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ö N S ö Z 

Bugün iktisadi kalkınma. iktisadi gelişme. dünyada özel
likle az gelişmiş ülkeler icin bir kabus halini almıştır. Ne
den? Cünkü, cagımızda ayakta kalmanın tek yolu iktisadı ge-
1 işmeyi saglamaktır.Gercekten ekonomisi güclü olmayan devlet
lerin siyasi bagı~ızlıgının tam olarak saglandıgı söylene
mez. Siyasi yönden cok güçlü olan devletlerin ekonomik sıkın
tılar yüzünden cöküsü günümüz gercegidir. Süper güc olan ABD 
nin , güclü ekonomik yapıya sahip Japonya karşısında kredi ta
lep etmek icin zor durumlara düştügü görülmektedir . 

Kalkınmanın ve ekonomik yönden güçlü olmanın şartı üre
timi artırmaktır. Yatırımlarla üretim artışı saglandıgına gö
re, üretim artışı tasarrufa baglıdır. ülkemizde tasarrufların 
toplanma merkezleri genellikle bankalardır. Bankalar kanalıy
la tasarruflar yatırımlara yöneltilir. 

Ekonominin teme.l ini oluşturan ban.kal ar faiz esasına göre 
çalıştıkları için, !slam ülkelerinde ve Tilrkiye'de tasarruf
lar tam olarak toplanamamaktadır. Toplanamayan tasarrruflar 
ya atıl kalmakta ya da verimsiz alanlara kaymaktadır. Bunun 
tek sebebi faizdir. Bundan dolayı, lslam ülkelerinde ve ülke
mizde faaliyet alanı . bulan faizsiz finans kurumları inceleme
mize konu olmuştur. Bu kurumlar ve bunlarla baglantılı olarak 
"!slam Ekonomisi" konusunda ülkemizde bir cok eser yazılmış, 
doktora tezleri hazırlanmış ve ceşitl'i toplantılar yapılmış
tır.Biz de bu sahaya girerek özel Finans Kurumları'nın çalış
malarını ve diger faizli finans kurumları ile olan mukayese
lerini ele almayı faydalı gördük. 

Bu çalışmanın ortaya cıkışında cok degerli yönlendirme
leri ve yapıcı tenkitlerinden ötürü danışman hocam Prof .Dr. 
Sabahaddin ZA!M'e, tezin planlama aşamasında gerekli düzelt
meleri yapan Doc . Dr.Ahmet TABAKOGLU'na teşekkürü bir borc bi
lirim. Ayrıca calışmam esnasında bana itici gtic olan ve beni 
sabırla teşvik eden eşimi anmadan geçmek haksızlık olacaktır. 
Bu alanda yapılan çalışmalara bir nebze olsun katkımızın ola
bilecegi inancı en büyük mutluluk kaynagımız olacaktır. 

Aralık 1992 Kemal GUNDOGDU 
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G l R l S 

Türkiye'nin kalkınma hamlesini tam yapamaması.siyasi kararla

rın yanısıra iktisadi hedeflerin tam tesbit edilememesinden 

kaynaklanmaktadır. Kalkınmanın temeli yatırımlar olduguna gö

re, yatırımların kaynagı olan tasarruflar ekonomiye tam dön

melidir. Tasarrufiarın bankalara gelmeyisinin sebepleri orta

dadır. Halkı müslüman olan ülkelerde, bankacılık sektörünün 

faizli yapıya sahip olmasından ötürü bir kısım tasarruflar bu 

sektöre gelmemektedir . 1985 yılında yapılan calısmalarla al

ternatif finans kurumlarına izin verilmesi bu açıdan isabetli 

olmuştur. 

Ortadogu ülkelerinde faizli bankacılıgın yanında faali

yet gösteren faizsiz bankacılık, aynı zamanda Avrupanın bazı 

ülkelerinde calısmaktadır. Bu sistemin bizim ülkemizde calıs

ması düsünülmüs ve gerekli yasal calısmalar yapılarak Hazine 

ve Dıs Ticaret MUstesarlıgı'na yetki verilmistir. Böylece ül

kemizde atı 1 bekleyen veya verimsiz çal ısan sahalarda bulun·an 

tasarruflar degerlendirilmeye calışılmıstır. 

Sekiz yıldır faaliyette bulunan bu kurumları araştırmayı 

irdelemeyi ve analizlerini yapmayı düşünerek calısmalarımıza 

basladık. Sistemin asıl kaynagı olan lslam iktisadı,diger bir 

ifade ile tslam Ekonomisi alanında yapılan calısmalar 1960'lı 

yıllara aittir . Yazılan eserlerin genelllikle Arapça, Urduca 

\ 
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ve !ngilizce oldukları görülmüştür. Türkçe yayınlar ise son 

yıllarda gözle görülür bir artıs göstermektedir. 

!slam Bankacılıgı veya !slam Ekonomisi alanında yazılan 

eserler tam bagımsız eserler degildirler. Daha ziyade yapıl

mış çalışmalara yeni ilaveler seklindedir. Bagımsız eserler 

ise sistemin tümünü kapsamamakta. kıyısından köşesinden yapı

lan düzenlemelerdir . Yine de bu sahada yüzü gecen eser yayın

lanmıştır. 

özel Finans Kurumları'nın esasını teskil eden faizsiz 

bankacılıgı araştırırken önce bankacılıgın tanımından. gecmi

sinden ve ülkemizdeki uygulamasından bahsettik. Bankacılıgın 

temeli olan faizi ve onun kaynagını para teorileri ile ele 

aldık. Klasik iktisat sistemi ile !slam iktisat sistemleri

nin para ve faiz teorilerinin farklı olacagı açıktır.Bu bil

gilerle "niçin faizsiz bankacılık" sorusuna cevap aradık . 

özel Finans Kurumları'nın yasal düzenlemeleri. calısma

ları, yapıları ve kurumları ile ilgili yeterli bilgi ve kay

nak mevcuttur.Fakat kaynakların kullanı lmasında hazan sıhhat

li bilgiler almak mümkün olmamıştır. Zaten bu tür bilgileri 

bankalardan da alabilmek mümkün degildir . Bunun icin onların 

ve~digi bilgilerle yetinmek zorunda kaldık. 

özel Finans Kurumları'nın kuruluşları 1985 yılına daya

nır . 1989'da biri ve 1991'de biri açılarak 1992 sonu itibariy

le sayıları dörttür. Kasım-1992 itibariyle de sube sayıları 

toplamı 28'dir . 

özel Finans Kurumları'nın Türkiye'deki uygulamalarında 
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gel inen nokta nedir? Mevduatı nasıl ve ne sekilde topluyor

lar? Toplanan mevduatı nasıl kullandırıyorlar? Bunları da 

incelemeye deger bulduk. Kullandıkları finans olarak mudaraba 

murabaha ve leasing yöntemlerini acıkça ortaya koyduk.bu yön

temleri kullanırlarken sistemin özüne ne kadar yaklasmıslar 

açıklamaya caııstık. 

özel Finans Kurumları. genel bankacılık hizmetlerinin 

bir kısmını yapmaya calısıyorlar. Tamamını yapmaları mevzua

ta uymadıgı gibi faizsiz bankacılık sistemine ayk~rı düsmek

tedir . Zaten mudilerinin bu yönde fazla bir talepleri olmamak

tadır. 

Bu kurumların, Türk bankacılık sektöründeki yeri ne ol

muştur? Mevduat ve Kredi hacmi.yatırımlara etkileri nelerdir? 

Bunları da islemeye calıstık. 

Alternatif finans kurumları olarak bu özel kurumların 

diger bankacılık kurumları ile olan mukayeselerini yapmayı 

faydalı gördük. Güçlü kuruluş Akbank T.A.S.ile Al Baraka Türk 

A.S. karsılaştırmalı olarak tablolarla ortaya koyduk ve ne 

derece başarılı olacaklarını tahmine çalıştık.Bu sistemin ça

lışmalarında eksiklikler olacagı noktasından hareketle tenkit 

!erimizi ortaya koyduk. çarelerini geniş bir şekilde anlatma

ya çalıştık. Tekliflerimizi uygulamalı olarak izah ettik. Ne

ticede özel Finans Kurumlarının Türkiye'deki fonksiyonlarını 

calısmamız çerçevesinde işlemeye gayret ettik. 

\ 



B t R t N C t B ö L O M 

BANKACILIGIN GELtStMt 

1.1. BANKACILIGIN TARtHSEL GELtStMt 

Banka kelimesinin, ne zaman banka müessesesini ifade e

decek şekilde kullanıldıgı kesin olarak bilinmemekle birlikte 

konu ile ilgili eserlerde çeşitli rivayetler yer almaktadır. 

En cok taraftar bulan anlatıma göre, ortacagın sonlarına dog

ru, haclı savaşlarının etkisi ile önce güney Avrupa'da daha 

sonra bütün Avrupa'da ticari faaliyetler yaygınlaşmış ve feo

dal beylikler arasında artan ticari ilişkiler, ceşitli agır

lık ve şekilde degişim araçlarının dolaşıma çıkmasına neden 

olmuştur. Metalik olan birbirinden farklı paraların degerini 

belirleyen ve paraları degiştiren bir faaliyet alanı meydana 

gelmiştir. Bu işlerle ugrasanlar, işlerini bir sıra veya ma

sanın arkasında yüriltmekteydiler. !talyanca bu sıra veya ma

salara "Banco" ve bu masaların arkasında durup para degiştir

me isini yapan sarraflara zamanla "Banker" ve işyerlerine ise 

"Banka" adı verilmiştir. 

Aslında mübadelenin yaygın oldugu her toplumda, degisimi 

kolaylaştıran, mübadele araclarının degerini belirleyen borc 

ve alacaklar için gereken güveni saglayan kuruluşlara rastla-

' 
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nır. M.ö. 2000 yıllarında belli ölçüde piyasa ekonomisinin 

etkin oldugu Mezopotamya'da banka isleri basit şekilde mabet-

lerce yürütülmekteydi. Sümer ve Babil kentlerinde rahipler 

bir tür bankerlik islerini yürütmüşler. borç ve alacakları 

pişirilmiş topraktan levhalara kaydetmişler ve mabetleri bir 

çeşit banka olarak kullanmışlardır. Hammurabi kanunlarında 

bankacılık yapan mabetlerin ikraz islerini (borc verme) nasıl 

yürütecekleri. borcun vadesinde nasıl ödenmesi gerektigini ve 

borçlunun borcunu nasıl ödeyecegi belirtilmiş ve farklı mal-

lar üzerinde alınabilecek faizlerin üst sınırı tesbit edil-

mistir Cl). 

Eski Yunan toplumlarında da ilk dönemlerde mabetler ban

kacılık yapmışlar. borc ve alacak islerini düzenlemişlerdir. 

önceleri bankacılık işleri serbestçe yapılırken daha sonra 

devletin bu alanda düzenleyici ve yönlendirici müdahalesi 

artmıştır. 

!ktisadi faaliyetlerin devletin kontrolü altında yapıl-

dıgı eski Mısır toplumunda "Kraliyet Bo.nko.lo.rı" denilen ban-

kalar. borç ve alacak işlerini düzenlemişlerdir. Devletin ma-

li islerini yapan bu kuruluşlar. kişilere kısa ve orta vadeli 

krediler vermişlerdir. 

Roma !mparatorlugunun egemenligi altında bulunan bölge

lerde banka işleri kanunlarla dUzenlenmiş. bankacılık faali-

yetlerini yürüten kuruluşların kasa mevduatı •. yevmiye defter-

!erini dUzgün bir şekilde tutma ve istenildiginde bunların 

1. Arif Ersoy. Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli. !SAV Yay. 
!stanbu~ 1987, s.6. 

\ 
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görevlilere gösterilmesi yasal zorunluluk sayılmıştır. 

Ortacaqın ilk yüzyıllarında Avrupa'da hakim olan feodal 

yönetim, belli bir toprak parcası üzerinde iktidarını toprak 

mülkiyetine dayandırmıştır. Bölgelerarası ticaret, siyasi 

iktidarsızlık ve güvensizlikten dolayı oldukça sınırlıydı. µ

retim yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. MUbadele 

önemli ölçüde ayni olarak yapılmaktaydı. Uretimden ziyade tü-

ketime yönelik kredileri yüksek faizle "gezici banker11 deni-

len Yahudiler ve Suriyeliler saglamaktaydı (2). 

Bankacılıgın bu uzun ve basit gelişim sürecinden sonra, 

modern bankacılıqın 14. ve 15. yüzyılda ttalya'nın ticaret 

şehirlerinde ortaya cıktıgını söyleyebiliriz. 17. ve 18.yüz

yıllarda ticari senetlerin yaygınlaşması moder.n bankacılıkta 

yeni gelişmelere sebep olmuş, özellikle 18. yüzyılda banko

notun tedavülünün hızlanması ile birlikte 19.yüzyıl boyunca 

bankacılık yayılmış, yine aynı yüzyılda bankaların hacmi bü

yUmüs. yani merkezileşme başlamıştır (3). 

Bankacılık faaliyeti dış ticaretin izini takip etmiştir. 

Sehirler ve ülkeler arası panayırlarda, bankacılık muamale

leri gittikçe önem kazanmıştır. Akdeniz dünya ticaretinin 

merkezi durumundayken, !talya'da bankacılık hızlı bir ilerle

me kaydetmiştir. Bu devrin büyük ttalyan bankerlerine Peruzzi 

ailesi örnek gösterilebilir. Peruzzi Bankasının 16 subesi ve 

150 ajansı vardı (4) . Bu Ulkede bankacılık faaliyetleri ayrı 

2. Ersoy , a.g.e., s.7. 
3. Mükerrem Hic, Para Teorisi, lstanbul 1969. s.43. 
4. Ak lktisat Ansiklopedisi. C. l, !stanbul 1973, s.93. 
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bir kanunla düzenlenmiştir. Bu kanuna göre •. "ister kamu huku-

ku ister hususi hukuk sahasına girsinler halktan tasarruf 

mevduatı kabul eden ve kredi dagıtan bütün teşebbüsler" ban-

kadır . Bankalar "Tasarrufun Himayesini ve Kredinin Tevziini 

Teftiş Dairesi" adını taşıyan bir devlet kurulusunun kontro-

lüne tabidir. Bu kurulusun denetimine girmeyen hiç bir kurum 

banka. banco. tasarruf sandıgı. kredi ve tasarruf gibi söz-

cükleri Unvanlarında kullanamazlardı (5). 

!slam Dünyasında Batı'daki gelişmelere benzer bankacılık 

alanında kurumlaşma olmamıştır . Tasarruflar daha çok , bilinen 

yakın akrabalara emanet edilmis ve emanet tasarruf l ar uzun 

dönemli yatırımlara dönüştürülememiştir . Tasarrufların yatı-

rımlara dönüştürülmesi ''Mudaraba" şirketleri yoluyla yapıl

mıştır. Mudarabadd emek ve tasarruf sahibi arasında kurulan 

ortak l ıkta kar ve zarar ortaklasa paylaşılır. anlaşma ile kar 

ve zararın paylaşımı belirlenirdi . Zarar halinde tasarruf sa-

hibi zararı yüklenir. emek sahibi ise sarfettigi emegin kar-

şılıgını almamakla zarara katılmış olurdu (6). 

Ondokuzuncu yüzyılda bankacılık , ile ayrı yöne dogru ge

lisme göstermiştir. !ng.iliz Bankacılıgı, ticari kredi muame

lelerini dahi aşırı bir ihtisaslaşma ve iş bölümü ortamında 

yürütmeye çalışmıştır . Almanlar ihtisaslaşma akımını benimse-

memislerdir. Fransızlar her iki akımın ortasında bir karma 

sistem üzerinde durmuşlardır. 

5. Mesut Erez.Bankalar Sistemi ve Devlet KontrdlU. Ay
yıldız Matbaası. Ankara 1975. s.7. 

6 . Ersoy. a.g.e .• s.9. 

\ 
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Yirminci yüzyılda. bankacılık bünyesine hakim olan egi-

limler şöyle özetlenebilir: 

a) Refahın tabana inmesi ile tasarruf mevduatı baş dön

dürücü bir gelişme göstermiştir. 

b) Bankalar halkın mevduatını toplamak icin, sube ve a

janslarını artırmak zorunda kalmıelardır. Firma sayısın1n a

zalmasına karşılık, gişe adedinde büyük artışlar kaydedil

miştir. 

c) Mevduatın istikrarı, bankalara orta dönemli iştirak 

ve yatırım plasmanlarını genişletmek ve ankes oranını düşür

mek imkanını vermiştir. 

d) Sube va ajans sayısının cogalması, ücretlerin yüksel

mesi ve reklam masraflarının kabarması. kredi maliyetinin 

yükselmesi yönünde agır fakat devamlı bir gelişme dogurmuş

tur. 

!kinci Dünya Savaşından sonra dünya ticaretinin büyümesi 

dış . yatırımların artması, turizmin canlanması, sermaye trans

ferlerinin önem kazanması ve eurodollar piyasasının belir

mesi, bankaların uluslararası alanda faaliyetlerini genişlet

meye yöneltmiştir. · Ayrı ülkelerdeki kredi kuruluşları arasın

da birleşmeler olmuştur. !cerideki ve dışarıdaki gişe örgüt

lerinin firma adı ile beraber yabancı bankalara satıldıgı gö

rülmüştür. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Anglo-Saksonlar. hız

la gelişen Japon bankacılıgının rekabeti ile karşılaşmışlar

dır. Kıta Avrupasında da bankaların dünya ekonomisindeki rol-

\ 
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leri gelişmeye ve etkili olmaya devam etmiştir . Bu dönem or-

talarında dünyada en büyük aktif toplama sahip 15 bankanın 

6 tanesi Amerikan. 5 tanesi Japon. 2 tanesi tngiliz. 1 tanesi 

ttalyan ve ı tanesi Kanada firması idi (7). 

Günümüzde bankalar. iktisadi faaliyetlerin düzenlenme-

sinde etkin rol oynayan temel kuruluşlardır. Bu kuruluşların 

bir kısmının işlevleri. milli sınırları aşmış. uluslararası 

piyasada etkili olmaya başlamışlardır. Bankalar. iktisadi 

faaliyetlerin atar ve toplar damarları gibi, özellikle kredi 

işlemleri ile . ülke ve dünya ekonomisine yön vermektedirler . 

önemli ölçüde yaptıkları işlemler üzerinden aldıkları faizle-

rin olusturdugu banka gelirleri.yapılan işlemlerin hacmine 

baglı olarak artmış ve bankaların sahip oldugu veya destekle-

dikleri firmaların iktisadi gücü büyümüştür. Milli veya mil-

letlerarası firmalar ya kendileri banka kurmuşlar veya bir 

bankanın destegine dayanma zorunda kalmışlardır . Günümüzde 

bankaların destegi olmadan iktisadi faaliyetlerde özel ve tü

zel kişilerin geniş bir şekilde etkin olması mümkün degildir 

(8) . 

1.2 . TURK BANKACILIGININ GELISIMI 

Tanzimata kadar gecen yıllar boyunca, ülkemizde ne bir 

bankaya ve ne de kelimenin hakiki manasında bir bankere rast

lamak mümkündü. Ancak. Osmanlı tmparatorlugunda bazı türden 

paraları digerleriyle degiştiren, başka bir ifadeyle, para 

7. Geniş bilgi icin bkz. Ak tktisat Ansiklopedisi.s.95~ 
8. Ersoy. a.g.e .. s.9. 

' 
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bozmakla geçinen sarraflar mevcuttu. !mparatorlugun idari 

teşkilatı ve mali kudreti zayıfladıkça, devlet hazinesi sı-

kıntıya düştükçe ekserisi rum, ermeni ve yahudi olan sarraf-

lara başvuruldugu görülmektedir (9). 

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından önce de Osmanlı 

!mparatorlugunda sarraf veya Galata bankerleri olarak adlan

dırılan, bankacılık faaliyetine benzer ieler yapan kişiler 

var olmus ve bunlar genellikle; a) hazineye borc vermek, b) 

kambiyo işlemleri yapmak, c) senet iskonto etmek, d) ücüncü 

kişilerin tasarruflarını degerlendirmek, e) vergilerin topla-

ma isini almak . f) devlet adamlarına ait malların gelir yöne

timini yapmak gibi islerle ugrasmıslardır. Ancak sarraf veya 

Galata bankerlerinin faaliyetleri modern anlamıyla bankacılık 

olarak nitelendirilemez. 

Osmanlı döneminde bankacılık alanındaki gelişmeler ile 

asamalı olarak özetlenebilir: a) Borclanma Bankacılıgı, b) 

Yabancı Sermayeyi Destekleyen Bankacılık. c)Milli Bankacılık. 

Osmanlı devletinde bankacılıgın dogusu • batı ülkelerin-

den tamamen farklı etkilerin sonucudur. Batı ülkelerinde sa-

nayi devriminin gerceklestirilmesi. dıs ticaret ve sömürgeci-

lik yoluyla saglanan servet birikiminin sanayi sektörüne kre

di olarak aktarılması, bankacılıgın gelişmesine yol actıgı 

halde: Osmanlı !mparatorlugunda hazinenin borc para ihtiyacı-

nın karşılanması baslıca etken olmuştur. 

9. Burhan Ulutan, Bankacılıgın TekamUlU.Dogus Matbaası, 
Ankara 1957, s.137. 

\ 
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Osmanlı devletinin ilk defa 1840'da cıkardıgı kagıt pa-

ranın, daha dogrusu bir tür devlet bonosunun. degerini istik-

rarda tutma isini J.Alleen ve Th. Baltazzi adlı iki Galata 

bankerine ihale etmesi üzerine, "banka" unvanlı ilk kuruluş 

ülkemizde oluşmuştur. Sözleşmenin daha sonra yenilenmesi ü-

zerine bu iki banker. devletin de yardımıyla 1847'de Bank-ı 

Dersaadet-!stanbul· Bankasını(Banque Continople) kurmuşlardır. 

Ulkemizde ilk kurulan bu banka uzun ömürlü olamamış. para de

gerindeki sürekli düşüşü önleyemediginden 1852 . yılında iflasa 

sürüklenmiştir. 

Kırım Savaşından sonra 1856-1875 arasında, Osmanlı dev-

letine borc vermek, faiz geliri elde etmek amacıyla yabancı 

sermayeli 11 banka kurulmustur . Bu bankaların bir bölümü daha 

sonra Osmanlı Bankası A.S. 'ye katılmışlar, büyük bir bölümü 

de. özellikle 1876 Osmanlı-Rus Savası'ndan sonra faaliyetle-

rine son vermişlerdir. O dönemde kurulan bankalardan günil

mlizde faaliyetini sürdüren tek banka Osmanlı Bankası A.S'dir 

(10). 

Osmanlı tmparatorlugunun .ilk milli bankası olan Ziraat 

Bankası 1863'te kurulmuştur. Yine onu 1868'de kurulan tstan-

bul Emniyet Sandıgı izlemiştir. Milli bankaların oluşturulma-

sı. özellikle II.Mesrutiyet'in estirdigi yeni akımların et

kisiyle ve !tt.ihat ve Terakki Cemiyeti' nin de destegi ile 

1908'den sonra hızlanmış ve I.DUnya Savaşı yıllarında milli 

bankacılık hareketi daha da güclenmistir. 1908-1923 arasında 

10. öztin Akgüç, TUrkiye'de Bankacılık ,Gerçek Yayınevi 
Istanbul 1987, s.9. 
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11' i !stanbul'da, 13'ü de Anadolu'nun çeşitli kentlerinde ol

mak üzere 24 banka kurulmuştur. 

Bu dönemde kurulan bankalar arasında en ilgi çekici ola

nı "Osmanlı ttibar-1 Milli Bankası"dır. !leride bir Merkez 

Bankası kimligi verilmek istenen bu banka, 1 Ocak 1917'de 4 

milyon Osmanlı Lirası sermaye ile, merkezi !stanbul'da olmak 

üzere, 30 yıl süreli bir imtiyazlı şirket biçiminde kurulmuş

tur. Bankanın milli niteligini vurgulayan şu özellikleri var

dı: Hisse senetlerinin TUrkçe basılması, tamamının ada yazılı 

ve Osmanlı tebaasına ait olması gibi ... Bankaya verilen geniş 

hizmet l erin görli l ebilmesini kolaylaştırarak halka satılmakta 

olan hisse senetler ini cazip hale getirmek için, özel bir ka

nunla bankaya geniş ayrıcalıklar , vergi bagısıklıkları da ta

nınmıştır. Kuruldugu yıllarda başarılı olan banka, savaş son

rasında politik destegini kaybetmiş ve 1927 ' de de TUrkiye ıe 

Bankası ile birl~şmistir. 

Sözkonusu dönemde oluşan bankaların kurucuları, daha cok 

Avrupa ekonomileriyle hammadde ihracatı ve sanayi ürünü it

halatı ilişkilerine girmiş tüccar ve toprak sahibi kişiler

dir . Siyasal iktidarın izledigi milli ekonomi politikası. 

milli bankaların kuruluşuna elverişli bir ortam hazırlamasına 

ragmen. bu dönemde kurulan bankaların büyük bir bölümü uzun 

ömürlü olamamış. güçlü yabancı bankaların kredi piyasasına 

hakim olmalarına karsı koyamayarak.onlarla rekabet edemeyerek 

faaliyetlerine son vermek zorunda kalmışlardır . Gerçekten 

1911-1912 arasında kurulan bankalardan 14'ü Cumhuriyet döne-
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mine geçmis. bunlardan ancak ikisi (Adapazarı !slam Ticaret 

Bankası-Türk Ticaret Bankası A.Ş. ile Milli Aydın Bankası) 

günümüze kadar faaliyetlerini sUrdürebilmislerdir (11). 

Cumhuriyet döneminde bankacılık alanındaki gelişmeleri 

daha net olarak ortaya koyabilmek için 1923 yılında ülkemiz

de bankacılıgın genel durumunu ana hatları ile özetlemekte 

fayda vardır . 

a) Cumhuriyetin ilanında belirleyebildigimiz kadarı ile 

ülkemizde 22'si milli. 13'ü da yabancı olmak üzere 3~ banka 

faaliyette bulunmaktaydı. Banka şube sayısı da 1924 itibariy

le 439 idi. 

b) özellikle II.Meşrutiyet'ten sonra esen milliyetçilik 

akımları sonucu çogu mahalli olmak üzere milli sermayeli ban

kalar kurulmuş olmasına karsın. milli bankacılıgın istenen ve 

gereken ölçüde gelişmemiş olması sebebiyle kredi piyasası ge

nellikle yabancı egemenligi altında bulunmaktaydı. 

1923'te mevcut verilere göre 4 milyon (3.897.724> TL. 

dolayında olan tasarruf mevduatının% 60'ı milli bankalarda, 

% 40'ı ise yabancı bankalarda toplanmıştır. Yabancı bankala

rın tüın mevduat icindeki paylarının da % 50 dolayında oldugu 

hesaplanmaktadır. 

c) Turk bankalarının ekonominin kredi ihtiyacını karsı

layabi lecek gücte olmamaları ve ancak cok kısa kredi verme

lerine karşılık; yabancı bankaların-·Türk tüccarlarına daha 

düsilk faizli ve 12 aya kadar vadeli kredi açabilmeleri. dış 

11. Akgüç. a.g.e., s.14. 
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ticaretin büyük ölçüde yabancı banka kredilerine baglı olma

sına yol açmıştır. 

d) Yabancı b~nkalar, dış ticaretin finansmanı yanı sıra , 

daha çok ülkemizde faaliyette bulunan yabancı sermayeli kuru

luşları finanse etmekteydiler. Yabancı sermayenin ulaştırma, 

sanayi, ticaret alanında bazı olumlu katkılarının olmasına 

karşı, Türkiye'yi siyasal ve ekonomik yönden önemli zararlara 

soktugu kanaati de yaygındır. 

e) ülkede milli bir merkez bankası yoktu. 1863 ve 1875 

imtiyaznamel eri ile Merkez Bankasının bazı faaliyetler i . bir 

!ngiliz-Fransız ortak kurulusu olan Bank-ı Oemani-1 Sahane'ye 

(Osman l ı Bankası) verilmiş idi . 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kredi yetersizligi ve kredi 

piyasasının yabancı bankalar egemenligi altında bulunması,cö

zülmesi gereken temel ekonomik meselelerden birini oluştur

makta, sınai ve ticari hayatın canlanabilmesi icin milli ban

kacılıgın gelişmesi zorunlu görülmekteydi (12). 

1960 yılı sonunda ülkemizdeki banka sayısı 59 iken bu 

sayı yeni kuruluşlara ragmen, 1973 sonunda Ctasf iyelerine ka

rar verilmiş olan Maden Kredi ve Türkiye Maden Bankaları ha

riç) biri emisyon bankası ( T.C. Merkez Bankası), üçü kalkın

ma bankası (Devlet Yatırım, T.Sınai Kalkınma. Sınai Yatırım 

ve Kredi Bankaları) 40'ı ticaret bankası olmak üzere 44'e in

mistir . Saglık Bankasının da fiilen bankacılık yapmadıgı dü-

12. Geniş bilgi icin bkz. Akgüc, a.g . e .. ss.17-25. 



-12-

dünülürse bu adet 43 olmaktadır (13). 

1991 yılı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren banka sa

yısı T.C. Merkez Bankası ile birlikte 66 1 ya yükselmiş bulun

maktadır. 1991 sonu itibariyle, aşagıdaki tabloda bankaları-

zın sayıları görUlmektedir. 

TABLO: 1 
TURKlYE'DE FAALlYET GöSTEREN BANKALAR 

1.TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2.Ulusal Ticaret Bankaları 

A.Kamusal Sermayeli Bankalar 
B.özel Sermayeli Bankalar 

3.Diger Ticaret Bankaları 
A.Türkiye'de Kurulmuş Bankalar 
B.Türkiye'de Sube Açan Bankalar 

4.Kalkınma ve Yatırım Bankaları 
A.Kamusal Sermayeli Bankalar 
B.özel Sermayeli Bankalar 

a)Ulusal Sermayeli Bankalar 
b)Yabancı Sermayeli Bankalar 

4 
a 

1 
34 

8 
26 

21 
9 

12 
10 

3 
7 

T O P L A M 66 

Kaynak: Bankalarımız 1991-Bankalar Birligi Yayınları No:l69 
s.5. 

1.3. FAIZSIZ BANKACILIK StSTEMtNlN DOGUSU 

Banka deyimi, iktisadi ve ticari konularla ilgili olarak 

günlük hayatımızda en çok kullanılan bir ifade olmasına rag-

men, literatürde tam ve kesin bir tarifini bulmak mümkün de-

qildir. Hatta bir cok ülkenin mevzuatında banka ve bankacılık 

kavramının tam bir tarifine rastlanamaz. Bu hususta gösteri-

len cekingenligi haklı görmek gerekir. Zira artık iktisadi 

13. TUrk Bankac1l1gında 50. Yıl ,Banka ve Ekonomik Yo
rumlar, !stanbul 1974, s.88. 

\ 
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hayatın her alanında o kadar cesitli konularla ugrasılmakta

dır ki, bir tarafta bütün bu sahaları kavrayarak. diger ta

raftan bu sahalarda bankaların konusu ile ilgili diger kurum, 

şirket ve firmaların faaliyet alanlarını acık bir şekilde a-

yırmaya yarayacak köklü bir tarif yapmak mümkün degildir. 

Bu ve benzeri nedenlerle bankacılıgın tarifi tam olarak 

yapılamamıştır. Faizsiz bankacılık tanımında da aynı imkan-

sızlıgın oldugunu söyleyebiliriz. Esasen burda şunu ayırmamız 

gerekir; her 11 !slam Bankası" faizsiz bankadır. fakat her fa-

izsiz çalışan banka icin !alam Bankası diyemeyiz. Zira bir 

işlemin sadece faizsiz olması onun !slami prensiplere uyması 

için yeterli degildir. Başka bir ifade ile !elam bankacılıgı 

faaliyetlerinde tek yasak olan husus faiz degildir (14). 

tlmi nesriyatlarda degişik kriterler esas alınarak fark-

lı tarifler yapılmıştır. Bize göre, bunlar icinde en basiti · 

ve maksadı en iyi 'anlatan şudur: 11 Islam Bankası" bankacılık 

işlemlerini tslam ekonomisi esaslarına uygun olarak yapan bir 

kuruluştur (15). Günümüzde bankacılıqın fonksiyonlarını faiz-

li islem yapmadan yerine getiren ve btitün niteliklerini taşı-

yan. tam anlamıyla faizsiz bir bankanın mevcµt oldugunu bil- , 

miyoruz . Faizsiz banka adı ~ltında kurulan mevcut kuruluşlar 

aslında birer banka olmaktan cok birer ticari şirket hüviye

tindedirler. Bu konuda teorik çalışmalara ihtiyaç vardır . Fa

kat faizsiz bankacılık sahasında . hem teorik olarak ve hem de 

14. Cihangir Akın. Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma. Kayı
han Yay. tstanbul 1986. ss.109-111. 

15 . Servet Armagan. Ana Hatları ile !slam Ekonomisi. Ti
maş Yay. !stanbul 1991, s.36 . 
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uygulama olarak bir cok calışma yapıldıgı görülmektedir . Za-

man içinde bu çalısmalar verimli hale geldiginde Faizsiz Ban-

kacılık veya !slam Bankacılıgı terimlerinin tam karşılıgı ile 

tanımlarının yapılacagı kanaatindeyiz (16). 

Faizsiz bankacılgın başlangıcı M.ö. 2123-2081 arasında 

Babil'de hüküm süren Hammurabi'ye kadar uzanır.Harmnurabi ka-

nunlarının 100-107. bölümü borc verme işleminin nasıl düzen-

lenecegini göstermektedir. Buradan eski Babil banka mabetle-

rinde, faizsiz yatırımın ilk örneklerinin geniş ölçüde veril-

digini cıkarmaktayız (17). 
' . 

Daha sonraki yüzyıllarda bankacılık hizmetlerinin mabet-

lerin tekelinden cıktıgını ve ticaretle meşgul bazı zengin 

yahudi ailelerin eline gectigini görmekteyiz. Bunlardan M.ö. 

600-465 tarihlerinde Fırat kıyısında 11Egibi 11 ve "Murashu" ai-

leleri en meşhurlarıdır. tsrail'den sürülmüş olan yahudilerin 

büyük ölçüde faizsiz kredi verdikleri kaydedilmektedir. Tev-

rat'taki yasaga ragmen tarihin her döneminde yaygın faizli 

işlemlerin yahudiler tarafından rahatlıkla uygulanabildigini 

düşünürsek, tncil'deki faiz yasagının. içten degil daha ziya

de acılan bu yoldan zedelendigi sonucuna varabiliriz. Dini 

yasagı koruma . geliştirme yolunda konan en korkulu engeller. 

yahudilerin sadece faiz yasagına karşı duyarsız görünme le-

rini gizleyecek nitelikteki çeşitli dolambaçlı yolları icat 

etmelerinden başka işe yaramamıştır (18). 

16. Ersoy. a.g.e. , s.11. 
17. Akın. a.g.e .• s.110. 
18. Ibid. s.111. 
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!s lamiyet 'ten önce araplar arasında faizcilik cok yaygıp 

sosyal bir hastalıktı. Zaruret içinde olan bir kisi bir malı 

altı ay veya bir sene sonra parasını ödemek şartıyla alıyor 

ve ödeme günü geldiginde. borçlu borcunu ödeyemez ise vade u

zatılıyor fakat borca bir miktar ilave yapılıyordu. Bu ilave

ye arapçada 11riba 11 deniliyordu. Borçlu uzattıgı vadeyi yine 

gününde ödeyemez ise, alacaklı vadeyi tekrar uzatır ve asıl 

borca tekrar bir ilave yapılırdı. Böylece borçlunun ödeyecegi 

asıl miktar bir kaç katına ulaşırdı. Zaten zor şartlarda bu

lunan borçlu artık borcunu ödeyebilecek durumdan çıkar, ya 

hapisle cezalandırılır veya alacaklıya köle olarak borcundan 

kurtulurdu. Bazan da kabileler arasında faiz yüzünden kanlı 

mücadeleler olurdu. 

!slam dininin dogusu ile birlikte, toplulukları birbiri

ne düşüren, sosyal dengeleri bozan faiz illeti. kademeli ola

rak yasaklanmıştır. Arap yarımadasında faiz ve faizli muame

leler tamamen yasaklanmıs ve daha sonra da !slamı kabul eden 

diger milletler vasıtasıyla ·uzak diyarlara kadar faiz yasagı 

ulasmıstır. 

tsl!m ekonomisi kavramını ilk olarak Pakistanlı ikti

satçılar geliştirdiler. !slam Bankacılıgı bu kavramın bir bö

lümü olarak ortaya cıktı . MuhAJnmed Uzair 1955'te bu konuda 

özel ilk araştırmayı yapan profesyonel iktisatçıdır. (19) 

1963'te Mısır'da Nil kenarında Myt-Gamr'da S.Arabistan 

kralı Faysal'ın da yardımıyla tekstil endüstrisini finanse 

19. Akın, a:g.e .. s.113. 
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etmek icin ilk !slami tasarruf bankası kuruldugunnda kimse 

isin farkında bile degildi. Myt-Gamr actıgı sadece 9 sube ile 

kısa bir sürede yerli halkın takdirini kazanarak meydana ge

tirdigi büyük mevduat hacmi sayesinde yüksek karla calışabil

digini ispat ederken. bu arada itirazlara hedef olarak 1977' 

de kaparunak zorunda kalmıştır. 

Mamafih Myt-Gamr bir cok kimsenin dikkatini tasarruf ve 

yatırım alanında tesis edilecek faizsiz mali bir kurumun da 

karlı ve başarılı olabilecegi gercegine çeken degerli bir 

tecrübe olmuştur. Bu aynı zamanda yeni !slam bankalarının ku

rulması için zaman kazandırmıştır . Bu ara da 11 ?slam Konferansı 

Teekilat1 11nın en başta ilgilendigi konulardan biri !slami 

Bankacılık sisteminin geliştirilmes i olmuştur (20) . 

!slam ülke l eri arasında sermaye ha.reketlerini canlandı

racak. isbirligini ve kaynak transferini gerçekleştirecek ve 

lslami prensiplere göre faaliyet gösterecek uluslararası !a

lami Bankacılık fikri, merhum Suudi Arabistan kralı tarafın

dan desteklendi. Zaten bu sıralarda teoride !slam bankacılıgı 

fikri oldukça ileri bir mesafe katetmisti. 70'li yıllara ka

dar gelişen Faizsiz Bankacılık teorileri nihayet 1974'te !s

lam ülkeleri arasında "tslam Kalkınma Bankas1 11nın kurulmasıy

la sonuç vermiştir. Petrol zengini !alam ülkelerinden, fakir 

!slam ülkelerine yardım düşüncesi, 70'li yıllarda petrol zam

mından sonra petro-dolarların aşırı bir şekilde artması sonu

cu daha da kuvvet kazandı ve böylece, belirttigimiz gibi !s-

20. Akın. a .g.e. s.113. 
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lam Ka-lkınma Bankası. !slam Konferansı çerçevesinde meydana 

gelmiş oldu. (21) 

Faizsiz bankacılık hareketi fikir planında Pakistan'da 

ortaya çıkmasına ragmen. bu ülkede uygulamaya geçilmesi . biraz 

gecikmistir . 1977'de Butto'yu isbası'ndan uzaklaştırarak yöne

timi ele geçiren General Ziya-Ul Hak. 10 Subat lg79'da Pakis-

tan'da Faizsiz ekonominin kurulmasını amaçlayan ölçüleri bir 

bildiri ile yayınlamış. açıklama Temmuz 1979'dan itibaren ül-

ke çapında tesirini göstermiştir. Tedrici olarak faizsiz sis-

teme geçişin hazırlıklarına başlayan Pakistan 1983 yılını ke-

sin geçisin baş l angıcı olarak ilan etmiştir (22). 

Halen dünya üzerinde 37 !slam bankası kurulmuş ve faali-

yettedi r. Bunlardan 4 ' ü Türkiye ' dedir ve özel Finans Kurumu 

adı altında çalışmaktadırlar (23) . 

-
21. tsmail ozsoy. TUrkiye'de özel Finans Kurumları ve ts~ 

18.m Bankacılıgı . !stanbul 1987, s.73. 
22. Akın, a.g.e., s . 114. 
23. Armagan, a.g . e .• s.37. 

' 



1 K t N C 1 B ts L U M 

PARA VE FAtZ TEORtLERl 

2.1. KLAStK lKTtSAT StSTEMlNDE PARA VE FAtZ TEOR!LER! 

2.1.1. Para Teorileri 

Para bir mübadele, kıymet öleme ve biriktirme aracıdır. 

Bunlardan en önemlisi paranın bir mübadele aracı olmasıdır. 

Para ekonomi çapında malın malla mübadelesinin yani trampanın 

mahzurlarını ortadan kaldırarak mal ve hizmet mübadelesini 

kolaylaştırır (1). 

2.1 .. 1 . 1.Miktar Teorisi 

Miktar teorisi. paranın degeri ile miktarı arasındaki i-

lişkiyi izah eder. Bu teoriye göre. para miktarı ve paranın 

dolaşım hızı ile fiyatlar genel seviyesi birbirine baglıdır. 

2.1.1.2. Gelir Teorisi 

Gelir teorisi. para miktarındaki degişmelerin fiyat se

viyesine tesir edebilecegini inkar etmez. Ancak bu tesir. te-

1. Ahmet Tabakoglu. tsl&ın ve Ekonom1k' H4yat. Diyanet !şle
ri Baskanlıgı Yay. !stanbul 1987. s.85 . 

\ 
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oriye göre dogrudan dogruya degil. fakat faiz haddi sebebiy-

le olur. Yani. para miktarındaki artış. cari faiz haddini dü-

sürmek suretiyle, harcamaları artırırsa fiyat seviyesine te-

sir edebilir (2). Netice olarak. gelir teorisi bir tarafta 

geliri. diger tarafta üretim masraflarını ve toplam arzı dik-

kate alır. Bu teoriye göre fiyat seviyesi. toplam harcamalar 

ile toplam üretim tarafından tayin edilir. 

2.1.1.3. Keynes Para Teorisi 

Miktar teorisine göre, para miktarındaki degişmelerin 

fiyatlara dogrudan dogruya ve aynı oranda tesir ettigi, gelir 

teorisinin ise. para miktarındaki degişmelere -bir sebep ola-

rak- hic veya pek az önem verdigini görmüş bulunuyoruz. Key-

nes bu iki teorinin arasında bir yer işgal eder. Ona göre pa

ra miktarındaki degismeler önemlidir. Ancak bu degişmelerin 

harcama seviyesi ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde bir tesir 

meydana getirebilmesi için, aynı zamanda. ya faiz haddinin ya 

sermayenin marjinal verimliliginin veya tüketim egiliminin de 

degişmesi lazımdır. Çünkü para miktarındaki degismeler ancak 

harcamalara intikal ettigi zaman etkili bir faktör olur. Hal

buki. bilindigi gibi harcamaların miktarı, yukarıdaki üç 

elemana baglıdır. Bunların hiç degilse birinde bir degişme 

olmadıkça harcama seviyesi de yerinden oynamaz. Hatırlanaca-

gı üzere bu esas itibariyle. gelir teorisinin düşünce tarzı-

2. Sadun Aren. tstihdam, Para ve tktisadt Politika. Bilg,i 
Yayınevi, Ankara 1972, s.133. 
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dır. Keynes'in özelligi, para miktarındaki degismelerin, yu

karıdaki faktörler üzerinde tesir yapacagını kabul etmiş ol

masıdır. (3) 

2.1.1.4. Friedman Para Teorisi 

Keynesgil teoriye karsı. 1970'lerde önem kazanmaya baş!... 

layan modern miktar teorisi (parasalcı teori) kurucusu sayı

lan Chicago Universitesi profesörlerinden Milton Friedman pa

ra talebini acıklarken, klasik veya Keynesgil teorilerden da

ha farklı degişkenlerden söz etmektedir. Ona göre. para her 

an kul lanılabilir bir satın alma gücü olması nedeniyle. para-

yı elinde bulunduranlara bir yarar saglar. Bu özelligi insan-

ları servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmaya yöneltir. 

öyleyse, para talebini bireylerin serveti icinde ele alarak 

incelemek lazımdır. Servet. tüketilebilir hizmet ve gelir 

kaynaklarının tamamını icine alır. Friedman'a göre; para. 

tahvil, hisse senedi. mal varlıgı gibi aktif çeşitleri yanın-

da, bireylerin nitelikleri. ögrenim ve becerilerinden oluşan 

beseri sermayeleri de servet kapsamına girer . (4) 

2.1.2 . Faiz Teorileri 

Faiz. hem dini hem de ekonomik yönü olan; dini yönü eko

nomik yönü kadar . ekonomik yönü ise dini yönü .. kadar önem ta

şıyan cok yönlü ve cok boyutlu sosyal bir müessesedir. 

3. Aren. a.g.e •• s.134. 
4. Avni Zarakolu, Para ve Kredi Bilgisi. Banka ve Tica

ret Hukuku Araştırma Enstitüsü. Ankara 1987. s.39. 
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Faiz teorileri , faizin varlık sebebini ve büyüklügünü a-

çıklayan görüşlerdir. Faiz iktisadın en eski sorunlarından 

biridir. Zaman seyri içinde, faizin mesrulugu, niteligi ve 

ekonomi içinde oynadıqı rol, tahlillerde ön plana gecmiş ve 

devrin iktisadi düşüncesine hakim olmuştur(~). 

Bu nedenledir ki faiz müessesesinin gerek teori, gerek

se uygulama yönünden binlerce yıl öncesine kadar uzanan çok 

eski bir geçmişi vardır. Zira faiz. Hıristiyanlıktan ve !sla

miyetten çok daha önceki zamanlarda bile insanların büyük il

gisini uyandırmış ve başta eski Yunan düşünürlerinden Eflatun 

ve Aristo olmak üzere pek çok filozof veya devlet adamı , fai-

zin ne oldugu veya olmadıgı konusu üzerinde durmuşlar ve fai-

zin insan hayatındaki önemini ve insan hayatına olan etkile-

rini acıklayan cok cesitli görüşler ileri sürmüşlerdir (6). 

Hukuki çerçevesini, yalnızca dogal nitelikte ve kendi 

kendine çalışan ekonomik kanunların olusturdugu liberalizm 

sisteminde, sermayenin meydana gelmesi ve kullanılması, dola-

yısıyla sermayenin fiyatı ve geliri niteliginde olan faizin 

oluşumunun, hiç bir suni ve iradi nitelikteki bir kanuna tabi 

olmadan tam bir hürriyet ve serbest rekabet şartları içeri-

sinde, arz ve talep kanununa göre gerceklesmesi, sistemin te-

mel felsefesidir. Zira bu sistemi benimseyen ve ısrarlı bir 

bicimde savunan Adam Smith. David Ricardo. Thomas Robert 

5 . Ak tktisat Ansiklopedisi, s.296. 
6. Erol Zeytinoglu, Para. Faiz ve tsl&.m. !SAV Yay. !stan

bul 1987, s.91. 
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Malthus. Jen Baptiste Say. Frederic Bastiat ve Stuart Mill 

gibi iktisatçılara göre hürriyet. toplum cıkarını saglayan 

tek ve en önemli bir güdü. kişi cıkarı hic bir zaman toplum 

düzenine aykırı degildir. Kişi çıkarı ile toplum cıkarı ara-

sında tam bir uyum vardır. Adı gecen iktisatcılar, ekonomik 

ve sosyal eşitsizlikleri kabul etmişler. hatta böyle bir e-

şitsizligi faydalı bulmuşlar ve faizin mesru bir gelir. hak-

1 ı ve vazgeçilmez bir kurum oldugunu ısrarla belirtmişlerdir. 

Liberalizmi benimsemiş ve sistemin gelişmesi icin çalış-

mış iktisatcıların basında yer alan Adam Smithe göre. kişiler 

kendi öz menfaatleri pesinde koşarlarken aynı zamanda toplu

mun menfaatlerine de hizmet etmekte ve böylelikle en elveriş-

li b i r sonuç elde ed i lmektedir. Hatta , bu iktisatcıya göre. ' 

kişi kendi çıkarı · peşinde koşarken toplum cıkarına o derece 

hizmet eder ki bunu bilhassa yapmak istese bile o derece hiz-

met edemez. Bu düşünceleri ile Adam Smith ve onun ekolüne 

mensup liberal iktisatcılar 11Bırakınız yapsınlar. bırakınız 

gecsinler11 düşüncesini benimsemişler. bu nedenle de hem fa

izin. hem de faiz fiyatının tam bir serbestlik içinde ve hic 

bir müdahaleye maruz kalmaksızın tayin ve te~bit edilebilme-

sini istemişlerdir. (7) 

Böhm-Bawerk faizin varlıgını. gelecegin insan gözündeki 

deger kaybına ugraması nedeniyle psikolojik bir temele dayan-

dırır. tnsanlar: genellikle bugün ellerinde bulundurdukları 

degerleri. yarınki degerlere tercih etmek egilimindedirler. 

7. Fazla bilgi icin bkz. E. Ikbal Kureşi, Faiz Nazariyesi 
ve !elam. trfan Yayınevi. !st.1966, s.23. 
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Bu yüzden hem tasarrufu tesvik etmenin ve hem de tasarruf la

rını başkalarına bir süre devretmelerinin saglanması icin bu

gün-yarın arasındaki farkı kaldıracak bir fazlalıgın tasarruf 

sahiplerine verilmesi gerekir. Kısaca zaman tercihi faizin 

nedenidir. Böhm-Bawerk'in bu konudaki tahlilleri 11 Agio Faiz 

Teorisi 11 olarak adlandırılmıştır. 

Faizi tamamen parasal Cmoneter) acıdan ele alan Keynes'

ten önce. bu akımın öncülerinden sayılan !svecli Knut Wick

sell • i görebiliriz. Wicksell. "faiz haddini. para miktarının 

azlıgına veya cokluguna baglı" görmüştür. Keynes'e göre. her 

şeyden önce. paranın iktisadi hayatta aktif bir role sahip 

oldugunu kabul etmek gerekir. tktisadi hayatta rol alan iş

letmelerin ve fertlerin para talep etmesi. paranın sagladıgı 

kendine özgü hizmetler olmasındandır. Bunl ar muamele . ihtiyat 

ve spekülasyon hizmetleridir. Halkın likidite tercihi bu ile 

hizmet sebebiyle ortaya çıkar ve elindeki likid para miktarı

nı belirler . Keynes. tasarruf ve yatırımı faiz haddine bagla

maz. Çünkü. tasarruf bir artık'tır. Gelirin tüketilmeyen kıs

mıdır ve tüketim egiliminin fonksiyonudur . Yatırım da, kendi 

yönünden yatırım egilimine baglıdır. Bu durumda faiz, tasar

rufun mükafatlandırılması degil. tam tersine. likiditeden 

vazgeçmenin bir fiyatı veya bedelidir. Genel hatlarıyla.para 

arzı ve talebi faizi tayin eder. Halkın likidite tercihi para 

talebini . ülkenin para politikasını yürüten otoritelerin pi

yasaya sürdükleri para miktarı da para arzını meydana geti-

\ 
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rir. (8) 

2.2 . !SLAM tKT!SAT StSTEM!NDE PARA VE FAtZ TEORtLERt 

2.2.1. Para Teorileri 

!slam cagında bütün dünyada madeni para sistemi yürür-

lükteydi . Bu sistemde para birimi aynı zamanda tartı birimiy-

di. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde bu konu ile ilgili 

emredici bir hükme rastlamak mümkün degilse de altın ve gümü

şün para olması adeta veri olarak kabul edilmistir. Bundan 

dolayı bir cok !alam alimi , Aristo gibi düsUnilrlerle aynı 

fikri paylaşarak ancak altın ve gümüşün para vasfına haiz ol-

dugu, bu amaçla kullanılmaları gerektigi görüsündedir. Fakih

lerin çogunlugu yanında Gazzali ve tbn Haldun gibi farklı 

yaklasımlara sahip !slam alimleri de bu kanaati taşımaktadır-

lar (9) . 

tslam iktisadında paranın en önemli fonksiyonu olarak o

nun bir mübadele aracı olması kabul edilmektedir. Ayni müba-

deleden nakti mübadeleye geçiş, yani malların genis ölçüde 

malla mübadele edilmesi , sonra ihtiyaç duyulan malın para i

le satın alınması tavsiye edilmiştir. Paranın tedavül siste-

minin ve yatırım faaliyetlerinin dışına cıkarılarak iddihar 

edilmesi hos görülmemiştir. 

Hz.Peygamber'in riba'l-f~~l üzerine hadisleri nakdi mü

badeleyi teşvik edic·:i mahiyettedir. Bir hadiste malların aynı 

8. Geniş bilgi için bkz. Ahmet Kılıcbay. ?ktisadın Pren
sipleri. t . U. Yay. No:l304, !stanbul 1968, s.500. 

9. Tabakoglu, a.g.e., s.88. 

\ 
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ö l cüde ve pesin olarak mübadele edilmesi istenmiş, fazlalık 

istenmesi yasaklanmış, mallar farklı ise istendigi gibi müba

dele edilebilecegi bildirilmiştir . Yine Hz.Peygamber aynı 

cinsten olmakla birlikte vasıfları farklı metaların da müba

delesini hos görmemistir. Gerekirse bunun yerine malın satıl

masını ve ele gecen para ile aynı cinsten olan fakat kalitesi 

farklı diger malın alınmasını istemiştir. Bu hadislerden konu 

ile ilgili olarak çıkartılacak en önemli eonuc nakdi mübade

delenin geliştirilmesi tavsiyesidir. Bununla ribanın (faizin) 

bertaraf edilmesi kolaylaşacak. ayni mlibadeledeki adaletsiz

lik ihtimalleri ortadan kaldırılmış olacaktır (10). 

Bilindigi gibi piyasadaki para miktarı ile fiyatlar ara

sında yakın bir ilişki vardır. Madeni para sisteminde kıymet

li maden tedariki cok zor, maliyeti de yüksek oldugundan fi

yatların yükselme egilimi göstermesi nadiren sözkonusu olmuş

tur. Oysa kagıt paranın maliyeti bir parça kagıt, biraz mü- ·· 

rekkep ve baskı masrafına eşittir. Dolayısıyla basılıp teda

vüle sürülmesi önceki ile kıyaslanamayacak kadar kolaydır. 

Başlangıcta kagıt paranın piyasaya sürillmesi altın karsılıgı 

gibi kayıtlara tabiydi. Fakat artık bugün para basmanın önün

de hic bir maddi sınır kalmamıstır. Tek kayıt enflasyon kor

kusudur. 

Bu yüzden Selçuklular ve Osmanlılar gibi !slam devlet

leri para hacminin artmasını bir politika olarak benimsemiş-

10. Tabakoglu, a.g.e. e.90. 

\ 
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1 erdir. Bunun icin de ülkeye altın ve gümüş girişini teşvik 

etmişler, çıkışını ise yasaklamışlardır. Yine Osmanlılar, 

prensip olarak ülkeye mal getiren yabancı tüccarların yine 

mal ile dönmesini benimsemişlerdir . Bu da para arzının fiyat 

artışlarına yol acınası söyle dursun, piyasa ihtiyaclarına 

yetmesi konusunda bile darbogazlar oldugunu ispatlamaktadır 

(11). 

Madeni bir para sisteminde paranın deger kaybının zama

nımız kapitalist rejimlerindeki paranın deger kaybına göre 

cok önemsiz oldugunu aritmetik olarak da ispatlayabiliriz. 

Osmanlı ekonomisi bunun en acık delillerini vermektedir. ör

negin i lk bagımsız Osmanlı akçesinin darbedildigi 1326 yılın

dan 1740'a kadar gecen 414 yıllık süre icinde Osmanlı para ve 

hesap birimi olan akcenin degerindeki düşme oranı% 84.3 idi. 

Buna göre yıllık ortalama deger kaybı % 0.2'de kalmıştır. 

Görüldügü gibi altın ve gUmüş paraya dayalı sistemlerde 

fiyat hareketlerinin kaynagı kural olarak parasal degildir . 

Bizzat sistemin kendisi bir istikrar unsurudur. Bu yüzden ta

rihi tecrübe bize !slam para politikasının temeli olarak, al

tına ve gümüşe dayalı bir uygulamayı telkin etmektedir. Bunun 

geniş anlamı para arzının istikrarı bozmayacak bir sisteme o

turtulmuştur. 

Parasal istikrar konusunda , para talebi acısından da ba

zı ilkeler bize yol göstermektedir. Kapita list ekonomilerde 

para talebinin muamele, ihtiyat ve spekülasyon sebepleri ile 

11 . Tabakoglu, a.g.e .. s.91. 

' 
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yapıldıgını biliyoruz. tslam iktisadında spekülasyon sebebiy

le para talebi riba yasagı dolayısıyla bertaraf edilmiştir. 

Gazzali para mübadelesi konusunda ribayı ele alarak "parayı 

para ile mübadele etmenin, onu iddihar amacıyla talep etmek

ten başka bir anlamı olmadıgını" yani bu para mübadelesinin 

spekülasyon sebebiyle para talebine yol açtıgını belirtir. 

Spekülatif para talebi ve iddihar para talebinde istikrarsız-

1 ık. gelir ve istfhdamda dalgalanma, adil olmayan gelir dagı

lımı meydana getirir (12). 

2.2.2. Faiz Teorileri 

lslam iktisadını diger iktisat sistemlerinden ayıran en 

önemli unsur faizdir. Bu önemli unsuru öncelikle incelememiz · 

ve ortaya koymamız gerekir. Kur'an-1 Kerim 'de nüzul sırası

na göre faizle ilgili ayetler şunlardır : 

*!nsanların mallarında artış olsun diye verdiginiz her
hangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allahın rızasını 
isteyerek verdiginiz zekata gelince, işte zekatı veren 
o kimseler. evet onlar (sevaplarını ve mallarını) ' kat 
kat arttıranlardır. (30/39) 

*Yahudilerin zulmü sebebiyle kendilerine (daha önce) he
lal kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram 
kıldık; bir de cok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri 
sebebiyle ... (4/160) 

•Men edildikleri halde faizi almaları ve haksız (yollar) 
ile insanların mallarını yemeleri yüzünden (onları güzel 
şeylerden mahrum ettik) ve içlerinden inkara sapanlara 
acı bir azap hazırladık . (4/161) 

*Ey iman edenler.kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin! 
Allahtan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (3/130) 

12. Tabakoglu. a .g.e .• s.92. 
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•Faiz yiyen kimseler (kabirlerinden). tıpkı şeytan carp
mış kim~eler gibi çarpılmış olarak kalkarlar. Onların bu 
hali • . -alışveriş (ticaret) de faiz gibidir- demelerin
dendir. Oysa ki Allah. ticareti helal . faizi haram kıl
mıştır. Bundan sonra kime Rabbinden · bir ögüt gelir de 
faizden vazgeçerse. geçmiste olan kendisinindir ve isi 
Allah'a kalmıştır (Allah dilerse onu affeder). Kim tek
rar faize dönerse, işte onlar ateşliktir. orada devamlı 
kalırlar. (2/275) 

*Allah faizi mahveder. sadakaları çogaltır. Allah (gü
nahta ısrar eden) günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. 
(2/276) 

*Ey iman edenler! Allah'tan korkun . Eger gercekten ina
nıyorsanız faiz olarak artan miktarı almayın . (2/278) 

*Sayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız. Allah 
ve Resulü tarafından ilan edilmiş bir harp ile karsı 
karşıya oldugunuzu iyi bilin . Eger tevbe edip faizcilik
ten vazgeçerseniz. sermayeniz sizindir . Böylece haksız
lık etmezsiniz ve haksızlık da edilmezsiniz. (2/279) 

Bilindigi gibi !slam; kanunlarını. hükümlerini koyarken 

kademeli bir yol izlemiştir . !ekinin dört dönemde kademeli o

larak haram edilişi gibi. faizin de. dört dönemde kademeli o

larak haram kılındıgı görülür. 

Birinci dönem: Rum Suresi 39. ayeti. Mekke'de nazil ol-

muştur. Ayette. faizi haram kılacak herhangi bir işaretin ol-

madıgı. yalnız Allah ( c.c) 'ın faizi ve faizciyi sevmedigine ve 

bugzettigine bir i~aret vardır. Silphesiz faizle kazanılan b~r 

paradan . hayır isl,erine yapılan harcamalara Allah(cc) katında 

sevap yoktur. 

!kinci dönem: Nisa Suresi 161. ayet Medine'de nazil ol

muştur. 160.ayetle birlikte tefsir edildiginde, yahudilerin 

Allah yolunda insanları menetmeleri ve yasak edildikleri hal-

de faizi yemeleri. daha önce kendilerine helal olan bir kısım 
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nimetlerin haram olmasına neden olmuştur. Anlatılmak istenen 

budur. Kabul etmeyip inkara sapanlara azap hazırlandıgı haber 

veriliyor . 

UçUncU dönem: Ali tmran Suresi 130.ayet Medine'de nazil 

olmustur . Bu ayet . açıklıkla az faizi degil. yalnız çok yük

sek faizi haram kılmıştır. Ana paraya ek.lenen faiz, asıl pa

rayı çok geçtiginden borçlu kimse. hiçbir zaman ödeyemeyecek 

duruma düser. Yani fahis faiz yasaklanmıştır. 

DördUncU dönem: Faizin azı da. çogu da bu son merhalede 
1 

tamamen haram kılınmaktadır. Bakara Suresi 275 . 276. 278 . 279. 

ayetler de Medine ' de nazil olmuştur . Faizi tamamen haram kı

lan bu ayetler, ickiyi tamamen haram kılan ayetler gibidir 

(Maide Suresi 90). tşte icki ile faizin kademeli olarak ts-

lam'da haram olması, Allah ' ın sosyal hastalıkları nasıl teda

vi ettiginin hikmetini acıkca göstermektedir (13) . 

Yukardaki bütün ayetlerde faiz kelimesinin karsılıgı o

lan riba kelimesi gecmektedir. Bu konu ile ilgili bütün ha

dislerde de durum böyledir. Faiz mana itibariyle Türkçe bir 

kelime haline gelmistir. TDK Türkce Sözlük'te "Faiz, is . Ar. 

(-.) ödUnc olarak verilen bir paranın kira karsılıgı. ürem." 

olarak yer almaktadır . Yeni Kamus'ta faiz kelimesi yerine fa-

ide (kazanılmış mal, fayda. kar) kelimesi geçmektedir (14). 

Günümüzde bankalarda. devlet dairelerinde. vatandaşlar ara-

13. Muhanuned Ali Sabuni. Ahkam Tefsiri C.1. Samil Yayıne
vi, !stanbul 1984 . • s . 321. 

14. H.Karaman-B.Topalogıu. Yeni Kamus. !stanbul 1969. s. 
329. 

\ 
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sında. carsı ve pazardaki esnaf arasında. firmalarda, hol

dinglerde kullanılan kelime faiz'dir. Türkiye'de faiz kelime

sinin karsılıgında riba ke~imesini kullanana rastlanmamakta

dır. Yani memleketimizde, riba ve ribaya benzeyen her türlü 

muameleyi faiz kelimesi ile ifade ediyoruz. 

Bu açıklamalarımızdan sonra tezin konusunu teskil eden 

Türkiye'nin ekonomik yapısına yeni ayak basan özel Finans Ku-

rumları hakkında basın-yayın organlarında zandan öteye geçme-

yen söylentiler üzerinde duracagız. Söyle denilmektedir: 

Faiz konusundaki sıkıntılarımıza hile yoluyla çare bul
mak iliklerimize iş l emis çok eski ve müzmin bir hastalı
gımızdır. Dinimize hileyi sokan ve buna hile-i şer ' iye 
ad ını veren eski alimlerimizin varisleri ve bugünkü tem
silcileri de boş durmamakta . modern ve cagdaş hile yol
ları ortaya koymaktadırlar. Faisal Finansman Kuruluşu. 
Al Baraka ve Gelir Ortaklıgı Senedi yeni hile-i ser'iye
ciligin örnekleri olarak görülebilir . Zira yaptıkları iş 
örtülü ve üstü kapalı bir şekilde kredi actıkları kişi 
ve kuruluşlardan aldıkları faizi mudilerine aktarmaktan 
ibarettir. 

Durum böyle olmakla beraber. bu tür müesseselerin de 
faydalı olduguna .inanmak lazımdır. Zira hic degilse ban
kaya para yatırıp faiz almayı içlerine sindiremeyenler 
gönül rahatlıgıyla paralarını yatıracakları ve nemalanr 
dıracakları bir yer bulmuş oluyorlar. Ama aldıkları kar 
hakikatte faizmiş varsın öyle olsun . Alışmaya yol açması 
bakımından bu da bir gelişmedir . Kaldı ki, bu tür mües
seseler daha iyi yeni bir takım müesseselerin vücud bul
masını temin edebilir . hatta bu sonucu zorlayabilir . Bu 
bakımdan da faydalı sayılabilir. Fakat bu müesseselerin 
bugünkü şekilleriyle yoksul ve zügürt kesimin yararına 
calısacagını . kabul etmek mümklin degildir. (15) 

Yasakları direkt aşmak mümkün olmayınca hileli yollara , 

başvurmak her toplumda eskiden beri vardır ve var olmaya da 

l~. Süleyman Uludag , Isl!m'da Faiz Meselesine Yeni Bir Ba
kış, Dergah Yay . !stanbul 1988. s.285. 

\ 
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devam edecektir. !slam alimleri dinimize hile sokmamıslardır. 

Yukarıdaki iddia iftiradan öteye geçemez. Alimlerimizin bu 

yollara hile-i eer'iye demeleri, zaten bu faaliyetlerin hi

leli . aldatıcı oldugunu ifade etmelerindendir. Yoksa yasakla

rı delmek için "davul zurma çalmaya" gerek yoktur ve bu isle

rin gizlenmesi gerekir. Bu gün de aynı yollardan gecilmekte

tedir. Piyasamızda paraya sıkısan tüccar ve esnaf gider bir 

otomobil satıcısına . hic para vermeden 10 ay sonra ödemek ü

zer.e vadeli bir araba alır. Senedini ve teminatını verir, a

rabayı teslim alır. Ama araba galeriden çıkmaz veya çıksa da 

10 dakika sonra yine aynı galeriye gelir . Bu defa arabayı sa

tın alan , galericiye aynı arabayı pesin olarak satar ve para

sını nakten hemen alır. 10 ay sonra vadeli 37 milyon liraya 

satılan otomobil. bu defa aynı anda galeriye 20 milyon lira

ya alınmaktadır. Aradaki 17 milyon lira vade karsılıgı faiz

dir. Neticede alım-satım olmamıstır. 10 aylık borç senedine 

karsılık, pesin ve nakten para ödenmiştir. Yani hile-i eer'i~ 

ye yapılıp faiz karsılıgında borc. para verilmiştir. Bu isi 

yapanlar kendilerini aldattıklarını biliyorlar, ama piyasaya 

karşı güya ticaret yapıyormuş gibi görünilyorlar. 

Gelir ortaklıgı senedi ile özel Finans Kurumları'nın fa

aliyetlerini "hile-i ser'iye"ye örnek vermek önyargıdan başka 

bir sey degildir. Bir defa gelir ortaklıgı senedinin gizli

kapaklı bir tarafı yoktur. Bu bir nevi hazine banosu ve hazi-

' 
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ne tahvilidir (16). Zira bu durumda zarar sözkonusu degildir. 

Diyelim ki, Keban Barajı çalışmadı ve devre dışı kaldı. Dev

let bu senetleri o günkü reel degeri ile öder. Gelir miktarı 

veya faiz miktarı bastan belli degilse bile, yine devlet enf-

lasyonun altında gelir vermeyecegini garanti etmiştir. Yani 

zararı olmayan, karının da enflasyon ile belirlendigi bir tür 

tahvildir. Tahviller ise zaten faiz karşılıgında borc para 

almaktır. 

Faisal Finans ve Al Baraka Tilrk gibi özel finans kurum

larının durumları ise böyle degildir. Bunlar Faizsiz Banka

cılık yapacagız diye ortaya çıkmışlardır. Bunlara 1989 yılın-

da Kuveyt-TUrk Evkaf Finans Kurumu A.S. ve 1991 sonunda da A

nadolu Finans Kurumu A.S . katılmışlardır. !slami prensiplere 

uyarak calışan bu kuruluşların, delilsiz ve ispatsız "hile-i 

ser' iye yaptıklarını yazmak ve yaymak hangi amaca hizmettir 

anlaşılamamaktadır. Aksi ispat edilene kadar ve dev boyutla

ra ulaşmış Türk bankacılıgının karsısına cıkan bu finans ku

ruluşlarına destek vermek , yardımcı olmak gerekir kanaatimiz-

ce. Fakat, müslümanları "deve kuşu"na benzeterek, bankaya bu 

müesseselerle alışırlar düşüncesine de katılmıyoruz. 

16. Hazine Bonosu: Türkiye'de ·Maliye ve Gümrük Bakanlıgı 
nın her yıl belirli sınırlar icinde ve bütçe kanununa dayana
rak cıkardıgı en fazla bir yıl vadeli borç senedidir. 

Hazine Tahvili: türkiye'de Maliye ve Gümrük Baekanlıgı'
nın her yıl cesitli faaliyetlerin finansmanında kullanılmak 
üzere cıkardıgı vadesi bir yıldan daha uzun süreli olan 
borc senedi . 

' 
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Riba. bugünkü adıyla faiz. lslam dininde acık ve kesin 

olarak yasaklan mıştır. Hem ayetler ve hem de hadisler aynı 

yöndedir. Müslüman toplumları idare eden siyasi rejimler. 

kapitalist ve sosyalist ekonomik sistemlere izin vermektedir-

ler . Bir kısım müslüman ülkeler sosyalist düzenle idare edi-

lirken, faizden kaçınsalar bile. genelde faiz~i yapının için

den çıkamamışlardır.Büyük· çogunlugu teşkil eden müslüman ül

keler de faizli sistem olan kapitalist ekonomik yapı içinde 

az gelişmişlikten kurtulmaya çalışıyorlar. Türkiye'de müslü-

manlar faizli ekonomik sistemin içindedirler. Faizin şart ol-

dugu kapitalist veya karma ekonomi ile yönetilen gelişmiş ba-

tı ülkelerine nazaran. memleketimizde faiz. dar gelirlilerin. 

köylülerin. esnafın . emeklilerin ve hatta sanayicinin korkulu 

rüyasıdır. Görünüşte küçük tasarruf sahiplerine faiz. bir ge

lir getiriyor gibiyse de. aslında enflasyonla bu gelir eri-

mektedir. Bir çok müteşebbisi ve yatırımcıyı da yüksek faiz 

oranları ya batırmakta veya tasfiye etmektedir. Netice itiba

riyle. ·faiz yüzünden Türk ekonomisi bir çıkmazın içine gir-

mistir. Enflasyon devamlı yükselmekte. yatırımlar durmus ve 

işsizlik çekilmez hale gelmiştir. Bütün gelir grupları faizin 

etkileri altında bunalmaktadır. Ancak çok küçük bir azınlık 

grubu faiz sömürüsü sayesinde. servet üstüne servet yıgmakta. 

tekel ve karteller kurarak gelir dagılımını sosyal bir pat-

lamanın esigine getirmektedir. (17) , 

17. Geniş bilgi için bkz. !smail özsoy. F4iZ. Yayınlanma
mış Doktora Tezi. !stanbul 1991. 

\ 



U C U N C U B ö L U M 

FAIZSIZ BANKACILIK StSTEMt 

3.1. ULKEMtZDE FAtZStZ BANKACILIK 

Türkiye'de hem petrol zengini ts lam ülkelerinden kaynak 

saglayabi lme . hem de faiz nedeniyle mali kuruluşlarla tema

sa geçmeyen tasarruf sahiplerinin fonlarına hareketlilik ve 

seyyaliyet kazandırabilmek amacıyla faizsiz bir temele otur

tulan özel Finans Kurumlarının kurulması, TC.Hükumetinin 83/ 

7506 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile kabul edilmiş

tir. Karara iliekin teblig de 25 Subat 1984 tarih ve 18323 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 19 Şubat 1984'de yürür

lüge girmiştir. 

Bakanlar Kurulu, bankalar hakkında 70 sayılı kanun hük

münde kararnamenin 90'ıncı maddesinin verdigi yetkiye dayana

rak ve 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında 

kanun uyarınca "t:jzel Finans Kurumları"na ilişkin düzenlemeyi 

yapmış bulunmaktadır. 

Tlirkiye'de ö'zel Finans Kurumları'nın kuruluş calışmala

rından önce bir DESlYAB uygulaması vardır. · 17.4.1975 gün ve 

1877 sayılı yetki kanununa dayanılarak cıkarılan 11.1.1975 
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gün ve 13 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan 

DEStYAB (Devlet Sanayi ve tsci Yatırım Bankası A.Ş.) bankacı-

l ık alanında Kar o.rtakl ıgı esasına göre (faizsiz) kredi ve 

finansman saglamak gibi yepyeni bir anlayışla ortaya konan 

yegane bir mali kuruluştur. Mamafih bankanın faizli veya fa-

izsiz calısması konusunda karar yetkisi esas olarak yönetim 

kuruluna ait oldugundan banka 1978'den itibaren tamamen fa-

izli baza çevrilerek kuruluş amaç ve özel ligini büyük ölçüde 

kaybetmistir . 

3.1.1. Yasal OUzenlemeler 

özel Finans Kurumları CöFK) asgari 5 tanesi kurucu ortak 

olmak üzere 100 ortaklı bir A.S. seklinde kurulabilecegi hük-

me baglanarak , Bankalar Kanununu degistiren 1983/70 sayılı 

KHK'deki bankaların kuruluşuna ilişkin kabul edilen esaslara 

paralel hükümler getirilmiştir. önemli farklılıklar; Bankalar 

icin ı milyar TL olan asgari sermaye sartının öFK icin 5 mil-

yar TL olarak tesbit edilmesidir. (l) öFK'nda izin icin, 

Bakanlar Kuruluna yapılacak Maliye Bakanlıgı, Sanayi ve Tica

ret bakanlıgı devreden çıkarılarak, Merkez Bankasının olumlu 

görüsüne ve Hazine ve Dıs Ticaret Müstesarlıgı•nın teklifine 

baglanmıstır. 5 Milyarlık sermayenin 1/4'ilniln baslangıcta 

defaten , geri kalan kısmının da altı ay icinde nakten ödenme-

si zorunludur. En az sermaye olarak gösterilen 5 milyar TL'-

den daha fazla sermaye ile kurulan öFK'larının sermayelerinin 

1. 13.08 . 1991 tarih ve 91-2130 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı ile öFK'nın asgari sermayeleri 75 milyar TL'sına yUksel
ti lmiştir. 
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5 milyar TL ' yi asan kısmının ödeme şartları Hazine ve Dış Ti-

caret Müsteearlıgı'nca ayrıca belirlenir. Yabancı ortaklar. 

sahip oldukları sermaye payını TCMB'ce alım satımı yapılan 

döviz cinsinden nakit olarak Türkiye'ye getirmek zorundadır-

lar. 

Kurumların, merkez şubesi dışında açacakları h~r şube 

için Hazine ve Dış Ticaret MüstesarlıQı ' nca belirlenecek mik

tarda sermaye ayırmaları zorunludur. (2) 

öFK olarak çalışmak icin kurulacak anonim sirketlerde 

pay (hisse) senetlerinin; nama yazılı olarak ve nakit karsı-

lıgı çıkarılması. itibari degerlerinin 100.000.-TL ' den asagı 

olmaması zorunludur. Türkiye'de yerleşik olmayan ortaklar. 

sermayenin tamamına da sahip olabilirler; bu kişilerin payla-

rını Türkiye'de yerleşik kişilere devretmeleri halinde. elde 

ettikleri hasılat. cari kur üzerinden dövize çevrilerek 5 yıl 

süreyle Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre bloke e-

dilir (3). 

Kurumlar; biri "cari hesaplar", digeri · "katılma hesapla-

rı" olmak üzere iki tür hesapta fon toplayabilirler . Kurum, 

hesaplarında cari hesaplarla katılma hesaplarını ayırmaya. 

katılma hesaplarını da vadelerine göre müstakil hesaplarda 

takip etmeye mecburdur CMad.14). 

2. Şube sermayesi halen 5 milyar TL'dır. 
3. 25.2.1984 gün ve 18323 sayılı Resmi Gazete. Madde 4. 

' 
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3 .1.2. Cari Hesaplar 

Cari hesaplar·. konuyu düzenleyen tebl igde su seki lde ta-

nımlanmıstır: 

"Türk lirası ve tebliglerle belirlenecek esaslar dahi
linde döviz cinsinden açılabilen ve istenildiginde kıs
men veya tamamen her an cekilebilme özel ligi taşıyan, 
karşılıgında hesap sahibine faiz, kar veya her ne nam 
altında olursa olsun bir bedel ödenmeyen ve tasarruf 
mevduatı sigorta fonu kapsamına girmeyen fonların oluş
turdugu hesap türüdür." 

TCMB kurumların cari hesaplara kabul edecekleri azami 

fon tutarını öz kaynakları toplamının on katı ile sınır l amıe

tır. Cari Hesapların özellikleri şöyle özetlenebilir: 

a) Bunlar istenildigi an kısmen veya tamamen çekilebilen 

vadesiz hesaplardır. 

b) Türk lirası olarak acılabilecekleri gibi yabancı para 

cinsinden de actırılabilirler . 

c) Cari hesaplar ad'a veya taşıyana (nama veya hamiline) 

yazılı olabilirler. 

d} Cari hesap sahiplerine faiz. kar payı veya her ne nam 

altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmez. 

e) Cari hesaplar, mevduat sigortası güvencesine sahip 

degildir. Ancak cari hesap sahip1eri, yatırmış oldukları fon-

ların tamamı için bu fonu kabul etmiş kurumun sermaye ve ye-

dek akçeleri (ihtiyatları) ile cari hesaplar karsılıgı aktif

leri üzerinde birinci sırada imtiyazlı alacaklıdırlar. öFK' 

nın cari hesaplara kabul edebilecekleri en cok fon tutarının 

öz kaynakları toplamının on katı ile sınırlandırılması , ay-
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r ı ca dolaylı bir güvence oluşturmaktadır. 

öFK'da açtırılan cari hesaplar, bankalardaki vadesiz 

mevduat hesaplarına büyük benzerlik göstermektedir . öFK, ca

ri hesap altında mevduat toplayabilmektedirler (4). 

3.1.2.1. Cari Hesaplarda Biriken Fonların Kullanımı 

Cari hesaplarda biriken fonların en az% 10'luk kısmı

nın nakit olarak kasada veya ticaret bankalarında, diger %10' 

luk bölümünün de TCMB'nın beli'rleyecegi likit menkul degerle

re yatırılması veya nakit olarak TCMB'da tutulması zorunlu

dur. Sözkonusu oranlar TCMB ' ca degiştirilebilir. Görülüyor ki 

cari hesaplarda biriken fonların% 20'lik bölümü. bu oranlar 

TCMB'ca degistirilmedigi sürece. bir anlamda "bloke" tutul

maktadır. 

Cari hesaplarda toplanan fonların % 20 ' si böylece bir 

anlamda disponibl deger veya rezerv olarak ayrıldıktan sonra 

geriye kalan % 80. ~ kullanım yeri bakımından ikiye bölünmek

tedir. tlk % 50 veya cari hesap fonlarının% 40'ı~ fonların 

bir bölümünün devamlılık gösterebilecegi varsayımından hare

ketle, öFK ' ca. gercek ve tüzel kişilere uzun vadeli olarak 

kullandırılabilir. Geri ka1an kısım . daha acık bir ifade ile 

cari hesap fonlarının% 40'ı da. en çok 12 ay vadeli olarak 

ticari işleri finanse etmek icin yatırılabilir. 

Kullandırılan fonun en az% 80'i vadesinde aynen tahsil 

edilir; en cok % 20'ai ile "kar ve zarara katılma akdi" hü

kümleri uyarınca fonu .kulllanan gerçek veya tüzel kişinin kar 

4 . Akgüc. a.g . e .. s.152. 

\ 
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ve zararına iştirak edilir . Kar ve zarara katilma yatırım ak

dinde öFK'nın kar ve zarardan alacagı pay ve gerekirse alaca

gı teminatlar ayrıca gösterilir. 

Görülüyor ki,öFK'nca cari hesaplarda biriken fonların u

zun süreli yatırımlarda kullanılması, cari hesap sahiplerinin 

güvencesi acısından sakıncalı bulunmuş, söz konusu fonların 

%40'ının bir yıldan daha uzun. diger % 40'ının da en cok 12 

ay vadeli olarak ticari işlerin finansmanı için kullandırıl

ması öngörülmüştür. Ayrıca bu fonların vade sonunda tahsil 

edilmeleri ilke olarak benimsenmiştir. Ancak kullandırılan 

fonun en çok% 20''si, izleyen dönemde. kar-zarara katılma ya

tırım akdi yolu ile. diger bir deyişle fonu kullanan gerçek 

ve tüzel kisinin kar veya zararına iştirak yolu ile degerlen

dirilebilmektedir. 

Cari hesaplarda biriken fonların kullanımında riski da

gıtmak için getirilen bir ilke de. bu hesaplardan bir gerçek 

veya tüzel kişiye kullandırılabilecek fon tutarının TCMB' ·ca 

belirlenmesidir. TCMB. öFK'nın cari hesaplardan bir gerçek ya 

da tüzel kişiye kullandırabilecegi azami fon tutarını öFK'nın 

öz kaynaklarının% lO'u ile sınırlandırmıştır. Cari hesaplar

dan kullandırılabilecek fonun tavanı da. ticaret bankalarının 

bir gercek ya da tüzel kişiye verebilecekleri kredi sınırı i

le benzerlik göstermektedir. 

Cari hesaplarda biriken fonlar. kurumların ihtiyacı o

lan günlük harcamalarını karsılar. Ayrıca personel aylıkları

nın ödenmesinde ve kasa ankesi saglanmasında kullanılır. 
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3.1.3. Katılma Hesapları 

öFK ' nın fon toplamada en önemli aracı olan. bir anlamda 

sistemin temelini oluşturan. kar ve zarara CK/Z) katılma he

saplarının baslıca özellikleri ve bu hesapların ne sekilde 

çalıştıkları şöyle belirtilebilir: 

a) K/Z katılma hesapları. Türk lirası ya da yabancı para 

üzerinden açılabilmektedir. 

Yabancı para yatıran yurt dışında yerleşik kişilerle. 

yurt dışında çalışarak döviz elde eden Türk uyruklu kişilerin 

·Türk lirası ya da döviz olarak açtıracakları K/Z katılma he

saplarından saglayacakları karları dıs ülkelere transfer ede

bilme hakları bulunmaktadır. 

Yabancı para cinsinden açtırılan katılma hesaplarının 

kar ve zarar payı da. hesabın açıldıgı döviz cinsinden öde

nir. 

b) Katılma hesapları. ad'a veya taşıyana (nama veya ha

miline) ait oiabilir. 

c) öFK ile katılma hesabına para yatıran hesap sahipleri 

arasında hukuki ve mali ilişkileri düzenleyen ve esasları 

TCMB'ca belirlenmiş tek tip "Kar ve Zarara Katılma Akdi" o

larak tanımlanan yazılı bir sözleşme imzalanması zorunludur . 

d) Katılma hesaplarının vadeleri 30, 90. 180. 360 gün 

ve daha uzun süreli olabilir. Bu hesaplar. sözkonusu vadele~ 

re göre ..be~ gruba ayrılırlar ve her grup kendi içinde bir 

bütün oluşturur ve ayrı ayrı muhasebeleştirilir ve ayrı ayrı 

işletilirler. TCMB. vade sürelerini yeniden belirleme yetki-
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sine sahip bulunmaktadır . 

e) Katılma hesapları en az 100.000 . -TL (ya da karsılıgı 

yabancı para) ile acılabilir . 

t) Katılma hesaplarından. 30 gün önce haber verilmek 

kaydı ile, her zaman para cekilebilir. ya da hesap tamamen 

kapatılabilir. Vadesinden önce çekilebilecek azami tutar.fo

nun yatırılmış oldugu vade grubunun cekim tarihinde kar gös

termesi durumunda , o güne kadar hesap sahibince yatırılmış 

olan tutar kadar: ilgili vade grubunun zarar göstermesi ha

linde i se "B i r i m Hesap Degeri" kadardır . Daha acık bi r ifade 

ile, vadesinden önce hesabını kapatmak isteyen tas arruf sahi

bine kardan pay ödenmez; zarar o lmuş ise . zarar payı hesabın

dan düşülür . 

g) Vadesi dolduktan sonra 5 is günü içinde kapatılmayan 

hesaplar aynı vade ile yenilenmiş sayılır. Vade bitiminde he

sap sahibinde talep edilecek tutar, vade bitimindeki "Birim 

Hesap Degeri"dir. 

h) Katılma hesaplarının işletilmesinden dogacak tüm gi

derler öFK ' nca karşılanır. 

i) Katılma hesaplarının isletilmesinden dogacak kar ve 

zarardan öFK ' na dlisecek pay% 20 ' den fazla olamaz. öFK'nca 

belirlenen bu oranın.% 20'lik marj içinde kalması sartı ile 

degiştirilmesi. TCMB'nın iznine tabidir. 

j) öFK. K/Z katılma hesapları icin her yıl Haziran ve A

ralık ayı sonları itibariyle yılda iki kez hesap durumu çıka

rıp kamuya açıklamak zorundadır. öFK. ayrıca Mart. Haziran. 

' 
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Ey l ü l. Aralık ayı sonları itibariyle her vade grubuna ait he

sap durumlarını en gec 15 gün icinde TCMB'na bildirmekle yü

küınlüdür. 

k) öFK'ndan bu hesaplar dışında alacaklı olanların. söz 

konusu K/Z katılma hesapları üzerinde herhangi bir talep hak

kı yoktur. 

1) Bu hesaplarda biriken fonlar. tasarruf mevduatı si

gorta fonu kapsamı dışındadır. 

K/Z katılma hesabı sa~ibine faiz veya önceden belirlen

mis sabit bir gelir ödenmemekte . ana paranın aynen geri öde

necegi garantisi de verilmemektedir. Hesap sahibinin talep 

hakkı ve öFK ' nca ödeme yüküınlülügü "Bi rim Hesap Degeri" tuta

rından ibarettir . Birim Hesap Degerini hesaplamak oldukça 

karmaşık ve tartışmalara acık bir konudur . 

3.1 . 3 . 1.Katılma Hesaplarında Biriken Fonların Kullanımı 

Katılma hesaplarında biriken fonların kullanılması icin 

de, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıgı•nın. özel 

Finans Kurumları kurulması h~kkında 83/7506 sayılı kararname

deki karara ilişkin tebliginde, bazı şartlar. şekiller ve sı

nırlamalar öngörülmüştür. 

Kullanıma ilişkin kısıtlamalar: 

a) TCMB'de blokaj: Anılan tebligde, önce katılma hesap

larında birikmiş fonların belli bir oranının Merkez Bankasın

ca bloke edilmesi şartı getirilmiştir. Ancak cari hesaplarda 

biriken fonların TCMB'ce degiştirilmedikce % lO'unun bloke e

dilmesi öngörüldügü halde. katılma hesaplarında bloke edile-
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c ek miktarın, cari hesaplar icin belirlenmiş oranının TCMB' 

de, katılma hesaplarından nakit veya TCMB 1 ca kabul edilecek 

likit menkul deger cinsinden yapılacak blokaj oranını % ı o

larak belirlemiştir. 

b) Döviz saglayıcı faaliyetlerde kullanım: öFK. ikinci 

faaliyet yılından itibaren katılma hesaplarında biriken fon

ların, yıllık ortalama olarak en az% 25'ini döviz saglayıcı 

faaliyetlere ayır~ak (tahsis etmek) zorundadır. Böylece öFK' 

na ikinci faaliyet yılından itibaren döviz saglayıcı faali

yetlere fon ayrılması zorunlulugu getirilmiştir . 

c) Bir gercek ya da tüzel kişiye kullandırılacak fon ta

vanı: Teblig. katılma hesaplarında her bir vade grubunda top

lanan fonlardan tek bir gercek veya tüzel kişiye kullandırı- ' 

labilecek azami miktarı TCMB ' ce belirlenecegini öngörmüştür . 

Ancak TCMB . konuya ilişkin teblig ile, katılma hesaplarından 

kullanıma ilişkin bireysel bir sınırlama getirmemiştir. öFK, 

herhangi bir yasal · sınıra tabi olmadan. katılma hesaplarında 

bir gercek ya da tüzel kişiye fon kullandırabilir. 

Katılma hesaplarında biriken fonların öteki kullandırma 

şekilleri: Blokaj dışında fonlar. gerçek ya da tüzel kişilere 

su şekillerde kullandırılabilir: 

üretim destegi saglama: Bu faaliyet. işletmeleri icin 

taşınmaz mal. ham ve yarı işlenmiş maddeler ile makine-arac, 

gerec. donatım saglanması amacıyla öFK'na başvuranlara öFK'

nın gerekli madde. makine-donatım ve taşınmaz malları Ucüncü 

kisilerden pesin alıp vadeli satması seklinde olur. 

\ 
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öFK' n ı n satın alma ve satma akdini. sözleşme serbestisi 

içinde, aynı anda tamamlaması şarttır (5). 

Kar ve zarara katılma yönetimi ile fon kullandırma: Teb

lige göre, "kar ve zarara katılma yöntemi" ile fon kullandır

mak icin, öFK'nın, fonu kullanacak gerçek ve tilzel kişilerle 

"kar ve zarara katılma yatırım akdi" imzalaması gerekmekte

dir. öFK, katılma hesabı aracılıgı ile. fon topladıgı kişiler

le "kar ve zarara katılma akdi" imzalarken, fon kullandırdıgı 

kişilerle de "kar ve zarara katılma yatırım akdi" imzalamak

tadır. 

Kira akdi (Leasing): Teblige göre, kira akdi . mal ve 

hizmet üretiminde kullanılacak techizatın, mülkiyet öFK'nda 

kalmak şartıyla sözleşme serbestisi içinde işletmelere kiraya 

vermesidir. Katılma hesaplarında biriken fonların kullanıla

bilecegi diger bir alan finansal kiralama (leasing) olmakta

dır. 

Mal karsılıgı olan vesaikin alım satımı yoluyla fon kul

landırma: Katılma hesaplarında biriken fonların kullanılma

sında diger bir yol da, vesaikin alım satımı yoluyla fon k~l

landırmadır. Yalnız bu vesaikin mal karşılıgı olması şarttır. 

Bu tür fon kullanqırma. dış ticaret rejimi ile izin verilen 

hususlar icin söz konusu olmaktadır. 

öFK ile fon kullanan arasında, mal karsılıgı olan vesai

kin öFK'ca peşin satın alınması ve vadeli olarak fon kullana

na daha yUksek bir fiyattan satılmasını dlizenleyen bir akit 

5. Geniş bilgi icin bkz. Akgüc, a.g.e., s.157. 
' 



-45-

imza l anar ak işlem sonuçlandırılmalıdır. 

öFK'nın sunabilecegi hizmetlerde kullanım: Teblig. öFK' 

na asagıdaki faaliyetlerde bulunabilme yetkisini vermiştir: 

a) Kasa kiraya vermek. 

b) Havale ve transfer isleri yapmak, 

c) Fizibilite etüdleri hazırlamak. 

d) TCMB'ca uygun görülecek iş ve hizmetler. 

Teblig ayrıca öFK'nın Merkez Bankası aracılıgı ile Hazi

ne ve Dış Ticaret Müstesarlıgı'ndan özel izin almaları şar

tıyla asagıdaki s u faaliyetlerde de bulunabileceklerini ön

görmüştür : 

a) Teminat mektubu vermek , 

b) Teb lig ile düzenlenmiş hususlar dışındaki şartlarla 

ortakl ık kurmak . 

c) Ticari amaçla mülk alım-satımında bulunmak. 

d) Katılma hesaplarında biriken fonlarla tarımsal en

düstri alanında işletmeler kurmak ve calıstınnak. 

e) özel projelerin finansmanı icin ve yalnızca işe ay

rılmak üzere müstakil hesaplarda fon toplamak. 

Bu faaliyetlere ilişkin esas ve şartlar. izin verilirken 

Hazine ve Dıs Ticaret Müstesarlıgı'nca ayrıca belirlenmekte

dir. 

3.2. ULKEM!ZDE FA!ZS!Z BANKACILIK KURULUSLARI 

tslam bankacı'lıgı seklinde ülkemizde faaliyette bulunan 

özel finans kurumları, 1985'ten itibaren Al Baraka Türk özel 

Finans Kurumu A.S. ve Faisal Finans Kurumu A.Ş. olarak iki 

\ 
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t ane idi. 1989'da Kuveyt Evkaf Finans Kurumu A.S. kurulmuş

tur. Bu üc özel finans kurumunun merkezi tstanbul'dur. 1991' 

de Merkezi Ankara 'olan Anadolu Finans Kurumu A.S. kurulmuş

tur. !lk Uc finans kurumu merkez dısına cıkıp diger sehir

lerde şubeler açarak calısma alanlarını geniŞletmislerdir.Di

ger kurum ise henüz merkezde faaliyet göstermektedir. Simdi 

bunları sırası ile tanıyalım: 

3.2.1. Al Baraka TUrk özel Finans Kurumu A.S. 

Al Baraka Türk özel Finans Kurumu A.S. 16.12.1983 gün ve 

83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın tesbit ettigi esas

lar dairesinde 1984'te kurulmustur. Gerekli hazırlıklarını 

tamamlayan Al Baraka Türk. TCMB'nın 21 Ocak 1985 gün ve 10912 

sayılı yazısıyla "faaliyet izni"ni almıs bulunmaktadır. Genel 

Müdürlük ve merkez şube Büyükdere Cad. No:78 Mecidiyeköy-!S

TANBUL adresindeki kendi binasında bulunmaktadır. Al Baraka 

Türk'ün halen merkez Şube dışında Ankara. lzmir. Bursa, Kara

köy(tst.). Konya. Kayseri. Adana. Gaziantep ve Samsun olmak 

üzere 9 şubesi bulunmaktadır. 

Al Baraka Türk'ün tamamı ödenmis 5 milyar TL'lık kuruluş 

sermayesi. 1987 yılı basında 10 Milyar TL'ye. Mart 1990'da 15 

milyar TL'ye yükseltilmiş olup, % 80'i yurtdısından ve yaban

cı döviz olarak saglanmıstır. 30 Haziran· 1988'de "halka acık 

şirket" statüsü kazanan Al Baraka Türk halen 215 ortaga sa

hiptir. Al Baraka Türk' ün kayıtlı sermayesi Kasım 1990'da 50 

milyar TL'ye yükseltilmistir. ödenmiş sermaye Mart 199l'de 30 

milyar, Mart 1992'de 50 milyar TL'ye yükseltilmiştir. Halen' 
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50 milyar TL olan kayıtlı sermaye 1992 içinde 150 milyar TL' 

ye yükseltilecektir (6). 

Al Baraka Türk A.S. sermayesinin ortaklar arasında daqı
lımı söyledir: 

ORTAKLAR 

!slamic Development Bank 

Diger Yabancı Ortaklar(x) 

Diger Türk Ortaklar(x) 

TOPLAM 

TABL0:2 

S.PayıCBin TL) 

3.900.000 

20.030.000 

6.070.000 

30.000.000 

(x) % lO'dan fazla paya sahip ortak bulunmamaktadır. 
Kaynak: Al Baraka Türk A.S. 1991 Faaliyet Raporu 

Pay(%) 

13 

67 

20 

100 

Al Baraka Türk Temmuz 1991'de cıkardıgı tanıtım broşü-

ründe amaçlarını söyle sıralamaktadır . 

1. Adalet ve yardımseverlik kaidelerine uygun olarak ce

miyetin refahına yönelik. karsılıklı isbirligine dayalı eko-

nomik ve mali sistemi temin etmek, 

2 . Her türlü ;zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmet-

lerin finansmanı amacıyla. kurum sermayesine ek olarak yeter-

li fonların cezbedilmesi ve yatırımcıların faizsiz esas üze-

rinden katılmalarını te.şvik, 

3. !lmi ve teknik bilgi ve know-how toplamak, 

4. Sermaye sıkıntısı ceken yatırımcılara ve tüccarlara 

finansman temin etmek. 

6. Al Baraka TUrk A.S. 1991 Faaliyet Raporu. s.3. 

\ 
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5. İstismara yol açmamak suretiyle, her türlü ticaret 

yapmak. 

6. Belirli sınırlar icinde borc vermek. 

7. Yurt icinde ve yurt dışında yatırımı arı ve portföy

leri yönetmek, miras idare etmek ve yed-i emin ve vekil ola

rak hareket etmek. 

8. Her türlü proje icin yatırım ve ekonomik fizibilite 

etüdleri hazırlamak, her türlü müşavirlik hizmeti saglamak. 

Al Baraka grubuna baglı kuruluşlar şunlardır: 

1 . Al Baraka Investment Development Company (S.Arabia} 

2 . Al Baraka Investment Company (!ngiltere) 

3. Al Baraka International Bank Ltd. (İngi ltere} 

4. Al Baraka Islamic Investment Bank-Bahrain (Bahreyn) 

5. Beit-Et-Tamweel AlSaudi Al-Tunisi(B .E.S.T.Bank(Tunus) 

6. Al Baraka Bank-Sudan (Sudan} 

7. Al Baraka Türk özel Finans Kurumu A.Ş. (Türkiye} 

8. Banque A 1 Baraka Mauri tani enne . Isı ami.que CMori tanya > 

9. Al Baraka Bank Bangladesh Ltd. (Bangladeş) 

10. Al Baraka Bancorp. (Chicago} Inc . CA.B.D.) 

11. Al Baraka Bancorp. (California} CA.B.D.) 

12. Al Baraka Bancorp . CTexas) CA.B .D.) 

13. Altawfeek Co . For Investment Funds CBahreyn) 

14. Alameen Securities Company <Bahreyn) 

15. Al Baraka Bank Ltd. South Africa (G.Afrika Cum.) 

16. Islamic Research Center (Ördün) 

Al Baraka grubu yan kuruluşları da şunlardır: 1) Jordan 
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I s l ami c Bank CUrdün). 2) Egyptian-Saudi Finance Bank (Mısır). 

3) Islamic Finance House (Universal Holding) S.A. {Luxemburg) 

4) Arabian Thai Int'l Company Limited CTayland) 'dir (7). 

3.2.2. Faisal Finans Kurumu A.S. 

Bu kurum da faaliyet iznini TCMB'den 23 Ocak 1985'de al-

mıstır. ödenmiş sermayesi 199l'de 65 milyar TL'ye yükseltil-

mis olan kurumun başlıca ortakları ve ortakların payları şöy-

ledir : 

TABL0:3 

ORTAKLAR P . TutarıCMilyon TLl 

Dar Al-Maal Al- tslami TrustCBhamas) 33 . 150 

Faisal ISlamic Bank of Egypt {Kahire) 16.250 

94 Türk Ortak 6 . 279 

Faisal Islamic Bank of Sudan CHartum) 5.200 

Massraf Faisal al-!slami of Bahreyn(Manama) 3.250 

Prens Muhammed AL-Faisal Al-Saud 871 

T O P L A M 6~.000 

Pay(%) 

51.00 

25.00 

9 . 66 

8.00 

5.00 

1.34 

100.00 

Kaynak:Faisal Finans Kurumu A.S. 1991 Faaliyet Raporu. s.6. 

Faisal Finans Kurumu A.S. de, Al Baraka Türk gibi. büY,ük 

bir holdingin Türkiye'ye uzantısıdır. Faisal Finans Kurumunun 

baglı oldugu holding; kurumun% 5l'ne sahip olan Dar al-Maal 

Al-!slami CDM!) 'dir. DM!. dört ana sektörde 12 ülkeye yaygın 

22 firmayı bünyesinde bulundurmakta olup. taahhüt edilmiş 

sermaye tutarı 1 Milyar $'dır. DM! bünyesinde dört ana sek-

7. Al Baraka TUrk A.S. 1991 Faaliyet Raporu. ss.23-24. 
\ 
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t öre ayrılmış olarak faaliyette bulunan kuruluşlar şunlardır: 

Bankacılık grubu: Faisal Finans Kurumu'nun da yer aldıgı 

grupta bulunan bazı kuruluşlar Mısır. Sudan. Bahreyn. Gine. 

Nijer. Senegal. !ngiltere. Bahama'da faaliyet göstermektedir

ler. Yatırım grubunun faaliyette bulundugu ülkeler Bahreyn. 

BAE. Sudan. Nijer. Senegal ve tngiltere'dir. Sigorta (!slami 

tekafül) grubuna dahil olanlar Bahreyn. Sudan Lüksemburg. Al

manya. Bahama. Katar. BAE'de bulunmaktadır. Ticaret grubunda 

ticaretle ilgili · kuruluşlar; lsvicre. Lihtenştayn. Bahama . 

Bahreyn ' de faaliyette bulunmaktadır. 

Türkiye'deki öze l Finans Kurumları içinde mali yapısı ve 

faaliyetleri bakımından ikinci durumda olan bu kurum Cidde ve 

Frankfurt'taki temsilcilik leri yanında merkez ve 9 şube ile 

birlikte faaliyetini yürütmektedir. 

3.2.3. Kuveyt Tilrk Evkaf Finans Kurumu A.S. 

21.9.1988 gün ve 88/13357 sayılı Kararname ile kurulmuş

tur. Genel Müdürlüqü ve merkez şubesi. Büyükdere Cad . 97 Me

cidiyeköy-!STANBUL adresinde bulunmaktadır. 

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'nun en büyük ortagı olan 

Kuveyt Finans Kurumu 1978'de faizsiz bankacılık alanında faa

liyete geçmiştir. Sermayesinin % 49'u Kuveyt devletine ait o

lan Kuveyt Finans Kurumu bugün. topladıgı 7 trilyon TL'lık 

faizsiz fon ve sunduqu cagdaş bankacılık hizmetleriyle faiz

siz finans kurulusları arasında dünyada ilk sıralarda yer al

maktadır. 

\ 
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Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.S . 'nin sermayesi 1992 . 

yılında 100 milyar TL'ye yükseltilmiş olup. ortakları ve bun

ların payları Tablo:4'te gösterilmiştir : 

TABL0:4 

O R T ·A K L A R SERMAYECMilyon TL> 

Kuveyt Finans Kurumu 

Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu 

!slam Kalkınma Bankası 

Vakıflar Genel Müdürlügü 

Türkiye Diyanet Vakfı 

Diger 

T O P L A M 

50.000 

9.000 

9 . 000 

30.000 

1.000 

1.000 

100.000 

PAY(%) 

50 

9 

9 

30 

1 

1 

100 

Kaynak: Kuveyt Türk Finans Kurumu A.Ş. 1991 Faaliyet Raporu. 

Kuveyt Türk A.S. merkez ile birlikte dört adet şubede 

faaliyet göstermektedir. Sube sayısının az olmasına. ragmen 

!stanbul'da yogun hizmet vermekte ve karlılıgı diger finans 

kurumlarına göre daha yüksektir. 

3.2.4. Anadolu Finans Kurumu A.S. 

Anadolu Finans Kurumu Bakanlar Kurulu'nun 4.3.1991 tari

hindeki 91/1588 sayılı kararı ile kuruluş iznini almış ve bu 

kararın 20866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlik

te 6.11.199l'de resmen bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. 

Kurumun tamamı ödenmis sermayesi 30 milyar TL olup. TUr-

\ 



kiye'nin ilk % 100 yerli sermayeli faizsiz finans ku~umudur. 

Merkez sube ile birlikte dört şubede hizmet vermektedir. 

100 ortaklı bir anonim şirketi halinde kurulan bu öFK'-

nun sermayeden büyük paylara sahip ortakları sunldrdır: 

l) Hasan Hüseyin Gürdogan 
2) Hasan Hüseyin özbek 
3) Mustafa Boydak 
4) Mehmet Mıhçı 
5) Saadettin Erkan 

3.3. öZEL .FlNANS KURUMLARININ YöNETlM YAPISI 

öFK'nın kurulmasına yasal imkan saglayan Bakanlar Kuru-

lu kararnamesiyle bu kuruluşların organları. faaliyetleri ve 

tasfiyelerine ilişkin esaslar ve usuller TCMB'nin görüsü alı-

narak Basbakanlıkca düzenlenir. Düzenleme dısı kalan husus-

larda Türk Ticaret Kanunu CT.T.K.) ve ilgili diger kanun hü-

kümleri uygulanır hükmü getirilmiştir. Buna göre, organizas-

Y.on konusunda da özel düzenleme getirilmeyen hallerde öFK 

hakkında anonim şirketlere ilişkin genel hükümlerin uygulan-

ması gerekmektedir. 

Yapılan düzenlemelerde özel finans kurumlarının organla

rı. genel kurul, yönetim kurulu (ldare Meclisi) ve denetleme 

kurulu olarak belirlenmiş ve ayrıca genel mUdUrün durumuna da 

deginilmistir. 

3.3.1. Genel Kurul 

Hazine ve Dıs Ticaret Müstesarlıgı'nın sözü edilen teb-

liginde genel kurul düzenlenmemis . ancak genel kuruldaki oy 

hakkı ve oya katılmaya ilişkin hükümler getirilmiştir . öFK 
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hakk ı nda T.T . K.nın anonim şirketlerin genel kurullarına iliş

kin hükümleri geçerli bulunmaktadır . 

Teblige göre, her yıl 1 milyon TL.lık pay. genel kurulda 

bir oy hakkı vermektedir. ı milyon TL'den az pay sahibi or

taklar, paylarını birleştirerek ve ortaklardan birine vekalet 

vermek kaydıyla oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadır. 

!dare meclisi başkan ve üyeleri ile birinci derecede im

za yetkisine sahip olanlar vekil olarak oy kullanamazlar. 

Tebligde. vekaleten oy kullanmaları yasaklanmış kişile

rin vekil olarak k~llanabilecekleri oya da bir tavan getiril

miştir. Bunların vekil olarak kullanacakları oy sayısı ile 

kendi oyları toplamı, sermayenin onda birini asmamaktadır. 

Teblig, sözkonusu kısıtlamalarla, oyların asaleten ve vekale

ten tek elde veya belli bir kac elde toplanmasını önlemege 

calısmıstır. 

3.3.2. Yönetim Kurulu (!dare Meclisi) 

Yönetim Kurulu genel kurulca seçilmiş 7 kişiden oluşmak 

tadır. Uyeler aralarından birini başkan olarak seçerler. 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Teblig,öFK' 

nda idare meclisine seçilecek kişilerde, banka idare mecli

sinden farklı olarak, belirli nitelikler öngörmemistir. 

Yönetim kurulu karar defterinin TTK'nın defterlere iliş

kin hükümlerine uygun olarak tutulması gerekir. Ancak teblig, 

yabancı ortakların olabilecegini de dikkate alarak. defterle

rin. ayrıca. hukuki belge niteliqi taşımaksızın ikinci nüsha 

olarak yabancı dille de tutulmasına imkan tanımıştır. 

\ 
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3.3.3. Denetleme Kurulu 

öFK'nın denetleme kurulları genel kurulca secilen üc 

üyeden oluşmaktadır. Denetleme kuruluna mali. iktisadi, huku

ki alanlarda ve muhasebe konusunda bilgi ve deneyim sahibi o

lan gercek ve tüzel kişiler seçilebilmektedir. 

öFK'da tüzel kişilerin de denetci seçilebilmeleri 

dikkati çekmekte. Türk Ticaret Kanunu düzenlenmesinden fark-

lılık göstermektedir. TTK, anonim şirketlerde denetleme ku-

rulunu oluşturan kişilerin "gercek kisi" olması zorunlulugu-

nu getirmiştir. Adı gecen kanun tüzel kişilerin denetci se-

cilmesine engel olacak niteliktedir CTTK . m.347 ) . Teblig. öFK 

nın denetleme kurullarına tüzel kişilerin de secilebilece-

gini öngörmekte. yerli ve yabancı bagımsız denetim kuruluşla-

rının . sözkonusu kurumların denetim kurullarına girmesine a-
' 

cık bir kapı bıra~maktadır. Teblig ayrıca, denetleme kurulu 

üyelerinin ikisinin Türk uyrugunda· olma şartını da getirmek-

tedir. 

Denetleme kurulu üyeleri TTK'nin kendilerine yükledigi 

görevleri yapacaklar, yasalara. kurum'un esas sözleşmesine 

aykırı durumları belgelere dayanarak, genel kurula, Hazine ve 

Dış Ticaret Müstesarlıgı'na ve TCMB'na bildireceklerdir. 

3 . 3.4. Genel MUdUr 

Bu tür kurumların yürütmeye ilişkin faaliyetleri !dare 

Meclisince atanan bir genel müdür tarafından yürütülmektedir. 

Genel müdür, alınan kararların yürütülmesinde idare meclisine 

karşı sorumlu bulunmaktadır. 
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Genel müdür. idare meclisinin dogal üyesi olarak toplan

tılara katılmakta . ancak oy kullanamamaktadır . Teblig. burada 

da banka genel müdürleri ile öFK'nın genel müdürleri arasında 

bir paralellik kurmuştur. Ancak banka genel müdürü olarak a-

tanabilmek icin belirli dallarda yüksek ögrenim görme, en az 

cın yıllık deneyim sahibi olma gibi nitelikler arandıgı halde 

öFK'nda genel müdürlüge atanacak kişiler için bu tür nitelik~ 

ler aranmamaktadır. 

öFK'nın yabancı ortaklı kurumlar olabilecegi dikkate 

alınarak, genel müdürün veya yardımcılarından en az birinin 

Türkiye'de yerleşi~ veya T.C. uyruqunda olması zorunlulugu 

getir i lmistir. 

28. Akgüc, a.g.e. s.150. 
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O ö R D O N C U B ö L O M 

öZEL FlNANS KURUMLARININ GENEL EKONOMlK FONKSlYONLARI 

4.1. VADESIZ TASARRUFLAR (CARI HESAPLAR) 

Tasarruf, gelirin harcanmayan bölümüdür. Fertler ve tü

zel kisiler tasarrufu deqisik sebeplerle yaparlar. Bu sebep

ler yatırım yapmak, spekülatif sebeple bekletmek ve mevduat 

olarak degerlendirmektir. 

özel Finans Kurumlarının topladıgı tasarruflar ya vade

siz veya vadeli olarak hesaplara intikal ettirilmektedir. Va

desiz tasarruflar bu kurumlarda "Cari Heso.plo.r" adı altında 

toplanmaktadır. Yani vadesiz tasarruf hesabı adı ile bir he

sap yoktur. 

Türkiye'de faaliyette bulunan öFK'ların 1985'ten 1991 

sonuna kadar topladıkları fon· miktarı. mevcut ticaret banka

ları ile kıyaslandıgında cok önemli bir artış göstermişler

dir. örneqin. 1988'den 1991 sonuna kadar gecen süre icinde 

banka mevduatları 25.7 trilyon liradan 104.7 trilyona yükse

lerek% 307'lik bir artış saglarken, aynı dönemde üc öFK'nın 

(Anadolu Finans Kurumu 1991 sonunda faaliyete geçmiştir.) 

mevduatlarındaki (toplanan fonlar) artış 327 milyar liradan 

2.7 trilyona yükselerek% 732'lik bir artış kaydetmişlerdir. 

' 
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Aşagıd9ki tabloda görüldügü gibi bu ile öFK'nın cari he-

saplarda topladıkl~rı 'fonlar 1985'te 4.416.000.000.- lira i

ken 1991 sonunda 160.024.000.000.- lira olmuştur. Artış yüz

desi % 3525'tir. 

TABLO:~ 

CARt HESAPLARDA TOPLANAN FONLARCMilyon TL) 

Al Baraka TUrk Fa isal Finans Kuveyt TUrk 
YILLAR TL DöVtZ TL DöVlZ TL OöVIZ 

1985 990 1.012 1.952 462 

1986 813 1 . 190 1.631 856 

1987 1.332 879 3.463 2.95e 

1988 8.556 2.934 7 . 567 3.051 

1989 10.290 5.349 18 .144 6 . 179 6 . 399 1.840 

1990 15.229 8.008 29.075 10 . 393 9.264 3 . 282 

1991 42 . 446 27 . 732 33.585 22 . 153 17.570 16 . 538 

Kaynak: Adı gecen öFK'ların faaliyet raporları. 

4.2. VAOELl TASARRUFLAR (KATILMA HESAPLARI) 

öFK vadeli tasarrufları Katılma Hesapları adı altında 

kabul etmektedirler. Katılma hesapları öFK'nin baslıca kay-

naklarını oluştururlar . 

Katılma hesaplarının açılmasında iki taraf vardır: Biri 

hesap sahibi, digeri de öFK'dır. Aralarında bir K/Z katılma 

sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme bir sermaye-emek ortaklıgı-

dır. Bir taraf sermayesini, diger taraf emegini ortaya koy

maktadır. Elde edilecek kar taraflar arasında önceden belir-

lenmis oranlar içinde bölüşülür. Bugünkü uygulamada hesap sa-
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hipleri elde edilen karın% 80'ini. öFK % 20'sini almaktadır-

lar. öFK katılma hesaplarında toplanan fonları prodüktif 

bir şekilde degerlendirmeye çalışır. Bu genel bir K/Z ortak

Iıgı sözleşmesidir. Türkiye'deki uygulamada . hesap sahipleri. 

bir aylı,küc aylık.altı aylık, bir yıllık ve daha.uzun süreli 

(bes yıla kadar) katılma hesabı actırabilirler. 

Hesap sahipleri istedikleri zaman 30 gün: önceden haber 

vermek ve karından vazgeçmek şartıyla, vadesi dolmadan para-

larını çekebilirler. 

öFK bazı büyük projeler ve belirli ticari işlemler icin 

süreleri belirli, K/ Z ortaklıgı sözleşmesiyle kaynak toplaya-

bilirler. K/Z bölüşme oranları önceden belirlenir . Ancak bu-

nun için önceden Merkez Bankasından izin alınması gerekir. 

öFK'nda böyle bir uygulama yapılmıştır.Kurumların katılma he-

saplarında kar payı % 20 oldugu halde, leasing ve özel yatı-

rım havuzlarında% lO'dur (1). 

öFK katılma besaplarına yurt içinden ve yurtdısından 

da fon kabul ederler . Yurt icinden Türk lirası ve döviz cin-

sinden olabildigi gibi yurt dışından gelen fonlar döviz cin-

sindendir. 

öFK'nın vadesiz ve vadeli tasarruflar olarak topla-

dıkları fonlar ·Tablo:6'da gösterilmiştir. 

1. Nazif Gürdogan, özel Finans Kurumları. Marmara Univ.' 
Yayınları. !stanbul 1988, s . 168. 
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TABL0:6 

TOPLANAN FONLAR (Milyon TL) 

YIL BANKA MEVDUATLARI(!) öFK FONLARICII) %CII/Ix100) 

1985 7 . 998 . 900 28.893 0 . 36 

1986 11.533 . 800 75.823 0 . 66 

1987 16.440.800 158.688 0 . 96 

1988 25.238.900 327.033 1.30 

1989 40.926.000 688.000 1.68 

1990 59.928.000 1.312 .751 2.19 

1991 104.659.900 2.719.875 2.60 

Ko.ynak: Bankalarımız 1991. Bankalar Birligi Yayınları ve öFK 
Faaliyet Raporları 

özel finans kurumlarının 1985 yılı ile 1991 yılı arasın-

daki katılma hesapları artış oranı % 10358'dir. Yani. bu iki 

yıl arasında 104 kat mevduat artısı olmustur. Bu rakam, öFK' 

nın Türkiye'de gördügü ilgiyi göstermesi bakımından cok önem-

lidir. 

1991 yılı sonuna kadar öFK'nda katılma hesaplarına top-

lanan fon miktarı yıllara ve kurumlara göre Tablo:7'de veril-

miştir. 
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TABLO:? 

KATILMA HESAPLARINA TOPLANAN FONLAR (Milyon TL> 

Al Baraka TUrk Fa.isal Finans Kuveyt TUrk 
YILLAR TL OöVtZ TL OöVtZ TL OöVtZ 

1985 6.829 3.742 2.972 10.934 

1986 18.725 9.511 12 . 233 31.015 

1987 39.081 28.769 26 . 794 57.849 

1988 60.872 79.903 60.295 103.856 

1989 153.604 104.247 153.227 136.387 57.915 19.844 

1990 322.287 297.260 177.534 185.280 72.355 68 . 024 

1991 476.009 902 . 516 304.336 507.428 129.225 240.337 

Kaynak : Adı gecen öFK Faaliyet Raporları 

4.3. EMEK-SERMAYE ORTAKLIGI CMUDARABA) 

Mudaraba kelimesi sözlükte, toprakla ugrasmak anlamına 

gelmektedir. Ancak tslami terminolojide, ticari yolculukların 

sorumlulugunu üstlenmek anlamına gelen arapca "Darab Fi-al- , 

Ard" kelimesinden :türetilmistir. Teknik acıdan mudaraba. elde 

edilen karın. karsılıklı olarak anlaşmaya varılan bir oranda 

dagıtılması şartıyla. bir ortagın digerine . bir ticari işlemi 

yürütebilmesi icin nakit olarak sermaye sagladıgı, iki ortak 

arasındaki bir anlasmadır (2). 

Mudaraba emek-sermaye ortaklıgıdır . Bu ortaklıkta serma-

ye sahibine rab-al-mal, emeqini sunana mudarib adı verilir. 

Mudaraba bir sözleşme ile olur. Sermayedarın sermayesini iş-

2. Mahmut Danacı. tsl!mi Finans Teknikleri. tst.1991.s.40. 

\ 
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. !eten durumunda olan mudarib, bir nevi ecir (emegini kirala-

yan. işçi) gibidir. Bir çok çagdaş şirketler mudaraba esası-

na göre kurulmuşlardır. 

Bu ortaklık sonunda elde edilecek kara her iki taraf da 

ortaktır. Mudaraba ortaklıgının sartları şunlardır: 

a) Sermayenin geçerli bir para olması. 

b) Akid zamanında sermayenin çalışana belli olarak tes-

lim edilmesi. 

c) Karın oranlı olarak tesbit edilmesi. 

Bu şartlarla mudaraba akdi olustugunda sermaye emek sa-

bine bir emanet olarak teslim edilir. Kendisi de vekil vasfı-

nı kazanır. Herhangi bir sebeple mudaraba akdi bozulursa. ka-

rın hepsini sermayedar alır. fakat mudaribin emeginin karşı-

lıgı olan ücret ise ödenir. 

Herhangi bir 'kayda bagıanmayan mudaraba sözleşmesinde e-

mek sahibi her türlü ticari işlemleri yapabilir. Bunun yanın-

da, sermayedar izin vermedikçe, sermayeyi bir başkasına yeni 

bir mudaraba sözleşmesi ile· devredemez. ödüne veremez. borç-

!anamaz. bagışlayamaz. Sermaye, is sırasında bir azalmaya 

ugrarsa. ise emegi ile katılan onu tazmin etmez. Ortaya cıkan 

zarar sadece sermaye sahibine aittir. Mudaribin zarara ortak 

olması da şart koşulamaz (3) . 

öFK fon toplarken emek sahibi, fon kullandırırken serma-

ye sahibidir. öFK belirli bir fonu belirli bir iş için önce

den belirlenmiş bir süreyle emegini ortaya koyana verir, ya 

3. Ahmet Debbaoglu. tslam ?ktieadına Girie. Dergah Yay. 
lstanbul 1979. s.324. 
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da katılma hesabı olarak alır. Sermaye verildiginde calışma 

konusu ve özellikleri ve calışma şartları tesbit edilir. Ser

maye koymayan taraf işlemin bütün sorumlulugunu yüklenir. Bu

na karsılık elde edilecek kardan belirli bir oranda pay alır. 

Zarar ortaya cıkarsa, öFK koydugu sermayeden kaybeder . 

Mudaraba yoluyla saglanan finansmanda isi yüklenen kişi 

ya da isletme bütünü ile serbesttir. Bu yüzden fon kullandır

mada eqer firma ya da kişi isi icin gerekli tecrübeye sahip 

degilse, kaybetme sansı büyüktür.Ayrıca işin gidişini takip 

oldukça güçtür. Bu yüzden finansman saqlamada bu yöntem büyük 

bir agırlık taşımaz. Cünkü ortaya çıkacak zararın bütünü ile 

öFK tarafından karşılanması, bunu finansmanda az başvurulur 

bir yöntem kılmaktadır. Ancak mudarabanın küçük ölçekli. be

lirli bir uzmanlık isteyen alanlarda uygulanması yaygınlaştı

rılabilir (4). 

Mudarabanın temel özellikleri: · 

a) Sermaye sahibi olan kisi ile emegini bilgi ve tecrü

besini ortaya koyan kişinin kara ortak olmaları; 

b) Tarafların kar miktarının belirli (maktu) olmaması, 

karın taraflar arasında önceden belirlenmiş bir oranda bö

lünmesi. 

c) Zararın tamamen sermayedara ait olması , 

d) Sermayenin emegini koyan tarafından yönetilmesi. 

e) Se.rmayedarın ise sadece denetim yetkisine sahip olma

sıdır. 

4. Gürdogan. a.g.e .. s.170. 

' 
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Mudarabada sermayedarın kar miktarı önceden kesin ve be-

lirli olmadıgı gibi zarar da tamamen sermayedara ait oldugun

dan bu işlemde sermayedar <öFK)faaliyetin karlılıgını.kaynak-

!arın kullanımını daha yakından izlemek durumundadır (5). 

Ulkemizde calısan öFK'nın faaliyetlerindeki Mudaraba u-

sulünde tarafları şöyle tanıtabiliriz: 

a) Rab-al-Mal : Fon sahipleridir . Katılma hesapları ile 

öFK'na fon yatıran gercek ya da tüzel kişilerdir. yani vade-

li tasarruflarını degerlendiren mudilerdir. 

b) Birinci Mudarib : özel Finans Kurumlarıdır. Bunlar 

halktan fonları mudarib sıfatıyla toplarlar. aracılık yapar

lar. öFK ikinci mudarib akdinde ise sermayedar (Rab-al-Mal) 

durumundadır. 

c) lkinci Mudarib: öFK' nda fon kullanan gercek ve tüzel 

kişilerdir. Yani müteşebbistir. 

Bu açıklamaya nazaran öFK kendi sermaye ve karları ile 

sadece· sermayedar olarak da fon kullandırabilir. Bu durumda 

aracı degildir. 

4 .. 4. URETIM VE TUKETlM DESTEGl (MURABAHA) 

!slam hukukurida mesru satış usullerinden biridir. Mura-

baha. bir malın kendisine malolus fiyatını alıcıya söylemek 

sartıy.la muayyen bir kar karsılıgında onu satmaktır (6). Mu

rabaha kelimesi de arapcadır ve klasik !slam hukuku kitapla-

5. Akgüc. a.g.e .. s.141. 
6. Osman Sekerci. lalam Sirketler Hukuku :Emek-Sermaye 

Sirketi. Doktora Tezi. !stanbul 1981. s.299. 

\ 
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rında müstakil bir terim olarak yer almış degildir. Bu sebep

le bir hukuki müesseseyi ifade etmez. Ama Faizsiz bankacılı

gın yaygınlaşması nisbetinde kullanılmaktadır . 

Faizsiz bankacılıkta uygulanan murabaha "satın alma em

riyle Murabaha satısı"dır. Burada müşteri bankadan belirli 

bir malı satın alma vaadinde bulunarak, ondan murabaha yoluy

la onu satın almasını talep edebilir. Kar oranı anlaşmada be

lirtilir . Müşterisinin yazılı talimatı üzerine öFK malı satın 

alır ve ancak teslim aldıktan sonra müşteriye satar.Bu bakım

dan soyut şeylerde ( lisans , marka vs.) murabaha gecerli ol

maz. Talimatın yazılı olması, müşterinin vaadinden cayması 

halinde banka icin ciddi bir risk dogurması nedeniyle şart

tır (7). 

Ulkemizdeki öFK'nda murabaha yönteminde , bir kisi ya 

da isletmenin ihtiyaç duydugu bir hanunadde. darbogaz giderici 

bir makine, ic pazardan ya da dıs pazarlardan ithal edilerek 

vadeli satılır. Vadeli satışta maliyetin üzerine önceden bi

linen bir kar eklenir. Satış pesin ya da vadeli olabilir. 

Vadeli satısta, ürün alış fiyatı taraflarca bilinir . Ay

rıca satın alıcı isterse söz konusu malı almaktan vazgeçebi

lir . Bunun icin öFK'nın mala sahip olması gerekir. Vadeli sa

tış dünyada ve Türkiye'de öFK 'nca en çok uygulanan yöntemdir. 

Bunun sebepleri olarak uygulanmasının kolay, basit, anlaşı

lır ve alım satımdaki kar marjının bilinmesini gösterebili

riz. !lk bakışta faize benziyor görünüyorsa da, alınıp satı-

7. Akın , a.g.e. s.160. 
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1 an para degil bir üründür (8) . 

Aşagıda düzenlenen tablolarda da görülecegi üzere öFK. 

bu finans teknigi ile fonlarının büyük bir kısmını kullandı

rıp kurumlarına büyük karlar saglamaktadı rlar. Gıda , otomo

tiv, tekstil, inşaat, petrol ürünleri vs. gibi sektörlerde 

faaliyet gösteren ticari firmalar gibi vadeli mal satısı yap

maktadırlar. Ticari firmalar kendi alanlarında ihtisaslaşarak 

ve stok yaparak mal satarken , öFK ise her türlü malı alıp 

satmaktadırlar. Çünkü bu işlemler i çin hem stok bu l undurmu

yorlar hem de ihtisasa ihtiyaçları olmuyor . Piyasada bulunan 

her t .ürlü üretim ve tüketim malı öFK için mevcut (yani tez

gahtaki mal) kabul edilmektedir . Zaten bu malları stoklamak 

parasal yönden mümkün degildir. !htisasa da ihtiyaç yok , çün

kü her fon kullanan, malın en iyisini ve ucuzunu nereden bu

lacagını bilmektedir. 

öFK bu yöntemi kullanırken. bir banka gibi görünmekten 

ziyade piyasada her türlü malı satan çok kuvvetli bir tüccar 

veya işletme gibi görünmektedir. Fakat, zaman ~ icinde diger 

bankacılık islemlerini geliştirdikçe bu sıfattan da uzakla

şacakları kanaatindeyiz. 

öFK'nın bu finans tekriigi ile kullandırdıkları fon mik

tarları Tablo:S'de gösterilmiştir. 

8. Gürdogan. a.g.e .. s . 170 . 
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TABL0:6 

KULLANDIRILAN FON MlKTARI (Milyon TL> 

YILLAR Al Baraka TUrk Faisal Finans Kuveyt TUrk 

1986 45 . 583 47.300 

1987 110 . 011 60.200 

1988 271 . 690 160.849 

1989 543 .140 300.500 

1990 811. 073 714.235 x 

1991 1.644.378 765.500 x 

x : Bu kurumun mali göstergelerinden alıntı yapılamamıştır. 
Kaynak: Adı gecen öFK ' nın Faaliyet Raporları. 

4.5. FINANSAL K!RALAMA CLEAStNG) 

tslami kurallar , kararlaştırılan bir kira karşılıgında, 

karından kiracının faydalanabilecegi belirli menkullerin ki-

ralanmasına izin verir. Diger anlaşmalar gibi. kira anlaşma-

sı da. tslam Hukuku'nun diger bütün anlaşmalar icin geçerli 

olan şartlarına uymak zorundadır. örnegin anlaşma acık-secik 

ve üzerinde karşılıklı mutabakat olmalı ve her iki tarafın 

sorumlulukları ile kazançları acıkca belirtilmelidir. Kira 

sözleşmesinde, kiranın bedeli ve süresi gösterilmelidir. Ki-

ralanan malın mülkiyeti. malın sahibi olan kurumun üzerinde-

dir . Kiralayan müşteri maldan, ancak kira bedeli ödeyerek 

faydalanabilir (9). 

9 . Danacı, a.g.e .• s . 46. 
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öFK' da bu yöntemle, bir işletmenin ihtiyaç duydugu bir 

makine ya da üretim ünitesi satın alınarak. sözkonusu islet

meye kiraya verilir. !sletme kiralama süresinin bitiminde.ma

kinelerin mülkiyetini sembolik bir fiyatla satın alabilir. 

Dünyada yaygın olarak uygulanan bir finansman bicimidir. Faa

liyette olan bir kurum bu uygulamayı sürdürmektedir. Bunla

rın haricinde klasik diger bankalar, ya bünyeleri içindeki 

seksiyonlar kanalıyla veya başka iştirakler ile bu yöntemi 

uygulayarak ekonomide üretime katkıda bulunmaktadırlar. 

Türkiye'de faliyette bulunan öFK. Başbakanlık Hazine ve 

Dıs Ticaret MUstesarlıgı'nın 83/7506 sayılı kararname eki.ka

rara ilişkin tebligin 20. maddesine göre kira akdi (leasing) 

yöntemi ile fon kullandırabilirler. öte yandan 10.6.1985 

gün ve 3226 no'lu Finansal Kiralama Kanunu (10) ile de kira

lama şirketleri kurulmuş ~e faaliyetlerine etkin bir biçimde 

devam etmektedirler . 
TABL0:9 

F!NANSAL K!RALAMAOA KULLANDIRILAN FON MIKTARI (Milyon TL) 

KURUM 1987 

·Al Baraka Türk 1.065 

1988 

86 

1989 

44.010 

1990 

220.518 

Kaynak: Al Baraka Türk A.Ş . Faaliyet Raporları 

1991 

123.042 

Tablo:9'da da görüldügü gibi finansal kiralama teknigi 

ile sadece Al Baraka Türk A.S . fon kullandırmıştır. Fakat 

1991 yılında. katma deger vergisi oranlarının yükseltilmesi 

neticesi. bu fonun miktarında azalma olmuştur. 

10. 28.6.1985 gün ve 18795 no'lu Resmi Gazete. 

\ 



-68-

4. 6. BORÇ VERME CKARZ-I HASEN) 

Karz-ı hasen. menfaat düsünmeden. hayır için borç ver-

mek demektir. tmkanı olan insanın. darda kalmış olanlara kar-

sılık beklemeden ödüne vermesi tavsiye edilmistir (11). 

Bankalar. kar kökenli org~nizasyonlar oldukları için.bu 

usulün uygulanabilecegi alan fazla geniş degildir . Bununla 

birlikte Faizsiz bankaların sosyal karakterleri geregi bu a-

landa faydalı rol oynayabilirler . Sonuçta. faizsiz bankalar 

gelir getirici faaliyetlerini sürdürmeleri yanında Karz-ı 

Hasen s aglamak icin de girisimde bulunurlar. Bu sosyal içe-

rikl i faa l iyetlerini üc sınıfta degerlendirebil i riz. 

a) Faaliyette bulundukları bölgelerde evlenme . hastalık. 

çocukların egitimi ve ögretimi. felaket ve olaganüstü haller-

de insanlara karşılıksız (yani faiz ve kar beklemeden) borç 

para verebilirler. 

b) Kücük sanayi erbabının projelerini başlatmak ve tek-

nik uzmanlıklar icin üretime yönelik borç vermek. 

c) Faizsiz bankalarla büyük ölcekte calısan sanayici 

veya ticaret erbabının cok sıkısık hallerinde kısa dönemli 

borc vermek. Yine bu babda çok verimli calısan ve bankanın 

cari hesaplarında devamlı büyük meblaglar bırakan firmaların 

veya sanayi kuruluşlarının ara sıra nakit ihtiyaçlarını kar

sı lamak. 

öFK bu borç verme calısmalarına pek iltifat etmemekte-

dir. Yayınladıkları yıllık raporlarda böyle bir kalem görül-

11. Sabahaddin Zaim. !slam-tnean-Ekonomi . Yeni Asya Yay . 
!stanbul 1992, s.89. 
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memektedi r. Bu kurumlarımızın bu faaliyetleri az yapmaları 

veya hiç yaklasmamalarında haklı sebepler vardır. Birincisi; 

Türkiye ekonomisine tamamen hakim olmuş ve faiz esasına daya

nan klasik bankaların karsısında çok zayıf olarak kurulmak

tadırlar. Memleketimizde yer edip çalışmaya hız vermeleri i

çin nakten çok kuvvetli olmaları lazımdır. 1986'da Türkiye,'

deki toplam mevduatın içindeki payları sadece % 0.66'dır. 

199l'de ise bu rakam% 2.60'a ulaşmıştır.Demek ki zamanla 

güçlenerek Türk ekonomisi içinde faaliyetlerini daha verimli 

hale getireceklerdir. Bu oran% 5 ila % lO'lara ulastıgında 

öFK çok daha rahat hareket edebilecek ve gerçekten !slam 

bankacılıgının fonksiyonlarını yerine getireceklerdir. !kin

ci sebep ise bu kurumlarımızın mazileri daha çok yenidir. 1-

ki tanesi 1985 ' de tam olarak faaliyete gecmis. biri 1989'da, 

biri de 1991 sonunda devreye girmişlerdir. Sube sayılarını 

ancak 1992'de 28'e . cıkarabilmisler ve bundan dolayı da bütün 

bölgelere henüz yayılamamıslardır. Karşılıksız borc verme u

sulüne subeler henüz hazır degildir. Çünkü bu calısmaların 

suistimali pek yaygın oldugu için çok titiz davranmak gerekir 

kanaatindeyiz. 

4.7. !ST!RAKLER 

öFK kendi özkaynaklarından mevcut isletmelere ortak 

olabilir veya yeniden ticari isletmeler kurarak iştirakler 

portföyünü genişletebilirler. Ancak kurumun cari hesapları 

ile katılma hesaplarında toplanan fonların % 20'sine ka

dar olan meblaglar bu iştiraklere fon olarak aktarılabilir. 

' 
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Ayn ı zamanda bu oranın içine kurum ortaklarına kullandırılan 

miktarlar da dahildir . 

Ulkemizde bu kurumların alternatifi olan klasik bankalar 

iştiraklere cok önem verdikleri halde. öFK istiraklere yeter

li fon aktarmamaktadırlar. Faisal Finans Kurumu A.Ş. faaliye

te basladıgı 1985'te istiraklere 422 milyon TL. ayırmıs ve 

1989'da 14.667 milyon TL'ye yükseltmiştir. Al Baraka Türk A. 

s. 1987 ' de 183.7 milyon TL . olan istiraklerini 1990'da 720 

milyon TL ' ye yükseltmistir . Kuveyt Türk A . Ş . ise 199l ' de is

tiraklere 229 milyon TL. ayırmıstır. Tablo:10'da bu kurumla

rın iştirak miktarlar ı ve özkaynaklarına oranları gösteril

mistir. 

TABLO:lO 

öZEL F!NANS KURUMLARINDA !ST!RAKLER C1991) 

KURUMLAR 

Faisal Finans A. S. 

Kuveyt Türk A.S . 

Al Baraka Türk A.S. 

!ST!RAKLER 

13.505.839.739 TL. 

228.750.000 TL. 

720.037.000 TL. 

öZKAYNAK.ORANIC%) 

25.66 · 

0 .48 

1.55 

K4yn4k: Adı gecen öFK'nın 1991 faaliyet raporları . 

4.8. OtGER BANKACILIK H!ZMETLER! 

4.8.1. Cek !elemleri 

Çek. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenleruniş 

bir ödeme aracıdır. Cek'i düzenleyen.bankada emrine hazır bir 

paranın tamamını veya bir kısmını kendisine veya bir üçüncü 

kişiye veya cek hamiline ödenmesi hususunda bankaya bir emir 
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vermektedir, 

Çek'in bir tediye (ödeme) aracı olarak kullanılmasının 

ekonomik faydaları vardır. Cek'i kullanmayı alıskanlık hali

ne getiren ülkelerde küçük meblaglar bankalarda toplanır.mev-

duat artar. Bankalar bu meblagları kredilendirmede kullanmak 

imkanına sahip olurlar. 

Cek ile ödemelerin gelistigi ülkelerde kaydi para. nakit 

para yerine gectigi icin. bankaların kasalarında bulundurmak 
, · 

durumunda kaldıkları para miktarı azalır. Ayrıca . cek kulla-

nanl ar da paralarının kaybolma riskini önlemiş olurlar (12). 

Ulkemizde bulunan dört öFK. mevduatlarını kabul ettikle-

leri müşterilerine bu hizmetten istifade ettirmektedirler.Da

ha evvel ifade ettigimiz gibi. klasik anlamda mudilerin ban-

kalara yatırdıkları ticari ve tasarruf mevduatı, özel finans 

kurumlarında "cari hesaplar" adı altında toplanır. Bu hesap 

sahiplerine istedikleri takdirde cek karnesi verilir . öFK 

şubeleri mudilerine bu cek karnelerini vermeden önce mudile-

rinin istihbaratını yaptıktan sonra cek taahhütnamesi imzala-

tarak verirler. 

Günümüzde klasik bankalar. mudilerine çek kullandırırken 

bu hizmetin karsılıgını mutlaka alırlar. Hatta kendi cekle-

rini aynı sehirde dahi öderken haberleşme masrafı diye bir 

meblag alırlar. Bu paralar bankaların 11kareılıklar hesabı"n-

da cok büyük fazlalıklar verir ve bu fazlalıklar kar zarar 

hesabına intikal ettirilir. Ancak bu uygulamada bankalar.müş-

12. Bankacılık Hizmetleri- Vakıfbank Egitim Müdürlügü, 
Ankara 1991. 



-72-

terilerinin sırtından haksız kazanç temin ederler. 

öFK ise, çek kullandırmada diger bankalara göre daha 

farklı davranmaktadırlar. öncelikle iyi istihbarat yapıp çek 

ile ilgili kanunlara uyabilecek kisilere çek karnesi vermek-

tedirler. Bu kurumların Türkiye genelinde fazla şubesi olma-

masına ragmen, sube adedi fazla olan bankalardan birini veya 

birkaçını muhabir banka olarak bu hizmetinde calıstırmakta-

dırlar. öFK bu muhabir bankaların şubelerinden istifade eder-

ken hic bir karşılık ve masraf ödememektedirler. Cünkü bu ku-

rumların cari hesaplarında kullanılmayan veya anlaşma geregi 

bir kısım fonlar muhabir bankalarda tutulmaktadır. Muhabir 

bankalar da bu fonların karşılıgında faiz veya buna benzer 

bir meblag ödememekte fakat bu kurumların çek, havale. senet 

tahsili gibi hizmetleri şubeleri kanalıyla yerine getirirler

ken de yine hic bir masraf almamaktadırlar. Bu avantajlardan 

dolayı kurumlar mudilerinin cek kullanmalarından hic bir 

masraf almamakta ve muhabir bankalara da aldınnamaktadırlar. 

Bu sekilde müşteriler bu kurumlara yönlendirilmektedir. 

öFK'nın çek kullandırmada bir başka ayrıcalıgı da sudur: 

Cari hesapları yaygın kullanan ve bu hesaplarının ortalamala-

rı yüksek olan, aynı zamanda moral olarak düzgün olan müşte-

rilerin çekleri, hesaplarında müsait para olmasa dahi ödenir, 

daha sonra bir masraf veya faiz alınmadan müşteriden hesabı-

nın bakiyesini yatırması istenir. Böylece tahsilat-tediye 
1 

dengelerinde aksaklıkları olan mudiler zor durumda kalmazlar. 

Yukarıda anlattıgımız avantajlara ragmen piyasada öFK' 
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n ı n çekleri çok az tedavül etmektedir. Halkın bu kurumları 

tanımaması ve daha evvel memleketimizde yaşanan batık banka

lar ve bankerler olaylarından dolayı bunların ceklerini kabul 

etmeleri zorlaşmaktadır. Bunun yanısıra anlaştıkları muhabir 

bankaların subeleri de bu kurumları rakip gördükleri icin 

ödemelerde zorluk cıkarmaktadırlar. 

öFK zamanla Türkiye'de şubelerini cogaltarak, çeklerinin 

düzgün çalışması ile ve çek kullanmayı yaygınlaştırdıkça cari 

hesaplarda toplanan fon miktarı artacaktır. Bu fonların art

ması da kurumu ekonomik yönden güçlendirecek, bu güçlenme ile 

müşterilerine daha iyi, daha ucuz hizmet götürebilecekleri 

kanaatindeyiz. 

4.8 . 2. Havale ve Transfer !elemleri 

Bankacılık yönünden havale para nakil işlemidir.Bir kim

senin başka bir şehirde veya aynı şehrin baska bir bölgesinde 

oturan diger bir kimseye veya başka bir şehirdeki kendi adre

sine bankaya para ;yatırmak veya hesabından nakletmek suretiy

le para göndermesi havale işlemini ifade eder. 

Transfer, çeşitli anlamlarda kullanılan bir sözcüktür . Bu 

sözcügün latince kökü, "öteye intikal ettirme" anlamındadır. 

Hisse senedi veya · tahvillerin sahip degiştirmesi. bütçe öde

neklerinin tahsis edildikleri madde konusu dışında kullanıl

ması gibi yerlerde bu tabir kullanılır . 

Ulkemizdeki bankalar bu işlemlerden dolayı müsterilerin

den mutlaka komisyon adı altında bir meblag alırlar. Buna i

lave olarak haberleşme· masrafı diye matbu bir masraf daha a-

\ 
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1 ır l ar. Bu iki masrafın toplamının % 3'ü kadar da banka mua

mele vergisi tahsil ederek maliyeye yatırırlar. Böylece ban

kalar bu hizmetlerinin karşılıgında önemli bir gelir elde e

derler. 

öFK. şube adetlerinin az olmasına ragmen, muhabir banka 

şubeleri aracılıgıyla müşterilerinin havale hizmetlerini yü

rütürler . Yine çek .hizmetlerinde oldugu gibi hem kendi şube

leri arasındaki ve hem de muhabir şubeler aracılıgıyla yapı

lan havalelerden hic bir şekilde masraf almamaktadırlar.Tans

fer işlemlerinden de ücret taleb etmemektedirler. 

4.8.3.Kiralık Kasa Hizmetleri ve Seyahat Ceki !elemleri 

Kiralık kasalar , ilk defa , Ondokuzuncu yüzyılın ikinci 

yarısında banka hizmetleri arasında yer almıştır. Mücevherat. 

hisse senedi ve tahvil. pul kolleksiyonu. fotograf albümü. 

mülkiyet ve alacak senetleri yahut önemli evrak gibi calınma

sından. kaybolmasından veya yanmasından endişe edilebilecek 

maddi ve manevi acılardan deqerli eşya vardır. Meraklı göz

lerden, hırsızlardan. dikkatsiz aile fertlerinden ve diger 

ihtimallerden korunmak istenen kıymetler icin özel yer hazır

lamak fikri Amerikalılara aittir. 

ülkemizdeki bankalarda da kiralık kasa hizmeti yaygın

dır. Bilhassa büyük yerleşim merkezlerindeki şubelerde mutla

ka kiralık kasa daireleri mevcuttur. Kiralık kasa adeti müş

teri adetinden cok az oldugu icin daha ziyade itibarlı müşte

rilere kasa kullandırılır. Bankalar bu hizmetlerden cüzi bir 

senelik kira alırlar . öFK subeleri bu hizmetler icin henüz 
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haz ı r degildir ve kiralık kasa sistemine bütün şubelerinde 

geçememişlerdir. 

Seyahat çekleri. Anglo-Sakson ülkelerinde gelistirilmis 

ve bütün dünyada kullanılan bir ödeme aracıdır .. Seyahat çeki 

bunu veren bankaya bedeli pesin ödenerek satın alınır. ödenen 

bedel. komisyon ve masraf eklendiginden. cekin nominal dege

rinden biraz yüksektir. 

Seyahat ceklerinin degerleri. banknot gibi basılıdır.Çek 

sahibine verilirken üzer i ne örnek olarak bir imza attırı l ır. 

Ayrıca cek numarasını taşıyan. gerekli bilgiyi ihtiva eden ve 

ikinci bir imza örnegi ile sahibinin kimligini ve mülkiyet 

hakkını belirten belge verilir. 

öFK seyahat çeki uygulamasına önem vermektedirler. Bil

hassa Ortadoguya yapılan ticari seyahatler ve Umre. Hac seya

hatlerinde müşterilerine veya müşteri olmayan kişilere bu 

hizmetleri vermektedirler. 

4 .8.4. Senet Tahsili ve tstihbarat Hizmetleri 

Bankaların senet tahsiline aracılık hizmeti. mudilerinin 

veya diger kisilerin başka şahıslardan olan alacaklarını is

patlayan senet bedellerinin borçlulardan tahsil edilerek saı 

hibine ödenmesidir' . Senetlerin bu amacla muameleye alınması

na bankacılıkta "senet tahsil işlemi", bu senetlere de "tah

sil senedi" denilir. 

Senet tahsili muamelelerinde, senetlerin tahsil edilme

sini isteyen kimsenin mudi veya müşteri olması sart degildir . 

Herhangi bir şahıs da bankaya müracaat ederek aynı şehirde 

\ 
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veya başka bir şehirdeki borçlusundan tahsil edilmek ve tuta

rının nakden veya · hesabına alacak kaydedilmek üzere senetle

rini ibraz edebilir. Senetleri T.Ticaret Kanunu ' nun ilgili 

hükümleri uyarınca tahsile kabul eden banka şubesi; mudi.müş

teri veya diger kimselere muamele sırasında ödemede bulunmaz. 

ödemeler ancak karsı şubeden senet bedeli tahsil edilerek 

gönderildikten sonra nakden veya hesaben ödenir . Bu sebeple 

de senetleri tahsile alan şubenin hiçbir rizikosu yoktur(l3). 

öFK ' nda da senet tahsili hizmetleri yukarıda anlatıldı

gı şekilde uygulanır. Banka şubeleri bu hizmetleri için müş

teri ve mudilerinden posta hizmetlerinin dısında ayrıca ko

misyon alırlarken, kurumlar bu hizmetlerden sadece posta veya 

haberleşme masrafı alırlar. 

öFK'nın bu hizmetlerdeki aksaklıkları;. muhabir şubele

rin senet tahsillerini geç bildirmeleri ve tahsil bedelini 

birkaç gün şubede tutarak faiz geliri elde etmeyi düşünmele

rindendir. 

Banka,müsterilerine, ticaret faaliyetlerini sıhhatli yü

rütmeleri için başka işletmeler hakkında ticari ve hukuki 

bilgi verir . Bankalar Türkiye geneline yayıldıkları icin her 

bölgede müşterileri icin kendi bulundukları bölgedeki firma 

ve işletmelerin durumlarını takip etmek zorundadırlar. 

öFK bu hizmetleri geregi gibi yürütememektedir. Ancak 

muhabir bankalardan ve çek senet protestoları icin de Merkez 

Bankasından yararlanırlar. 

13. Bankacılık Hizmetleri, s.52. 

\ 
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4. 8 .~. Teminat Mektupları Vermek 

Klasik bankacılık uygulamalarından biri de müşterilerine 

teminat mektubu kredisi açmaktır. Bu hizmeti öFK da genel o

larak yapmaktadırlar. Bilhassa merkez şubelerde kuvvetli müş

teriler icin bu işlemler daha rahat yapılmaktadır. Teminat 

mektuplarından, nakdi kredi olmamalarına ragmen üc aylık dö

nemler itibariyle komisyon ve vergi alınmaktadır. Fakat öFK. 

teminat mektuplarından hic bir seki lde komisyon veya başka a_d 

altında bir meblag almamaktadır. Cünkü lslam Hukuku'nda buna 

rıza yoktur . 

4.8.6. Döviz Alım Satımı Yapmak 

öFK. döviz pozisyonu tutabilir ve kambiyo işlemleri ya

pabilirler. Cari hesaplarda toplanan fonlarla serbest piya

sadan veya bankalardan döviz alıp satarak gelir temin eder

ler. Bilhassa kullanılmamayan fonlar dövize cevrilerek. döviz 

satışlarından kar edilmektedir.özellikle son yıllarda kurum

larda toplanan cari hesapların döviz toplamı Türk lirası top

lamından fazladır. Dolayısıyla kur farklarından büyük gelir 

elde edilmektedir. 

4.8.7. Dıe Ticaret !elemleri 

Türkiye'deki ilk üc öFK'nın sermayaleri dış kaynaklıdır. 

Ortadogu ve Avrupayla yapılan ticarette ortagı bulunan bu tip 

kurumlarla akreditif muameleleri rahatlıkla yapılmakta ve iş

lemler sürat kazanmaktadır. 199l'de yapılan dış ticaret hacmi 

580 milyon $ civarındadır. 
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4 . 9. GENEL DEGERLENDtRME 

4.9.1. Mevduat ve Kredi Hacmi 

ülkemizdeki öFK'nın 1985'ten itibaren faaliyetlerinde 

gösterdikleri performans dikkat çekicidir . Türkiye'deki ban-

kacılık sektöründe. yeni bir alternatif olarak ortaya çıkan . 

öFK, tasarruf sahi·plerince kısa zamanda benimsenmislerdir. Ye-

ni finans teknikleriyle ve mevcut bankacılık hizmetlerini de 

-asgari ölcüde de olsa- yapmaya çalışmaları ile bu sektöre i

lave bir hız kazandırmışlardır. Aşagıdaki tabloda Türkiye'de 

faaliyet gösteren özel sermayeli ticaret bankaları ile öFK'-

nın mevduat (t op lanan fon ) hacmi yönünden analitik degerlen-

dirmes i yapı lmışt ır . 

TABLO:ll 

MEVDUAT HACMt (TOPLANAN FONLAR) (Milyon TL> 

YILLAR 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

öZEL SER. TtC. BANKALAR 

13 . 269 . 173 

20.229 . 577 

31 . 149 . 669 

46 . 805.164 

86.043.067 (X) 

öFK 

158 . 688 

327.033 

688.000 

1. 312. 751 

2.719 . 875 

(X):özel Sermayeli Ticaret Bankalarının mevduat toplamları i
cinde: bankalar mevduatı.resmi mevduat. mevduat sertifi
kası ve fiktif (sisirme) mevduat da mevcuttur. 

Kaynak: T.Bankalar Birliqi Yayınları ve öFK faaliyet raporu. 

özel Sermayeli Ticaret Bankalarının 1987-1991 yılları a-

rasındaki mevduat artısı % 548 iken. aynı dönemde öFK'nın 

\ 
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mevduat artısı % 1552 olmuştur. Yani ticari bankalara göre 

yaklaşık üc katı mevduat artışı göstermişlerdir. 

Bu iki finansman grubunun yıllar itibariyle mevduat top

lamlarının birbirleriyle oranları seyrine baktıgımızda; 1987 

yılı 1.21, 1988 yılı 1.61, 1989 yılı 2.21. 1990 yılı 2.56 ve 

1991 yılı 3.lO'dur. _ öFK'nın mevduattaki payları devamlı bir 

yükselme trendi göstermektedir. Bu yükselis 1991 yılında cok 

daha net bir şekilde kendini gösteriyor. özel sermayeli tica

ret bankalarının 1991 yılı sonundaki mevduat toplamının bir 

evvelki yıla oranı % 84 arttmıs iken. öFK'nın aynı şekildeki 

artısı ise % 107 olmuştur. 

öFK'nın mevduat toplama yarısında, diger grup bankaları 

farklı bir sekilde geçmelerinin sebeplerini söylece sıralamak 

mümkündür: 

a) ülkemizde mevcut bankalara gitmeyen mevduatlar yavaş 

yavaş bu kurumlara gitmektedir. Kuruldukları ilk yıllardan i-

tibaren günümüze kadar topladıkları fonlar istikrarlı bir 

şekilde artmaktadır; Mudilerin bu kurumlara güveni her gecen 

yıla nazaran artmaktadır. Kendilerini tanıtma ve reklam yö

nünden de önemli çalışmalar yapmaktadırlar. 

b) !lk yıllarda öFK'nın şube sayısı çok azdı. Şube sayı-

larını artırmak hem bürokratik engeller ve hem de yetişkin e-

leman yetersizligi nedeniyle mümkün olmuyordu. Bu sebeple 
' mevcut mevduat potansiyelini kurumlar kendilerine çekemiyor-

ıardı . Fakat şimdi , sube adedinin çogalmasıyla, bu mevduatlar 

kurumlara daha kolay akmaya başlamıştır. 
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TABLO: 12 

SUBE BASINA DUSEN MEVDUAT (Milyon TL> 

öZEL SER.TIC. BANKALARI ö F K 
YILLAR Sube s. Su:be B.DUe.Mev. Sube s. Su:be B.DUe.Mev. 

1987 3.404 ' 3 . 898 4 39.672 

1988 3.457 5.851 8 40 . 879 

1989 3.501 8.897 16 43 . 000 

1990 3.455 13.547 16 82.047 

1991 3.325 25.877 25 108.795 

Kaynak: Bankalarımız, T.Bankalar Birligi Yay. ve öFK Faali
yet Raporları. 

Yukarıdaki tabloda öFK'nın şubelerinin topladıgı mevduat 

diger ticari bankalar şubelerinin topladıgı mevduattan üç kat 

daha fazladır. öFK'nın şubelerinin ilk üc yılda topladıkları 

fonların 40 milyar lira civarında seyretmesi ve yıllar itiba-

riyle ortalamanın artmamış olması; yeni acılan şubelerin 

yıl sonuna dogru faaliyete gecmeleri ve bulundukları yerin 

iktisadi ve sosyal yapısına gec uyum saglamalarına baglanabi-

lir. 

Fakat 1989 '.dan sonraki mevduat artışlarında istikrarı ı 

bir artış göstermişlerdir . . Bu trend bize, bu kurumların şube-

lerinin mevduat toplamadaki başarılarını her gecen seneye gö

re yenilediklerini ifade eder. 

ülke kalkınmasının temel taşlarından biri olan tasarruf 

birikimi. hic şüphesiz üretimimizin en önemli faktörlerinden

dir. öFK mevcut bankalara gelmeyen atıl kapasiteleri toplama-

' 
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da ve diger tasarrufları çekmede cok başarılı oldukları göz

lenmektedir. Bu sebeple de kalkınmamıza bu yönü ile katkıda 

bulunmaktadırlar. 

TABLO: 13 

KRED! HACM! (KULLANDIRILAN FON) (Milyon TL) 

YILLAR 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

öZEL SER. TIC. BANKALARI 

6.917.828 

9.964.424 

16.715.764 

31.639.099 

54.021 . 902 

ö F K 

186.264 

437.898 

1.135.588 

ı. 934. 360 

2.458 . 989 

Kaynak: Bankalarımız. T.Bankalar Birligi yay. ve öFK Faaliyet 
Raporları. 

özel Sermayeli Ticaret Bankalarının 1987-91 yılları ara-

sındaki kredi artış oranı % 681 olurken, bu durum öFK'nda % 

1220'dir. Kurumların diger bankalara göre kredi kullandırma 

(fon kullandırma) artış oranları 2 kat fazladır. Demek oluyor 

ki öFK, yatırımlar icin gerekli olan kredi kullandırmada cok 

önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedirler . Bu müsbet ge-

1 işme biinkacı l ık sektöründe bu kuruml"ara olan ihtiyacı ,ortaya 

koymaktadır. 

4.9.2. Yatırımları Teşvik 

Bilindigi gibi bütün kalkınmakta olan ülkelerdeki en bü

yük sorun fon yetersizligidir. Bu konuda ise hükümetler ge-

nellikle sorunu, tabandan gelen çabalarla çözüınl~meye gitmek-
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ten cok. daha çok üst düzeydeki girişimler ve planlamalar yo

luyla çözümlemeye calısmaktadır. Bu kurumlara göre ise gercek 

kalkınmanın. bölgesel halkın finansal katıl ım'ı olmadan ger

çekleşmesi mümkün deqildir. Bu amaçla söz konusu kurumlar or

taklık prensibine dayanarak bölge sanayiinin gelişmesine yö

nelmektedirler. 

Biliyoruz ki gelişmekte olan ülkelerde en büyük sorun 

finansman yetersizligi kadar mevcut fonların en az maliyetle 

toplanıp verimli üretim alanlarına kanalize edilememesinden 

ve de bu konulardaki kurumsal ve yasal yapıların basarısız

lıgından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında bu ülkelerde küçük 

ve orta sanayiin eksikligi . kalkınmanın dısında önemli dar 

boqazlara neden olmaktadır. Halbuki gelişmekte olan ülkeler.in 

ekonomisi, geniş tabanlı kücük ve orta sanayie oldukça muh

taçtır. Bu kesim güçlü olmadıkça üretim alanları ve kantite

kalite yönünden ekonomi giderek daralabilecektir. Ayrıca bu 

sanayilerin , büyük sanayilere kaynak bulma ve tamamlayıcı ol

ma özellikleri gözardı edilmemelidir. 

öFK bulundukları yerel ekonomilerde özellikle orta öl

çekli isletmelere ve de onların yeni ürün ve üretim yöntemle

rini denemek isteyen projelerini ortaklık yoluyla finanse e

derek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadırlar.Bu nedenle 

öFK yerel ekonomide öz yönetimleri icabı özel bir bilgiye.uz

manlıga sahiptirler. Bu birikimden de yararlanmak amacıyla 

bir adım daha atıp "bir tüccar bankası" olarak esasta tica

retle istigal etmek ve ithalatı finanse etmek yanında son 

' 
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yıllarda endüstriyel alandaki yeni buluşların uygulamaya ko-

nulması icin müteşebbisler adına ic ve dış piyasa araştırma-

ları yapmaya. yine yeni buluşları iceren üretim projelerinin 

finansmanına da yönelmiş bulunmaktadırlar (14) . 

Ulkemizde sermaye piyasası yeni oluşmaya başlamış ve do~ 

!ayısıyla henüz yeterince gelisememiş bir durumdadır. öFK'nın 

gelecekte sermaye piyasası işlemlerinden belirli bir pay elde 

edecekleri. şirketlerle girişecekleri dogrudan ilişkiler so-

nucu şirketlerin hisse senetlerinin bu finans kurumları ara-

cılıgıyla sermaye piyasasına aktarılabilecegi tezi savunul

maktadır. Ancak söz konusu kurumlar henüz bu tip yatırımlara 

girişme konusunda hazırlıklı gözükmemekte ; fonlarını kısa va-

deli yat ırımlar sekl inde degerlendirmektedirler. Başka bir i-

fade ile , ticaret bankacılıgının kredilendirmesine benzer.bir 

firmanın ihtiyacı olan mal bu kurumlar tarafından ithal edi

lerek veya ic piyasadan satın alınarak firmaya vadeli olarak 

satılmaktadır. 

öFK fon kullandırırken, murabaha yönteminde yani vadeli 

satışlarda firmaların saglamlıgına dikkat ederken. ayrıca o 

firmaların satın alınan malları nerede kullandıgını kontrol 

etmektedir. !sin basında firmanın fon kullanırken verimli sa-

halarda olmasını istemekte ve bu yönde teşvik etmektedir . Mu-

daraba ve müsaraka yöntemi ile fon kullandırırken .zaten karlı 

verimli ve istikrarlı ticari faaliyetlere belirlenen oranlar-

da ortakdırlar. özel sektör icin hedeflenen programların pro-

14. !lhan Uludaq. !sl&m Ekonomisinde Finansman Meselele
ri, Ensar Neşriyat, lstanbul 1992. s.450. 
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d ük ti f olanlarını bu kurumlar kolaylıkla benimsemekte ve bu 

sahalarda araştırmalar yaparak müşterilerine yardımcı olmak

tadırlar. 

4.9.3. Yatırımlarda Risk YUklenme 

Faizsiz bankacılık sistemini klasik bankacılıktan ayı

ran en önemli özellik sudur: Klasik bankalar mevduatı toplar

lar ve mudilerine baştan belirlenmiş faiz geliri verirler, 

sonra bu mevduatı fertlere veya firmalara satarlar ve faiz 

alırlar. Topladıkları mevduatları kullandırılarken; kullanıs 

gayesine, yatırım sahasına ilgi göstermezler. sadece fonların 

geri dönmesi için garanti alarak riski sıfıra indirmeye calı

~nrlar. 

Faizsiz bankacılık sisteminde ise fonlar mevduat sahip

lerinden toplanır "kar ve zarara katılma!' sözleşmesi yapılır 

Bu sözleşmeyle toplanan fonlar kurumlar aracılıgıyla firma-

lara kullandırılır. Fonları kullandırmada kurumlar aynen tüc- , 

car gibi hareket ederler. Fonların kullanılış gayesine, yatı-

rım sahasına işletmelerle beraber iştirak ederler, yani riske 

beraber girerler. 

Günümüzde; öFK'nin fon kullandırdıgı usullere baktıgı

mızda. kurumlar daha ziyade üretim destegi (murabaha) ile ca

lısmaya agırlık vermektedirler. Cünkü bu yöntemde risk asga

riye indirilmekte, baslangıcta yapılan alış veriş ile fon 

kullandırmanın külfeti ve riski bitmektedir. Ancak buna rag

men, iyi istihbarat yapılmadıgı veya faaliyet konusunun teh

likeli oldugu durumlarda her zaman risk mevcuttur. 
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Mudaraba ve muşaraka yöntemi ile fon kullandırmada risk 

daha büyüktür. Fonların kullanılacagı yatırım alanla~ı ve 

desteklenen projelerin cok iyi etüd edilmesi gerekir. Kurum

lar bu yüzden bu yöntemle fon kullandırırken. fonu kullanan~ 

lardan daha cok titiz davranmak zorundadır. Zira iştirakin 

zararı halinde en cok kurumlar etkilenecektir. Bu bakımdan 

kurumlar fonlarını bu gruba yatırırlarken hem karlı olmasına 

dikkat ederler ve hem de riski azaltmak icin genis kapsamlı 

bir piyasa araştırması yaparlar veya yaptırırlar. 

Kurumların. riski daha az ve daha cok karlı olan islem-

lerden bir tanesi olan dış ticareti finanse etmeleri de ayrı-

ca yaptıkları faaliyetlerdendir. Bir diger karlı işlemlerden 

biri de finansal kiralama (leasing)dir. Son zamanlarda yapı-

lan mevzuat deqisikligi ile (% ı olan KDV'si %10'u gecince)bu 

yöntem cazibesini kaybetmiştir (1~}. 

Genel olarak öFK. riski az olan fakat devamlılık göste-

ren ticari faaliyetlere yönelmekte, riski cok ve kontrolleri 

dışındaki faaliyetlere fon aktarmamaktadırlar. Bu şekildeki 

çalışmaları ile ekonominin karlı ve risksiz sektörlerine kat-

kıda bulunduklarını. kaynakları rantabl kullandıklarını ve 

kaynak israfına fırsat vermediklerini söyleyebiliriz . 

15. 1992'de uygulanan Leasing KDV oranları; binek otomo
billerde% 20, ticari vasıtalarda% 6, is makinalarında % l'
dir. 



B E S l N C l B ö L UM 

BlR öZEL SERMAYELI TICARET BANKASI !LE 
B!R öZEL FINANS KURUMUNUN MUKAYESES! 

Bu bölümde amacımız: Türk bankacılık sektöründe öFK'nın 

işlevleri sonucu hangi seviyeye geldiklerini tesbit etmek ve 

alternatifleri olarak çıktıkları klasik bankacılık karşısın-

daki durumlarını tesbit etmeyi faydalı bulduk. Bu sebeple 

öFK'ndan bir tanesi ile Türk bankacılık sektöründe bu kurum-

lara benzemesi acısından özel sermayeli ·ticaret bankalarından 

bir tanesini almayı düsündük. Bu iki grubun birinci sırasında 

olan firmaları alarak mukayeseli olarak analiz etmeye çalış

tık. öFK'da 1991 rakamları ile birinci sırayı Al Baraka Türk 

özel Finans Kurumu A.S. almaktadır. özel Sermayeli Ticaret' 

Bankalarından Türkiye ıs Bankası ilk sırayı almakla beraber 

ikinci sıradaki Akbank T.A.Ş. arastırmamıza öFK'ya benzerlik 

yönünden daha uygun görülmüstür. 

Akbank, 1948 yılında kurulmuştur. Bir özel teşebbüs olup 

anonim ortaklıktır. Müteşebbisleri Çukurovalı ve Kayserili is ' 

adamları gruplarıdır. 

Akbank bölgesel bir kuruluş olarak faaliyetine başlamış-

tır. llk şubesini Adana'da acmıstır. Türkiye'nin cesitli il-
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1 erinde ve ilçelerinde başarılı tacirler ve sanayiciler tara

fından kurulmuş ve desteklenmiş bankaların sayısı oldukça ka

barıktır. Bunlardan şimdiye kadar sadece ile tanesi kredi pi

yasasında ülke çapında bir gelişme kaydetmiştir. Bu üç kuru

luştan en önemlisi Akbank'tır. 

Bankacılık alanında rekabetin yogun oldugu ve yeni kredi 

müesseselerinin kolaylıkla genis iş alanı açamayacakları bir 

dönemde Akbank piyasaya girmiştir. Akbank'ın bir büyük hisse

darı olan Hacı ömer Sabancı'nın adı, kamµoyunda banka lehine 

manevi bir aktivite teşkil etmiştir. Banka yöneticileri de, 

1950 yaz aylarında başlayan hareketli konjonktürden faydalan

maya çalışmışlardır. 

1954'te Genel. Müdürlügün tstanbul'a taşınmasıyla, Akbank 

bölgesel bir kredi kurumu olmaktan cıkarak teşkilatını yayma

ya dogru ilk önemli aşamayı gerçekleştirmiştir., 1962'de Ah

met Dallı'nın yönetim kurulu başkanı olması ile hızlı bir ge

lişme dönemine girmiş ve şube sayısını coqaltmıstır. Mevduat 

artıs temposu canlanmış, bankanın yabancı ülkelerdeki faali

yeti yogunluk kazanmıştır. Yeni ve büyük iştirakler ve yatı

rımlar gerçekleştirilmiştir. Akbank actıgı kredilerle,yaptıgı 

yatırımlarla, · sermayesine katıldıqı firmalarla Türkiye ' nin 

geniş bir kütleye is saglayan sayılı iktisadı teşkilatları 

arasında yer almıştır. 

Türkiye'de milli ve özel bankaların gelişme şartlarına 

istikrarlı bir hiyerarşi düzeni hakimdir. Topladıkları mevdu

atın önemi bakımından özel bankaların piyasadaki durumlarını 

\ 
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gösteren sıra nadiren degişmektedir. Akbank, hızlı gelişme-

siyle özel sektör alanındaki ikinci büyük kredi firması ola-

rak yer tutmayı başarmıştır (1). 

özel Finans Kurumlarından Al Baraka Türk gectigimiz bö-

lümlerde geniş şekilde tanıtılmıştır. Bu iki kurulusu bera-

berce karsılastırmalı ele alarak Türk ekonomisinde ve TUrk 

bankacılık sektöründeki yerlerini tesbit etmeye calısacagız. 

·5.1. MEVDUAT HACMt 

Akbank Türkiye'de mevcut bütün bankalar ile mukayese e-

dildiginde, kamusal sermayeli bankalar da dahil mevduat sı.ra-

lamasında 1991 sonu itibariyle 4. sıradadır. Birinci T.C. Zi-

raat Bankası, ikinci T.Emlak Bankası, üçüncü ise T.!ş Banka-

sı'dır. 

TABL0:14 

MEVDUAT (TOPLANAN FONLAR) (Milyar TL) 

KURUMLAR 1987 

Akbank 2.395.5 

Al Baraka TUrk 70.1 

1988 

3.681.5 

152.3 

1989 1990 1991 

4.939.3 7.351.5 12.745.5 

289.1 642.8 1 .448.7 

Kaynak: Akbank Yılllık Raporları ve Al Baraka Türk Yıllık Ra
porları. 

Akbank'ın ortqlama yıllık mevduat artışı% 50 civarında 

devam ederken 1991!de % 73'e ulasmıstır. Al Baraka Tlirk'ün 

mevcut artış seyriyse ortalama% 100 aşarken 199l'de %125 ol-

mustur.Yıllar itibariyle iki kurumun mevcut artıs oranları a-

rasında Al Baraka Türk lehine %50'lik fark devam etmektedir. 

1. Ak tktisat Ansiklopedisi, s.13. 
\ 
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TABLO: l~ 

MEVDUAT (TOPLANAN FONLAR) ARTIS ORANLARI 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

Degieim 1987-91 

% 432 

% 1968 

Degieim 1990-91 

% 73 

% 125 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Yıllık Faaliyet Raporları 

Al Baraka Türk'ün 1987 ila 1991 arasındaki mevduat artı

şı Akbank'tan 4.55 kat daha fazladır. Yine Al Baraka Türk'ün 

1990 ila 1991 arasındaki mevduat artısı ise Akbank'tan 1.71 

kat daha fazladır. Bu oranlara bakarak Al Baraka Türk' ün Ak

bank ' tan büyüme hızının fazla oldugunu söylemek de mümkün de-

gildir. Zira Akb~nk'ın kuruluşu eskidir ve oturmuş bir banka- ' 

dır. Al Baraka Türk ise henüz yedi yılını yeni doldurmustur. 

1987-91 yılı mevduat artısının cok büyük oranda çıkmasının 

sebebi kurulusun ilk yıllarında mevduat rakamlarının kücük 

olmasındandır. Ama 1990-91 yılları arasındaki mevcut artış o

ranlarının fazla degisecegi kanaatinde deg-iliz. Asagıdaki 

tabloda son yılların mevduat artıs oranları ile bu iki kuru-

mun gelecek yıllar itibariyle tahmini mevduat durumunu gös

terilmiştir. 

TaDlo:16'te görüldügü gibi, bu iki kurum mevcut rakamsal 

verilerini devam ettirdikleri takdirde. Al Baraka Türk 2000 

yılında mevduat hacmi yönünden Akbank'ı geçmiş olacaktır.Bu 

tahminimizi ancak su iki önemli degisiklik olmadıgı takdirde 

dogrulayabiliriz . Su anda Türkiye'deki özel finans kurumları 
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mevzuatının bu kurumların aleyhine de~iştirilmesi ve faizsiz 

bankacılık sektörüne birkaç kurumdan fazla tesebbüsün girme-

si. 

TABLO: 16 

YILLAR tT!BARIYLE TAHM!N! MEVDUATLAR (Milyar TL) 

KURUMLAR Tah.Art.Or. 

Akbank % 73 

Al Baraka Türk % 125 

1991 

12.745 

1.449 

1996 

197.499 

83. 552· 

2000 

1.769.000 

2.143.450 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları 

Asagıdaki tabloda ise kurumların bir şubesine düsen or-

talama mevduat miktarı verilmiştir. Bu durumda da Al Baraka 

Türk şube mevduatı bakımından kıyaslanamayacak kadar Akbank'

tan ilerdedir. Al Baraka Türk'ün bir subesinin mevduat topla-

mı Akbank'ın bir subesinin mevduat toplamının 7 mislidir. 

TABL0:17 

SUBELER MEVDUATI 1991 YILI (Milyon TL) 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

Sul:>e Say. 

610 

lO(X) 

{X) Merkez şube dahil 

Top . Mevdua·t 

12.745.458 

1.448.703 

Sul:>e B.Mevduat 

20.894 

144.870 

Kaynak: Akbank ve -.Al Baraka Türk faaliyet raporları. 

5.2. PLASMAN HACM! 

Akbank 1991 itibariyle. özel sermayeli ticaret bankaları 

mevduat sıralamasında ikinci iken. plasman sıralamasında dör7 

düncü durumdadır.Tal:>lo:18'de iki kurumun plasman durumunu 

\ 
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KURUMLAR 

Ak bank 

Al Baraka Türk 
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TABLO: 18 

P L A S M A N L A R (Milyar TL) 

1987 1988 1989 1990 

845.7 

79.4 

1. 279. 8 

150 . 7 

2.368.3 

319.0 

4.312.9 

695.3 

1991 

5.691.9 

1.409. 7 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet raporları. 

Akbank'ın beş yıllık ortalama plasman artış oranı% 63 

civarındadır. Al Baraka Türk ' ün beş yıllık ortalama p l asman 

artış oranı ise% 100 civarındadır. Akbank'ın plasman artısı 

yine beş yıl itibariyle düzgün seyretmemesine ragmen . Al Ba

raka Türk 'ün aynı yıllar itibariyle plasman artış hızı düz

gün ve istikrarlıdır . 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

TABL0:19 

PLASMANLARDA ARTIS ORANLARI 

Degieim 1987-91 Degieim 1990-91 

% 573 

96 1676 

% 32 

% 103 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk yıllık faaliyet raporları. 

Yukarıdaki tabloya göre 1987-91 yılları arasında plasman 

artısında Al Baraka Türk'teki artış Akbank'tan 2.92 kat daha 

fazladır. Yine 1990-91 yılları itibariyle de Al Baraka Türk 

Akbank ' tan 3.22 kat daha fazladır. Bu verilere göre her gecen 

yıl Al Baraka Türk' Un plasman artış hızı Akbank'a göre daha 
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hız l ı artış göstermektedir. Aşagıdaki tabloda gelecek yıllar 

tahmini plasman durumu verilmiştir. 

TABL0:20 

YILLAR ITIBARIYLE TAHMtNI PLASMANLAR (Milyar TL) 

KURUMLAR Tah.Art.Or. 1991 1993 199~ 

Akbank % 32 5.692 9.917 17.279 

Al Baraka Türk % 103 1 . 410 5.810 23.942 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

Al Baraka Türk gelecek yıllar mevduat tahmininde Akbank 

2000 yılında geçerken. bu defa plasmanlar yönünden daha kısa 

zamanda yani 1995 yılında geçmiş olacaktır.Normal olarak mev

duat ile plasmanların aynı hızla artması gerekirken Akbank'ta 

toplanan mevduat son yıllarda plasman dısında kullanılmakta

dır. Akbank'ın umumi plasmanları içinde% 56.26 krediler. % 

44.74 mali plasmanlar yer almaktadır. 1991 yılı itibariyle 

mali plasmanların% 65'i olan 2.977.492 Milyon TL menkul de

gerler cüzdanıdır. Bu cüzdanın icinde hazine bonoları ve dev

let ic istikraz tahvilleri vardır. Yani Akbank topladıgı mev

duatların bir kısmını bu kalemlere yatırarak devleti finanse 

etmektedir. Bir kamu sermayeli banka olmamasına ragmen Akbank 

ın devleti finanse etmesinin tek sebebi bu yatırımın cok kar-

1 ı olması -faizinin yüksek olması- ve vergiden muaf olması

dır . Daha önce belirtildigi gibi , özel sermayeli ticaret ban

kaları sıralamasında mevduat bakımından ikinci olan Akbank'ın 

kredi kullandırmada dördüncü sıraya düşmesi de bundandır. 

\ 
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TABL0 : 21 

SUBE PLASMANLARI 1991 YILI (Milyon TL> 

KURUMLAR Şube S. Top . Plasman Sube Baş . Plas . 

Ak bank 610 

Al Baraka Türk 10 

5 . 691. 905 

1.409 . 717 

9.331 

140 . 971 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk faali yet raporları 

Şube bas ına orta lama plas man bakımından da Al Baraka 

Türk ,Akbank'a göre 15 kat daha fazladır. Bu durumda Akbank ' ın 

şube leri hem mevduat ve hem de plasman yönünden Al Baraka' nın 

şube lerine nazaran cok zayıf calısmaktadır. Akbank verims iz 

bul dugu şubelerinin bazılarını kapatmıştır . Şube say ı sı 1990' 

620 iken 91'e 610'a inmi ştir . öze l sermayel i t i car e t ban-

kal ar ı 199l'de toplam 130 şubelerini kapattılar · veya diger 

şubelerle birleştirdiler . 

TABL0:22 

MEVDUAT-PLASMAN ORANLARI 1991 YILI (Milyon TL) 

KURUMLAR Mevduat 90/91 Plasman 90/91 Mev.-Plas.Or 

Akbank 12.745.458 % 73 5. 691. 905 % 32 % 45 

Al Baraka Tür{ 1.448.703 %125 1.409. 717 %103 % 97 
1 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Rapor l arı 

Al Baraka Türk ; mevduat artısı , plasman artısı ve mevdu-

atların kredilendirme yüzdeleri bakımından Akbank'a göre kı-

yaslanamayacak kadar iyi durumdadır. Fakat genel toplamlar 

yönünden Akbank Al Baraka Türk ' e göre cok güçlüdür. Yukarı-
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dak i verilere ve yapılan tahminlere göre önümüzdeki bes veya 

sekiz sene sonra Al Baraka Türk rakibini geçecek görünmekte

dir 

5.3. KARLILIK 

Akbank'ın karlılıgı mevduat ve plasman toplamına göre 

daha farklı bir özel lige sahiptir. Türkiye'de mevcut bütün 

bankaların karlılıgı ile mukayese ettigimizde, Akbank bu ö

zel ligiyle birinci sırada görünmektedir. 1987, 1988, 1989 

yıllarında birinci sırada yer alırkan 1990 ve 1991 yılların

da T.C.Ziraat Bankası'nın ardından ikinci durumdadır. özel 

sermayeli ticaret bankaları içinde son beş sene itibariyle 

hep birinci sırada olmuştur. Hatta bu sıralamada ikinci du

rumda olan bankanın karı Akbank'ın karının yarısına dahi ula

samamıstır. Tablo:23'te degisik yapıda bazı bankaların ve ö

zel finans kurumlarının karları görülmektedir. 

1991 itibariyle sayıları 26'yı bulan özel sermayeli ti

caret bankalarının 1991 yılı karları toplamı 4.109.132.000.

Milyon TL'dir. Bu karın% 32.70'i tek basına Akbank'a aittir. 

Bu oran aynı sekilde mevduat bakımından% 14.81 ve plasmanlar 

bakımından% 10.54'tür . Bu verilere göre Akbank Türk bankacı

lık sektöründe en karlı çalışan tek bankadır. 

Bu genel degerlendirmeden sonra aşagıdaki 24 no'lu tab

loda da konumuzu teşkil eden iki kurumun kar artışları gös

terilmiştir. 
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TABL0: 23 

'XILLAJ\ 1TİBAıt1rLE KAkLILil{ DURUMU (Milyon TL.) 
~-- -- -- ---·- - -- --- ---7----- ·---

Ku:rumlar 1987 1988 1989 1990 1 1991 

A-Kamuaal Ser.J;ankl. 
T.c.ı1ra~t bankası 25.678 112.110 253.244 1~0'30.871 l.9·51.084 
T.:lmlalt ~•nkası 65.000 50.325 29.834 113.124 -
T.Halk liankası !>0.783 75.744 4.771 43.02~ 146.300 
T.Vakı!lar Bankası 81.253 166.572 149.803 ·242 .095 41.644 
D-Özel tierm.bank-1. 
Ak bank 167 .872. 306.096 '45.3i3 - 733.387 1.342.955 -T.T1caret bankası 5'}.121 58.105 50.934 64 . 215 S9.775 
T.Caranti ~ankaaı 28.040 46.193 70.95, 202.202 452.114 

T.!mar :Bankası 1 . 056 1.141 1.570 21.718 85.620 
T.l:J lJr.nkaaı ·62.246 121.414 124.238 lUl.611 477.147 

· )apı ve Kredi bank. 61.035 111.249 133.810 292.982 463.606 
C-TUrkiye'de Ku.~a. 
Birleşik Türk Aör!. - 2.492 10.209 ,0.211 90.351 
Oemil.Jllı bankası . 17.765 45.030 32 .• 242 41.502 130 • .,85 
n..:.özel l''inans Kuru. 
Al liaraka TUrk 5.848 4.227 12.489 24 •. 397 43.829 
Faiaal Finans A.Ş. ,,. • 074 /t . 000 6.916 12.441 f lf..CJ~8 
Kuveyt 1'Urlc A.Ş. - - 3.648 8.528 . 20.435 
: . 
ıaynak: ~ankalar1mız,T.Eankalar Eirl1ğ1 Y~yınları ile ÖrK'nın yıllık 

faaliyet rap~rlarından dUzonlenm1şt1r. 

Al Baraka Türk. mevduat ve plasman artış oranları yönün

den Akbank'tan çok ileri durumda olmasına ragmen karlılık a

cısından biraz altında kalmıetır . Böyle dolması Al Baraka 

Türk'ün verimsiz calıetıgı anlamına gelmez-. Cünkü Akbank di

ger bankalarla. olan mukayeselerinde de bu farklı durumu gös

tennektedir . Yani Akbank'ın kar performansını mevduat . plas-
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man ve sube calısmalarında görmek mümkün degildir. 

TABL0:24 

KAR ARTIS ORANLARI 

KURUMLAR Degieim 1987-91 Degieim 1990-91 

Akbank % 670 % 83 

Al Baraka Türk % 649 % 80 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

Akbank'ın sube sayısı Al Baraka Türk'ten 60 defa daha 

fazla olup karı da 30 defa daha fazla olunca, sube basına kar 

Al Baraka Türk' ün yarısı kadar olmaktadır. Asagıdaki bütün 

karlılık orantılarına ragmen şube bazında Akbank yine Al Ba

raka TUrk'ten geri kalmaktadır. 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

TABL0:2~ 

SUBE KARLARI 1991 YILI (Milyon TL) 

Sube S. 

610 

10 

KAR 

1. 342. 955 

43.829 

Şube Baeına Kar 

2.202 

4.383 

·Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

· Akbank'ın karlılıgının yüksek olmasının en önemli sebep-

lerinden biri, mevduatlarını plasman kanalı ile firmalara 

vermekten ziyade riski . sıfır ve vergilendirme bakımından ca-

zip olan devlet bonosu ve devlet tahvillerine yatırmaktadır'. 
'ı 

Tablo:26'da görüldügü gibi, menkul degerler cüzdanından alı-

nan faizler, toplam faiz gelirleri ile toplam faiz giderleri 
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arasındaki farkın 1987 icin % 70'i.1988 icin %76'sı.1989 icin 

%85'i,1990 icin % 47 ve 1991 için% 58'idir. 

TABL0:26 

AKBANK T.A.S. 'NIN FA!Z HESAPLARI CMilyAr TL) 

HESAPLAR 1987 1988 1989 1990 1991 

Faiz Gelirleri 525.7 986.3 1.622.8 2.440.9 4.352.2 

Faiz Giderleri 359.4 677 . 6 1.165 . 3 1.313.4 2.280.4 

F a r k 166 . 3 308 . 7 457.5 1.127. 5 2.071.8 

Menkul degerl. 
Cüz . Alı.Fa.Ge. 116.7 234.3 390.3 534.2 1.198 .1 

Kaynak: Akbank Yı 11 ık Fa·a 1 iyet Rapor 1 arı . 

5.4. öZKAYNAKLAR 

1990 itibariyle bütün bankalar özkaynak sıralamasında 

Akbank ikinci sırada ve özel sermayeli ticaret bankaları sı-

ralamasında ise birinci sıradadır. 1991 itibariyle bütün ban-

kalar sıralamasında dördüncü ve özel sermayeli ticaret banka-

ları sıralamasında ikinci sıradadır. özkaynakların dökümü a-

sagıda Tablo:27'de verilmistir. 

Akbank son beş yılın özkaynak artış oranında Al Baraka 

Türk'e göre iyi durumda olmasına ragmen son iki yılın özkay-

nak artış oranında Al Baraka Türk'ün altında kalmıştır. Veya 

Al Baraka Türk ' ün de Akbank'ın göstermiş oldugu özkaynak 

trendini yakalamaya calıstıgını söyleyebiliriz. özkaynak-

!ardaki artıs oranları Tablo:28'de gösterilmiştir. 

özkaynaklar ile karları oranladıgımızda Akbank'ın yükse-

liş trendi zik-zaklı giderken, Al Baraka TUrk'ün yüksel is 

' 
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trendi düzgün ve istikrarlıdır. Her seye ragmen Akbank'ın 

karlılık ve özkaynak yönünden gücü cok mükenuneldir. özkaynak-

kar oranları Tablo:29'da veri lmist ir. 

TABL0:27 

ö Z K A Y N A K L A R (Milyon TL) 

KURUMLAR 

AKBANK 
Nominal Ser . 
Yedek Akce. 
Muh.Zarar Kar . 
Yeniden Deg.F. 
TOPLAM 

AL BARAKA TURK 
Sermaye 
lhtiyatlar 
Yeniden Deg.F. 
TOPLAM 

Kaynak: Akbank 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

Kaynak: Akbank 

KURUMLAR 

Akbank 
Al Baraka Türk 

1987 1988 1989 1990 1991 

120,000 250.000 500.000 ı. 000. 000 1. 500. 000 
61.956 193.684 203.416 182.577 331.703 

9 . 162- 18.524 35.424 54.906 91. 575 
20 . 176 56.324 135.909 150.531 321.083 

211.294 518.533 874.749 1.388.013 2.244.361 

10.000 10.000 10.000 15.000 30.000 
5_17 1 . 080 1.313 2.101 4.620 
369 1 . 629 5.503 9.251 11.978 

10.886 12.709 16.816 26 . 352 46.598 

ve Al Baraka Türk faaliyet raporları. 

TABL0:28 

öZKAYNAK ARTIS ORANLARI 

Degieim 1987-91 

ve Al 

1987 

% 79 
% 54 

% 962 

% 328 

Baraka Türk Faaliyet 

TABL0:29 

öZKAYNAK-KAR ORANLARI 

1988 1989 

% 59 % 39 
% 33 % 74 

Degişim 1990-91 

% 62 

% 77 

Raporları 

1990 1991 

% 53 % 60 
% 93 % 94 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

\ 
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5.5. LIKlDlTE DURUMU 

Bankaların ve isletmelerin taahhütlerini her an karşıla

yabilmeleri icin emre hazır tuttukları degerlerin toplamına 

likidite mevcudu denir. Likidite. nakte yakınlık derecesini 

ifade eden bir kavramdır. Bir varlık. sahibi tarafından ne 

kadar kısa sürede ve ne kadar az bir deger kaybıyla nakte dö

nUstürülebi lirse o kadar likit kabul edilir . Buna göre en li

lit varlık işletmenin ya da kişinin sahip oldugu nakit. diger 

ifadeyle paradır. !stenildigi anda paraya çevrilebilen devlet 

tahvilleri de likit varlıklar iken. bir işletmenin sahip ol

dugu makinelerin. fabrika binalarının likiditesi düsüktür. 

Likidite tablosuna giren hesaplar şunlardır: Kasa, T.C. 

Merkez Bankasındaki hesaplar (mevduat munzam karşılıklar da

hil). yurtici ve yurtdısındaki bankalardaki hesaplardır. Ak

bank'ın yıllık raporlarında "l ikidite durumu" ile ilgili bö

lümde ikinci derecede likidite olan menkul degerler cüzdanın

daki kıymetlerde bulunmaktadır . Al Baraka Türk' ün bilançola

rında bulunan degerler birinci derecede likidite olan nakit 

para ve banka hesaplarıdır. Bu bakımdan tablolarımızda ikin

ci derecede likidite olan menkul degerler cüzdanı bulunmamak

tadır. Kaldı ki bu kalem devlet bono ve tahvillerinden iba

rettir. 

Al Baraka Türk'ün likidite degerlerinin artış oranları 

fevkaladedir . 1987-91 itibariyle artıs oranları bakımından 

Akbank'tan 12 kat üstündür . 1990-91 arası artış oranları ba

kımından da 2.62 misli daha iyi durumdadır . 

\ 
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Tablo: 30 ' da likidite mevcutları, Tablo:31'de likidite 

artıs oranları ve Tablo:32'de de kurumların borçları olan 

mevduatları ile likidite durumu karşılaştırılıp borçlara kar

sı hangi oranda hazırlıklı bulunuldugu gösterilmiştir . 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka 

TABL0:30 

LlKlDlTE MEVCUTLARI (Milyar TL) 

1987 1988 1989 1990 

1.156.1 2.160.6' 2.426.4 3.244.5 

5.6 15.4 28.3 88.1 

1991 

6.204.9 

298.1 

Kaynak : Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Rapor l arı . 

KURUMLAR 

Ak bank 

Al Baraka Türk 

TABL0 :31 

LtKtDtTE ARTIS ORANLARI 

DeOişim 1987-91 

% 437 

% 5193 

Deoieim 1990-91 

% 91 

% 238 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

TABL0:32 

MEVDUAT / LlKlOlTE ORANLARI 

1987 

% 48 

% 8 

1988 

% 59 

% 10 

1989 

% 49 

% 10 

1990 

% 44 

%'-14 

Kaynak : Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

1991 

% 49 

% 20 

Akbank'ın mevduat/likidite oranları yıllar itibariyle 

düzgün ve istikrarlı seyretmektedir. Fakat bu oran bir islet

me icin cok yüksektir. Çünkü bu oran miktarındaki degerler a-



-101-

tıl veya verimsiz hazır beklemektedir . Yani borçlarının yarı-

sı kadar bir miktarı yine borçları icin hazır betletmektedir. 

Karlılıgı yüksek bir isletme icin böyle bir likidite uygula-

ması düsünülemez. Bu durum kanuni mecburiyetten ileri gelmek-

tedir. 

Al Baraka Türk'ün mevduat/likidite oranı devamlı ve düz-

gün bir şekilde yükselmektedir. 1991 oranının ideal bir oran 

oldugu kanaatindeyiz . Bu miktardan fazlası kaynakların verim-

siz kullanıldıgını gösterir . 

5 . 6. lSTlHDAM HACM! 

Türkiye'deki bütün bankalar içinde personel sayısı bakı-

mından Akbank dördüncü sırada, özel sermayeli bankalar sıra-

lamasında T.!ş Bankası'ndan sonra 2. durumdadır. Tablo:33'te 

görüldügü gibi Akbank'ın personel sayısında artışlar ve ek-

silmeler sözkonusudur. Son yıllarda hem istihdam politikası 

geregi hem de şube sayısını azaltması dolayısıyla personel 

sayısında% 5 azalama olmuştur. Akbank'ın calıstırdıgı perso-

nelin yaklaşık% 40'ını kadınlar teşkil eder. 

TABL0:33 
PERSONEL DURUMU 

KURUMLAR 1989 1990 1991 1990-91 Artışı 

Akbank 9819 9979 9435 % -5 

Al Baraka Türk 190 260 354 % 36 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

1 

Al Baraka Türk'ün personel sayısındaki artış, sube ade-

dinin artısı ile beraber gerçekleşmektedir. Ancak bu% 36'lık 



-102-

artış yüzdesi cok yüksektir. Bu zamana kadar acılan subeler 

hep büyük şehirlerde olmuştur. Bu şubeler personel sayısınca 

kabarıktırlar. 

KURUMLAR 

Akbank 

Al Baraka Türk 

TABL0:34 
SUBE PERSONEL MEVCUDU 1991 YILI 

Şube 

610 

10 

Personel 

9435 

354 

Sube Baeına Per. 

15 

35 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

Akbank'ın şubelerinde calıstırdıgı ortalama personel sa-

yısının düşük olmasının en önemli sebeplerinden biri: Türki-

ye'nin her tarafında, nüfusu az yerleşim bölgelerinde, sehir-

lerde kenar mahallelerde sube bulundurması, ikincisi de şube-

lerde az personel istihdam etmeyi hedeflemesidir. Tablo:3~'te 

görüldügü üzere personel basına düsen net kar bakımından Ak-

bank bütün diger bankalardan daha verimli eleman calıstırmak-

tadır. 

Bazı bankaların kar-maliyet rasyolarında personel başı-

na menfi degerler ortaya cıkmaktadır. Bunlar T.Halk Bankası, 

T.Vakıflar Bankası gibi kamusal sermayeli bankalar oldugu gi-

bi, Türk Ticaret Bankası, T.ts Bankası ve Y.Kredi Bankası gi

bi özel sermayeli ticaret bankalarıdır. Tablo:36'da görüldü

gü gibi Akbank ile Al Baraka Türk aynı oranı tutturmuslardır. 

T.!mar Bankasının personelinin verimi ise hepsinden yukarıda-

dır. 

Genel olarak Akbank'ın gerek istihdam hacmi bakımından, 
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gerekse istihdam verimi bakımından şimdilik özel finans ku-

rwnlarından ileri düzeydedir. Ancak Al Baraka gibi per-

pormansı yüksek olan kurwnların yurt içine yayılması ile 

hem karlılık seviyesi yükselecek hem de s~be basına personel 

adedi azalarak verimlilikleri de yüksek olacaktır kanaatin-

deyiz. 

TABL0:35 
PERSONEL BASINA NET KAR M!KTARI 1991 YILI (Milyon TL) 

KURUMLAR NET KAR PERSONEL FER.BASI.KAR 

Akbank 1 .342.955 9435 142 
T.C.Ziraat B. 1.951.084 40125 49 
T.Halk B. 146.300 14164 10 
T.Vakıflar B. 41.644 8887 5 
T.Ticaret B. 89.775 8515 11 
T. !mar B. 85.620 650 132 
T.!ş B. 477.147 18016 26 
Y.Kredi B. 463.606 9301 50 
Al Baraka Türk 43.829 354 124 

Kaynak: Bankalarımız , T.Bankalar Birligi Yay.ve Al Baraka 
Türk Faaliyet Raporları. 

TABL0:3ô 
PERSONEL MALtYET! 1991 YILI (Milyon TL) 

KURUMLAR Per.Gider. Per . S. Per.B.Mal. Per .B.Kar-Mal. 

Akbank 467.352 9435 50 % 35 
T.C.Ziraat B. 1.735.974 40125 43 % 88 
T.Halk B. 505.511 14164 36 % 360 ' 
T.Vakıflar B. ~75 . 650 8887 65 %1300 
T.Ticaret B. 456.105 8515 54 % 490 
T.!mar B. 22.325 650 34 % 26 
T . !ş B, 1. 240. 389 18016 69 % 265 
Y.Kredi B. 633.854 9301 68 % 136 
Al Baraka Türk 15.558 354 44 % 35 

Kaynak: Bankalarımız, T . Bankalar Birligi Yay. ve Al Baraka 
Türk Faaliyet Raporları. 

\ 
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5.7. YöNETlM YAPISI 

Akbank. yönetim yapısı yönünden en güclü yapıya sahiptir 

diyebiliriz.Gercekten de yönetim kurulu üyeleri arasında;eski 

başbakan, emekli general. eski bankacılar, politikacılar, e

mekli valiler ve ögretim üyeleri bulundurmaktadır. Yönetim 

kurulu üyelikleri kolay kolay degişmemektedir ve kadro birbi

ri ile çok uyumlu calısmaktadır. Böyle güçlü bir yönetime sa

hip olmanın en önemli nedeni özel sermayeli ticaret bankası 

olmasıdır. özel sektör bankacılıgında sermaye payı yüksek o

lan hissedarlar daima isin başındadırlar.Erol Sabancı.yıllar

dır yönetim kurulu başkan vekili olarak bu müessesenin faal 

yöneticisidir . 

Akbank'ın bu özelliklere sahip yönetim kadrosu. bankayı 

bir 11 tUccar11 gibi yöneterek bu sektörde söz sahibi olmuştur. 

Mazisi cok eskiye dayanan bir cok kamu bankası ve özel serma

y.el i bankaya göre daha yeni olmasına ragmen hepsinden daha 

karlı calısması yönetim yapısının önemini ortaya koymaktadır. 

Türkiye'de çalışan kamu bankaları veya özel bankalar a

rasında kapanan veya batan kurumlar az degildir. Batan veya 

zarar eden bankaların yönetim kadroları ya siyasi veya yete

ne~siz elemanlardan meydana gelmektedir. Kredilendirmede veya 

yatırımlarda yanı ıs. verimsiz ve isabetsiz k·ararlar her zaman 

bankaları zor durumda bırakmıştır. Akbank bu gerçegin bilin

cinde oldug-u- icin her zaman en iyi kadroyu istihdam etmiştir. 

Akbank genel olarak "ho.nkacılık okulu" hüviyetindedir. 

Alt yönetimden üst yönetime dogru istikrarlı bir gelişme var-
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dır. !stisnalar hariç, bütün şube müdürleri ve genel müdür

lük yöneticileri "tezgahtan" gelmedir. Yükselmek isteyen per

sonele her zaman imkan bulunmaktadır. Hatta diger bankaların 

ve yeni kurulan bankaların müdür, müdür muavini ve sef ihti

yaçlarını transferler yoluyla Akbank karşılamaktadır. 

Al Baraka Türk, kuruldugu 1985'ten beri aynı yönetim ku

rulu başkanı, başkan vekili ve genel müdürü ile yönetilmekte

dir. Bankacılık sektöründe yeni olan bu yönetim kadrosu uzun 

zamandır beraber calısmaları ve kurumun diger faaliyetlerinde 

gösterdikleri çalışmaları ile dikkat çekmektedirler . Sektör

deki faaliyetleri diger bankalara göre farklı oldugundan, ge

nel müdürlük, kadro larını seçerken çok titiz davranmaktadır. 

Müdürleri ve diger personeli , yeni kurulma l arı ve bu sahada 

bir başka kurum olmadıgı için, bankacılık sektöründen a l mak

tadırlar. Zamanla yeni açılacak şubelere kendi yetiştirdikle

ri elemanları yerlestirebileceklerdir. 

Al Baraka Türk'Un yönetim yapısı Akbank'a cok benzemek

tedir . Cünkü ·ikisi de özel sektör tesebbüsüdür. Calısma alan

ları bıraz farklı olmasına ragmen iki kurum da bir "tüccar" 

gibi calısmaktadır . Kararl,arında karlılıgı hedefledikleri gi

bi calısma konularının prensiplerine de sıkı sıkıya baglı gö

rürunektedirler. 

5.8. VERGtLENDtRME 

Akbank'ın 1987 bilanco karı 168 milyar TL. ve 1988 bi

lanco karı 306 milyar TL. oldugu halde, kurumlar vergisi mat

rahı sırasıyla 30 ·milyar TL. ve 35 milyar TL . olmuştur. 198'9, 

\ 
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1990 ve 1991 yıllarında ise kurumlar vergisi matrahı yoktur. 

Bu durum Akbank'ın kar etmedigi anlamına gelmez. 1989 yılında 

345 milyar TL., 1990'da 733 milyar TL. ve 199l'de 1.343 mil-

yar TL. kar etmistir. Fakat bu yıllara ait kurumlar vergisi 

matrahı, menkul degerler cüzdanından alınan faizlerden {hazi-

ne bonoları, devlet ic istikraz tahvilleri faizleri) az oldu-

gundan vergi çıkmamaktadır. Cünkü devleti finanse ederek ali

nan faizler vergiden muaftır. 1987 ve 1988 yılları matrahları 

ise, bu faizlerden asagıdaki tabloda görülen miktarlar kadar 

fazla oldugu icin vergi cıkmıştır. 

TABL0:37 
KURUMLAR VERG!St CMilyon TL) 

A K B A N K AL BARAKA TURK 
YILLAR Matrah Vergi Matrah Vergi 

1987 30.023 13.811 5.107 2.349 

1988 35.413 16.290 3.808 1.142 

1989 M.sız 11. 652 3.496 

1990 M.sız 20.302 6.091 

1991 M . sız 31.306 9.392 

Kaynak: Akbank ve Al Baraka Türk Faaliyet Raporları. 

Al Baraka Türk için Akbank'ın yararlandıgı muafiyet söz 

konusu degildir. 1987-91 arası kurumlar vergisi matrah artısı 

%513'tür. 90-91 arası - artıs oranı ise % 54'tür . Akbank,muafi-

yet olmasaydı yaklaşık 500 milyar TL kurumlar vergisi ödeye

cekti. Bu rakam Al Baraka'nın matrahının 16 katı ve 1991 öz-

kaynaklarının 11 katıdır.Akbank ödemedigi vergi ile her yıl 

Al Baraka Türk gibi bes kurulusu faaliyete geçirebilir. 

\ 



A L T I N C I B ö L UM 

öZEL FtNANS KURUMLARININ FAALtYETLER!NtN 
ELESTtR!St VE TEKL!FLER 

6.1. PERSONEL tSTtHDAMI 

Her sektörde oldugu gibi isletmelerin faaliyetini devam 

ettirecek. onları ayakta tutacak ve güçlü kılacak faktörler-

den biri hic şüphesiz personeldir. öFK ' lar icin de bu husus 

cok önemlidir. 

Türkiye'deki bankacılık sektöründe, şube seviyesinde ca-

lışanların nitelikleri önemli olmasına ragmen, onların menfi 

davranışlarını üst yönetici kadroları ve bankanın kendi hüvi-

yeti kolaylıkla kapatabilir. Mudiler ve müşterilerle olan mü-

nasebetlerde meydana gelen hatalar ve sürtüşmeler bir başka 

kademenin devreye girmesiyle halledilebilir. Bu durum. öFK i

çin çok daha farklıdır. Bunların Türkiye'de bir geçmişleri 

yoktur. Halkla ilişkileri çok yenidir. Calısma prensipleri 

kendilerine uygun olan mudilerin ve müşterilerin, bankacılık 

faa 1 iyet lerine faz.laca bir yatkını ıgı olmadıgından ve hatta 

mevzuat bilgisi eksikliginden dolayı ilişkiler çok hassastır. 

Bunun yanı sıra bu kurumların calısma sistemlerini begenme-

yenlerin ve bankaların menfi propagandaları da etkili olmak-

\ 
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tadır. 

öFK'ların. faiz unsurundan dolayı atıl kalan mevduatı 

üretime çekmek amaçlarından biri olmasına ragmen bu potansi-
' 

yel yeterince kullanılamamaktadır. Bu potansiyelin sahipleri 

"faizli bankacılık-faizsiz bankacılık" ayrımını yapmakta güc-

lük çekmektedirler. Böyle olması da normaldir. Zira Türkiye 

şartlarında. halkımızda bankacılık kültürü vasat oldugu gibi 

faizsiz bankacılık bilgisi hiç yoktur. Dolayısıyla bu kurum-

ların önündeki şüphe engelleri henüz kalkmamıştır. 

Anlattıklarımızdan hareketle. öFK'nın şube bazındaki fa-

aliyetlerinde hem yönetici kadroların hem de banko hizmet e-

lemanlarının egitiminin önemi ortadadır. Mudilerin kurumlarla 

ilk teması mevduat servisi ile başlar, daha sonra diger ser-

visler gelir. Fon kullanmak isteyen müşterilerle şef, müdür 

muavini ve müdür seviyesindeki personel muhatap olurlar. Her 

iki halde de ilk ilişkiler cok önemlidir. En kilelik bir ters-

lik bu kişileri kurumlardan kacırdıgı gibi. geleceklerin de 

önünü keserler ve olumsuz reklam kendiliginden hızlanır . 

Memleketimizde yedi yıllık mazileri olan öFK'nın perso

nel yönetimi ve egitimi yeterli degildir. Zaten bu egitimi 

verecek bir müessese yoktur. ·Haliyle personel istihdamı ban

kacılık sektöründen temin edilmiştir.Nitelik yönünden secme 

imkanları da fazla yoktur .. Aldıkları elemanlarda klasik an-

lamda yeterli özellik olsa bile "faizsiz bankacılık" bilgi-

leri ve tecrübeleri yoktur. Şube açılışlarında zaman darlı-

gı sebebiyle personel egitimi yapılamamıştır. Böylece, daha 
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" işe yeni başlarken" cok önemli olan personel istihdamında 

hatalar yapılmıstır.Bazı kurumların üst yönetim kadroları a-

rasında dahi ana prensiplerdeki sapmalar yüzünden ayrıl-

malar olmus ve yönetim yapısı henüz oturmamıştır. 

Personelin calısmaları devamlı takip edilmeli, hataları 

hemen düzelttirilmeli. yeterli egitim kısa zamanda verilmeli~ 

dir. Bunların niteligi kurumların gelecegini etkileyecektir; 

Bir personelin mü~terisine vade farkı yerine "faiz" tabirini 

kullanması, ramazan ayında şubede "cay ve sigara içmesi" te

lafisi zor bir fiildir. Bunlar bir banka şubesinde normal 

karşılanır. Cünkü bankalar ile bu kurumların mudi ve müşteri 

lerinin sosyal-kültürel yapıları cok farklıdır. 

öFK. personel istihdamını bankalardan temin etmeyi bı

rakmalıdır. !htiyaclarını kendi bünyelerinden karşılama çare

lerini araştırmalıdırlar . Büyük şubelere ihtiyaçtan fazla e

leman alarak, onları buralarda seminer, kurs gibi egitim yo

luyla yetiştirirken bir yandan da şubede uygulama yaptırılma

lıdır. Böylece "tezgahtan" yetişerek diqer şubelerde ic ve 

dış ilişkilerde verimli olacak elemanlar temin edilmiş olur. 

Şubelerde eleman yetiştirmek, bu gel isme safhasında müm

kün olmuyorsa. bütün kurumlar bir araya gelerek bu sorunları

nı çözecek bir müessese tesis ederek, ortaklaşa personeli bu

rada yetiştirmelerinin dogru olacagı kanaatindeyiz. Aksi hal

de "sinek küçüktür, fakat mide bulandırır" örnegi gibi, per

sonelin olumsuz davranışları bütün kurumları zarara ugratır. 
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6. 2. FON KULLANDIRMADA SUBELERtN BAGIMI..ILIGI 

Bankacılıkta oldugu gibi. fon kullandırmada (kredilen-

dirmede) öFK iki yol takip eder. Küçük meblaglar icin şube 
,. 

yetkisiyle. büyük meblaglar icin genel müdürlük Cotorize) 

yetkisiyle fon kullandırılır. Şubelerin durumuna göre sube 

yetkisi limiti degisir. 

Şubeler kendilerine tanınan limitler icinde fon kullan-

dırırlarken normal kredilendirme prosedürünü tamamlamalarına 

ragmen genel müdürlük baskılarından kurtulamazlar. Otorize 

fon kullandırmalarda zaten genel müdürlük vize vermede agır 

davranmaktadır. 

Şubeler fon kullandırmada sınırlandırılmışlardır. Sade-

ce peşin mal alıp vadeli satabilirler . Bu işlemlerinde her 

defasında genel müdürlükten fon talep etmek zorundadırlar . 

Genellikle şubelerin. fon kullandırmada verimli olamaya

cakları ve batak kredi endişesi ile limitleri düşük tutulmak-

ta veya otorize kredi talepleri zorlaştırılmaktadır. Genel 

müdürlüklerin bu tutumları haklı bile olsa. mevduat toplanan 

yöreye fon kullandırmak. kurumların gelişmesi acısından önem

lidir. Bu bakımdan şubelerin fon kullandırma usullerinde ser-

best bırakılması. fakat yakından takip edilmesi daha iyi olur 

düsüncesindeyiz. 

6.3. CAR! HESAP FONLARININ KULLANIMI 

6.3.1."Zaman Katsayılı Borc Verme" Yöntemi 

Cari hesaplarda biriken fonların. oranları Merkez Banka-

sınca degistirilmedikce % 20'lik bir bölümü tebligi ile. bir 
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anlamda "bloke" tutulmaktadır. Bu fonların% lO'u nakit ola

rak kasada veya ticari bankalarda tutulacaktır; diger bir % 

lO'luk kısmı ise Merkez Bankasının belirleyecegi "likit men

kul degerler" veya nakit cinsinden, Merkez bankasınca tutul

mak zorundadır. Böylece cari hesaplarda toplanan fonların ba

kiye% 80'i ikiye bölünmektedir. Birinci% 50 veya toplam ca

ri hesap fonlarının% 40'ı fonların bir devamlılık göstere

bilecegi varsayımından hareketle bir yıldan daha· uzun vadeli 

ticari işlere yatırılabilecektir. Diger yarı veya toplam cari 

hesap fonlarının% 40 ' ı ise en cok 12 ay vadeli olarak ticari 

islemlerin finansmanında kullandırılabilecektir. 

öFK ' nın 1991 yılı cari hesap toplamları yaklasık 150 

milyar TL.dir . 30 milyar TL.si Merkez Bankasında ve diger 

bankalarda tutulduguna göre 120 milyar TL.sı kurumlar icin 

maliyetsiz bir kaynaktır. Bu kaynaktan kurumlar en iyi şekil

de yararlanmaktadı.r. özkaynaklarını yatırımlarda kul lanırla.r

ken, günlük harcamalarını, kısa vadeli ödemelerini ve likit 

ankeslerini bu kaynaktan karsılamaktadırlar. 

öFK. cari hesaplarda toplanan meblagları kendileri icin 

kullandıkları gibi. cari hesap sahiplerine de kullandınnala

rı gerekir düşüncesindeyiz.Bankalarla çalışan işletmeler, ca

ri hesaplarındaki ödemelerde sıkıştıkları takdirde kredi he-' 

saplarından vinnan yaptırarak taahhütlerini yerine getirebil

mekte, ama bu virmanlara karş1lık faiz ödemektedirler. Buna 

karsı da mevduatlarına faiz alırlar. öFK'nda faiz alıp-venne 

olmadıgından, bilhassa cari hesaplarda mevduat sahiplerine 

' 
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hic bir menfaat temin edilmemektedir . Ama cari hesap sahip

lerine getirisiz borç vermede de hic bir kanuni engel yoktur. 

öFK,nın cari hesap sahiplerine.bilhassa büyük şubelerde 

(!stanbul ve Ankara şubeleri) karşılıksız fon kullandırdıgı 

(cari hesaplardan) bilinmektedir. Fakat bunun bir yöntemle 

veya bir kararla yapıldıgı kesin deqildir . Dışarıya sızan 

bilgilerden böyle bir calısma oldugu görülmemektedir. Duyulan 

sekli ile moralite,si cok iyi, büyük firmalara ve yönetim kad-
' 

rolarına yakınlıgı olan isletme veya sahıslara bu imkanların 

tanındıqını söyleyebiliriz. 

Bilhassa küçük şubelerde, dar sermaye ile çalışan esnaf 

ve tüccara. sanayiciye bu imkanlar belli bir yöntemle ve is-

tikrarlı olarak kullandırılmalıdır. Böylece bu kurumlara yö-

nelen ve bankalara gitmeyen mevduat sahipleri, kritik zaman-

larında faizsiz borç alabilecekleri ve güvenebilecekleri mü-

esseselerin varlıgını görmek isteyeceklerdir. Aynı zamanda bu 

uygulama ile kurumun kullanmaktan feragat ettiqi miktarlardan 

daha cok cari hesap mevduatları artacaktır. Yani öFK, bu sis-

temi uyguladıkları takdirde cari hesaplardaki toplam mevduat 

artışında yeni bir hızlanma olacagı kesindir. 

Aşagıda izah edecegimiz uygulamanın Türkiye dışında ner-

de ve ne şekilde yapıldıgını tesbit edememekle beraber. tek-

lifimizin yeni bir yöntem oldugunu iddia edemeyiz. Bu yöntem 

şu şekilde uygulanacaktır. Cari hesaplar. adından da belli 

oldugu gibi devamlı hareke.t gören hesaplardır. Gecmiş sene

lerde şubede bu hesapların ortalaması alınır. Bu ortalamayı 
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10 milyar TL. varsayalım. Bu miktarın% 20'si olan 2 m"ilyar 

TL. yi kanuni blokaja ayıralım . Diger % 40'ı kurumun bir 

yıldan uzun vadeli yatırımları için genel müdürlük hesapla-

rında tutulursa geriye 4 milyar TL. kalıyor . Yani% 40'ı . Şu

be bu parayı cari hesap sahiplerine "Zaman Katsayılı Borç . 

Verme" yöntemi ile kullandırtacaktır. Asagıda örnek uygulama-

yı görelim. 

Sı. Tarih 

1 15 .05.92 

2 20.05 . 92 

3 25 .05.92 

4 30.05.92 

.s 14.06.92 

6 23.06.92 

7 30.06.92 

8 15.07.92 

9 23.07.92 

10 30.07.92 

11 30.08~92 

1 
C • M- Z 

1000 

Islemler: 

TABL0:38 

15350 No.lu 
0

ELtF İNŞAAT Cari Hesabı { 81 n TL.) 

MeblaO(M) Bakiye Gün( Z) Zaman Kat.(C) 
Yatırılan Çekilen Alacak Borç Alacak Borçlu 

10.000 10.000 5 50 

15.000 25.00(). 5 125 

5.000 20.000 5 100 
... -

20.000 40.000 14 560 

50.000 90.000 9 810 

30.000 60.000 7 420 

70.000 10.000 15 150 

20.000 10.000 8 80 

50.000 60.000 7 420 

140.000 80.000 30 2.400 

100.000 20.000 

TOPLAM ••• • •• 2.565 2.550 

C = Zaman katsayısı 
M ~ Mevduat ve Verilen Borc Miktarı 
Z .... Gün . Sayısı 

1 
1) 15.5 . 992 tarih, C=l0.000.000--- 5;50.0ÔO (Alacaklı) 

1000 
' 
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1 
2) 20.5.92 tarih. c~15.000.000ı------ 5=125.000 (Alacaklı) 

4) 30.5.92. 

7) 30.6.1992 

10)30.7.1992 

1000 

l 
C=40.000.000~~--14=560.000 <Alacaklı) 

1000 

l 
c-10 . 000.000~~-15•150.ooo <Borçlu> 

1000 

c 2.415.000 
2=~1000. 1000=30.19 gün 

M 80.000.000 borçlanılabilir. 

1 
cgao.000.000 ~~--

1000 
30-2.400.000 CBorclu) 

örnegimizdeki Elif tnsaat Firması, yedinci isleme kadar 

hesabını randımanlı calıstırmıstır. 30.6.1992 'de verdigi ku-

rumun çekinin karşılıgı olan 70 milyon lirayı hesabında top-

layamamıştır. Kurum. hesap müsait olmamasına ragmen ceki öder 

ve firmanın hesabının "zaman katsayısı" bölümünün borçlu kıs-

mına 150 . 000'i işler. Firma ancak 15 .7 . 1992'de (8.islem) 20 

milyon TL .yi hesabına yatırarak bakiyesi 10 milyon TL. alaca-

ga geçer. 

Firmanın hesabı bu sekilde devam ederken 140 milyon TL. 

lık 30.7.1992 tarihli bir çek üçüncü kişilere verilmiştir. 

Firma her ihtimale karsı o gün müsait olmama durumunu . gözö-

nüne alarak şube yetkililerini ikaz eder. Yetkililer o gün 

için Elif !nsaat'ın adı gecen ceki karşılayamayacaklarını 

v·arsayarak hazırı ıkl ı bulunurlar. Gerçekten firma. çekin 80 

milyon TL.lık kısmını hesabına yatıramamıştır. 

\ 
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10. işlemde görüldügü gibi firmanın cari hesabında daha 

evvelki mevduat ortalamasından dolayı 2.415 . 000 TL.alacaklı 

zaman katsayısına sahiptir.Yani kuruma borçlu oldugu 80 mil-

yon TL.yı 30 gün içinde ödeyebilir . 30.8.1992'de (11.islem) 

hesabına 100 milyon TL. yatırarak hesabını tekrar 20 milyon 

TL. alacaklı bakiyeye geçirir. 

Cari hesapları agırlıklı calısan firmalar. borçlanmayı 

düşündükleri miktarlar büyük olursa daha önceden şube yetki-

lilerini haberdar etmeleri ve borcl-arını -hakettikleri zaman 

katsayılarını da itibara alarak- hangi gün ödeyebileceklerini 

bild i rmeleri , şubenin likit durumunu ayarlaması icin gerekli-

dir. Fakat küçük miktarlı borçlanmalar icin bu bildirime ih-

tiyaç yoktur . Şubenin kasa ankesi icinde halledilir . 

Cari hesaplardan borçlandırmanın geri dönüşünün saglan-

ması. şube tarafından ne şekilde teminat altına alınacagı.her 

kredilendirme yöntemine uygun şekilde yapılır . 

1991 itibariyle öFK'nda toplanan fonların% 6'sı cari 

hesap fonlarıdır. "Zaman Katsayılı Borc Verme" yöntemi uygu-

!anmaya baslandıgında görülecektir ki. bu oran% ıo·u rahat-

lıkla geçecektir. Bu çalışmalar kurumlara yeni bir görüntü 

verecek ve fedakarlık yaptıkları cari hesap fonlarının cok 

fazlası bu sisteme cekilmis olacaktır. 

6.3.2. Cari Hesap Fonlarından Karz-ı Hasen 

öFK'nın Türkiye'deki faaliyetlerinde "Karz-ı Hasen" adı 

altında karşılıksız borç para verdikleri görülmemistir. Kendi 
( 

özkaynaklarından da böyle bir yardım calısmaları yoktur . Fa-
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kat bu kaynaktan "Zekat Fonu" oluşturularak sosyal yardımlaş

ma amacıyla karşılıksız yardım faaliyetleri vardır. Zekat ta

mamen dini bir müessesedir ve bizim konumuzun dışındadır. 

"Karz-ı Hasen" de sosyal yardımlaşmayı teşvik etmektedir."Gü-:

zel borç" anlamındadır, karşılıgı Allah rızasıdır. 

Temel gayeleri kar olan öFK'nın "Karz-ı Hasen" uygulama

sına sıcak bakmaları biraz zordur. Türkiye'nin sosyal ve kül

türel yapısı bakım~ndan bu uygulama istismara zaten cok müsa

ittir. Bu isin hem hizmet külfeti vardır ve hem de verilen 

borcların geri dönme riski vardır. Bu sıkıntılara ragmen, bu 

yardımlaşmanın yapılmasının bu kurumlara gelecege dönük cok 

büyük faydaları olacaktır . 

Faizle calısan bankacılık sisteminin karsılıksız, gelir

siz ve menfaatsiz bir borç vermesi düşünülemez. Cünkü aksi 

olsa sistemin özüne ters düşer. Ama faizsiz calısan öFK'nın 

hiç bir menfaat ve gelir beklemeden ihtiyaç sahiplerine kısa 

vadeli borc para vermeleri gayet dogaldır. Ticari olmayan bu 

tür borclandırmaların kurumların mudi-müşteri ilişkilerini 

olumlu yönde etkileyecegi kesindir. Kaldı ki bu tür calısma

lar halkın sempatisini toplayacaktır. 

Bu uygulamada her şubenin bulundugu muhitteki küçük es

naflar, isportacılar. işçiler ve memurlar tesbit edilir. Bu 

tesbitteki amac, yukarıda adını saydıgımız kesimlerdeki her

kesi degil, verilen borcun geri dörunemesi durumunda bu meb

lagların "zekat fonu"na aktarılması özel ligini tasıyacak ki

şilere verilmesidir. Kurumlar bu uygulamada kullanacakları 
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fondan eksilme oldugu takdirde bu zekat fonundan telafi ede

ceklerdir . 

Kücük esnaf grubu tesbit edilirken aynı carsı. aynı cad

de veya aynı pazardaki esnaf birbiriyle irtibatlanıp. istih

barat ve kefil yönünden birbirine yardımcı olacaklardır. !ş

ciler aynı fabrika veya işyerinden, memurlar aynı müessese

lerden. işportacılar aynı iskolundan tesbit edilip birbiriyle 

yakınlıkları ve ilişkileri tesbit edilecektir. Her grubuh i

çinden bir veya birkaç kişi yetkili-sorumlu olacaktır.!htiyac 

sahiplerine bu kisiler referans verecek ve kefil olacaklar

dır. Borcun geri ödettirilmesinde yine aynı kişilerden isti

fade edilecektir. 

thtiyac sahiplerine ilaç ve hastane masrafları icin se

nede dört defa. evlenme veya evlendirme masrafları icin ge

rektigi zaman. acil ev masrafları icin senede iki defa , tica

ri gaye ile borçlanmalarda senede bir defa borç verilebile

cektir. !lac ve hastane masrafları icin bir milyon lira. ev

lenme veya evlendirme masrafları için 10 milyon lira. acil ev 

ihtiyaçları icin 2 milyon lira. ticari borçlanmalarda da ~ 

milyon lira limit kabul edilir. Verilen borç üc eşit taksitle 

aylık olarak geri ödettirilir. 

"Zaman Katsayılı Borc Verme" yönteminde örnek verdigimiz 

şubenin cari hesap fonlarındaki% 40'lık bölümdeki 4 milyar . 

liranın 500 milyon lirasının bu fona tahsis edildigini varsa

yalım. Aylık borç taksidi ödemelerindeki düzensizlikleri veya 

uzatmaları gözönüne alırsak ve herkese senede bir defa borç 

\ 
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veri ldigini kabul edersek yaklaşık 1200 kiei bu fondan fayda

lanmı ş olacaktır. O sehirde veya muhitte bu yardım çalışması 

takdirle karsılanacagı gibi. bu kurumların masrafsız reklamı 

yapılmış olacaktır. Kaldı ki bu 1200 kişi kendi çevresinden 

1200 kişiyi kuruma mudi olarak kazandırırsa ve mudi başına 

ortalama cari hesaplarda bir milyon lira mevduat kalsa 1 mil

yar liradan fazla fon toplanmış olur. Yani bu faaliyete ayrı

lan fonun iki katından fazla yeni bir mevduat artısı olur.Her 

halükarda bu sosyal içerikli fon. kendi fonunu yine kendisi 

meydana getirecekt i r . 

Bu yöntemin calısması,sosyal yapısı bu degerlere uygun 

olan bölgelerde "pilot uygulama" olarak yapılmalı.mahzurları. 

aksaklıkları.tepkileri tesbit edilmelidir . Uygulamanın verimli 

çalışması için yeni tedbirlere başvurularak sonuçları bütün 

detay l arı i l e rapor haline getirilmelidir.Daha sonra da diger 

şubelerde ya peyderpey veya kurumların bütün şubelerinde uy

gulanmalıdır. Bu yöntemin öFK'lara maddi ve manevi yönden 

külfeti olmayacaktır. Tam tersine fon miktarlarında ve mudi 

sayılarında artışlar olacaktır. Diger bir faydası, bize göre. 

en önemli etkisi, bankalara gitmeyen kesimi bu kurumlara da

ha çabuk yaklastıracaktır. 

6.4. MURABAHA tLE FON KULLANDIRMA 

6.4.1. Murabaha Ile Fon Kullandırmaya Karşı SUpheler 

Memleketimizde öFK, . kullandırdıkları fonların 1991 i-

tibariyle% 90'ını murabaha yöntemi ile vermislerdir.Gecmis 

yıllar da yaklaşık aynı orandadır.Demek oluyor ki. kurumların 
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fon kullandırmada yöntemi bellidir .Pesin alıp vadeli satmak . . 

Bu durum "faizsiz bankacılık" esprisine uymamaktadır.Halkara-

sında öFK !slami prensiplerle calısan finans kurumları olarak 

bilinir. Murabaha islemlerinde bulunması gayr-i !slami olma-

masına ragmen. "faizsiz bankacılık" yapan bu kurumlardan is-

tenen calısma 'bu degild-ir. önemli olan Mudaraba ve Muearaka 

yöntemi ile c.alışmalarıdır. 

Bu kurumlara meyli olan kesimin en cok tedirgin oldugu 

bu tür faaliyetlerdir. örnegin bir kisi 50 milyon liralık bir 

araba alacak. Pesin parası yoksa iki yol takip edecektir. Ya 

bankadan 50 milyon liralık tüketim kredisi alır ve 10 ayda 

faizi ile birlikte eşit taksitlerle öder. Ya da bir öFK su-

besine gider. bir araba almak istedigini. 10 ay e~it taksit

lerle ödeyecegini söyler. Kurum müşterisine 50 milyon lira-

lık arabayı ya kendisinin bulmasını veya modeli. tipi ve ren-

ginin belirtilmesiyle kurumun bulup alabilecegini söyler. 

Kurum 50 milyon liraya arabayı alır. üze~ine karşılıklı 

anlaştıkları kar ilave edip müşterisine teslim eder. 10 aylık 

eşit taksit senetlerini ve teminatını alır. Bu iki islem ne-

ticesinde kisi 10 tane esit taksitli boic senedi vererek ya 

kurumdan araba almıştır ya da 50 milyon lirayı bankadan nakit 

.alarak arabayı piyasadan almıştır. Aradaki fark. kurumun müs-

teri ile araba satıcısının arasına girmesidir. Bilhassa bazı 

şubelerin isleme konu olacak malı müşteriye buldurması ile, 
1 

banka ile öFK arasındaki fark tamamen ortadan kalkmıs oluyor. 

50 milyon lira, banka şubesindeki veya kurum şubesindeki kre-
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di hesaplarından cıkıp, yerine daha fazlası ile 10 aylık e

şit taksitli senet girmektedir. Buradaki fazlalık birinde 

"faiz" , digerinde "kar"dır. Kurumlara karsı duyulan şüphele

rin kaynagı genellikle budur. 

6.4.2. Murabaha lle Fon Kullandırmaya Tedbirler 

Bankaların ticaret yapması yasaktır. öFK'na bu imkan ta

nınmıştır . üretim destegi plasman türü ile fonlar mal alım

satımında kullanılmaktadır. Gecmis yıllardan dolayı kurumla

rın hangi sektörle çalıştıkları bellidir. Genel Müdürlükte bu 

sektörlerle i l gili calısmaları. buraya tahsis edilen birimin 

eleman l arı yapacaktır.örnegin t .ekstil piyasasının mal,hammad

de ve maki ne gibi iht ~yacları hangi firmalardan hangi sart~ 

larla ve hangi fiyat l arla alınabilir , bunlar tesbit edilir. 

Genel müdürlükten veya şubelerden tekstil ile ilgili taleple

ri bu birim degerlendirmelidir . Süratli mal temini.uygun fiyat 

ve hızlı karar vermede organize olmak müşteriler icin olumlu 

karşılanacaktır . Kurum ile müşteri arasındaki bir üçüncü is

lem ortadan kalkacaktır. Hatta su anda şubelerde uygulanan 

sekli ile. müşterinin alabilecegi fiyattan daha aşagılara .mal 

temin edileceginden. hem kurumun karı yüksek olacak ve hem de 

müşteri diger firmalara göre daha uygun fiyatla vadeli mal 

almış olacaktır . 

Genel müdürlükte olusturulacak birimler her gün sabah

leyin, çalıştıkları sektördeki mal mevcudu# cesidi, fiyatları 

ve vade şartlarını faks ile şubelere ileteceklerdir. Şubeler

deki fon kullandırma yetkilisi bu yeni fiyat ve mal mevcudu 

' 
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listesini dosyasına koyup gerekli kontrolleri yapıp müşteri

lerini bekleyecektir. Müşteri geldiginde satın almak istedigi 

malın cinsini, miktarını ve şartlarını yetkiliye belirtecek

tir. Şube yetkilisi de hemen o sektörün dosyasını çıkarıp, 

günlük yeni listeyi önüne koyup müşterisinin şartlarına uya-

biliyor veya talebini karşılayabiliyorsa 5-10 dakikada isle-

min tamamlanması mümkündür. 

Karşılıklı fiyatta ve şartlarda anlaşma temin edildigi 

· safhada, sube genel müdürlükteki o sektörle ilgili birimi 

arayarak, o günkü l i stedeki istenilen malın veya belli bir 

miktarının kendileri tarafından satın alınıp ~vadeli olarak 

müşter iye satılacagı bildirilir. Genel müdürlük birimi, iste-

nilen malın satıcısı ile irtibat kurarak listedeki fiyatı ve 

alınacak miktarı teyit ettirerek yarım saat veya belli bir 

zaman için mühletCopsiyon) ister. Şubeye mühleti ve varsa 

şartlardaki degisikligi bildirir. Şube yetkilisi bu müddet i-

cinde müşteri ile anlasmayı yapar, alınacak nakit, senet, cek 

ve gerekli teminatı tamamlar. sektör birimine satısın tamam-

landıgını bildirir . 

Böylece müşteri şubeye hazırlıklı gittigi, yani alacagı 
' 1 

malın cinsinde, fi:yatında ve şartlarında bilgili ve kararlı 

oldugu takdirde bu satıs işlemi bir saat içinde tamamlanabi-

1 ir . Sube. genel müdürlük bölgesinde ise o gün mal müşteriye 

teslim edilir . Taşrada ise bir-iki gün içinde teslim edilir. 

Veya müşteri genel müdürlügün talimat verecegi yerden alır. 

Bu durumda kurum aynen bir ticari isletme gibi hareket ' 
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ederek müsterisi ile arasına başkasını sokmamaktadır.Böylece 

murahaba sistemine karsı şüpheler de tamamen ortadan kalka- . 

caktır.Bu sistemle çalışmanın zorlukları uygulamaya geçmeden 

anlasılamaz. Muhakkak ki her nimet ve kolaylıgın bir de kül

feti vardır. Bu calısma önce bir sektörde yap ı labilir. örne

gin basit ve kolay olmasından dolayı otomotiv sektöründe ya

pılabilir. Uygulamadaki gerekli düzeltmeler ve ilaveler ya

pılarak diger sektörlere yavaş yavaş geçilebilir. 

Bir başka teklifimiz; yukarıdaki düşüncemizin teorik o

larak mümkün olmadıgı görülürse, asagıdaki ikinci yol takip 

edilebilir. 

Kurumun merkezinin bulundugu şehirde veya kurumun yogun 

olarak murabaha yöntemi ile fon kullandırdıgı sektörün cok 

geniş oldugu başka şehirlerde ticari isletmeler kurulur. Ve

ya o bölgelerde verimli calısan isletmelere iştirak edilir. 

Bu defa genel müdürlükte calısan, sözünü ettigimiz sektör bi

rimlerinin bütün işlevlerini bu firmalar yürütür. Sube ile 

müşteri arasındaki pazarlıktaki süre daha da kısalmış ve ge

nel müdürlük devreden cıkmış olur. Sube, iştirakleri olan 

firmanın malını bir acente gibi davranarak satabilecektir . 

Bu ikinci sistemin , uygulama yönünden daha kolay, müş

teri yönünden ise. kuruma karsı yöneltilen şüpheleri ortadan 

kaldıracak oldugu kanaatindeyiz. 

6.5. KATILMA HESAPLARINDA KAR-ZARAR DAGITIM YöNTEMI 

Kar payı hesaplaması ve bunların katılma hesaplarına da

gıtımı Hazine ve Dıs Ticaret Müstesarlıgı Tebligi esasları 



-123-

dahilinde günlük ya da haftalık yapılabilmektedir (2). Halen 

faaliyet gösteren öFK. haftalık esasta kar-zarar dagıtım he-

saplaması yapmaktadır. 

Bu yöntemin isleyisini Tablo:39'da gösterecegiz. önce 

ca-1 ıstırı l an hesapları acıklamak yerinde olacaktır. 

a) Birim Hesap Degeri : "Birim Degeri" ile "Hesap Degeri 

nin" çarpılması sonucu bulunan ve katılma hesabı akdi sahibi

nin üzerinde hak iddia edebilecegi. TL. cinsinden ifade edi-

len günlük veya haftalık olarak hesap edilen meblagı göste-

rir. 

b) Birim Degeri: Kar veya zarar edildiginde deg i sen bir 

birimdi r. !lk gün icin 100 olarak kabul edilen b i rim degeri 

kar veya zarar kayıtlarının yapıldıgı günlerde, vadelerine 

göre ayrılmış beher fonda mevcut aktifler degeri toplamının · 

bir önceki gün m~vcut hesap degeri toplamına bölünmesi ile 

bulunan günlük veya haftalık olarak hesaplanıp ilan edilen 

bir "agırlık" birimidir . 

c) Hesap Degeri ~ Katılma hesabı fonlarına para yatıran 

gerçek veya tüzel kişilerin. bu fonda mevcut aktiflere katıl- , 

ma oranıdır. Bu oran kar ve zarara k~tılma akdi formunun özel 

bölümünde belirtilir. Hesaba para yatırıldıgı veya hesaptan 

para cekildigi zamanlarda bu oran degiseceginden. form üze-

rindeki eski oran yerine bulunan yeni oran yazılır . 

Hesap degeri . Kurum'un katılma hesaplarına fon kabul et

tigi ilk gün; hesap sahibince yatırılan meblagın 100 kabul e-

2. 87/7506 sayılı kararname eki karara ilişkin Teblig 
25 . 2.1984 gün ve 18323 sayılı Resmi Gazete. 
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di len "Birim Deger"e bölünmesi suretiyle bulunur. Hesap dege

rinin müteakip günlerdeki hesaplaması ise; para yatıran veya 

ceken sahsa ait hesap degerine, para sahibince yatırılan veya 

çekilen miktarın "Birim. Deger'e bölünmesi ile bulunacak ora

nın para yatırılmış ise eklenmesi, çekilmiş ise çıkarılması 

şeklinde yapılır. 

Katılma hesaplarının islemeye başladıgı 1.hafta A,B,C, 

isimli müşteriler sırasıyla 5 milyon Tl .. 2 milyon TL. ve 3 

milyon TL olmak üzere toplam 10 milyon TL yatırıyorlar.Böyle

ce katılma havuzunun toplam aktif degeri (net deger) 10 mil-

1 yon TL. olmuştur. Birim deger, fonların ilk çalışmaya başla

dıgı gün icin 100 kabul edildiginden, hesaplarda her bir müş

terinin katılma oranı; 

A için 5000 / 100 = 50 

B için 2000 / 100 = 20 

C için 3000 / 100 m 30 

olmak üzere toplam hesap degeri 50+20+30a 100 bulunur. 

!kinci hafta fonlar calıstırılarak 1.250 Bin TL. k!r e

dilmiş varsayalım. Meydana gelen gelirin% 20'si yönetim pa

yı olarak Kurumda alıkonulduktan sonra kalan % 80 katılma ha

vuzu hesaplarına gelir kaydedilir. Katılma hesaplarına elde 

edilen gelir katıldıgı ve toplam deger degiştigi icin yeni 

bir birim deger hesaplanır. 

BD"" 
11.000 

100 
- 110 bulunur. 

Her bir hesap sahibinin yeni payları ise, katılma belge-
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1 erinde yazılı hesap degeri ile bu yeni BD'in çarpımı yoluyla 

bulunur . Böylece kar, ortakların sennaye paylarına göre bölü

sülmüs olmaktadır. 

örnegimize göre 3.hafta kurumda yeni bir müsteri 2.750 

bin TL.lık hesap açtırıyor. Bu durumda katılma hesabı havuzu

nun toplam aktif degeri 13.750 bin TL.na cıkmıstır . "D" hesap 

sahibine ait HD=2.750/110=25, toplam hesap degeri de 125 ol

maktadır. Burada dikkat edilecek husus D'nin hesap degerinin 

o günkü cari BD'den bulundugudur. Diger ortakların HD'leri 

degişmemekte, toplam HD'i degismektedir. 

Ortaklık 4.haftada yaptıgı islem nedeniyle 250 bin TL. 

zarar etmis olsun. Zararın% 20 'sine tekabül eden 50 bin Tl. 

kurum tarafından ve kendi özkaynagından havuza ödenecek.baki

ye 200 bin TL.lık zarar ise havuz hesabına kaydedilecektir. 

Ortaklıgın aktif degeri edilen zarar kadar (13.750 - 200 = · 

13. 550) aza 1 acakt ı'r. Top 1 am aktif deger l erdeki deg isme nede

niyle birim deger yeniden hesaplanacaktır ve BD = 13.550 /125 

• 108.4'e düşecektir. Bu durum, ortaklıgın gecen haftaya göre 

zararda oldugunu göstermektedir. Zararın ortaklar arasındaki 

dagılımı ise hesap degerler yardımıyla, yeni yeni BD'lerin 

her biri bir HD'i ile carpımı neticesinde bulunacaktır. 

Besinci hafta "E" isimli müşteri bu hesaba 5.000 TL ya

tırarak fona katılmaktadır. Birim degerler toplamı 17l'e yük

selirken, birim hesap degeri toplamı da 18.550 olmaktadır.Yi

ne bu hafta fon 5 milyon TL. k!r etmiştir. %20'si düşüldükten 

sonra 4 milyon TL. beş müşterinin hesaplarına yukarıdaki yön-

' 
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Tablo: 39 

••••••••••••••••&••••••••,•••••••••••••••••=••••m••••=•••• aa•••=•••••••••c•••=••=c 
Aktifler Yatırılan Xioieel He•. Eirim Birim Hesap 

H~ta Örııak İşlem Tutarı Çekilen Hesaplar Değ. Değeri D'eğeri 
ll .OOOTL.) (l.OOOTI.J (l.OOOTL) ~ (AğırJ (l.OCOTL.) 

KAR VE Z.A.RARA KATILMA HESAPLARININ İ~YlŞl 

l~ A 5000(+) A 5o00 50 ıoo A 5000 
U~ mUşteri (A,B, B 2000(+) B 2000 20 ıoo B 2000 Hat.ta c foplax ıo mil• c ~ÔOO(+) c ~000 ':50 ıoo c 3000 

. JOn TL.Yatırıyor. lccco ıocoo 10000 100 100 10000 
'Yapılan J şlem ao- . A 5oco 50 110 A 5500 2. nucu 125~00TL. B 2000 20 110 I:ı 2200 Hat.ta kar ediliyor.~20 1 c 3000 30 110 c 3300 li& kuruma kalı-. 

11000 ---- 10000 100 
. 

110 11000 - . 
Dörd.UncU mtlşteri A 5000 A scoo 50 110 A 5500· '· (D) 275CCOO~L. :s 2000 13 2000 20 110 B 2200 

ll~ta ,yatırıyor. c 3000 c 3000 30 110 c 3300 
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temle ilave edilmiştir. 

Yukarıdaki örnek tablomuzda 5 .hafta sonunda A ve E isim

li müsterilerin durumu söyledir: 

A 5 milyon TL ile 5.hafta sonunda 1.594.000 TL. kar payı 

almıstır. Bir haftalık ortalama kAr payı 319.000 TL.dir . 

E 5 milyon TL ile 5.hafta sonunda 1.066.000 TL. kar payı 

almıştır. Bir haftalık ortalama kar payı 1.066.000 TL.dır. 

A ile E'nin hesapları aynı vade grubunda calıstıgı halde 

belli bir dönem sonunda aynı sermaye ile ortalama haftalık 

k&r payı birbirinden 3 katı fazla olmaktadır. 

Bu çarpıklık havuz tekniginin özel liginden kaynaklanmak

tadır. Suistimale acıktır. Yukarıdaki uygulamayı söyle dlisü

nebiliriz. E isimli mlisteri parasını daha karlı bir işte ca

lıstırıyordu veya dövizde tutuyordu varsayalım . Bu fonun ilk 

dört hafta iyi bir iş yapmadıgını biliyordu. Fakat 5. hafta 

cok kArlı bir projeye bu fondan yatırım yapılacagını ögrendi. 

Bu bilgilerle beşinci hafta için bu havuza katıldı ve o haf

taki büyük kara istirak etti . Denilebilir ki. E hesabı. di

gerlerine göre 4 hafta daha fonda kalacaktır. Bu önemli de

gil, daha sonraki haftalarda kar etme ihtimali zaten var. ama 

ilk dört haftada iyi bir kar olmadıgı ve hatta 3.hafta zarar 

edildiqi görlilmüstür. E isimli müşteri fona 6.hafta dahil ol

saydı 5.haftadaki büyük kardan istifade edemeyecekti. 

E isimli müşteriyi kurumun kendisi kabul edersek istis- , 

marın ciddiyeti daha da önem kazanacaktır. Bu sekliyle Ehe~ 

sabının atıl beklemesinin maliyeti yoktur. Cari hesaplardaki 
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ku l lanı l amayan meblaglar bu şekilde fonlara dahil edilerek 

kurumun karları. katılma hesabı sahipleri aleyhine büyüyebi

lir. 

Bu "havuz" sisteminin ikinci aksaklıgı şudur:Yukarıdaki 

örnegimizi 3 aylık ·vadeli kabul edelim. 12.hafta. bir proje

den dolayı k&r tahakkuk ettigini varsayalım. Fakat bu kar üç 

aylık bir vadeli satıştan dolayıdır. Hesaben kar edilmiştir. 

Bu işlemin parası fona üç ay sonra dönecektir. 13.hafta için

de K isimli müşterinin üç aylık vadesi doldugundan katılma 

hesabı nı kapatıp ana parasını ve kar paylarını alıp kurumla 

ilişkisini kesecektir. 12.hafta meydana gelen kar ile ilgili 

vadeli alacagın geri dönmedigini. batak alacak oldugunu düşü

nürsek , K isimli müşteri hem gerceklesmeyen k&rdan pay almış 

ve hem de zarardan kurtulmuş oluyor. Diger ortaklar bu durum

da haksızlıga ugramıs oluyorlar. 

Bugünkü uygulamasıyla 30. 90. 180, 360 günlük veya daha 

uzun vadeli katılma hesapları açılabiliyor. Bu hesaplar de

vamlıdır. 30 gün veya 90 gün sonra kapanmamaktadır. 'Kapanan, 

bu vadeli fonlar icin acılan ortaklık hesaplarıdır. 30. 90 

veya 180 gün vadeli olması mudilerin tercihi içindir. Kurum. 

fon kullandırırken, yapılacak islerin vadesi hangi fona uy

gunsa oradan fon kullandırır. 

Bize göre, yukarıda acıkladıgımız haksızlıklar bu grup

lasmadan meydana gelmektedir. Bu durumu düzeltecek yöntem su 

şekilde olmalıdır: Yine katılma hesapları beş vade türü ile 

kabul edilmelidir. 30 günlük vadeli katılma hesapları icin 
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örnek verelim . Subelerde hafta icinde acılan k.atılma hesapla

rı, hafta sonunda genel müdürlükteki ilgili hesaba iletilir. 

Uygulamayı 1992 yılbaşından başlatmış olalım. 6-10 Ocak 1992 

tarihleri arasında, Türkiye'nin her tarafından bu vadeli ka

tılma hesabına para yatıranların ana hesap numarası 1992/l, 

13-17 Ocak 1992 arasındaki hafta icin 1992/2 , 20-24 Ocak 1992 

icin 1992/3 olsun ve bu şekilde numaralama devam etsin . Böy

lece bu grupların icine (hafta kapandıktan sonra) istenilse 

dahi başka hesap giremeyecektir . Bu gruplarda toplanan meb

lagların farklı farklı ol acagı tabiidir . Fon kullandırma mü

dürlügU, ilk sırada bu vade icin yapılan talebi önce 1992/1 

nolu fondan kullandıracaktır. Talebin miktarı 1992/ 1 nolu 

fondan büyüks e gecen miktarı 1992/2 nolu fondan alacaktır . . 

Talebin miktarı az ise 1992/1 no l u fonun bir kısmı kullanıla

cak, geri ka l anı sıradaki diger talep icin göz önüne alına

caktır. 

Fon talebinin durgun oldugu dönemlerde sıra bozulmadıgı 

icin, bütün fonlar aynı oranda etkilenecektir. 1992/1 nolu 

fonun bütün ortakları sermayeleri oranında etkileneceklerdir. 

Fona şanslı veya şanssız girişler olmayacak, bütün ortakların 

hesabı aynı günde sona erecektir . Devam etmek isteyenler tek

rar yeni bir fona ortak olacaklardır. 

Bu teklif ettigimiz yöntemde istismar yüzdesi asgariye 

indirilmistir. Sermayelerin kar payları vadelere göre homojen 

hale - gelmektedir. Kar tahakkukundan sonra meydana gelen batak 

alacakların zararları da yine katılma oranları kadar olacak-
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t ır. Fonda atıl duran paraların vadenin sonuna dogru kulla

nılmasının güclesecegi düşünülebilir. Fakat sıra numaralı bu 

fonların toplam miktarı az oldugundan bir veya iki fon · kul

landırma ile tama.mı isleme girmis olacaktır. Bu uygulamanın 

tek zorlugu devam etmek isteyen hesapların tekrar tekrar a

cı lmasıdır. Bunun da bilgisayar sistemi sayesinde fazla kül

fet getirmeyecegi kanaatindeyiz·. 



S O N U C 

!ktisadi faaliyetler insanların ihtiyaçlarından dogmuştur.ın

sanlar mala ve hizmete muhtactırlar. Bunlar üretimle temin e

dilir. Uretimin artması yatırımlara baglıdır . Bir ekonomide 

yatırımları tasarruflar harekete gecirir. Günümüz ekonomile

rinde tasarruf birikimi gelismenin ve sanayileşmenin itici 

gücüdür. 

Tasarruflar. gelirin harcanmayan kısmıdır. Gelişmekte o

lan ülkelerde tasarrufların teşvik edilmesi şarttır. Toplanan 

tasarrufların verimli yatırımlara yöneltilerek kaynak dagıl~

mı ve kullanımı düzenlenmelidir. Tasarrufların toplanması ve 

kullandırılması belli usullere baglıdır. Bu toplama ve dagıt

ma islemi bir aracı müessese tarafından yapılmaktadır. 

tşte bu tasarrufları yönetme işlemi eski çaglardan beri 

yapılmaktadır. Bu isleri fertler tek baslarına yaparlarken, 

daha sonraları firmalar ve şirketler tarafından yapılmaya 

başlandı. Bu kredi islemine aracılık eden ve devamlı yapısal 

yenileşmeye giden bankacılık bugün dev finans kurumları hali

ne gelmiştir. Bilhassa ikinci dünya savasından sonra uluslar 

arası ticaretin büyümesi. dış ticaret yatırımlarının artması 

neticesi bankacılık sektörü ekonominin temel sektörlerinden 

biri olmuştur . Amerika, Avrupa. Japonya ve bazı uzakdogu ül

kelerinde bu sektörün gücü. bazı azgelişmis ülkelerin siyasi 
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yap ı l arını etkileyebilecek duruma gelmiştir. 

ülkemizde gercek manası ile bankacılık faaliyeti 1900'lü 

yılların basında baslar. Fakat milli bankacıl~k Cumhuriyetin 

ilk yıllarında gelişemez.yabancı bankaların baskıları ile fa

aliyetleri sınırlı kalır. 1960'lara dogru canlanan milli ban

kacılıgımız bu tarihten sonra tekrar durgun bir döneme gir

miştir. 1991 sonunda 40 civarında olan milli bankalarımızın 

sayısı artmamakla beraber sube sayıları sürekli azalmaktadır. 

1989'da 6469 olan şube sayısı 199l'de 6349'a inmistir. 1992 

yılında da bazı bankalar şube kapatmaya devam etmektedirler. 

Türk bankacılık sektörü. şube kapatmalara ragmen son bes yıl

dır cok karlı calısmaktadır. Ancak bu sektördeki rekabete da

yanamayan bazı kamu bankaları krize girerek devletin destegi 

ile varlıklarını sürdürmektedirler. 

Türkiye'deki özel Finans Kurumları. tslam Ekonomisinin 

bir bölümü olan "Faizsiz Bankacılık" kurumlarıdır. 1980'li 

yılların basında siyasi iktidarın müsbet kararları neticesi 

ekonomiye faydaları gözönüne alınarak telam Bankacılıgı giri

şimleri netice vermiştir. 1985'te Al Baraka Türk A.S. ve Fai

sal Finans Kurumu A.Ş. kurulmustur. Kuveyt Türk A.Ş. 1989'da. 

son olarak Anadolu Finans Kurumu A.S.1991 yılı sonunda kurul

mustur.!lk üçünün sermayesinin büyük bir kısmının dış kaynak

lı olmasına karsılık dördüncüsü tamamen yerli sermayelidir. 

1992 sonuna dogru beşinci bir kuruluş icin henüz bir teşebbüs 

sözkonusu degildir. 

Bankacılık sektöründe toplanan vadeli ve vadesiz tasar-
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ruflara mevduat denilir. Bu mevduatların kullandırılması kre-

di olarak tanımlanır. öFK'nda vadesiz tasarruflar "cari he-

saplar"da,vadeli tasarruflar "katılma hesapları"nda toplanır. 

Toplanan fonlar "Kar-zarara katılma akdi" ile üçüncü kisilere 

ve firmalara kullandırılır. 

öFK. faaliyete başladıkları 1985 yılında - topladıkları 

fonlar, toplam banka mevduatlarının ancak% 0.36'sı iken.1991 

sonunda bu oran% 2.60 olmuştur. Yine bu oranlar 1985'ten 91' 

e kadar istikrarlı bir yükseliş sergilemektedir . Bu kurumlar-

da. bu iki yı 1 arası'ndaki fon artışı oranlarının katılma he

sapları lehine oldugu görülmektedir.Yani . halkımız sadece nak

dini saklamak. cari ihtiyaçlarını karşılamak için degil. kar-

zarar hesaplarına fon yatırarak sistemin faizsiz calısmasını 

benimsemiş olmaktadır . 

1992 yılında ortalama vadeli tasarrufların faiz oranla~ 

rı (yıllık olarak)' % 80'e cıkmış, vergisiz hazine bonoları% 

75'i geçmiştir . öFK'nın bu yıl icin dagıttıgı kar payları Ka

sım-1992 itibariyle Tablo-40'ta gösterilmiştir . 

TABL0-40 
KAR PAYLARI TABLOSU (Her 100.000 TL !cin Brüt) 

KURUMLAR l aylık 3 aylık 6 aylık l yıllık 

Al Baraka Türk A. S. 4.429 15.063 31. 981 65.765 
Faisal Finans Kurumu A.S. 3.880 12.293 29.622 52.535 
Kuveyt Türk A.S. 4 . 186 14.818 33.798 75.571 
Anadolu Finans Kurumu A.Ş . 4.810 16.134 

Kaynak: öFK haftalik yayınladıkları kar payları ilanları 
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öFK'nın dagıttıgı kAr payları. mevduatlara verilen faiz-

lerin altında kalmasına ragmen. aradaki fark fazla degildir. 

Fakat bu farkın kapanması ve hatta kar paylarının cari mevdu-

at faizlerinden fazla olması halinde saglıklı bir kalkınma o-

labilir. Bu durumda faize yönelen mevduat öFK'na gelecekıya-

tırımların maliyeti düşecek. üretim artacak ve yavaş yavaş 

enflasyon düşecektir. Enflasyonun düsmesi faiz oranlarına a-

şagı dogru baskı yapacaktır. Böylece faiz artışlarının ekono-

mide meydana getirdigi menfi baskılar hafifleyecek. kalkınma 

hızlanacaktır. Aksi takdirde % 125'e ulasan kredi maliyetleri 

ile yatırım yapmak mümkün olmadıgı gibi. üretime yüklenen fa

iz maliyetleri fiatları devamlı yükseltecektir. 

Türkiye'deki özel sermayeli ticaret bankalarının 1987-91 

yılları arasındaki mevduat artışı % 548 iken. aynı dönemde 

öFK'nın mevduat (toplanan fonlar) artısı % 1552 olmuştur. Bu 

iki finansman grubunun şube basına düşen mevduatı ise sırası 

ile. 1991 yılı icin 25.877 milyon TL. ve 106.565'dır. Yani öFK 

nın şube mevduatları, diger gruba göre dört mislidir. 

özel sermayeli ticaret bankalarının 1987-91 yılları ara-

sındaki kredi (kullandırılan fon) artış oranı % 681 olurken. 

bu durum öFK'nda % 1220'dir. Böylece öFK'nın toplanan fonları 

yatırımlara yöneltmede başarılı · oldukları görülmüştür. 

Türk bankacılık sektörüne alternatif olan öFK,genel ola-

rak başarılı bir çalışma göstermişlerdir. Fakat tek tek bir 

müessese olarak n~sıl bir tablo ortaya koydukları inceleme 
1 

konusu olmuştur. Akbank T.A.S. ile Al Baraka Türk A.S. ayrı 
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bir bölüm olarak ele alınmıştır. 

Mevduat hacmi bakımından Akbank, Al Baraka Türk'ün dokuz 

katı olmasına ragmen mevduat artış hızı daha dil$ilktür.199l'de 

% 73 olan artış hızı Al Baraka Türk'te % 125'tir. Akbank'ın 

şube sayısının fazla olması dolayısıyla 'şube başına mevduat 

hacmi 1991 icin 20.894 milyon TL. iken Al Baraka Türk'te bu 

mevduat toplamı 144.870 milyon TL'dır. 

Akbank'ın plasman hacmi Al Baraka Türk'ün dört katıdır. 

Mevduat hacmi dokuz kat oldugu halde plasman hacminin bunun 

yarısı olması, Akbank'ın mevduatlarının ancak yarısını plase 

etmesine baglamak gerekir. Plasmanların (kullandırılan fon) 

beş yıllık ortalama artış oranı Akbank'ta %63, Al Baraka 

Türk'te % lOO ' dür.Sube başına ortalama plasman hacmi bakımın

dan Al Baraka Türk, Akbank'a göre 15 kat daha fazladır.Akba~ 

mevduatlarının% 45'ini kredilerde kullandırırken Al Baraka 

Türk% 97'sini kullandırmaktadır. 

199l'de sayıları 26'yı bulan özel sermayeli ticaret ban-

. kalarının karları toplamı 4.109 milyar TL'dır. Bu karın %32.7 

si tek başına Akbank'a aittir. Bu oran mevduat bakımından % 

14.81 ve plasmanlar bakımından% 10.54'tür . Bu verilere göre 

Akbank Türk bankacılık sektöründe en karlı calıean tek banka

dır. Buna ragmen, Akbank ile Al Baraka Türk'iln son beş yılın 

ve 1991 yılının kar artış oranları birbirine yakındır. Sube 

basına karlılıkta Al Baraka Türk iki misli ~aha fazla kar et

miştir. 

Akbank'ın özkaynakları cok fazladır ve artış oranları da 
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iyidi r. Al Baraka Türk' ün son bes yıllık özkaynak artıs oranı 

Akbank'ın üçte biridir.Fakat son yılın artış oranı Akbank'tan 

biraz daha fazladır. 

Likidite artış oranları.personel artış oranları yönünden 

Al Baraka Türk'ün ileri bir durumda oldugu görülmektedir.Per

sonel başına düşen ·kar miktarında Akbank, hem diger bankalar

dan ve hem de öFK ',ndan iyi durumdadır. Personel basına kar

mal iyet oranlarında bir cok büyük banka menfi oranlarda olma

sına karsılık Akbank ve Al Baraka Türk'ün oranı % 35'tir. 

Vergilendirmeye baktıgımızda Akbank ' ın . durumu cok ente

resandır . En güclü banka , en iyi idare edilen banka, en cok 

kar eden banka son üc senedir hic vergi vermemektedir . 

Yukarıdaki degerlendirmelerimiz neticesi sudur:Türk ban-. 

kacılık sektörünün en büyük kurumlarından biri Akbank'tır.Al

ternatif finans kurumları olan öFK icinde Al Baraka Türk, bu 

performansı ile ve -bu şartlar icinde gelecek sekiz yıl icinde 

Akbank'ın yerini alacagı kanaatindeyiz . 

öFK'nın Türkiye'deki fonksiyonlarına baktıgımızda cok 

basarılı oldukları. iyi bir · baslangıc yaptıkları ve istikrar

lı bir yükselis trendi çizdiklerini tesbit etmis bulunuyoruz. 

Bütün bunlara ragmen bu sistemin calısmalarında aksaklıklar 

ve eksiklikler de sözkonusudur. Bunların giderilmesi ve dü

zeltilmesi lazımdır. Aksi takdirde son sekiz yılda katedilen 

hızlı tırmanma durabilir ve sistem tıkanabilir. 

Faizsiz bankacılık. diger lslam ülkelerinde oldugu gibi. 

ülkemizde de yapısı, fonksiyonları ve diger iktisadi kurum-
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1 arla iliskileri acısından tam bir uygunluk gösterememiştir. 

Yani henüz yolun başındadırlar. Bu sistemin hem teori ve hem 

de uygulama bakımından zamana ihtiyacı vardır. Bugün gelinen 

nokta, öFK icin yeterli ve başarılıdır. TUrk ekonomisine ve 

finans sektörüne katkıları müsbet olmustur. 

\ 
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