
Teşkilatı veya diğe:r ku:rumlar:mdan :resmi bir istatistiki raporun. 
çıkmamasından kaynaklan:na.ktadı::r. Bu yılla:rda savaşın hal§. devam 
etmesinden dolayı bazı güvenlik nedenleriyle İran: da yıll::.k ista.tis
tiki raporla:r:.n :vay:., .lan:nasl de,riet ta.::-afkndan resmen Jlasa.klan:n1ş

t1r. Ba birkaç ka:nu veya özel kuruluşu tarafrndan. baz:;;. sektö:r
lerle ilgili rai<amsal raporlar yay1nlam1şt:ı.r. Ancak, sağlıklı ve 
doğn.:. bir raka;-;1 veya rapor oimadığından dolayı burada kuliamlma
mıştı:r ~ 

(65i ABAÇ Selçuk., IBAR Group; nTürkiye 'de Bankalar ve Bankacı 1 ıf.< 
Siste7li 11

: IBAR Yayınları: 1986: s.383- 389, 
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•·--· ,--.. 
(TL rri lyon t 000) 1961 1982 1983 1!384 1985 

TL $ 11, % $ % TL % $ % Ti, % $ % TL % $ % 
Gelir 
Faiz Gelirleri 575 2,571,6 1.724 199 4,848,1 90 2,0!37 21 3.978,3 -18 

Ucret ve Komisyon 
Gelirleri LJ.07 Vl,950,8 L'l42 57 tl.898,8 -·:l J..424 -18 ?..714,4 --45 

Karrbiyo Karları. (Net ıı ?.!5 111,t 129 4GO 362,8 226 379 194 722,5 99 

Diğer C':ıdiı-ler 6 26,8 1'/ 183 47,0 80 ;37 118 70,5 117 

Gidor . 

Faiz Giderleri 2 8, ! 31 1450 87,2 867 92 1!)7 175,4 101 

Personel Giderleri 54 241,( :L17 117 329,0 :36 188 61 358,4 9 

Amortisman G.iderl, 9 tlQ,2 3,,1 266 92,B 130 3:l --6 59,1 •. ;36 

Diğer Giderler 40!3 L8?.4,6 ~333 -18 936,4 --48 19:J -·42 36'/,E ~"61 
·-· 

Kar(Zan .. -rr) 1.24{ 5.545,6 3,098 150 8.'112,0 57 :3,'12~3 10 13.525,( 9-A2!j 

,1 



Rasyolar (%) 
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hanı da ba:1kacıl::.k sistemi Eylül 1383 yılındaki faizsiz 
bankacılık ka;:mn-:.ı ı n1,;.n onaylanmasıyla köklü b:i.r değişiklik su:recine 
başlamış ve İ:ran 'ın bankacılık tarihinde faaliyetleri bakımından 

yeni bir dönem açmıştır ki, bun.un etkıle:rini ve sonuçlan::n yavaş 
yavaş ülke ekonomisinde görmekteyiz. 

tempos-:1 
bölüme 

Ulkenin bankacılık şebekesi 1989 yılında 
içersinds faaliyetlerini sürdürmüştür .. 

yoğun bir çalışma 
Bu f aaliyetle:ri üç 

a. y::.r a biliriz: 

1.Bölüm: Halk ve .. ' 
ozeı sektö:rün :ne .. vdua. tla:r1nı çekebilmek 

ve bankalara aktarmak, 

2~ Bölüm: Ve:rilen krediler vasıtasıy·la 
./'....... .. .. 

çeşıııı e.KonomıK faa-
liytıtlerinde ortak olmak, 

3" Bölüm= Çeşitli bankac1l1k hizmetle:ri sunmak~ 

Halkın mevduatlannı çekebilmesi konusur:.d.a 1989 yılın.da 

bankac:.iık sistemi halka. daha fazla ve daha iyi hızmetler suna.rak 
insanların güvenıni kazanmış?, böylece daha fazla me·vduaı toplaya
rak bankalarda kor1.:nmas1n1 sağlamıştır~ Bu nede;ıle bi:r öncekı 

seneyıtj göre banka la_ r-da o] an :nn,,,d:ıat ndkta:r1nda o:rtalamt:t -t 15: lik 
bi:r büyürne görüit1üşıü:r" 

Ülke~ia bankac1l1k sistemi:1de özel sektörü:: mevduat mittta
rı:-ıdaki büyüme oran:. 1989 y1l1nda bi:r önceki sene:ve göre aşağıdaki 
gibi o:i.muştu:r: 

1) Bank Milli Iran % 22, 
2) Ba~k Sepeh % 27~ 
S) İran~ın ihracat Bankası ve İl Bankası% 23r 
4) Ba:ı.k Mellat % 21, 
5) Bank Tica.:ret % 'il :ı 
6) Ziraat Bankası % 11 :- 5 
7) Bank Mesker: % 7, 
0) Sanayi ve Made~ Bankası% 54 

Böy·lece bankalardaki büyüme oranı yıllık orta.lama % 25 
olmuştur. (1963 yılın.da) Bankacıl:ı.k şebekesi böyie bir büyüme ora
::.ına ulaşın.ak amacıyla ülke çapında yeni şubeler açm1şr a.y·:rıca 

yeni cari hesaplar r ödünç verme ıasa:r:r'llf hesaplan r kısa süreli 
mevduatlar ve diğer mevdJat h.esaplaa~ı:1 açılmasına başlamıştır. 

büvük 
J 

1969 y:ı.lrnda bankacılık şebekesi ve:riien k:rndile:r bak::-:-:ıından 

ölçüde faaliyet göstermiştir. Bu yıida yap::.lan anlaşmalar 

bir önceki seneye göre ortalama % 4 :- 5 'lik bir büyü~e göste:rmişti:r,. 

Bu da bankacılığ::.~ yoğt:.n f aaiiyetlerin:i göstermektedi:r" 



1969 yılrnrn sonuna kadar (bi:r önceki seneye göre) banka
la:rna sağlanan kredilerin artış c:rarn aşağıda beii:rtilmiştir: 

Bank Milli i:ran % 36,5, Bank Sepeh % 41,9, İ:ran:rn ihracat 
Bankası ve il Bankası % 37, 3. Bank Mellat % 31, S, Bank Ticaret 
% 58 :- İşçiierin. R.sfa.h. Bankası % 29 ~ 7 :- Zi:ra.at Bank as::.. % 22 :- 8 r Bank 
Mesken % 53,6, Sanayi ve Maden Bankası % 60,6 ve ortalama büyüme 
o:ranı vılda % 41.5 olmuştur (66). 

~ . 
Bankalar genellikle birçok şirkette hisselerin % 50 ı sinden 

daha az bir pay::.na sahiptirler. Bu durumda bankalar Hukuki Muşa= 
:raka anlaş:nanın şartlarına göre davranabilirler. Bazen bu miktar
dan daha fazla veya hisselerin yüzde yüzüne sahiptirler. Bu durum
da Doğrusal Yatının olayı meyda:ıa gelir. Bankalar bu tür faaliyet
lerde çeşitli durumlar obştu:rmuşlar. Örneğin İran ı rn İhracat Ban
kası 24 tane Doğrusal Yatırım ve 78 ta.ne Hukuki Muşa:raka 0:rtakl:ı.ğa 

sahiptir. 

Sanayi ve Maden Bankası: nrn faaliyet alam daha geniş 

olduğu gıçın diğer bankalara göre da.ha fazla faaliyet göstermek 
zorur:.dad::..r. Bu· banka 200 firma.da iiukuk.i Muşaraka hakkına sahip
tir.. Da.ha son:ra Tica:::-et Baz:kası 2S Doğgrusal Yat1:r1m --:ve 32 Hukuki 
Muşa:raka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bank Mellat da 5 tane 
Doğrusal Yatının ve 63 ıa::e Hukuki Muşa:raka iie çalışmaktad::.r. 

işçile:rin Refah Bankası diğer bankalara göre bu :kon~larda en a.z 
faaliyet gösteren banka sayıl:ı:r.. Bu banka 2 tane Doğrusal Ya_tırım 

ve 2 tane fh.::kuki Muşa:raka :i.le çalış:nala:rrnı sürdürmektedir. 

1969 yılı;].:n sonuna kada:r ülkedeki. bankala:r 61 Doğrusal 

Yatının ve 403 nukuki Muşa:raka toplam 484 tane ortaklık anlaşma
larıyla ü:retim ve iktisadi alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir
ler (67). 

Üikedeki bankaların 

incelersek:- 1S69-19SO 
iyi kavrayabiliriz. 

durumunu 
a;:-asında 

ve:rilen k:rediler açısından 

yap:ı.Ia.n. faaliy,sıleri daha 

1969 yılında kaynak ve fon sağlamak a:nacıyla Sanayi ve 
Maden Bankası t na 46 tane başvu:ru. iletilmiştir. Banka bt: başv:2ru

la:r arasında 36 tanesi;ı.i tekniksel~ ekonomik ve mali gücü bakımın
dan değe:risndirip kabul etmiştir. Böylece toplam 62.946.800.00G Hiyal 
mali yardımda bulanmuştur ~ 

(66) lren 'm Merkez Eıanl<ası; rr19a9 Yıl ım.n Ekonomik P.aporu 11
: 1989. 

(67) ETElMT C-.a.zetesi; "islami Bankacılık Sisteminde MevduatlaI'ln Artışı ve 
MJ.şterilere Sunulan Hiz,rretlert11 Bankacılık Haftası: 5 Eylül 1990. 



Banka bu miktar: aşağıdaki gibi da.ğıtmıştı:r: 

1- Medeni Muşarakaya % 46r 
2- Taksitli hammadde satışına % 38,6, 
3- Hukuki Muşarakaya % 10r2~ 
4- Borcun Ahşrna % 3, 9, 
5- Taksitli Makina Satışına % 1,2, 
S- Ceale ~ ye % O r i,. 

Kredilerin % 39,3:ü Sanayi ve Maden sel.ıci:örürH::, % 34,6'i 
kimya, ilaç ve selüloz endüstrisine, % 12,6 elektrik, metal ve oto
motiv endüstrisine, % 10,Z tekstil ve giyim endüstrisine, % 2,6 gıda 
ve soğutma endüstrisine ve sonunda % ü, 5 de mali ve sanayi hizmet
lerine verilmiştir. 

1989 yılında bankaların deneıiır:i altın.da olan yeni projele
rrn uygulan.masrna 20 proje daha eklenmiştir. projede kendi yükü.:1-
lülklerini bankaya ödeyerek bankamn ipoteğinden çıkm:ı.şlar ve ayn
ca üç tane yeni sanayi pro;esi tamamla~m:ı.ş ve üretirrıe başlamıştır. 

1969 y .. ılında 31 p:roje bankalarca uygulama aşa.maiarıLlı 

devam etti:rmiş:ı yapıian ıai1;ninlere göre bu birimlerin tamamlanması 
ve ü:retimine başlaması sunucu ülkenih ihtiy·ac1 nla.n birçok mamul, 
ya:rı:namul ,,.e tüketim malia:-1n1n üretimi dış~~da 1300 kişi için yeni 
istihdam alanlan doğacaktır. 

Bank Mesken 1989 y:ı.b. ooyunca Medeni Muşaraka ~ taksitli 
satışlar r Leasing ve Ceale şeklinde 360 milj•ar Riyal değe:rinde i8670 
tane anlaşma yap;nışt::.r,. Kredilerin % 28rS~s1 Tahran~daki şubelerce 

% Z7~8 1 i büyük şeh:irle:rdeki Ş'.;.bele:-ce ve % 4ô,6 1 sı da diğer bölge
lerdeki ·ş:.ıbele:rce ·verilmiştir~ 

Aynı yılda verilen toplam kredilerinden 161. 3 milya:r Riyal 
medeni muşa.r-a.ka şeklinde bireysel ve yeni toplu konut biri:-nlerinin 
yap:.iması veya tamamlanmas::.na verilmiştir... Bu miktarın 5 =- 6 milyar 
Riyali konut için açılan ta.sarri-lf hesap sahipierine ve ge:ri kalaa 
175, 5 ITiilya:r R.iyali de fa.izsiz krediler şeklinde başvu:ra.nlara ve:ril
mışt:r. 

Vadesiz mevduatların 73~ 7 mıı:var Ri:~ı"a.li konut biri;;ıle:rinin 

yapılr.ıasına ay:rılmışt:r. Aynca 1Sô9 yı1ır:.da tar:ı 21021 tane taksitli 
satışlar anlaması imzalayarak toplam 114 :nilya:r Riyal değerinde 

daha önce 'bankalardan illedeni muşaraka şeklinde kredi alan müşte
:riierine finans sağlanmışt:ı.r. 



Ziraat Ba:ıkası 1989 y::.l::.nda toplam 444.3 milya.:r Riyai krediyi 
çiftçilere açmışt::.r. Bu mikta:rrn 281 milya:r Riyali iç varlıklarından 
"'Ve 163 .. 3 milyar Ri:va:i.i de üikenin genel bütçesinden temin edilmiştir,. 

Ziraat Bankası çeşitli doğal afatle:r ve zararlar ka:rş::.sır:da tarım 

mamullerini sigorta ettirmek görevi::ı.i de yapmaktadır. B~ konuda 
banka 53323 zarar gören kişiye La milyar Riyal değerin.de karşılık

s~z yardım ödemiştir,. Ayrıca!' taTım mam-:ı.:llerinin sigorta sandığı 

vasıtasıyla 80 bin hekta:r pancar:;. r 160 bin hektar pamuğu.~ 65 bin 
hektar soyayı ve 8 bin hektar pirinci sigorta ettirmiştir, 

1965 yılının sonunda Bank MiHi İran' rn toplam mevduat 
miktarı 486G milva:r Rivali buımm~tur. Bu miktar bir önceki seneve .,J J '";5" ., 

göre % 26, 6 ılık bi:r artış göstermiştir. Ödü.2ç verme şeklinde yatırı
lan mevduatlar dış:ı.nda (% 0,3 oranında düşüş) diğer mevduat türle
rinde art:ş dev .. am etmiştir" 

Mevduat o:ranlannı 1368 yfrma göre incelediğimizde~ bu 
konuda uzun vadeli yatırım mevduatları % 24,3 oranında (Riyal,. 
olarak) kısa vadeli yatının mevdı.:atlan 1,;; 24.5 o:ra.m.nda (Riyal 
olarak), ödünç verme tasarruf mevduatlar::. % 44, 2 ve diğer mevduat 

(66). tü:rle:ri • f'l r\ ...... 0 • • • "'! • A • as ~ ~.:, t ö oranınaa a:rıış meyaana gsımışı:;.r 

-9 ,.., ,,, • ~ .. ~,••ıı• + " •<ııı 
.ı · fü:ı yııının scrnınua .oanK ı.v1ıı1::. .ıran· 1:1 ve:rı.ı.en toplam k:re-

di miktarı 2413 milyar Riyal~ e aiaşm:ş ·ve bi:r 
% 25, 1 oran1nda bir artış göstere:;rek genellikle 
yatırım ve leasing şeklinde verilmiştir. 

... 11 • •• 

onceı<1 seneye gore 
müşaraka: doğrusal 

Bank Me:iiat' 1n toplam .;:evduat .. ,. 
mıK ı.a:rı 1889 yılında ı.9Q57 

milyaT Riyal' i geçe:rek. % 17 ı- 9 bi:r büyüme oranı .göstermiştir.. 1986 
y1l1:1:ın snnur:da. bu z-aka.m 1,. 67J. :--nilyaz- Riyal olmuştur~ 

Bank Mallat: ın faaliyet istatistiklerine gö:re 1987 1 den 1983" un 
.. .. ... .. Kaa.ar oantta.nın 

bankanın tüm varlıkları 

bir artışla) ::.laşm1şt1:r ~ 

mevduat miktarı 772, 7 milyar Riyal: e ve 
1 014 milyar Riyal: e ( yani % 31, Z o:ranrnda 

1989 yıl::..nda Ba:ı:k Mdlat tarafrndaa verilen k:red:ilerin top
lam: 1068, 5 milyar Riyal clmuştur.. Bu ra.ka.~ 1936 yılına göre % 
Z1 r lik bir artış i'"!~zına sahiptir~ Ayn::. Jt2lda bankanın faaliyetini 
çeşitli ala::1larda incelersek, ticaret ve hizmet sektö:rleri~de ( üretim 
dışı) 1966 ve i9BS yıiı~da % 26: dan % 24 :e kadar bir düşüş olduğu
nu goru:ruz~ Ha.lbt:ki üretim sektö:rie:rine verilen. kredilerde ayn: 
yıllarda % 74 1 te:n % n,:ya va:::-a~ bir artış gözlenmiştir. Bu konu.da 
öncelik sırasında önce ta:rım, son::-a sanayi ve maden ve inşaat 

sektörleri yer almaktadır" 

(68) Etela.a t Gazetesi; "yeni Kurulan lslami Ba.nl<a.cıl ığın Celi şmıesi ", 
Bankacılık Ifaftası. 6 evlül 1990. s.5. ~ .., _, 



i.9BS yıirnda Bank Ticaretin toplam mevduat mikta:rı 2030 
milyar Riyal olarak saptanmıştır. Bu rakamda 1936 yılına göre % 
41 ı lik bfr artış görinmüştü:r. Bu. :rakamda yer alan diğer mevduat 
türleri ... \re miktarları aşağıda belirtiim.iştir: 

Ödü;:.ç verme ca:ri hesaplan % 34 bir büyüme oranıyla 616.676. 
ooo.oı:w Riyale çıkmış. ödünç venT!e tasarruf hesaplan % 941uk bi:r 
büyüme ile ô9.578.00G.OOO milyar Riyale ulaşm:ı.ştı:r. Kısa vadeli 
yatın:-:ıia:r % 30:iuk bir büyüme ile tam 556.SBLOOO.OGO Riyale ulaş
mışlar. Uzun Yadeli yatinmlar % 47 1 1ik bir artış o:ran:ı.yla 466.772. 
000. 000 Riyale çıkmışia:r. Aynca, diğer mevduat titrleri (Riyal olarak) 
de % 103 1 lük bir artış göstererek 299.520.000.000 Riyai 1 e ulaşmışlar 

(69;. 
Bank Ticaretin faaliyetlerini incelediğimizde öd:'.!nç verme 

tasa:r:ruf mevduatlannda 1989 yılı sonunda % 94luk bir artış olduğu

nu ve ödünç verme cari hesapia:rrn. miktarında da 1990 yılımr. başına 
kada:r % 34 'lük bir artış meydana gele:rek sıs milyar Riyalı e ulaştı

gını göre biliriz .. 

Mevduatlann artış cranlarrna baka:rsak ödünç verme ca:ri 
hesaplan dışında diğer mevduat türlerinde h:ı.zlı bir artış gö:rüldüğü
nu söyle:~ebili:riz~ 

Bank Sepeh 1 i:.1 ::ıevduat miktar::. mas yılın.da 2177 milyar Riyal 
• • " " ""' . .. ı. • .. . ' " "' ı . 01a:ra.K sapı.a~mışt.ır.. n1r once.r~:. seneye go,y,1 arLış oranı ~ ~ oımuş-

tu:r ~ Bu :ra~am tahmin ed.iien miktardan 31 milyar R.iyal da.ha fazla 
clmuştu:r. 

Ba.~ka da.ha fazla ödiJnç ve:rme mevduatlarını çekerek mevdu
atlarının artışına sebep oimuştur ~ Bankanın toplam rr:evduatında 

yer: alan diğer we~·!lduaı türieri ve i986 yılına göre artış cranlar1 
aşağıdaki gibidir: 

1) Ödünç verme caTi mevduatlar::. % 28 ı iik bir büyüme o::ramyla 
616 milyar Riyale ulaşm::.şı:ı.:r" 

2) Kısa vadeli yatının mevduat.lan 
nıyla 663 milyar Riyale çıkm:ştı:r. 

büJtüme ora-

3) Uzun vadeli yat:ı.:rım me-vd-ı;a.tla:r: 1.13: lü.k bi:r art::.ş n:ramyla 
265 milya:r Riyale çı;,:.rraştır. 

4) Toplam etkili mevduatlar % 77 ! lik biT artış oranıyla. 1686 
milyar Riyale ulaşm:.ştır ~ diğer mevduat türleri % 23 = lük 
bi:r büyflilie ile 49 miiy·ar Riya.le çıkmıştır .. 

Bank Sepeh tarafından çeşitli krediler şekii::ıde 1390 yıi:ı.:n::ı 

başı;ıa. kadar verilen toplam kredi ;';!iktan 1010 milya:r Riyal olmuştur. 

(69) lran '1n Merkez Bankası; 111989 Yı 1 ının Ekonomik P.a.pc:ru.n: 1990: Tahran. 
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Bu :rakam bir ö~ceki seneye göre 373 milyar riyal artmıştır~ Bank 
Sepeh tarafından verilen iuedilerin sektö:::-ler bazında dağılımı da 

~ d ' . . ' . d. ( 7n' aşagı a~ı gıoı ı:r · ~,. 

1) Tarım sektörüne 30Z 
Z) Sanayi 

16 ~ Sl), 

11.,, ..... 

seı<mrune 

mil ·yar Riyal ( verilen kredilerin % 2 2 'si) , 
148 milyar Riyal { ve:rilen kredilerin % 

3) inşaat sektörüne 352 milyar Riyal ( verilen krediie:rin % 38 ~ i) 
4) ticaret sektörüne 145 milyar Riyal, (verilen kredilerin % 

1s~i)~ 
51 Çeşitli hizmetler sektörüne 67 milyar Riyal (verilen k:rısdilerin 

% 9:uL 
~) + ,..hd ~ . ' . ,.,.. .• R" • c ıstır am .tro3eıenne 01.. mııyar ıyaı, 

7) üğe:r faaliyetlerine 24 ;,dlyar Riyal. 

Bu :rakamlardan yola ç1ka:rak üretim yapan sektö:rle:rin bu 
bankamn. k:redi pclitikalarrnda öncelikli özelliklere sahip oldukları
n::. söyleyebiliriz. Çünkü, verilen kredilerin büyük bir kısmı bu 
sektö:rle:re aktarılmaktadı:r ~ 

l+ş,..;•.o~ı·,..,. ner."'h na"''K~s· '~,n 19~('1 v·•.,.,,::ıa::,.; a'"~"m""U ~n,.. 1 
~.Llv.ı.. ;j.J;. n ltt ~ D u Oı. .i. . .t•.l.ıı.;ı. ·u;;J ,> .ı.l..lLPJ, C\..t. . U.i. u' UL, J..i ve.1e~-

sek. kamu dışı hesaplar::.nda 63313 milyo~ Riyallik bir artış ile bir
likte 3586 ta;ı.e yeni hesapların açılmasına :rağme~ b~ bankadaki 
kamu in::ruluşiannrn cari hesabında (özellikle sosyal refah kuru
munda) rns milya:r Riyale yakrn bir düşüş meydana gelmiştir. 

Bu bankada ön:lnç verme tasaTuf mevduatları 1988 yılında 
9036 milyon Riyalken, 1989 y:tlında 10141 milycn Riyal olmı.:ş ve 
me,td.uatları bir önceki seneye gö::-e % 55, 25 oranında bi:r aı-tış yap
mış:ı ayrıca kısa vadeli mevdt.ı;atlar da % 23, 77 oranında. yükselerek 
4074 milyon Riyale alaşrr:ıştlT. 

İran: 1n İhracat Bankası ve İl Bankasının toplam mevduat 
~iktarı 1989 yılının son:ında. 3092 ~ 9 milyar Riyal olmuştur~ Bu :rakam
da en büyük payı kısa vadeii yatır::.m mevduaıla:rı, daha sonra ödünç 
ve:rrr.e cari hesaplan alm::.şt:ı.:r. 1969 y:ı.lrnda b-ı.: banka taraf::.ndan ve:::-i
len tcpla~ kredi miktarı 2357,7 milyar Riyal olup. % 77,7:si (1832,3 
milyar Riyal) özel sektörün iktisadi birimlerine, % 7,6 1 sı 078,3 
milyar Riyal; kamu sektörüne ve ge:ri kalam % 14, 7 1 si (347, 1 rnilya:r 
Riyal) ödünç ver:-r:e kredisi olarak Ziraat Bankası ı na verilmiştir. 

İran' ;.;ı ii1:ra.cat Bankas1 ~v"e il Bankasının toplam mevduat 
miktarında 1989: da % 20~ 3 oranında bi:r artış olmuştur,. Bankanın. 

kay:.ı.akiarrndaki en büyük artış miktarı k::.sa vadeli yatının :nevd-:.ı

atlarrnda ve en küçüğü ödünç verme tasarruf hesaplarında meydana 
gelmiştir { 71). 

(70) Etelaat C-azetesi ,· 1'Yeni Kurulan lslam Bankac1l1ğ1mn Gelişmesi 11
, 

'"' : . J k· rr f' ı:. E '··ı ""90 rr>. h ı:; tfa.nkac1, ı na . .::ası, :) ylu ı~ , J.a, ran, s • ..,. 

(71) Eteelaat Gazetesi; ''Yeni Kumlan lslam Bankacıhğımn Gel i ş~si 11, 

Bankacılık liaftası, 6 Eylül 1990, Tahran, s.5. 



Ekonomistlerin ve çeşitli bankac1l1k uzi':1anlarının dediği 

gibi :ı eğe:r bankacılık şebekesinin. rolünü halk1n normal i'"iayatında;ı 

ai::.rsak bu insanlar kesinlikle çeşitli maddi ve manevi zararlara 
uğ:rayacakla:rdır. Çü:1k:1, günümüzde baD.kacıhk faaliyetleri o i<adar 
gelişmiştir ki, herhangi bir iktisadi faaliyet: veya d.iğe:r faaliyetle
ri ban.kalar:ı.n vasıtas::.yla yerine getirebiliriz. Bankalar çek, havale 
kredi mektubu. veya cari hesapların açılmasıyla çeşitli mevduatları 

toplayarak kor~nması~::. r başka bir ye:re aktarılmasını sağlayabilirler .. 
Diğer yandan bazen müteahhitlik faaliyetlerini de üsUenebili:rler r 

aynca telefon, su, elektrik~ doğal gaz gibi birçok faaliyetle:rde de 
etkili bir görev üstlenerek kolay alınmayan faturaların ödenmesini 
sağlayabilirler. Hatta vergileri, trafik cezalarını çeşitli ku:rulüşla

:nn ödemelerini, taksitlerini toplayabilirler. 

Kamu veya özel sektörde çalışan insarriann büyük bir böiü
ma bankaların. vasıtasıyla ücret ve maaşlar:ı.:.11 alabilirler. Ayrıca, 

ihracat ve ithalat işlemlerinde bank alarm rolü çok önemlidir. Çünkü 
bir 1:::i°anka olmadan kredi hesapları açılamaz ya da sipariş tescili 
ticari ve güm:rük faaliyetleri veya ülkeler a:ras::.nda mal alım-satımı 
yap.::.lamaz. Böylece bankacılık gittikçe faaliyet 
günde:-ı. güne gelişmekte ve ekonomik hayatta 
üstlenmek tedi:r. ( 72) . 

"ll • .., A ., 

a1anın1 genışıeLe:re.K 
".'I ... .., • ... "-; • na o:1e~ı1 goerv ıerı 

(72) Etelaat Gazetesi; 11Ba.nkacıl ık Hail-ası.": 7 Eylül 1990: s.5. 



S O N U Ç 

İran' 1n bankac::.lık sister:ıi tarih boyunca hep faize dayanan 
ve faaliyetle:ri de bat::.h ülkelerinden kopya edilen temeller üzerine 
k:..:rulm:1.ştur. Bu sistemin esas faaliyet biçimi birkaç sermayedara r 
zenginlere ve eski rejir.-ıe bağlı olanlara çeşitli kaynaklar ve ban
kacıiık hizmetleri s;;na:rak genelli.ide üretim dışı ala;1larda yatırım 

yapmasına izin vermek~ d::.şa bağımlı kalmasını arttırmak ve çoğu:ı.

lukta olan diğer insan kitlelerine de küçük hizmetlerde bulunmak 
üzerine kurulmuştur" Böylece bankalann sağladıkları hizmetler de 
gelir ve sermaye açısından yüksek düzeyde olan belirli kimselerin 
elinde toplanmış ve bunlar da kısa bir zama;ıda kazandıkları büyük 
karların küçük bir bölümünü bankaya geri verek du:rumundadı:rlar. 

Sonuçta bankaların paralar:;.. ve sermayeleri bir k:ı.su döngü içersin
de bu ki:nseler:i.n ellerinde olup, her'· defasında daha da artmakta 
ve halkın sömürmesine yol açmaktadır. 

Bankaların se:rmay~esi hep tüketim:-· hizmet sı:ve aTacıiık f;ıali

yetleri için kullan:lrnışt:ı:r ~ Bu nedenle bü bankacılık sisteminden 
zarar 

.. .,,_ ,. .,, .. 
gorenis:r 11.ep geıı:r düzeyi düşük olaalar oim~ştur. 

Bankalar halkın tasarrufların::.. topla.ya:ra.k ülke ekonomisinin 
gelişmesi ve altyapının kurulması yerine!' dai?a. fazla tüketim ve 
Hhalat1 teşvik ederek Clkeyi tamamen dışa bağlı bi:r hale geti:rmiş
le:-di:r ~ Ulke ekonomisi öyle bir ha~e ge:i.mişti:r ki, ülke ekcnomi üze
ri~de i;}.d.i:rile:ı bütün darbelerde bankac1i1ğ1n a:va.k izlerini kolayilk
la gö:re biliriz. 

iS21-1976 yılla:rı arasında. herhangi bir döne~de petrol gelir
lerinde artış oiunca devlet de para ve bankacıl::.k sisteminden daha 
fazla ya.ra:rla.nmaya kalkmıştır~ Böylece bankalar da dal"ıa fazla ms,r
duat toplayarak kalk:rn:na p:rog:ram:ian süresince devlete en düşük 
r:"!ali:letierle özel sektöre :ı kcla.Jl :- ucuz ve yüksek miktarda kredi 
ve borç vermiştir~ De ... ıletin para ve banka.c1l1k faaliyetlerinde bu 
en önemli çalışması olmuştu:r. Bu kredile:rin çoğu da ü:retim dış,;,. 

ala:1la:rda czellikle hizmet sektörünün gelişmesi içi~ kuila.mlmıştlr. 

Para hacminin art:nas1yla beraber, talep de etkili bi:r a.:rtış 

göste:re:rek :veterii ve sa.ğl1kl1 bir iç üretim sisteminin olmamasından 
dola:.rı dengeyi sağlamak amacla de\vlst iti'1alatının artt1:r1imas1na 
gitmiştir~ Sonuçta. da fiyatların a.ş:ır:ı. bir şekilde yükselmesi önlene
memiştir " 



Döviz giderleri üzerindeki baskılanm azait;;:ıak için devlet 
daha fazla petrol ih:ra.ç etmekle beraber: yabancı sermayelerden 
ve d::.ş borçlardan ya:ra:rlanm::.ştı:r. 

Devri:nden 1': • .. ~ .. sonraKl yıııaro.a bankac:lık şebekesi~in millileş-

tiriimes:i., bankalarca verilen kredilerin de~etlenrr:esi, dışarıdan 

borç almaması ve özel yabanc::. se:r:nayelerin girişinin yasaklanması 

gibi çalışmalarına rağmen, genelde k:redi sistemi ve döviz dengesi 
açısından eski kalıplar ve temeller hemen hemen değişmemiştir. 

İran ı:m iktisadi ya.p:ı.sım incelediğimizde: bir konuyu kolay
lıkla görebili:riz. B-u da eski ve rtötü iktisadi düşüncelerin hala 
devam ettiğidir. Eğer derin bir şıskiide ü:retim alanlarında ve tüketim 
alışkanlığında bir değişiklik yapılmazsa, dışa bağımlıhğı koparmak 
için yapılan bütün sımrlamalar kısa dönemde ister istemez yetersiz 
ve başansız clup~ bütünüyle çökecekti:r. 

Yıllar boyunca. eski rejimler ve ona ba.ğlı · olan sermayedar
lar İ:ran ekonomisini yönlendirmek ve dışa daha fazla bağlı k:dmv.k 
için ithalatı teşvik ede:rek ham petrol 
lerdir. Ancak bütün bunlara rağmen.. 

., J'. Jt. • • • 

ın:racaunın a:rı.mas::.rn ::.s-cemış-

ülken:i.n kalkrnması ve sosyal 
refaiı.a ulaşması için İra~ ekonomisinin temel yap:.sının kökünde;ı 
değişmesi gereki:rdi, bunı: ge:rçekleşti:rebilmsk için en önemli faktör 
de para ve bazı.kac1l1k sistemidir~ 

Devrimden son:ra bankacılık . " . 
SlSt.emı üzısrinde yap::..ıan bütün 

değişiklikler bu bağırnhi:ı.ğ:. koparmak ve ülke. kaDu.nmasım. sağla-
~ . .,_ 'I; 'fi ?!, • • "": • t . . K ........ " ... .. 1: "' .. • ,, • " •• ~,. ııı •• :naK amac:yıa ge:rçertıeşi.1r1ım1ş ı:rııı uze.ı.ıı~ıe oa~Kacıı:..K s::.s.:emı i{O.i.4\ıu 

bir değişikliğıe uğ:ram:ış ve yeni bir kredi sistemi kurarak daha. 
büyü.k bi:r kitleye hitap edebilmiştir. Bu :-ıeden:le konuyu daha iyi 
kav:rayabilmek için eski ve yeni bankacılık sistemini İc{a:rş::laştıra:rak 

daha somı..:.t bir sonuca varabiliriz. 

K r. • • .,, ~ ... " ıı. ·~ • ... '1'! • • • • ....... • unce 1a1zs1z oanKa.c111g1n avanı:a.3.Larını 1nce1eyeo1ı1r1z,. ~aız-

siz bankacılığın e:-1 büy'ilk avantajlarındarr biri faizi haram sayan bü
:vük bir kitleye l"ıitap edebiimele::-i ve il'1tiyaç duy"uia.n büyük =nikta:r
la:rdaki fonla:r:;. kısa "'.Jadeli ve nakit olarak ka:rş1laya:1 petrol dolar
larıyla sağlayabilmelerid.ir. 

Klasik ba;ıkac1l1kta pıasmanlan kcnt:rol ... ... . ~ 
ısaeo11me imka:11 

faizsiz bankalara naza:ran daha s1n1.rl1ö.1r ~ Bu yüzden :riski daha 
fazladır~ Banka za.:ra.:r etse dahi!" tasa:r:ruf sahiple:rine belli bi:r 
me bla:t ödemek zorundad:ı..:r. Halbuki faizsiz sistemi ka:r navına da-o 4 J 

ya;-ı.d.ığ::.ndan dolayı faizsiz ba;ıkaian plasrnanla:nmn n.as:ı.i kullanıl-

dığım ta.kip etme oianağrna sahip olduklan gibi. a:u:ak kar ettikle-
• • .... ',ı ... ~ .. ,, • •• ... "J'. ~. "I a ... . "'~ . 

rı taKa.1:ra.e muşi..eTııerıne co.eme yapma.t{t-a.a::.r.l&T ~ uu neaenıe eııerın-

deki fonları da.ha rahat kullanma. imkanına ·sahiptirler~ 



Melez bir bankacılık anlayışıyla çalışan faizsiz bankalar 
tasarruf sahiple:ri ve fon kulland::.:rdığı yatırımcılarla koş~llan be
lirlenirken ihtiyaçları.na ve k~rhlığrna göre hareket etme i:'::ıkanına 

sahiptirler. 

Fon toplaı-ken ucuz •ye ·..;erimli ka vna.kiara v6nelebildikleri ., ., 
gibi fon kulland::.rrnada en yüksıak kar sağlaya:.1 projele:d seçebilmek
tedirler. Bu tür bankalar isiami esaslara uygun ol:r.ak kaydıyla her 
türiü sınai ve ticari faaiiyette buiunabiimektedirler. Hem banka, 
hem ticari şirket ayr::.cai:ı.ğına sahiptirler. 

Finansman sıkıntısı elan şirketlere sabit bir bedeli olmayan 
ka:rş1lığ1 kardan verilecek payla belirlenen risksiz kayaak sağlama
ları halinde üretimin canla;np maliyet:ierin aşağıya çekilmesi müm
kün olacaktır. 

Faizsiz bankac1hkta bar:.kala:r piyasadan mal toplayarak 
ihtiyaç duyula:. hammadde ve gi:::-dilerin. alım-satım ilkesini üstlene
rek mai ticaretine ve geniş bi:r piyasa cluşumu:1a •. katıiahili:rler. 
B-.ı şekilde üretimine ve satış::.na destek oldukları malların pazarla-

. . t "f • k ı: 1 · "' ' • .. '. • .,., ' .. . • 1 n.nua aK 1 · oıara · raa ıyeı..ce 0:.:H.:nacııı:rıer. DU ı:u:r ::.ş.ı.em _ er zama;ı-
Iaman1n ve yatı::--ım ka:rarla.rın.::.n ge:rektiği g:ibi Jlapılması ~ ~alın 

iyi seçilmesi şartıyla bu bankala:ra he:::- W:::-lü bankacılık işlemi!iden 
daha fazla kar etme. imkanır~ı sağlamaktadı:r. 

Bütün b:ı avantajla:rrna karşı faizsiz oa~:;,.ac::.hkta bazı dez
avantajlar da va:rdı:r. ?aizsiz baı:kac::.i:ı.k sistemi yat:ı.:::-ım bankac:..l::.
ğı,1::.n, kocpe:raıif bankacıl::.ğım ve tica:ret bankacılığın.::. bfüıyes::.nde 

toplayan melez bir yap::.ya sahiptir. Bu da konjonir-tü:r iie ilgili 
tai1minle:rin sağlıklı bir şekilde ya.pılmas1n.1 · gıa:rektirmekted.ir... Tah
minlerdeki ufak bir yan:..lma dahi b::. bankalar::.;ı büyük zararlara 
uyğramas:na yol açmaktadır .. 

İslami esasa dayalı ba.nkaiar r ma.l ve t:icaretinıs doğrudan. 

doğruya katılmaktad1rla:r. Mai ticaretin.in k~rlı bi:r işlem olması 

için çek çeşitii malia:r:rn değişen piyasa şa:rtla:::-rna go:::-e alımını 

,re satımı~;. organize edebilmek:- doğı-1:. ır a:rg.ıya varabilmek~ karı 

maksimize edece~ şekilde hareket edebil:nek gerekir. Bu da bu tür 
kı..:ruluşla:nn büyük bir sorumlukk yüklenmesi anlam::.;.a gelmektedir. 

Faizsiz ba:-ı.kacıhkta en büyfö, riski fonla:r::.:ı::. hu ba;1kalara 
yatıran tasar:ruf sahipleri taşımaktad::.r. Geleceğe ilişkin beklentileri 
psikolojik Ye kişisel olan bu. kesimin enflasyon oram ve yatırımlar
dan doğacak zaTa:r konusur:da tercih i:r.kanlan yoktu:r. Enflasyor:n.m 
yüksek olduğu vıs bu ~edenle genelde yüksek bir faiz oTan.ın:"Ln 

uyg:;.iandığ: ülkelerde tasa:r:-~fia:rını faizsiz bankalarına yatıranlar 



enfiasyonun altında gelir elde edecekleri gibi, zarar haiinde 
zarara da. katılmak zorundalar"! Tasarruf sahiplez-in.in k§rı tamar:ıen 

bu bankaların başarısına bağlı.dır. 

Faizsiz bankacılıiüa fo:ı.ia:r:m akışının hızlı bi:r şekilde ger
çekleşmesi ge::-:-ekmektedir. Bunun nedeni toplanan foniann kulla.nc.ı

nlmasrnda faiz alrnmamasır mekanizmanın. k§r payı şeklin.de işlen -
mesidir" paranın ta:-:1a:n1n1 vadesinde dönüşümü sağianamazsa. faiz 
alınmadığından enflasyon nede:1.iyle pa:ranın değeri düşecektir,, Teme:r
rüd faizi uygulamasına. gitmedikleri 1çın :nut.laka iyi müşteri seçmek 
durumundadırlar. 

Faizsiz bankacıiığın başarısı~ herşeyden önce fonları kul
landırmada sağlam müşteri seçimine bağlı olmaktadır. 

Kar hedefi enflasyon ve masrafian karşılayacak şekilde 

belirlenmektedir. Bı:. nedenle sözkonusu kurumların dağıttık1an kar 
payları bir .nevi gölge faiz niteliğini taşımakta.dır .. 

Faizsiz bankacılıkta tasarruf 
vardır. Özellikle enflasyonun yüksek 
yatırılan paranrn enflasyonun altında 

sahibi açısından belirsizlik 
oiduğt: 

"!' ... ... ~ • ., • 

o.onemıerae oanı:caıa.r 

getiri getirmesi halinde ta-
sa:rrt:.f sahibinin zararı olmaktadır.. Tasarz-~f sahibi snflasyo;ı vs 
k~r bgkientisinin belirsizliğine karşı pa:rasını dövize ,reya altına 

"' • b. • 1' ' • • B ' .. • •. k. ..;. . . .. .. ' ' 
yaı1:rma ~l·o1:.:nu seçe 11mer\.ceo.1:rı,ı u nurum ozeııı ~ıe ıran ·na goru.1;11e.K-
tedir. Çü;ıkü :ı yüksek bi:r enflasyon karşısında bankalar tasarruf 
sahipleri:ıe düşük bir ka:r p~ıyı öderls:r.. f.ialbt:~i dövize veya altına 

yat:ı.n:::-sa devalı yükselmekte olan döviz ve altın fiyatlanndan dola
yı daha fazla kar elde edebilmektedir. 

Ba.nkala.:r kay;ıa.k fazlası olan ,.ve bu kaynaklar:. aktarmayan 
veya doğru değerlendi:rmeyen kişi ve kuı-u.luşla:rından fon ii1ti3vac1 
oıan:- yaı:ırım fırsatı fazla olan, serma.yeni:1 kıt olduğu yerlerde 
getiri yüksek olan ye:rle:re, kişilere ve şirketlere fon aktarabilmek
tedirler. Ancak r ülke ekonomisinin daha yararlı clabillmesi. planlı 

ve p:::-ogramh bir kalkı;;.ma sü:recini s:.hdü:rmesi ve sosyal r-sfaha 
ulaşa bilmesi için bu fon.lan daha hızlı r daha ucuz ve çok daha 
kolay verebilmeleTi 1! .. f. 'l!·-gereKmeK t.ea.1 .... bu halkı bi:r 
sa ... vaşın bıraktığı derin izie:rini sırtında taş1~a.kta ve 'bt:nu ülkenin 
he:r köşesinde görmekteyiz. Bu korkunç izleri. yalmz planlı ve hızlı 
bir kaiiur:ma prog:ramlar::.y:ia özellikle uygun bi:r bankac1hk sistemiy
le sile bili:riz" 

.ı.trı:ın 11 n b"..,1-"',..1'· 1• ~.;s?•,o...,;"""" ·o· ·ı...: '° • '·~ · ' · ·· · ·· - .. .... ~ı..ı:.r,~v· .L,1..r\. .!::İJ. t.o.ıH.-..u....., Sl,;,ı g-Tettcıgı .Kaaar 11g1 gos-

te::ilmem.iş ve sadece katı kurallarla yönetilmiştir. B:1 nedenle pek 
fazla başanh olmar:ııştı:r. Ancak r artan enflasyon ve talep artışı 



yanında, savaşın za:ra:rlanm kapatabilmek, ülke:::in sanayi ve tarım 
sektörünü güçlendirerek üretim gücünü arttırabilmek açlsından ban
kaların g5:reıri çok Cnemli ~ve etkili olmakta.d.:.T 1' Yani, daha ~.ıcuz 

·ve kolay oia:rai, fon ihtiJlacı alaniara ka3ıtnak aktara.:ra.k üretim 
güçlerini artt~:r a. bilirler,. Bu da doğrudan ülkenin gelişmesine ~·e 
kalkınmas::.na katkıda bulunmaktadır. 



No 

2 

:1 

1 

5 A 

1 

1 
1 

Kredi 
Tütil 

ıcu!lanıları Yerler Siire 
t:C .rmayt:ı Kaynı~ı ve 
Ortakların rayı 

ı ·1ToplarnVcrileı1 
I En Büyük ve En nı fazla 11.iktar 
, KJirlılık Oranı 

Temi na 

ö:lünç 
Venm 
İş!a-rueri 

1·· Zomıılıı dunıml.arda:Evlerum, 1- Zomnlu dunınılarcta 
çc.-yiz, kcnut, onarım, eğitim, k1· ı:ın fazla :ı yıl 
lü!erin &unut ihtiyaçlarında, 2·· Uretim ve hi2rıı,:ıt 
2·· Uret im, tarım ve hi l'lnıt koo··· alan larct,1 5 yıl ( orta 

Tüııiim1 banka 
üstlenir. l 

1 

1- Zonınlu durumlarda 
en fazla % 1 
2·· IJret iın ve hı zroot 
alanlarında an fazla 
% 1,5. 

Zorunlu ,lunımlatf•t.!nıtim ve hi:mxıt 'Krediler Genel ~ -- ZonU1!u dııı 
da soo.ooo Riyali alanlarında soo.oooııjMidürlüğünün biit efil, bor,; sen, 

Biy"-1 çelerine bağlıdı ::ı- !Jrı'!tim ve h 

<'ııdaraba 

\P•mıti fi erinde. adoli) 
3· Gı3rçcl< ve tüzel kişilere ait 
ıorım üretim birimi erinde 

l'icare.t s'3ktörünı.le, nulların üzr3·]En fal'.la ı ytldır.İmn'j· 1ııınınii banka 
riı:de f.i.ıiks~l ~ey,, ~~~abı~l 0_Ia1ın l~rka7. &nkası .ö7.e! üstlenir 
rak hoon·ıangı bır dogışıkl ık yap· dunnnlanta bu süreyi 

llrmdrul mrlece mıllann alım-i$.'lt1_l uzatabilir (kıs.-ı vadeli~ 
. için verilir (ithalat, ihracat, ı • 
icaret )Not :özel sektörle ithalat 

\zerinde mıclaro.ba Y"-tnak yıtsaklan· 

\ 

1 

1 
i 
1 

l 
İthalat va iı, ticarette 
on aıı; % 12, ihracatta 

, ihracat ta % B 
1 

1 

1 
i 
' 

50 milyon Riyal 1·· Kooperatif ve ano--ı 
nim şirketlere rno 
milycn ıiy-,ıl, diğ(j.r 

şirkotle:re 200 milyoo 
Riyrtl 
ı- % 19 'un üzerinde 
semayesi b..'l!1kalara 

alanlannria barıJ. 

kabul ettiği t 

8ankan111 kabul 
ettiği ve w.::çer 
olduğıı tı:nıinatl; 

ve ipote.'ı.ler. 
\ , 

ait olan şirketle.re 
1 • • • --~-r--- •· . -·----

Tanın.la bankanın l_)üY1 cn! Tarım sektöründe en a:ıı Bütiiıı se.'ı.törle-- l· 'fanm,saııayi vemı ·l 
/mştır. 

lıb.!eni til • V:retfoı se.'ı.töründe [tarım, sana-ı (kısa val1el i) 
lv!işaraka i, rrndo:ı, nıeskoo vo inşaat). 1- ~n razla 1 yılda 

.• ·· ·r.icarnt soktföiintlo lithalat,ir; bitecok. 
tuvori t. ı 2- tlretim sektöründe eıı 

~-- lliımat sektöıünde. fazla 3 yıl olabilir. 
1./erkez Bankası sı1royi 

uza tabi lir. 

Self I İç ünıtiın scktöriinde dcn,~r sernar(Kısa döncrnt.i) 
Söı.leşre· y,ıninin tı:nıi.nı için verilir. Bir üretim dona-.ıi on 
si (l-ndüstı-i, rradoo tarıınJ. fazla l yıl. 

fazla% 90, Sanayı vo ' % 6, sanayi ve rradonde ro 50 milyoo deıı alanında çalış.n 
m.ıdmde % 85, ticaret:, %S, M:ıs.'ı.ı:ın ve .inşa.atta Hiy;d arıcnim ve koop. şi;1<etl-
ltcm1t, inşaatta% 80, en aıı; % ıo. Hi.-ımtte 00 Iere ı mılyıır hımı,ve 

az% !2, ithalat ve iç tfc,alanınd~ 5fX/ım_lYüi\,_ 
ti ca rette en a;ı % ı ı. nyal ı-fü·otırn tla .diiJ şıp,. lem 
ihracatta 00 az% a. 

1
tnilya:r riyal himı.ve~ü 

b_l."N!ıl~-lllf> ... ;ı.,>i'l,._. -~ 

(T öd ) az %4,, en tazlı.ı. % 8, Riyal 
Tüniim1 banka üstlenir,· 1·· Tarım sektöründe en j 50 milyoo 

ı::ptan cıra 2 • Sanayi ve mı.den scktö (Tanm,sanayi, 
ıfude oo az %8,a1 fazla%1 ,ıradan) 

' ...... .._.__ .. ~ ..... v u .--.. -s-"-"J. ,L.~ 

500mı lyı..ın lliyal 
(Tarım, sanayi, rmdor 

H,:urımctde, U.ı:ot im bi riml orinin dcncr 'itımn • ı (Kısa vadeli ) 'f fırrimü banka üs tl ani r. 
yafok par.yesini tcrni.n o:lebilmı!< .ıımcıyla 1~ 13ü üretim diinmıi oo •1ınca.'< rıiiştarinin isteği 
v,3 rmlz. h.mıradıte, ıralzooo, yul.alc parça fa:ı;la bir yıl (özal du-- üzerine tar-atların kara· 
taMi t 1 i gibi 11B1!rul rrallarrna taksit !i nıın!an Merkez Banka'iı nyla rıüşteri belirli 
satışları satışl;n:-ı için verilir karar verir). bi.r miktarım p<lşiıı 

2- 'fanın ve hayvancı l tk·r cdey<Jbi lir, 

Tarım sektöri.inde yıllık 
kdr payı en az Pı14,an faz 
la %3. Sanayi ve mıdendc 
yıllık Mr p,ıyı on aı: %8 

en taz! ıl % 12'dfr. 

50 milyon Riyr,l 
(Tarım, sanayi , 

rraam; 

500 milyon Riyal 
('farım, s..mayi, 
nadan) 

ta ;ı yıldır. 

3- Yı:ıni pıojcılerde süre ' 
bankaya bağlıdı r 

Eank,mın kabul 
et t.(~i ve geçer 
olduğu t ı.:.ıninat 

) . 

Bankantn kabul 
tiği VG geçcrl i 
olduğu ipoto.'tleı 

tmıinatlar 

Aı'ıla p,1.ramn garı 
!xıenrresini güven, 
alttna alanbilr 
çiıı bankaların 

bul ettiği ve S' 
ı;crl i olduğu ta: 
natlar. 

5 a 1:!.ro.kina, IJ:rctim ı.ektörlcriniıı(ısa:ııay .i,ıı:aın .. ııEJ<onı:mik i:'ımüno göm . !"'fanm sektöıünde uüş· , Tannda yıllık en düşük 
tochizat, tarım ve hi:i'lmt)ekoocınik fuııü l ' kısa ve orta vade!irtir, terinin i::druiği on az ktı.r payı%6, an fazla %3, 

100 mi !yon ~iyal. Bir mi Iyac Riyal 
( tanın, sanayi, ('farım, sanayi ,ırnderı, 

SözleşmıJ<l söıkc 

r.usu r.lanmı Uarı 
;tesisatın yıldan fazla olan rmkimı, toçhi · peşinat %10'dur. sanayi ve rmdende on az 

l:taks.satış zat gibi menkul rralların taksiti 2-· Sın. ayi ve ır'ad. % ıs. %8, an fazla %10, hiz--

1 ,;;atışla.n iı;iıı verilir. 3 .• lli?Tr.et Sckt, 'de% 2r rootte eı a:1. %10, en faıı;l~ 

1 ' . ' " 

. l ı 

maden, hi.m,t) hi?Imt) 

E
n başka bsnkar: 

bul ettifti taı 

tl:ı.r ve ipotek 



So 

6 

1 

8 

9 

10 

Kredi 
Türü 

,1aksi tl i 
Konut 
S,tışı 

1 Kullanılan YerlC3r 
l 
Çe~itli bankacılık soz!eşmleriy 
! e veya doğrudan bankalar tam·· 
fındruı yapılmış olan bireysel 
kcoutlan için verilir. 

Süre 

(IJzım vattel i l 
En tazla 25 yıl 

Serma y~ Kaynı9ı ve 
Ortakların Payı 

l En Büyük ve En 
J X~rlılık Oranı 

l3i r böl ürriinü banka ve 
bir bölfırıunü rıiişt eri i 
peşinat olarak 1.ideni r. ı 

Toplam Veril cın 
r.ıı Fazla Mi.k tar 

Mllkiyot 1 • IJrı:ıtinı [Tanm,s.mayi ,ımdmJv1 (Orta vo uzun vadeli) tanın, sanavi, mıden ve 1 

~

cvriyla hı:nnet alanlanOLia akcııcmik aıııi1 Uretim ve hi=t sektö· ı:ıımt sektöründe m1şte -· 
oouç!ıı.nıın ikı yıldım fa:1-la olan menkul ve ründe söı.konusu ki ralıkr i en a:1- % 20 sini peşi • 
rtak hk gayrirrmkııl mıllann ki raya ve• ırıılın ekotırrııik tııırimo rıa t olarak öder. 
leıısin:~) I rilnı:lsi için verilir. 3öre belirlemr. ~siwn 

1 :ı- Çoşitli bankacılık siJz!es,maJe-,.sektöri.ındo en fazla 25 
riyle veya dq1rııdan bankalarcı ya}yılda 

Tarırrıia yıllık en düşük : l ··Tarım, sanayi •ı l·- Tanm, sanayi, 
9
• 6 an fazla %8, sanayi IITl\den sektörüne ırndoo soktöıüne ı 
ve mıdonde en a:ı: %6 en 100 mi iyon riyal ım ly:ı.r riyal 
!azla %10. Hizznııtte on 2·· Hinret soktö:ı-: 2·· lli:zmJt sP.ktllriine 
faz %10 en fa:1-la %12'ı1irlrüne 50 nıılyoo ısoo milyrfl riyal 

riyal 

Hukuk 
Mışardka 

pılrrış olan bireysol kcnutıar .için '-
!ıori lir. 

~lkmin ııkooanik biiyfııresi rtoğnıl • ı (Uzun vadeli) 
tusıında ıiretim, hi:ııırmt ve ti c.:ari Süre sonsu~r. 
soktör!erinin faaliyotlorini ge~ 
ni şl etrook iç.in veri tir. l'lJf: Hi z 
fil:3t sektöründe hu.1<uki m1şaraka 
merkoz baııkasrnııı onay.ı i I e ııygu· 
l.-nı.r. 

Senmyenin belirli bir 
böHlrıiı bankı::a oooni r. 
! ··Yani kumlan anonim 
şirket I erinde semaye • 
nin, % 49 'unu 
ı,. !fflvcut olan ancnirn 
şirketlerin % 20 'sini 
3- M-3vcut olan şirkı.ıt ·· 

ı rmio işlerin taımmlan -

lrnısı gı.ıni ş ! etrmsi , eden 

, 63klcnen en a:1- k~r oranı 
1 tanın sek t öıiınde %6, S(l~ 

1 nayi ve rratioode %8, konut 
j ve inşaatta %10, hiım:ıt 

I ve ti car ette %12. 
1 

1 

1-Tanrn,sanayi ,ımıfon, özel sektörün 
konut ve inşaat sek - bir önceki yılın 
töriindo en fazla bir toplam rrovdm:ıtın 
mi !yar riyal dan oo _fazla %2' 
2- Hizmet ve ti car,3t sine kactar vrri -
sektörüne en fazla soo; lir. 
milyoo riyal 

·r C3 rn i n 

,Sözkonusıı kon 
'ipotek alınır 

ıa,mkanın tanin 
lıii ve geı;erli 
tmıinatlar. 

'" "' N 

Oq1ru11 J,ük$ ve :1-orunlu olmıyan rral l:ınn ı (!Jıı:un vadeli) 
iiretimı için y;,tınm yııpını$ı ya·· Sıi:ro sonsıııdur. 

oosi için son senmyoniı 

1 ~ 49 'unu banka in,n. . J.-----------+-------f---------i _______ l-_____ _ 
1 j I Semr. ıy~ıin tün~nii _b..wa ! Beklenen en az kıtr p;lyı !Gerçek kişiler özel se.1<t füün 
Yatınıp 

sak t n. !Jlkooin ekoocrmk biiyüroosi 
doğmltusunda ıiret.i.ci inar, kal
kuımı pı-ojı:lı:ırirıin ııyr,uıanm.ts1 
için oonkalnr,::a soronytı t mıin ati•· 
lobil i r. 

bstlemr. !Jratım ;,ek.. j tanrn sektöründe %•1, , sa ·bu ortaklığa 
Eörleri~do ?u ,81:r~. °'.1 , nayi ve ımdendo %.· 6, kınut katılrmaılar. 
f.azla hır rm lyaı füy<tl ı ve inşaat ta %8 'dt:r, 
;lir. 

i 
1 
1 

Ceafo I ı Oretim, himıct v,3 t!ı::ar:ıt $ektö, 
Sözleş~s !erinin laal iyotlerini gı.ıniş.let -

. 1 . 13okletıen Mrlı!ı!< oram ~l3ıitiln se.1<törlen (Kı~ vadelı) ıranın, sanayı ve rmdan tarınrl..1 en a;1, %6, en fazl '_ so milyon riya; 
1 · hın yapılmı.ın vo • ~ekt?rlorinde_aıman en. I\R sşn;,yiıJP. ım aı %8. eri 

roo.1<. aıroc.ı.yla .iki şekilde Geale a.laımlar:n_k,ıp.-ıtı:~~~1 ~·, hı=t.peş.ın. at '1".k-
1
fa7.la %1.0. ıooskon inşaat 

ııygıılamr. 1 · Smıulan b.-uıkacılık an fazla ıkı yıl surı.,r. an % VJ, rms!<en, ın· ve hızrootte en a:ı: %10,en 
hi:mıctleri karşıl ığ:ı.nda banka 2·· !Jretim ve hıım:ıt · at ve hirr:ırnet sektör·· fazla %12. 
belirli rmktar para alır. ı-- tlre...._1.l,mlannda bu süre b3n erinde% 20'dır. 
tim faaliyetlerinin uysulanmısın kanın yönetim kutuluna . 
ve işin ücretini alabi!m1:si kar·- bağl ıciır • 
şı lığında beti rl i miktaniu kraıi 
a,,ılır. 

Tüzel kışiler bu !bir önceki yıltn 
o:rta_klığa kat:ln.a.zlar toplam mevduat:.nı· 
(baııkalar han ç) dan en fazla yu:.ı: • 

Bütün sektörlora 1 
milyar riyal 

d,3 birine kadar 
verllir. 

Jşl eten taraf 
o.l1Jrsa bu ban 
geçeri i ve y;;; 
t ıxnina t !ar al 



No 

1t 

ı;ı 

13 

1 ~, 

ı<rooi Kullam lan Y;ırler Süre 
fermay~ Kaynığı vo 

En ;Jüyiik ve En l<i:çük 
Ortakların Pııyı 'füıii K.lrl ılık Oranı 

M.ıwroo 
r.lanka tarım arsalarının sahıbi (Kısa vac:ıelil ~alar topraktan baş·· ·1 

i olursa, yada elde aiilen kazan,;- ı-::n fa:ı:la t yı ld.ır. An- ita üret im ara,;ları vcyil t>rojenın karlılık değer· 

ı lan ona ait ise tanrn ürün! eri - cak ö:ı:el dunımlar,ııt hi r ı:>e1i rli ırbir miktar na·· lendi nresi.ne bag lttiır. 
nin miktarını arttırım,.'< için bu üret im dfuam olabi .lir. kit para işlotrooı.:iye 
yola başvurur. p!eyebil ir. 

1 
Borı:;-un l·M.işteri l erin ti cari ve iin~t im (l<ı sa vade! i ) Ti cari smıet I erindo ! Ka r pnyı yı Jı:i.a oo 
Alışı ımllıHmın satışı veya borç se- En fazla l yıl. belirtiloo rniktann tü··i fazla% 12'dir . 

netleri karşı ltğında onların rıüı rnişterin in hesabır'll ; 
kayr,a.ıc iht iya,;;larının git!eril - yatırılır : 
ıms.i 3flncıyla uygulanır. : 

' 
\ , Projemn karlılık dtı:ğer-

Masagat l &uıka toprak sahibi olursa yada (Kısa vadeli) 
1 i cari senetlerinde 

lendinmsiııe bağlıdır. 

Sözl,:ış,113 elde edilen ka:r.ançl an ooa ait Bn fazla bir yıl yada 
belirtil,:ın nıi.ktann ,;i ise tanrı1 üıünlcrini arttımnk Mınu,, elde ısdane kadar 
türııinü m1şterinin he•· 

,mıwı y la bıı yola başvurul ıır. süresi mır. 
sabına yatın r. 

Zırmruı Başkasının :ı;iınmt indo ol an bir 
(l<ısa vadeli) Tiini.lnü banka 

, Doğişik dummiarcta kar~ 
Sözleşnıs rt11lın kefaletini banka üstlenir 

En fa:ı:la bir yıldı r . üstleni r . 
ltlık ornnı da doğ.şir. 

lli .r ti aıret sö,ı.! eşınsinde keli l 
isteyenloniorı tı:mimıt olarak 
oolarm kefaletini kal.ıul lider. 

Kayı:ıal<: BANK J',EI.J,il1'; •~ro ve Krr.--di .ş\,m.sının KNJı.li Sis.tı:;rnfori !laAAınd,ı 
Y&ıet=likler.ı", bank l-klfatın Eğitim Bö/iinil, liazirtuı 19811 , Tahmıı. 

,::-•-·-~• ,'1~ u--·ı,..., ,,~ ı.·~•,I;, M, l,tn.-
foplam Veril en 

Gerı:ıçek Kişi l ar Tüzel l<i şi I er IJJ Fazla Miktar ·remin 

13anka yr,t erl 
geçerli ger: --- -- --· taııiııat ları 

bilir. 

5(1 milyon 1 mi !yar Biy&l 
(.f3ir lxwoki y1 ~ Sözkonusıı borı.: 

Riyal, lın) kamı dışı ti cari sooetl 
roovth_ıatların % teminat olarak 
5 'ine kadar ve~ nn. 
rili r. 

lbnkanın kabul 

--~ --· --·· ett iğ, ve g e,;;r: 
clduğu t ı:minat 

Gerçek ki şil (jj;'C Tüzel kişi !~re &nka gerek.1 .i 
veri lrro:ı; V<ffi lrroz --- ve yoter l i gör 

toıı.ınatlan 

isteyabi I i r. 

• 1 
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- MANNAN Muhammed Ashraf 
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