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SUNUŞ

İnsanı ve ahlaki değerleri geri planda tutan, gelir ve servet eşitsizliklerini besleyen, 
reel sektörden bağımsız olarak büyüyen mevcut küresel finans sisteminin, bu 
hâliyle sürdürülemeyeceği bir gerçektir. Yeni bir küresel finansal mimarinin 
oluşturulmasına yönelik arayışlar giderek hızlanmaktadır. Ortaya konulacak yeni 
bir küresel finansal mimari önerisinin, tüm dünyada toplumsal bir karşılık bulması 
ve daha adil bir dünyaya katkı sağlaması için öncelikle insanı ve ahlaki değerleri 
merkezine koyması gerekmektedir. Ayrıca bu yeni öneri, sosyal adaleti, kapsayıcı 
büyümeyi ve sürdürülebilirliği de desteklemelidir. 

Bu çerçevede, ahlaki ve insani değerler ile risk-paylaşımını merkezine koyan, 
sosyal adaleti önceleyen, paylaşımcı ve pozitif sosyal etki oluşturan katılım finans, 
tüm insanlığa hitap edebilecek önemli bir potansiyele sahiptir. 

İstanbul Finans Merkezi, katılım finans ile yeni finansal mimarinin oluşmasında 
önemli merkezlerden biri olmaya adaydır. Sahip olduğu kültürel miras, jeopolitik 
konumu, ekonomik büyüklüğü ve hinterlandı ile İstanbul, uluslararası bir katılım 
finans merkezi olmak için gereken pek çok şartı karşılamaktadır. Katılım finans 
sistemini, etki yatırımları, sosyal sorumlu finans, yeşil finans gibi alternatif finans 
alanları ve finansal teknolojiler ile daha fazla bütünleştirmek, İstanbul’un küresel 
bir katılım finans merkezi olma sürecini hızlandıracaktır. 

Katılım Finans Strateji Belgesi, fintek ile birlikte İstanbul Finans Merkezi projesinin 
iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finansın gelişmesi, ruhuna uygun bir 
şekilde faaliyet göstermesi ve finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşmasına 
yönelik bir yol haritası ortaya koymaktadır. 

Önümüzdeki dönemde katılım finans alanında atılması planlanan önemli adımlar 
için bir rehber olacağına inandığım bu belgenin, ülkemiz için hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan | Türkiye Cumhurbaşkanı
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ATM : Otomatik Vezne Makinesi
AYM : Avrupa Yeşil Mutabakatı
BAE : Birleşik Arap Emirlikleri
BAZNAS : Endonezya Ulusal Zekât Kurulu
BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BES : Bireysel Emeklilik Sistemi
BİST : Borsa İstanbul
BMİDÇS : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve  
  Sözleşmesi
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BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
CBDDO : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital  
  Dönüşüm Ofisi
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CICERO : Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi
ÇFGA : Çok Taraflı Finansman Garanti Ajansı
ÇSG : Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik  
  Bakanlığı
DASK : Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DIAC : Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi 
DİB : Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı
DİYK : Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı  
  Din İşleri Yüksek Kurulu
DSN : Endonezya Ulusal Fetva Heyeti (National Sharia  
  Council)
DWIFAC,  
DWIFACJO : Dubai Dünya İslami Finans Tahkim   
  Mahkemesi ve Hukuk Ofisi 
EIB :  Avrupa Yatırım Bankası
ELÜS : Elektronik Ürün Senedi

ESG : Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (Environmental,  
  Social and Governance)
ESRM : Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
FFKK : Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu
FİNTEK : Finansal Teknoloji
FKB : Finansal Kuruluşlar Birliği
FTSE-Islamic : Financial Times Menkul Kıymetler Borsası   
  İslami Endeksi
GBP : Yeşil Tahvil İlkeleri
GIEI : Küresel İslami Ekonomi Göstergesi 
GIFIIP : Küresel İslami Finans Etki Yatırımı Platformu
GKS : Genel Kredi Sözleşmesi
GSYH : Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla
GZFT : Güçlü - Zayıf Yönler ve Fırsatlar - Tehditler
HAK : Helal Akreditasyon Kurumu
HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HPAŞ : Helal Park A.Ş. 
HQLA :  Yüksek Kaliteli Likit Varlık (High Quality Liquid  
  Asset)
HVC :  Helal Değer Zinciri (Halal Value Chain)
ICSID :  Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair   
  Uluslararası Sözleşme
ICMA : Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği
IsDB : İslam Kalkınma Bankası
IsDBI : İslam Kalkınma Bankası Enstitüsü
IFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  
  (International Financial Reporting Standards)
IFSA : Malezya İslami Finansal Hizmetler Kanunu
IFSB : İslami Finans Hizmetleri Kurulu (Islamic   
  Financial Services Board)
IFSP : Bütünleşik Finansal Hizmetler Sağlayıcılığı  
  (Integrated Financial Services Provision)
IICRA : Uluslararası İslami Uzlaşma ve Tahkim Merkezi 
IIFM :  Uluslararası İslami Finans Piyasası   
  (International Islamic Finance Market)
IILM : Uluslararası İslami Finans Likidite Yönetim   
  Şirketi  (International Islamic Liquidity   
  Management Corporation)
IIRA : İslami Uluslararası Derecelendirme Ajansı   
  (Islamic International Rating Agency)
İİT :  İslam İşbirliği Teşkilatı (The Organisation of  
  Islamic Cooperation: OIC)
IJISEF :  International Journal of Islamic Economics and  
  Finance
İFM : İstanbul Finans Merkezi
İKAM : İslam İktisadı Araştırma Merkezi
IMAC : Uluslararası İslami Arabuluculuk ve   
  Tahkim Merkezi  
IMFK : İslami Mikrofinans Kuruluşları
INCEIF : Uluslararası İslami Finans Eğitim Merkezi   
  (International Center for Education in   
  Islamic Finance)



INHART : Uluslararası Helal Araştırma ve Eğitim  
  Merkezi (International Institute for Halal  
  Research and Training)
ISO : Uluslararası Standardizasyon Örgütü
ISRA : Uluslararası İslami Finans Şer’i   
  Araştırmalar Merkezi (International  
  Shari’ah Research Academy for Islamic  
  Finance)
JAKIM : Islamic Development Department of  
  Malaysia
KFK : Katılım Finans Kuruluşları
KFNK : Katılım Finansman Kuruluşları
KFSK : Katılım Finans Standartları Kurulu 
KGK : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  
  Standartları Kurumu
KMH : Kredili Mevduat Hesabı
KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  
  Geliştirme ve Destekleme İdaresi  
  Başkanlığı
KÖİ : Kamu-Özel İşbirliği 
KSG : Katılım Sigortacılığı
KSP : Katılım Sermaye Piyasaları
LAZNAS : Lembaga Amil Zakat Nasional
LKO : Likidite Karşılama Oranı
MAT : Müslüman Tahkim Merkezi 
MEB : Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
MKK : Merkezî Kayıt Kuruluşu 
MSCI-Islamic : Morgan Stanley İslami Endeksi
MTK : Milletlerarası Tahkim Kanunu
MÜİSEF : Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve  
  Finansı Enstitüsü
OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OKS : Otomatik Katılım Sistemi
ÖFK : Özel Finans Kurumu
P2P : Eşler arası (Peer-to-peer)
PDK : Proje Değerlendirme Komitesi
POS : Satış Noktası (Point of Sale)
RM : Malezya Ringiti
SAC : Malezya Merkez Bankası Şer’i Danışma  
  Kurulu(The Shariah Advisory Council of  
  Bank Negara Malaysia)
SC : Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu  
  (Securities Commission Malaysia)
SECP : Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu 
  (Securities & Exchange Commission of  
  Pakistan)
SEDDK : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme  
  ve Denetleme Kurumu

SESRIC : İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve  
  Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (The  
  Statistical, Economic and Social Research  
  and Training Centre for Islamic Countries)
SKA : Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  
  (Sustainable Development Goals: SDG)
SMIIC : İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji  
  Enstitüsü (The Standards and Metrology  
  Institute for Islamic Countries)
SPK : Sermaye Piyasası Kurulu
SRI : Sosyal Sorumlu Yatırım 
STK : Sivil Toplum Kuruluşları
SYR : Sermaye Yeterlilik Rasyosu
T.C. : Türkiye Cumhuriyeti
TARSİM : Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TEFAS : Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
TFŞ : Tasarruf Finansman Şirketi
TKBB : Türkiye Katılım Bankaları Birliği
TMK : Türk Medeni Kanunu
TP : Türk Parası
TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSB : Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri  
  Birliği
TSE : Türk Standartları Enstitüsü
TSPB : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
TUJISE : Turkish Journal of Islamic Economics
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  
  Kurumu
TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRİB : Türkiye Ürün İhtisas Borsası
TÜRKAK : Türk Akreditasyon Kurumu
UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNHCR : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek  
  Komiserliği  Mülteci Zekât Fonu
ÜAK : Üniversitelerarası Kurul
VBI : Değer Bazlı Aracılık (Value Based  
  Intermediation)
VKŞ : Varlık Kiralama Şirketi (Special Purpose  
  Vehicle: SPV)
WCED : Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve  
  Kalkınma Komisyonu
YEP : Yeni Ekonomi Programı 
YKTK : Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve   
  Korunması
YÖK : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
YP : Yabancı Para
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GİRİŞ

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM



Dünyada İslami finans olarak isimlendirilen finansal sistem, Türkiye’de faizsiz 
finans veya katılım finans olarak isimlendirilmektedir. Katılım finans, Türkiye’de 
resmî olarak faaliyete başladığı 1984 yılından bu yana sürekli gelişmiş ve finansal 
sistem içinde önemli bir konuma gelmiştir. Katılım finans sisteminin 1984 
yılından bugüne gelişimini, Sistemde Yer Edinme (1984-1998), İhtiyatlı Gelişme 
(1999-2013) ve Stratejik Gelişme (2014-2021) olarak üç ana döneme ayırmak 
mümkündür.

Sistemde Yer Edinme Döneminin başlangıcı 
olan 1984 yılında Özel Finans Kurumları (ÖFK) 
faaliyete başlamıştır. Bu dönemde, ÖFK’ların 
faaliyetleri çeşitli kararname ve tebliğlerle 
düzenlenmiş olup, bankacılık sistemi içindeki 
payı %1 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 1999 
yılında, ÖFK’lar Bankacılık Kanununa tabi 
olmuş ve İhtiyatlı Gelişme Dönemi başlamıştır. 
2005 yılında ÖFK’ların katılım bankası olması 
ile faizsiz finans ilk defa kanun düzeyinde 
tanınmıştır. İhtiyatlı Gelişme Döneminde, 
SPK Tebliği ile kira sertifikalarının hukuki 
altyapısının oluşturulması, özel sektörün ilk 
kez uluslararası piyasalarda kira sertifikası 
ihracı ve kamu kesiminin ilk yurt içi TL cinsinden 
kira sertifikası ihracı gibi önemli gelişmeler 
olmuştur. Stratejik Gelişme Döneminde ise 
faizsiz finans sistemi kamu strateji belgelerinde 
öncelikli alanlardan bir tanesi haline gelmiştir. 
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem 
Planı, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ile 
diğer politika metinlerinde faizsiz finansa ilişkin 
somut stratejiler ve eylem planları yer almıştır.

1984-2021 döneminde sürekli olarak gelişen 
ve finansal sistem içinde önemli bir yere gelen 
katılım finans, önümüzdeki dönemde büyük bir 
atılım yapma eşiğine gelmiştir. Katılım Finans 
Strateji Belgesi, Bütüncül Dönüşüm dönemi 
olarak isimlendirilen 2022-2025 döneminde, 
katılım finans sisteminin finansal sistemde 
hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak stratejik 
dönüşümü  gerçekleştirmeye dönük somut 
adımları içermektedir.

İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel 
ayağından bir tanesi olan katılım finans 
sisteminin ilke ve prensiplerine tam uyumlu 
biçimde faaliyet göstermesi, çeşitli yapısal 
sorunlarına uygulanabilir ve gerçekçi çözümler 
üretilmesi, finansal sistem içinde hak ettiği yere 
ulaşması ve İstanbul Finans Merkezi'nin küresel 
bir katılım finans merkezi olması amacıyla T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 2021-
2022 döneminde Katılım Finans Strateji Belgesi 
hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve bu çalışmalar 
tamamlanmıştır. Katılım Finans Strateji 
Belgesi, katılım finans çatısı altında yer alan 
tüm sektörler, ürünler ve hizmetleri kapsayan 
ve katılım finansı bir bütün olarak geliştirmeye 
yönelik stratejik çerçevenin çizildiği bir belgedir.

2022-2025 döneminde, katılım finansa 
yönelik hukuki, idari ve kurumsal altyapının 
oluşturulması yanında mevcut yapıda önemli bir 
dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Katılım 
Finans Strateji Belgesi, detaylı bir hazırlık 
süreci ve geniş bir paydaş kitlesinin katkısı ile 
oluşturulmuştur.

Katılım Finans Strateji Belgesinin hazırlık 
sürecinde ilk olarak, yurt dışında başarılı 
ülke örnekleri detaylı olarak incelenmiş ve 
bu uygulamaların kısa ve orta vadeli etkileri 
analiz edilmiştir. Bu kapsamda, başarılı ülke 
örneklerinden çıkartılan temel dersler şu
şekilde sıralanmaktadır:
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• Vizyon, misyon, amaç ve hedefler gerçekçi bir 
şekilde ortaya konularak detaylı yol haritaları 
oluşturulmuştur. 

• Stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasının 
takibine ilişkin ulusal koordinasyon yapıları 
oluşturulmuş veya mevcut kurumlar 
koordinasyonun sağlanması konusunda 
görevlendirilmiştir.

• Yasal mevzuat, altyapı ve üstyapı birbirleriyle 
uyumlu biçimde hayata geçirilmiştir.

• Paydaşları açısından dolaylı veya doğrudan 
bağlayıcılığı bulunan merkezi fıkhî kurullar 
oluşturulmuştur. 

• Beşerî sermaye oluşumuna yönelik önemli 
adımlar atılmış ve dünya çapında kabul gören 
eğitim kurumları kurulmuştur.

Yurt dışında başarılı ülke örnekleri detaylı olarak 
incelenmiş olmakla birlikte, Katılım Finans Strateji 
Belgesinde Türkiye’ye özgü bir model oluşturulması 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede, katılım finans 
paydaşlarının düşünce, görüş ve önerilerini almak 
üzere Paydaş Öneri Formu hazırlanmıştır. Paydaş 
Öneri Formu, 89 adet kurum ve kuruluşun yanı sıra 
alanında uzman 73 kişi ile paylaşılmıştır. Paydaş 
Öneri Formuna gelen dönütler detaylı olarak 
incelenerek, Katılım Finans Strateji Belgesinin temel 
yol haritası oluşturulmuştur.

Literatür taraması, yapılan analizler ve Paydaş 
Öneri Formu dönütleri sonucunda, katılım finans 
kapsamında sekiz öncelikli alan belirlenmiş ve bu 
alanlara ilişkin çalışma grupları oluşturulmuştur. 
Söz konusu çalışma gruplarının isimleri aşağıda 
verilmektedir:

• Katılım Finansman Kuruluşları,
• Katılım Sermaye Piyasaları,
• Katılım Sigortacılığı, 
• Katılım Sosyal Finans,
• Helal Değer Zinciri ile Bütünleşme,
• Katılım Finans Fıkhî Yönetişim Yapısı,
• Beşerî Sermaye,
• Algı, Farkındalık ve Katılım Finans Okuryazarlığı,

Çalışma gruplarında, farklı kurum ve kuruluşlardan 
toplam 45 üye ile 6 hafta süren haftalık toplantılar 
yapılmıştır. Çalışma grupları toplantı notları da 
daha sonra birleştirilerek kapsamlı bir doküman 

oluşturulmuş ve bu doküman çalışma grubu 
üyeleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca, alanında uzman 
akademisyenler tarafından çeşitli konularda arka 
plan raporları hazırlanmıştır. Tüm bu süreçte elde 
edilen birikim ile Katılım Finans Strateji Belgesi 
yazım süreci başlatılmış ve nihayete erdirilmiştir. 

Katılım Finans Strateji Belgesi, temel olarak, 
aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

KATILIM FİNANS KAVRAMI, KAPSAMI 
VE POTANSİYELİ 
Katılım Finans Strateji Belgesi, bir strateji dokümanı 
olmasının yanında, katılım finans sisteminin 
tanımı, kapsamı ve potansiyeline ilişkin de 
değerlendirmelerin bulunduğu bir metin olarak 
tasarlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili bölümde, katılım 
finans esasları, gaye odaklı ilkeler, risk-paylaşımı 
gibi konularda kavramsal açıklamalar yer almaktadır. 
Katılım finans sisteminin Türkiye’nin finansal 
bağımsızlığı ile güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme hedeflerine ulaşmasında sağlayacağı 
potansiyel katkı da bu bölümde özetlenmektedir.

GENEL GÖRÜNÜM
Bu bölümde, katılım finans sektörleri olarak 
tanımlanan, katılım finansman kuruluşları, katılım 
sermaye piyasaları, katılım sigortacılığı ve katılım 
sosyal finans sektörlerinin dünyada ve Türkiye’deki 
durumuna ilişkin genel görünüm verilmektedir. 
Bu kapsamda, sektörel gelişmelerin yanında bu 
sektörlerin yasal ve kurumsal yapısına ilişkin 
değerlendirmeler de yer almaktadır. Genel Görünüm 
bölümü, temel olarak, katılım finans sektörlerinin 
yapısal problemleri ve karşı karşıya kaldığı kısıtların 
belirlenmesine odaklanmaktadır.  

TEMATİK ALANLAR
Katılım Finans Strateji Belgesinde özellikle 
önemli olduğu düşünülen çeşitli alanlar ile eylem 
maddelerinde yer alan yeni yapı ve kurumlara 
ilişkin detaylı açıklamalar Tematik Alanlar bölümü 
altında yer almaktadır. Toplam on alt bölümden 
oluşan Tematik Alanlar bölümü, temel tespit ve 
öneriler ile eylem maddelerinde yer alan çeşitli konu 
başlıklarının daha iyi anlaşılması açısından önemlidir. 
Tematik Alanlar bölümünde yer alan alt bölümler 
aşağıda yer almaktadır: 



1. Katılım Finans Holding Şirketi,
2. Uluslararası Altyapı ve Likidite Kuruluşu,
3. Katılım Finans Derecelendirme Sistemi,
4. Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi,
5. Sürdürülebilirlik Perspektifinden Katılım 

Finans,
6. Katılım Finansın Helal Değer Zinciri İle 

Bütünleşmesi,
7. Finansal Teknolojiler Perspektifinden 

Katılım Finans,
8. Katılım Finans Fıkhî Yönetişimi,
9. Beşerî Sermaye,
10. Algı, Farkındalık ve Katılım Finans 

Okuryazarlığı.

TEMEL TESPİTLER VE ÖNERİLER
Bu bölümde, Katılım Finans Kavramı, Kapsamı 
ve Potansiyeli, Genel Görünüm ve Tematik 
Alanlar bölümlerinde yapılan değerlendirme ve 
analizler sonucunda, katılım finans sisteminin 
mevcut durumu, yapısal problemleri ve 
kısıtlarına ilişkin çeşitli tespit ve öneriler yer 
almaktadır. Katılım Finans Strateji Belgesi 
hazırlık sürecinde, bu bölümde yer alan temel 
tespitler dışında daha detaylı ve spesifik 
alanlara yönelik tespitler de not edilmiştir. 
Ancak, Katılım Finans Strateji Belgesi eylem 
maddelerinin öncelikli olarak temel tespitlere 
yönelik olarak odaklanmasının daha uygun 
olduğu değerlendirilmektedir. Temel Tespitler 
ve Öneriler bölümü, yedi alt bölümden 
oluşmaktadır: 

1. Katılım Finansman Kuruluşları,
2. Katılım Sermaye Piyasaları,
3. Katılım Sigortacılığı,
4. Katılım Sosyal Finans,
5. Katılım Finans Fıkhî Yönetişimi,
6. Beşerî Sermaye,
7. Algı, Farkındalık ve Katılım Finans 

Okuryazarlığı.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan 
stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde 
Temel Tespitler ve Öneriler önemli rol 
oynamakla birlikte “Küresel ve Ulusal Genel 
Çerçeve” ve “Temel Prensipler” olarak 
isimlendirilen iki çerçeve de göz önünde 

bulundurulmuştur. “Küresel ve Ulusal 
Genel Çerçeve” başlığı, küresel ekonomi ve 
finans alanlarında önümüzdeki dönemde 
gerçekleşmesi beklenen dönüşüm süreci ve 
Türkiye Ekonomi Modeli gibi makroekonomik 
politika önceliklerini kapsamaktadır. “Temel 
Prensipler” başlığı ise Katılım Finans Strateji 
Belgesinin stratejik amaç ve hedeflerinin 
nasıl belirleneceğini ve içeriğine ilişkin genel 
yaklaşımı ifade etmektedir. Katılım Finans 
Strateji Belgesi stratejik amaç ve hedeflerinin 
oluşturulmasında, bütüncül yaklaşım, gaye 
odaklı ilkeler, reel sektör odaklılık ve Türkiye’ye 
özgülük olmak üzere dört temel prensip 
bulunmaktadır.Bu kapsamda, Katılım Finans 
Strateji Belgesinin 5 temel amacı ve her amaç 
altında da somut hedefleri bulunmaktadır. 
Söz konusu stratejik amaçlar aşağıda 
sıralanmaktadır:

1. Kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek,
2. Destekleyici mekanizmaları tesis etmek,
3. Bütüncül fıkhî yönetişim yapısını 

oluşturmak,
4. Beşerî sermayenin gelişmesini sağlamak,
5. Olumlu algı, farkındalık ve katılım finans 

okuryazarlığını artırmak.

EYLEM MADDELERİ
Stratejik Amaç ve Hedeflere ilişkin olarak 
da detaylı eylem maddeleri ile bu eylemleri 
gerçekleştirecek sorumlu ve ilgili kurum ve 
kuruluşlar belirlenmiştir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan 
amaç, hedef ve eylem maddelerinin hayata 
geçirilmesi ile katılım finansın toplam finansal 
sistem içindeki payının 2025 yılına kadar 
sürdürülebilir şekilde artırılması ve katılım 
finansın hanehalkı ve reel sektörün finansman 
ihtiyacının karşılanmasında bugüne göre çok 
daha önemli bir rol oynaması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, katılım finansa ilişkin stratejik adımların, 
İstanbul Finans Merkezini bölgesel ve küresel 
olarak bir katılım finans merkezi hâline 
dönüştürmesi hedeflenmektedir. 
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VİZYON, 
MİSYON VE 
DEĞER 
ÖNERİSİ

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM



Dünyada öncü rol oynayacak ve Türkiye Ekonomi 
Modelini etkin biçimde destekleyecek bir finansal 
model oluşturmaktır.

Katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren, gaye 
odaklı ilkeleri göz önünde bulunduran, kapsayıcı, 
sürdürülebilir ve yenilikçi bir katılım finans sistemini 
hayata geçirmektir.

VİZYON

MİSYON

Katılım finans sistemi, ahlaki değerleri merkezine 
koyar, sosyal adaleti önceler, değer üretimini 
destekler ve pozitif sosyal etki oluşturur.

DEĞER ÖNERİSİ*

*Değer önerisi, katılım finansın diğer finansal alternatiflere göre paydaşları tarafından nasıl 
konumlandırıldığını, topluma ne faydasının olduğunu ve sunduğu ürün ve hizmetleri rakiplerine göre 
nasıl benzersiz şekilde yaptığını özetlemektedir.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

KATILIM FİNANS 
KAVRAMI, 
KAPSAMI VE 
POTANSİYELİ

1.1 Katılım Finans Esasları
1.2 Gaye Odaklı İlkeler
1.3 Katılım Finans Sisteminin Kapsamı
1.4 Katılım Finans Açısından
 Risk-Paylaşımının Önemi

Kavramsal
Çerçeve

01



İslam'ın ekonomik ve finansal faaliyetlere ilişkin en önemli sacayaklarından bir 
tanesi faizsizlik prensibidir. Bu sebeple Türkiye'de katılım finans sistemi uzun yıllar 
boyunca faizsiz finans olarak isimlendirilmiştir. Öte yandan, İslam'ın ekonomik 
ve finansal faaliyetlere ilişkin olarak garar yasağı, dinen yasaklanmış alanlarda 
faaliyet göstermeme, kumar yasağı gibi başka sacayakları da bulunmaktadır. 
Faizsizlik gerek şart olmakla birlikte yeter şart değildir. Dolayısıyla, faizsiz olmakla 
birlikte katılım finans kapsamında yer almayan finansal ürünler, hizmetler veya 
işlemler de bulunmaktadır. Bu çerçevede, faizsiz finans kavramının kısıtlayıcı bir 
ifade olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca, faizsiz finans ifadesinin toplum 
nezdinde getiri sağlamayan bir finansal 
yapı algısına yol açtığı gözlenmektedir. 
Gerçekte ise reel sektör odaklı ve risk-
paylaşımına dayalı bir katılım finans sisteminin 
konvansiyonel finans sisteminin sunacağı faiz 
getirilerinin çok üzerinde getiri oranı sunma 
potansiyeli bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
faizsiz finans kavramı yerine katılım finans 
kavramının kullanılmasının, faizsiz finansa 
ilişkin olumlu algının artması ve müşteri 
potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir.

Bu kapsamda, Katılım Finans Strateji Belgesinde 
faizsiz finans kavramı yerine "katılım finans" 
kavramı kullanılmaktadır. Katılım finans, katılım 
finans esaslarına göre faaliyet gösteren tüm 
sektörleri ve bu sektörler tarafından sunulan 
ürün, hizmet ve faaliyetleri kapsayan çatı bir 
kavramı ifade etmektedir.

Bu bölümde, katılım finansın temel tanımlayıcı 
özelliği olan katılım finans esasları ile katılım 
finans esaslarını tamamlayıcı mahiyette gaye 
odaklı ilkeler kavramları özetlenmektedir. 
Müteakiben, katılım finans sistemini oluşturan 
dört temel sektör olan katılım finansman 
kuruluşları, katılım sermaye piyasaları, 
katılım sigortacılığı ve katılım sosyal finans 
sektörlerini oluşturan temel kurum ve 
kuruluşlar sıralanmaktadır. Ayrıca, katılım 
finans açısından oldukça önemli bir kavram 
olan risk-paylaşımının mahiyeti ve kapsamı 
anlatılmaktadır.
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1.1 KATILIM FİNANS ESASLARI
Katılım finans sisteminin anayasası olarak da değerlendirilebilecek katılım finans esasları, kurum, kuruluş, ürün, hizmet 
ve diğer faaliyetlerin katılım finans sisteminde yer alıp almayacağını belirleyen temel esaslardır. Katılım finans esaslarının 
temelini İslam hukuku/fıkıh oluşturmaktadır. Ekonomik ve finansal konulara ilişkin olarak İslam hukukunda temel kural, 
ibadet gibi diğer alanlardan farklı olarak, yasak ve kısıtların belirlenerek bunların dışındaki konularda taraflara serbestlik 
tanınması şeklindedir. Katılım finans esasları da katılım finansa ilişkin yasak ve kısıtları belirleyerek katılım finans sisteminin 
sınırlarını çizmeyi amaçlamaktadır.

İslam hukukunda ekonomik ve finansal konulara ilişkin çeşitli yasakların ve kısıtların ictihadî olan ve ictihadî olmayan 
boyutları bulunmaktadır. Örneğin, faiz yasağı ictihadî olmayan bir konu olup kesin olarak yasaklanmıştır. Öte yandan, çeşitli 
finansal sözleşmelerde faizin mahiyeti ve varlığı ictihadî bir konudur. Ayrıca, söz konusu yasak ve kısıtların tanımlanması 
ve kavramsal özellikleri de fıkhî yorumlar kapsamında farklılık arz edebilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu esasların 
detaylarının ve çerçevesinin bu alanda uzman kişi veya kurumlar (örneğin, merkezi bir danışma kurulu) tarafından 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Dünyada ve Türkiye'de genel olarak kabul edilen ve katılım finans esasları olarak değerlendirilebilecek temel ilke ve 
prensipler aşağıda bilgi amaçlı olarak kısaca özetlenmektedir:

FAİZSİZLİK
Faiz ve faizli işlemler İslam’da kesin olarak 
yasaklanmıştır. Faiz, farklı tanımları olmakla 
birlikte, İslam hukuku açısından kendisinde karşılığı 
bulunmayan fazlalığın şart koşulduğu işlem olarak 
tanımlanmaktadır. Katılım finans sistemindeki aktörler 
faiz içeren faaliyetlerde bulunamazlar ve faizli işlemlere 
aracılık edemezler. Ayrıca, katılım finans sistemindeki 
ürün ve hizmetlerin faiz içermemesi esastır.

GARAR VE CEHALETİN OLMAMASI
Birbirlerine oldukça yakın kavramlar olan garar ve 
cehalet, İslam hukuku açısından sözleşmelerin sıhhatini 
etkileyen en önemli hususlar arasında yer almaktadır. 
Garar elde edilip edilemeyeceği bilinmeyen, cehalet 
ise elde edilmesine dair belirsizlik olmamakla birlikte 
vasıfları bilinmeyen bir mal, hizmet, şart veya durumun 
sözleşmeye konu edilmesi olarak özetlenmektedir.1 
Dolayısıyla, katılım finans açısından garar, sözleşmede 
yer alan bir madde, şart ya da sözleşme konusunun 
varlığına ilişkin muğlaklığı; cehalet ise sözleşmede yer 
alan bir madde, şart ya da sözleşme konusunun bilgisine 
ait belirsizliği ifade etmektedir. Sözleşmelerde garar ve 
cehaletin olmaması şartı, sözleşme tarafları arasında 
oluşabilecek bilgi asimetrisi ile anlaşmazlıkları mümkün 
olduğunca ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

KUMARIN OLMAMASI
İslam hukuku açısından kumar, şansa dayalı olarak 
gerçekleşen sıfır toplamlı (bir tarafın kazanırken diğer 
tarafın kaybetmesi) bir faaliyetten veya işlemden 
elde edilen kazanç olarak tanımlanmaktadır. Finansal 

sözleşmelerde ana amaçlardan bir tanesi, sözleşmeye 
temel olan faaliyetin sözleşmenin her iki tarafına da 
fayda sağlamasıdır. Bu kapsamda, kumara dayalı 
ürün, işlem ve uygulamalar bir tarafa haksız kazanç 
sağlamaktadır. Katılım finans sisteminde, kumar yasağı 
sebebiyle spekülasyon ve türev ürünlerin kullanımı 
yasaklanmıştır.

RİSKE VE SORUMLULUĞA DAYALI KAZANÇ
Her sözleşme haddizatında risk ihtiva etmektedir. 
Sözleşmelerde ortaya çıkabilecek çeşitli risklerin 
taraflardan biri tarafından üstlenilmeyeceğine 
dair şart belirtilmesi ya da işlemlerin buna göre 
yürütülmesi, meşru olan sözleşmeleri gayrimeşru hâle 
getirebilmektedir. Çünkü böyle bir şart sözleşmenin 
muktezasından (aslından) olmadığı için sözleşmeyi 
geçersiz hâle getirmektedir. Nitekim İslam hukukunda 
riskine katlanılmayan gelir, meşru olarak kabul 
edilmemektedir.

YASAKLANMIŞ FAALİYETLER
Etik ve ahlaka uygun olmayan çeşitli faaliyetlerin 
yapılması yasaklanmıştır. İslam hukuku iş biçimlerini 
tanımlamakta ve genel iş ahlakı kurallarını 
düzenlemektedir. Bu kapsamda, alkol, uyuşturucu 
ve tütün üretimi ve ticareti, müstehcen yayınlar, 
dinen meşru görülmeyen turizm ve eğlence 
faaliyetleri, domuz eti satışı gibi faaliyetlerin yapılması 
yasaklanmıştır. Katılım finans kuruluşlarının da 
bu alanlara yönelik faaliyetleri prensip olarak 
yasaklanmıştır.



Katılım finans esasları, temel olarak, katılım finans sistemine ilişkin hukuki sınırları çizmektedir. Katılım 
Finans Strateji Belgesinde, katılım finans esaslarını tamamlayıcı ve destekleyici mahiyette “gaye odaklı 
ilkeler” olarak isimlendirilen genel bir çerçeve de önerilmektedir. 

Katılım finans esasları katılım finansın hukuki 
tarafına, gaye odaklı ilkeler ise katılım finans 
faaliyetlerinin etki ve sonuçları üzerine 
odaklanmaktadır. Gaye odaklı ilkeler, katılım 
finans esaslarının etkin biçimde uygulanmasını 
desteklemekte ve paydaşlar ile toplumun çeşitli 
iktisadi, sosyal ve insani ideallere ulaşmasını 
kolaylaştırmaktadır. Örneğin, risk-paylaşımı 
katılım finans esasları arasında yer almamakla 
birlikte, gaye odaklı ilkeler arasında olduğu 
düşünülmektedir. Bunun temel nedeni de, risk-
paylaşımına dayalı bir finansal sistemin adil, 
sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomik büyümeyi 
daha fazla destekliyor olmasıdır. 

Gaye odaklı ilkeler de, katılım finans esaslarının 
belirlenmesine benzer biçimde, başta fıkhî 
uzmanlar olmak üzere, farklı alanlardaki 
uzmanların disiplinlerarası çalışmaları ile 
belirlenmeli ve katılım finans uygulamalarında 
göz önünde bulundurulmalıdır. Gaye odaklı ilkeler 
kapsamında yer alabileceği düşünülen çeşitli 
ilkeler ve uygulamalar aşağıda sıralanmaktadır: 

-  Fıkhî açıdan zarurete dayalı olarak izin verilen  
  uygulamaların mümkün olduğunca azaltılması  

  ve bu uygulamaların yerine alternatiflerin  
  geliştirilmesi,
-   Yeni finansal ürünlerin geliştirilmesinde  
  toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkilerin  
  de göz önünde bulundurulması,
-   Katılım finans uygulamalarının reel ekonomiyi  
  doğrudan destekleyici ve pozitif sosyal etki  
  oluşturacak şekilde yürütülmesi,
-   Yapısı itibarıyla fiktif ürün, hizmet ve   
  faaliyetlerin azaltılması veya engellenmesi.
-   Değer üretimini destekleyen ürün, hizmet ve  
  faaliyetlere ağırlık verilmesi,
-   Katılım finans uygulamalarında iktisadi içeriğin  
  ve hukuki formun uyumlaştırılması.

Katılım finans esasları, katılım finans sistemini 
tanımlayıcı ve bu sistemin sınırlarını çizen ilke 
ve kuralları belirlemektedir. Gaye odaklı ilkeler 
ise katılım finans esaslarına uygun ürün, hizmet 
ve faaliyetlerin pozitif toplumsal, iktisadi ve 
sosyal etkilerini artırmayı amaçlamaktadır.  Bu 
çerçevede, katılım finansa ilişkin stratejilerin, 
mevzuatın, uygulamaların ve fikhi kararların 
oluşturulmasında gaye odaklı ilkelerin de göz 
önünde bulundurulmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Katılım Finans Esasları ve  
                  Gaye Odaklı İlkeler

FİNANSAL 
İŞLEM, ÜRÜN, 
HİZMET

GAYE ODAKLI 
İLKELERLE
UYUMSUZ

Gaye odaklı ilkelere
uygun mu?

Katılım Finans
Esaslarına
uygun mu?

KATILIM
FİNANS

KONVANSİYONEL
FİNANS

GAYE ODAKLI 
İLKELERLE
UYUMLU

EVET

HAYIR

HAYIR

EV
ET

1 Dönmez, İ. K. (1996). Garar. TDV İslâm Ansiklopedisi, 13: 366-371; (https://islamansiklopedisi.org.tr/garar).

1.2 GAYE ODAKLI İLKELER
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1.3 KATILIM FİNANS SİSTEMİNİN KAPSAMI
Katılım finans sistemi, dört temel sektörden (katılım finansman kuruluşları, katılım sermaye piyasaları, 
katılım sigortacılığı, katılım sosyal finans) ve her sektör altında yer alan piyasalar, kurumlar ve 
kuruluşlardan oluşmaktadır (Şekil 2). 

Not: Katılım finans sektörleri altında yer alan katılım finans kuruluşları, mevcut katılım finans kuruluşlarını kapsamaktadır. Katılım 
Finans Strateji Belgesinde önerilen, katılım finans holding şirketi gibi, yeni kurum ve kuruluşlar grafiğe dâhil edilmemiştir.

Katılım finans sistemini oluşturan sektörler ile alt başlıkları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

Şekil 2: Katılım Finans Sektörleri

* Katılım finans esaslarına göre çalışan
** Katılım Finans Strateji Belgesinde mevcut "katılım bankası" isminin "katılım finans kurumu" olarak değiştirilmesi önerilmektedir.

Kira sertifikası piyasası
Para ve döviz piyasaları*
Borsa ve pay senetleri*
Yatırım fonları*
Melek yatırımcılık*
Girişim ve risk sermayesi*
Kitle fonlaması, P2P, vs.*

Katılım sigortası şirketleri
Katılım reasürans şirketleri 
Bireysel emeklilik sistemi*
Otomatik katılım sistemi*

Katılım finans kurumları**
Kalkınma ve yatırım bankaları*

Tasarruf finansman şirketleri

Vakıf*
Zekât

Karz-ı hasen
Mikrofinans*

KATILIM
FİNANSMAN

KURULUŞLARI
(KFNK)

KATILIM
SERMAYE
PİYASALARI
(KSP)

KATILIM
SOSYAL
FİNANS

(KSF)

KATILIM
SİGORTACILIĞI
(KSG)

Katılım Finansman Kuruluşları (KFNK):
• Katılım finans kurumları,
• Katılım esaslı kalkınma ve yatırım bankaları,
• Tasarruf finansman şirketleri.

Katılım Sermaye Piyasaları (KSP):
• Kira sertifikası piyasası,
• Katılım esaslı para ve döviz piyasaları,
• Katılım esaslı borsa ve pay senetleri piyasası,
• Katılım esaslı yatırım fonları,
• Katılım esaslı melek yatırımcılık,
• Katılım esaslı girişim ve risk sermayesi,
• Katılım esaslı  kitle fonlaması, vs.

Katılım Sigortacılığı (KSG):
• Katılım sigortası şirketleri,
• Katılım reasürans şirketleri, 
• Katılım esaslı gönüllü bireysel emeklilik sistemi,
• Katılım esaslı otomatik katılım sistemi.

Katılım Sosyal Finans (KSF):
• Vakıflar (katılım esaslı),
• Zekât,
• Karz-ı hasen (güzel borç),
• Katılım esaslı mikrofinans. 



1.4 KATILIM FİNANS AÇISINDAN RİSK-PAYLAŞIMININ ÖNEMİ
Risk-paylaşımının İslami finans sistemi içindeki yeri, önemi ve günümüz şartlarında uygulanabilirliğine 
ilişkin tartışmalar dünyada uzun bir süredir devam etmektedir. Bu tartışmalar, katılım finansın sadece risk-
paylaşımından ibaret olması gerektiği ile İslami finansın karşı karşıya kaldığı kısıt ve yapısal problemler 
nedeniyle risk-paylaşımının uygulanamayacağı görüşleri arasında geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Katılım Finans Strateji Belgesinde risk-paylaşımı 
katılım finans esaslarından bir tanesi olarak 
görülmemektedir. Öte yandan, risk-paylaşımı en 
önemli gaye odaklı ilkelerden bir tanesi olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, katılım finans 
sisteminin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyümeyi istenilen ölçüde desteklemesi için risk-
paylaşımına dayalı ürün, hizmet ve faaliyetlerin 
payının önemli ölçüde artırılması gerekmektedir.

Kavramlara ilişkin tanımlar, bu kavramlarla ilişkili 
algı, davranış ve tutumlar ile bu kavramlardan 
yola çıkılarak oluşturulan politikaların kapsamını, 
içeriğini ve sonuçlarını etkilemektedir. Bu 
çerçevede, risk ve risk-paylaşımı kavramlarını 
doğru şekilde anlamak ve bu kavramların katılım 
finans içindeki yerini doğru şekilde tespit etmek 
için öncelikle belirsizlik ve muğlaklık kavramlarının 
anlaşılması gerekmektedir.

Geleceğin bilinemezliği ve tam olarak tahmin 
edilemezliği anlamında kullanılan belirsizlik 
(uncertainty) kavramı, farklı derecelerde 
olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal hayatın 
doğal bir parçasıdır. Hayatın doğal akışında 
ve insan müdahalesi olmadan da belirsizlik 
oluşabilmektedir. Bireyler, kurumlar ve 
toplumlar eldeki mevcut bilgiler ve geçmiş 
deneyimler ışığında çeşitli kararlar almaktadır. 
Söz konusu karar ve eylemlerin gelecekte 
ortaya çıkacak sonuçları bugünden tam olarak 
bilinemeyeceğinden dolayı belirsizlik ortaya 
çıkmaktadır.2  Geleceğin bilinemezliği kapsamında, 
İslam dininde de belirsizliğin ve inananların bu 
belirsizliğe ilişkin tutum ve davranışlarının imtihan 
sürecinin bir parçası olduğu belirtilmektedir. 

Belirsizliğin ekonomik ve sosyal hayatın doğal 
bir parçası olduğundan hareketle, ekonomik 
aktörler ellerindeki mevcut bilgiler ve geçmiş 
deneyimler ışığında geleceğe ilişkin çeşitli 
tahmin ve öngörülerde bulunmaktadır. Ekonomik 
aktörlerin belirsizlik altında bu tahmin ve 
öngörüleri neticesinde aldıkları kararlara ilişkin 
farklı senaryolar altında oluşturdukları olasılık ve 
getiri beklentileri belirsizliği hesaplanabilir riske 
dönüştürmektedir. Dolayısıyla, risk, belirsizlik 
kaynaklı olarak geleceğin tam olarak bilinemediği 
ancak ortaya çıkması muhtemel sonuçlara ilişkin 
(olasılığa dayalı) tahminlerin yapılabileceği bir 
durumu ifade etmektedir.

Ekonomik ve sosyal hayatın doğal bir parçası 
olan belirsizliğe karşın, başta bilgi asimetrisi 
ve sözleşme şartlarına riayet edilmemesi gibi 
insan müdahalesiyle oluşan durumlar sonucu 
belirsizlik kavramı muğlaklık (ambiguity) 
kavramına dönüşmektedir. Katılım finans 
esasları kapsamında garar olarak tanımlanan 
muğlaklık, haksız kazanca yol açması ve sözleşme 
taraflarını anlaşmazlığa düşürmesi gibi sebeplerle 
kesin olarak yasaklanmıştır. Örneğin, selem 
sözleşmesinde parası peşin olarak ödenen 
tarımsal bir ürünün piyasa fiyatının teslim tarihinde 
ne olacağı geleceğe dönük olarak bilinememekte 
ve belirsizlik içermektedir. Taraflar, eldeki mevcut 
veriler ve geçmiş deneyimler ışığında sözleşme 
yaptıkları fiyat üzerine anlaşıp risk almaktadır. 
Öte yandan, söz konusu selem sözleşmesinde, 
sözleşme dönemi sonunda ödemenin 
yapılmayarak geciktirilmesi belirsizliği muğlaklığa 
dönüştürmüş olması sebebiyle garar kapsamına 
girmektedir.3

2Örnek olarak, ekonometrik tahmin modellerinde hata terimi, geleceğe yönelik belirsizliğin uygulamadaki önemli bir 
yansımasıdır. Bu alandaki temel varsayımlardan bir tanesi olan durağanlık (stationarity) varsayımı da geçmişin ortalama 
olarak gelecek dönemlerde de tekrar edeceği varsayımı ile teknik olarak tahminlerdeki belirsizliği mümkün olduğunca ortadan 
kaldırmaya çalışmaktadır.

3İstatistiki açıdan risk, istatistiki bir dağılımın varlığını gerektirmektedir. Garar ise, tarafların müdahalesi ile bu dağılımın kısmen 
ya da tamamen ortadan kaldırılması olarak da düşünülebilir.
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Finansal ve ekonomik ilişkilerde ortaya çıkan belirsizlik ve bunun sonucunda oluşan (hesaplanabilir) risk, ekonomik 
aktörler tarafından temel olarak üç şekilde yönetilmektedir (Şekil 3):

Risk transferi, ekonomik ya da finansal bir sözleşme veya 
işlemde süreç içinde ortaya çıkması muhtemel risklerin 
sözleşme ya da işlem taraflarından birisi tarafından 
gönüllü olarak üstlenilmesidir. Risk transferi ile ortaya 
çıkacak riskin bir kısmı veya tamamı, başlangıçta yapılan 
sözleşme ve tarafların bilgisi dâhilinde, taraflardan birine 
transfer edilmektedir. Mevcut bankacılık sistemi, temel 
yapısı itibarıyla, risk transferi üzerine kurgulanmıştır. 
Örneğin, mevduat sahipleri, tasarruflarını önceden 
belirlenmiş bir vade ve faiz getirisi koşuluyla bankaya 
yatırarak mevduatın anapara ve getiri riskini bankaya 
transfer etmektedirler. Bankacılık sistemindeki 
kredi mekanizması da mevduat sahipleri tarafından 
bankaya transfer edilen riskin, banka tarafından kredi 
kullanıcılarına transferini sağlamaktadır. Benzer 
şekilde, katılım finans kapsamında yer alan ve borç 
(karz) ilişkisinde asıl borçluya destek olmak amacıyla 
gerektiğinde borcun üçüncü taraflarca üstlenilmesi 
taahhüdünü içeren kefalet sözleşmesi de risk transferi 
kapsamında değerlendirilmektedir.

Risk kayması (risk-shifting) durumunda, iki taraf 
arasındaki bir işlem veya sözleşmeden ortaya çıkabilecek 
riskler, risk transferinden farklı olarak, sözleşmede 
doğrudan yer almayan üçüncü taraflarca ve bu tarafların 
rızası dışında üstlenilmektedir. ABD’de ipoteğe dayalı 
gayrimenkul piyasası kaynaklı 2008 Küresel Finansal Krizi 
sonucunda ortaya çıkan maliyetin vergi mükelleflerince 
karşılanması, risk kaymasına örnek teşkil etmektedir. 
Risk kayması, risk transferinden farklı olarak, katılım 
finans sisteminde yeri olmayan bir risk türüdür. 
Risk-paylaşımı ise, ekonomik ya da finansal bir sözleşme 
veya işlemde, süreç içinde ortaya çıkan risklerin bu 
sözleşmenin taraflarınca ve hakkaniyete uygun olarak 
paylaşımını ifade etmektedir. Katılım finansta önemi 

sıklıkla vurgulanan ve katılım finans esaslarına uygun 
olarak gerçekleştirilen kâr-zarar veya emek-sermaye 
ortaklığına dayalı sözleşmeler ile pay senetleri piyasası, 
risk-paylaşımının önemli örnekleri arasında yer 
almaktadır.

Pay senetleri ve paya dayalı kitle fonlaması gibi risk-
paylaşımını içeren finansal sözleşmeler, konvansiyonel 
finans sisteminde de kullanılmaktadır. Benzer şekilde,  
murabaha ve kefalet gibi risk transferini içeren 
sözleşmeler katılım finans sisteminde yer almaktadır. 
Bu kapsamda, katılım finans sisteminin sadece risk-
paylaşımından ibaret olmadığı değerlendirilmektedir. 
Öte yandan, katılım finans sisteminin ekonomik değer 
üretimine ve ekonomik refahın adil paylaşımına daha 
çok katkı yapabilmesi için risk-paylaşımına dayalı ürün, 
hizmet ve faaliyetlerin katılım finans sistemi içerisindeki 
payının önemli ölçüde artması gerekmektedir. 
Risk-paylaşımı kavramı, sadece mudârebe ve müşâreke 
gibi ortaklığa dayalı sözleşmeleri kapsamamaktadır. 
Bireylerin ve toplumların karşı karşıya kaldığı duruma 
özgü (idiosyncratic) veya sistemik risklere karşı en etkin 
risk yönetimi şekli olan risk-paylaşımı, katılım finans 
kapsamında;

• Emek-sermaye ortaklığı (mudârebe), kâr-zarar 
ortaklığı (müşâreke) ve katılım esaslı pay senetleri 
gibi ortaklığa dayalı sözleşmeleri,

• Sosyal finans kapsamında zekât, hibe ve sadaka gibi 
kurum ve mekanizmaları ifade etmektedir.

• 
İslam hukukunun bir başlığı olan miras hukuku da 
finansal kaynakların dönemler arasında hakkaniyetli 
biçimde bölüşümüne ilişkin risk-paylaşımına dönük kural 
ve kısıtları kapsamaktadır.

Şekil 3: Belirsizlik ve Ortaya Çıkan Riskin Yönetimi

BELİRSİZLİK RİSK RİSK-TRANSFERİ

RİSK-PAYLAŞIMI

RİSK-KAYMASI
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Katılım finans, Türkiye'nin finansal kalkınmasının sağlanmasında faiz hassasiyetine 
sahip kişilere yönelik finansal kapsayıcılığın sağlanması ve yastıkaltı birikimlerin 
finansal sisteme kazandırılmasından çok daha büyük bir rol oynama potansiyeline 
sahiptir. Başta risk-paylaşımı ve varlığa dayalılık olmak üzere, katılım finans 
temel ilkeleri ile Türkiye Ekonomi Modelinin hedeflerine ulaşmasında  kilit rol 
oynayabilir. Dolayısıyla, Katılım Finans Strateji Belgesi eylem maddelerinin 
hayata geçirilmesine ilişkin bu perspektifin göz önünde bulundurulması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Bu bölümde, Türkiye Ekonomi Modeli ve
uluslararası eğilimleri de göz önünde
bulundurarak, Türkiye’nin mevcut finansal
mimarisinin dönüştürülmesine olan ihtiyaç ve
katılım finansın bu dönüşüme yapacağı 
potansiyel katkılar özetlenmektedir.

Türkiye’nin bankacılığa dayalı mevcut 
finansal mimarisi, güçlü, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı büyümeyi destekleme noktasında 
yeterli katkıyı yapamamaktadır. Mevcut 
finansal mimarinin ürün, hizmet ve kurumsal 
yapılarının, başta sermaye piyasaları olmak 
üzere, bankacılık dışı alanlarda yeni açılımlar 
yapması gerekmektedir. Bu çerçevede, 
risk-paylaşımı, varlığa dayalılık ve ahlaki 
değerlerin öncelenmesi gibi ilkeleri bünyesinde 
barındıran katılım finans, Türkiye'nin mevcut 
finansal mimarisini dönüştürmesinde öncü 

bir rol oynama potansiyeline sahiptir.  Ancak, 
katılım finans sisteminin bu rolü gerektiği 
şekilde oynayabilmesi için de kurumsal 
dönüşümünü gerçekleştirmesinin ve Katılım 
Finans Strateji Belgesinde yer alan eylemlerin 
hayata geçirilmesinin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.

Katılım finans sisteminin, özellikle dört 
temel alanda, Türkiye’nin ekonomik 
kalkınmasına önemli katkılarının olacağı 
değerlendirilmektedir (Şekil 4):

• Krediye dayalı finansmanın payının 
azaltılması,

• Risk-paylaşımına dayalı kamu finansmanına 
geçiş, 

• Özel sektör tasarruflarının artırılması,
• Sosyal finans destekli kapsayıcı büyüme. 

Şekil 4: Katılım Finansın Türkiye’de Finansın Dönüşümüne Temel Katkı Alanları

Krediye dayalı finansmanın 
payının azaltılması

Risk-paylaşımına 
dayalı kamu finansmanı

Sosyal finans destekli 
kapsayıcı büyüme

Özel sektör tasarruflarının 
artırılması

KATILIM FİNANS
SİSTEMİNİN

TEMEL KATKI
ALANLARI
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2.1 KREDİYE DAYALI FİNANSMANIN PAYININ AZALTILMASI
Bankacılık faaliyeti, yapısı gereği iki temel tanımlayıcı özelliğe sahiptir. Bunlar;

• Vade dönüşümü,
• Risk transferi olarak özetlenebilir. 

Vade dönüşümü, daha kısa vadeli mevduatların 
krediler yoluyla daha uzun vadeli yatırımlara 
yönlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel 
olarak, bankacılık faaliyetleri vade dönüşümü 
yoluyla uzun vadeli yatırımların finansmanında 
etkin rol oynayarak ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. Öte yandan, 
bankacılık sisteminde vade dönüşümü nedeniyle, 
başta likidite riski olmak üzere, çeşitli riskler 
ortaya çıkmaktadır. Mevduatın ortalama vadesinin 
oldukça kısa olduğu ülkelerde, bankaların likiditeye 
erişememesi gibi vade dönüşümüyle ilişkili 
risklerin gerçekleşmesi, finansal piyasaların etkin 
çalışamaması ve ekonomik büyümenin olumsuz 
etkilenmesi gibi sonuçlara da zemin hazırlamaktadır. 
Ayrıca, vade dönüşümünün etkin biçimde 
sağlanması, sıkı bir düzenleme ve denetleme 
mekanizması ile iyi işleyen bankalararası para 
piyasasının varlığını gerektirmektedir.

Bankacılığın ikinci temel tanımlayıcı özelliği ise 
mevduat ve kredi sözleşmelerinin risk transferine 
dayalı olmasıdır.4 Risk transferi de sağlanan 
finansmanın getiri performansından büyük ölçüde 
bağımsız ve önceden (ex-ante) belirlenen bir faiz 
oranının varlığını gerekli kılmaktadır. 

2021 yılı sonu itibarıyla bankacılık varlıklarının 
GSYH’ye oranı %127 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Bankacılık sisteminin toplam finansal sistem 
içindeki payının yüksek seviyede olmasının ve 
finansal sistemin mevcut krediye dayalı finansman 
yapısının önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik 
büyüme hedeflerine ulaşmasını olumsuz yönde 
etkileyebileceği değerlendirilmektedir. Vade 

dönüşümü ve risk transferine dayalı kredilerin 
toplam finansman içindeki payının azaltılması 
ve risk-paylaşımına dayalı finansmanın payının 
artırılmasına yönelik ihtiyacın temel sebepleri 
aşağıda sıralanmaktadır: 

• Kredilerin konjonktür yanlısı yapısı,
• Finans ve reel sektör bağının kopması,
• Risk transferinin risk kaymasına dönüşme 

potansiyeli.

2.1.1 KREDİLERİN KONJONKTÜR YANLISI YAPISI
Faiz oranları, krediye konu olan ekonomik faaliyetin 
veya projenin gerçekleşmesinden önce (ex-ante) 
ve performansından büyük oranda bağımsız olarak 
para piyasalarında belirlenmektedir. Dolayısıyla, 
para piyasalarında belirlenen faiz oranları ile 
makroekonomik dengeler arasında genel bir 
uyumsuzluk bulunmaktadır.5 Ayrıca, faize ve risk 
transferine dayalı kredi mekanizması kaynaklı 
finansal iş çevrimleri de ekonomik iş çevrimleriyle 
genellikle uyumlu biçimde hareket etmemektedir. 
Bunun önemli bir yansıması, kredilerin çevrim veya 
konjonktür yanlısı (pro-cyclical) yapısıdır. Ekonomik 
konjonktürün ve bu konjonktüre ilişkin beklentilerin 
olumlu seyri genellikle aşırı bir kredi genişlemesi 
ile sonuçlanmakta ve ekonomik konjonktürdeki 
dalgalanmayı artırmaktadır. Bunun tersi durumda 
ise kredi kanalları hızla kısılmakta, ekonomik aktivite 
doğal seyrinden daha hızlı biçimde yavaşlamakta 
ve sektörler en ihtiyaç duydukları anda finansmana 
yeterli erişim sağlayamamaktadır. Yapılan çeşitli 
çalışmalar Türkiye’de kredi arzı kaynaklı finansal 
çevrimler ile iş çevrimlerinin birbirini destekleyecek 
şekilde çalıştığını ve aradaki ilişkinin diğer 

4 Risk transferi kavramı Bölüm 1.4'de açıklanmaktadır. 

5 Ekonomik dengelerle uyumlu faiz oranının (doğal faiz oranı: natural rate of interest) ne olduğu ve nasıl belirlendiği konusu iktisat 
yazınında uzun zamandır tartışılmaktadır. Bu konuya ilişkin genel görüş de bu oranın uzun dönemli ve gözlenemeyen bir oran olduğu 
şeklindedir. Dolayısıyla, doğal faiz oranı kavramı da örtük olarak kısa ve orta vadede faiz oranlarının makroekonomik dengelerle 
uyumsuzluğuna işaret etmektedir.



birçok ülkeden daha güçlü olduğunu ortaya 
koymaktadır.6

Türkiye’de kredi arzı kaynaklı finansal çevrimler 
ile ekonomik büyüme arasındaki güçlü ilişki, 
para politikası tarafında enflasyon ve döviz kuru 
baskısını azaltmak, maliye politikası tarafında 
ise firmaların düşük maliyetli finansmana 
erişimini sağlamak amacıyla yüksek maliyetli 
politikalar uygulanmasına yol açmaktadır. Öte 
yandan, kredi mekanizması dışında finansal 
araçların gelişmediği bir yapıda da ekonomik 
büyümeyi desteklemek amacıyla kredi 
mekanizmasını kullanmaktan başka seçenekler 
oldukça kısıtlıdır.  

Ayrıca, kredi mekanizmasının risk transferine 
dayalı yapısı sebebiyle bankacılık sektörü, 
getiri-risk profilinde düşük riskli projelerin 
finansmanını sağlamayı tercih etmektedir. 
Bu tercih ise girişimciliğin kredi mekanizması 
yoluyla yeteri kadar desteklenememesini 
beraberinde getirmektedir. Söz konusu tercih 
özellikle yeni fikirlere dayalı girişimlerin yanında 
mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansa 
erişimini kısıtlamaktadır.

2.1.2 FİNANS VE REEL SEKTÖR BAĞININ 
ZAYIFLAMASI
Kredi arzı genişlemesi ile ekonomik büyüme 
arasında, ülkelerin borç yükünde belirli eşik 
değerlere ulaşana kadar genellikle aynı yönlü 
bir ilişki bulunmaktadır.7 Dolayısıyla, kredi 
arzının ekonomik büyümeyi belirli bir borçluluk 
seviyesine kadar desteklediği gözlenmektedir. 
Öte yandan, dünyada özellikle 1980’li yıllardan 
bu yana reel ekonomik büyüme oranlarının çok 
ötesinde reel kredi arzı artışı gerçekleşmiştir. 

Bu durum, sağlanan kredi arzının ne kadarının 
ekonomik büyümeyi desteklediği ve artan 
borçluluğun ekonomik maliyeti gibi soruları 
gündeme getirmektedir. 

Finansal krizlerin, piyasaların rasyonelliğini 
kaybetmesi, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların görevlerini layıkıyla yerine 
getirememesi, likiditeye erişimde yaşanan 
sorunlar ve ani duruş (sudden stop) gibi farklı 
tetikleyici kaynakları bulunmaktadır. Ancak, 
finansal dalgalanmalar ile finansal krizlerin 
süresi, sıklığı ve ekonomik etkilerini belirleyen 
temel faktör borçluluğun seviyesidir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
kredi artışının bir kısmı ekonomik büyümeyi 
desteklemekle birlikte, bu artışın önemli 
bir kısmı borçluluğu, eşitsizlikleri, varlık 
balonlarını ve aşırı tüketimi besleyen alanlara 
yönelmektedir.8 Bu gelişmeler de sıklığı sürekli 
olarak artan finansal krizleri beslemektedir. 
Dolayısıyla, kredi artışının ekonomik büyüme 
üzerindeki uzun dönemli net etkisinin çok güçlü 
olmadığı değerlendirilmektedir.

Dünyada bankacılık sistemi tarafından 
sağlanan kredilerin önemli bir kısmı yeni inşaat 
kapsamında değerlendirilmeyen gayrimenkul 
yatırımları ile tüketim malları ve spekülatif 
amaçlarla alım-satımı gerçekleştirilen emtiaya 
yönelmiş durumdadır. Örneğin, 1970’li yıllarda 
seçilmiş gelişmiş ülkelerde konut kredilerinin 
GSYH’ye oranı %19 seviyelerinde iken bu oran, 
nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu, 2017 
yılı itibarıyla %49 seviyesine yükselmiştir.9 

Kredi mekanizmasının, doğası gereği, bir özelliği 
de kredilerin politika-yapıcılar tarafından 

6 Örneğin; Yazgan, M. E. (2020). Financial Cycles of the Turkish Economy: How Will It End This Time? Akat, A.S. ve Gürsel 
(Der.), Turkish Economy at the Crossroads, 123-152; (https://doi.org/10.1142/9789811214899_0005).
Çepni, S. O., Hacıhasanoğlu, Y. S. ve Yılmaz M. H. (2020). “Credit Decomposition and Economic Activity in Turkey: A Wavelet-
Based Approach”. Central Bank Review. 20(3):109-131; (https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2020.06.001).

7 Örneğin, Cecchetti, S. G. and Kharroubi, E. (2012). “Reassessing The Impact Of Finance On Growth”. BIS Working Paper, No: 
381.

8 Akın, T., ve Mirakhor, A. (2019). Wealth Inequality, Asset Redistribution and Risk-Sharing Islamic Finance. De Gruyter 
Oldenbourg: Berlin.

9 Jordà, O., Schularick, M. ve Taylor, A. M. (2017). Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts. Eichenbaum, 
M. ve Parker, J. A. (Ed.) NBER Macroeconomics Annual 2016, Chicago University Press, 31:213-263; (https://doi.
org/10.1086/690241).
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istenilen sektörlere tam olarak yönlendirilememesi 
ve yönlendirilmesine ilişkin takip mekanizmalarının 
işlem maliyetinin yüksek olmasıdır. Örneğin, dünyada 
krediye dayalı kamu finansman desteklerinin bir 
kısmı krediyi kullanan ekonomik aktörler tarafından 
amacı dışında (gayrimenkul edinimi, emtia alımı, 
spekülatif amaçlarla kullanım vs.) kullanılmaktadır.

Ayrıca, kredi mekanizması varlığa dayalı bir işlem 
gerçekleşmesi zorunluluğu getirmediğinden, başta 
türev piyasaları kaynaklı olmak üzere, finansal 
işlemlerin hacmi reel faaliyetlerin hacminin çok 
üzerinde gerçekleşmektedir. Örneğin, 2019 yılında 
dünyada günlük dış ticaret hacmi 40 milyar ABD 
doları seviyesinde iken büyük oranda bankacılık 
sistemi üzerinden gerçekleştirilen uluslararası döviz 
piyasasında işlem hacmi 6,6 trilyon ABD dolarına 
ulaşmıştır.10

2.1.3 RİSK TRANSFERİNİN RİSK KAYMASINA 
DÖNÜŞME POTANSİYELİ
Bankacılık sektörünün temel tanımlayıcı 
mekanizmalarından bir tanesi olan risk transferi, 
ilgili taraflar (banka-mudi veya banka-kredi 
müşterisi) tarafından sözleşmede baştan kabul 
edilen bir durumdur. Öte yandan, bankacılığın diğer 
bir tanımlayıcı özelliği olan vade dönüşümü, sistemik 
risklerin gerçekleşmesi durumunda risk transferini 
risk kaymasına dönüştürebilmektedir. Risk kayması 
ise sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü tarafların 
ortaya çıkan zararı ödemesi durumunu ortaya 
çıkarmaktadır. Çeşitli finansal krizlerle ortaya çıkan 
risk kayması, kamu dengesinin daha da bozulmasına, 
geniş toplum kitlelerinin fakirleşmesine ve servet 
eşitsizliklerine sebep olmuştur.

Özellikle 2008 Küresel Finansal Krizinden sonra, 
risk kayması riskini de azaltmak amacıyla, bankacılık 
sektörü dünya genelinde daha fazla düzenleme 
ve denetlemeye tabi tutulmuştur. Basel III gibi 
uygulamalar bankalara daha fazla sermaye tutma 
yükümlülüğü getirmiştir. Öte yandan, bankacılığa 
ilişkin makro ihtiyati politikalar ile yeni düzenleme 
ve uygulamaların, finansal sisteme getirdiği yük 
ölçüsünde sistemik risklerin azalmasına katkıda 
bulunamadığı değerlendirilmektedir. Vade 
dönüşümü ve risk transferine dayalı finansal 

faaliyetler, doğası itibarıyla, sürekli ve artan 
seviyede düzenleme ve denetleme mekanizmalarının 
uygulanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu 
faaliyetler bankacılık sektörü yanında kamu kesimi 
ile reel sektöre ek maliyetler ortaya çıkarmaktadır. 

Risk kaymasının ortaya çıkmasında önemli bir 
sebep de finansal faaliyetlerde ahlaki ve etik 
değerlere yeterince uyulmadığı gerçeğidir. 2008 
Küresel Finansal Krizinden sonraki dönemde 
finansal sistemde yeni yönetişim mekanizmalarının 
oluşturulması ve etik değerlerin uygulanmasına 
yönelik çeşitli adımların atılmasına karşın, ahlaki 
ve etik değerler hâlâ bankacılık faaliyetlerinde 
dışsal bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, Birleşmiş 
Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri gibi önemli 
adımlar atılmış olup sosyal sorumlu finansın payı 
da sürekli olarak artmaktadır. Öte yandan, risk 
transferine dayalı bir sistemin, yapısı itibarıyla, 
ahlaki ve etik değerler ile tam olarak örtüşemeyeceği 
değerlendirilmektedir.

Katılım finans sistemi, risk-paylaşımına ve varlığa dayalı 
yapısı ile ahlaki ve etik kuralları içsel olarak barındırması 
açısından risk transferine dayalı finansal yapıya önemli 
bir alternatif sunma potansiyeline sahiptir (Şekil 5).

Risk-paylaşımına dayalı finans, yapısı itibarıyla, iş 
çevrimlerindeki aşırı dalgalanmaları düzleştirici etkiye 
sahiptir. Dolayısıyla, katılım finans sisteminin risk-
paylaşımına dayalı ürün, hizmet ve faaliyetlerinin 
payının artması, makroekonomik dengeleri olumlu 
yönde etkilemesinin yanında para ve maliye politikasının 
etkinliğini de artırma potansiyeline sahiptir. 

• Risk-paylaşımı

• Varlığa dayalılık

• Ahlaki kurallar

• İş çevrimi yanlısı

• Reel sektör bağı zayıf

• Risk kaymasıK
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Şekil 5: Risk Transferine Dayalı Finans ve Katılım Finansın 
Temel Farklılıkları

10 Schrimpf, A. ve Sushko, V. (2019).  Sizing Up Global Foreign Exchange Markets. BIS Querterly Review, “Bank for International 
Settlements”; (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1912f.pdf). 



Katılım finansta varlığa dayalılık önemli 
prensiplerden bir tanesidir. Ekonomik 
aktörlerin farklı ihtiyaçları ve faaliyetleri, 
risk-paylaşımına dayalı sözleşmeler yanında 
farklı sözleşmelerin de kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu çerçevede, katılım finans 
sisteminde de satım, kiralama ve vekâlet gibi 
farklı sözleşme türleri önemli yer tutmaktadır. 
Katılım finans sisteminde, mevcut durumda, 
en yüksek paya sahip sözleşme türü olan 
murabaha, çeşitli açılardan kredi mekanizması 
ile özdeşleştirilmektedir.11 Bu durumun en 
önemli sebebi de murabahaya dayalı finansman 
oranlarının kredi faiz oranlarına yakınsıyor 
olmasıdır. Öte yandan, murabahanın bir alım-
satım sözleşmesi olması varlığa dayalı bir işlem 
ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla mikro düzeyde 
bazı açılardan birbirine benzeyen murabaha 
ve kredi sözleşmeleri, varlığa dayalılık ilkesi 
sayesinde makro düzeyde birbirinden tamamen 
farklılaşan makroekonomik ve sistemik etkilere 
sahiptir. 

Varlığa dayalılık prensibinin makro düzeyde 
en önemli etkisi reel faaliyetlerle finansal 
işlemlerin birbirinden çok farklılaşmasına izin 
vermemesidir. Bu çerçevede, sadece krediye 
dayalı bir ekonomik yapı ve bu yapı ile bire
bir aynı finansman oranlarına sahip olsa bile, 

sadece murabahaya dayalı aynı ekonomik 
yapının finansal şokları yaşama olasılığı ve 
bu şoklara karşı direnci birbirinden tamamen 
farklıdır. Öte yandan, katılım finans sisteminin 
gerçek anlamda varlığa dayalı bir yapı olmasının 
temel şartının alım-satım işlemlerinin gerçek ve 
mülkiyet değişimi esaslı olarak yapılması olduğu 
da unutulmamalıdır.

Ahlaki ve etik değerlerin katılım finans 
uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olması, 
sistemik risklerin oluşumu açısından 
krediye dayalı uygulamalar ile katılım finans 
uygulamalarını birbirinden farklılaştırmaktadır. 
Fıkhın genel kuralları açısından, yapılmasına 
izin verilmeyen sözleşme ve uygulamalar 
ortaya konularak, diğer tüm sözleşme ve 
uygulamalarda serbestlik ilkesi mevcuttur 
(diğer bir deyişle, “eşyada asıl olan mübahlıktır” 
ilkesi). Bu durum, fıkhî uyumlu ürün, hizmet 
ve uygulamaların düzenleme ve denetleme 
ihtiyacını büyük oranda azaltmaktadır. 
Dolayısıyla, ahlaki ve etik değerlere uyulmaması 
kaynaklı riskler büyük oranda engellenmektedir. 
Burada da temel şartın, katılım finans esaslarına 
uyumun tesis edilmesi ve ilgili yönetişim 
yapılarının oluşturulması olduğunun altı 
çizilmelidir. 

Bu bölümde, gelir getirici kamu yatırımlarının 
ve gelir getirmeyen kamu finansmanı ihtiyacının 
katılım finans kapsamında karşılanmasına ilişkin 
bir çerçeve çizilmektedir. Katılım sosyal finansın 
kamu mali yükünün azaltılmasına yönelik 
katkısına ilişkin genel çerçeve ise Bölüm 2.4’te 
yer almaktadır.

Altyapı yatırımları, ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın önemli girdilerinden bir tanesidir.  
Türkiye ekonomisi, özellikle son 20 yılda, 
kamu öncülüğünde büyük bir altyapı yatırım 
hamlesi gerçekleştirmiştir. Ekonomik büyüme, 
nüfus artışı ve yeşil kalkınma hedefleri gibi 
dinamiklerin etkisiyle önümüzdeki dönemde de 
yüksek altyapı yatırım ihtiyacının devam edeceği 
öngörülmektedir.

2.2  RİSK-PAYLAŞIMINA DAYALI KAMU FİNANSMANI
Katılım finans, üç açıdan kamu finansmanına önemli katkıda bulunma potansiyeline sahiptir: 

• Gelir getirici kamu yatırımlarının risk-paylaşımına dayalı olarak finansmanı,
• Gelir getirmeyen kamu finansmanı ihtiyaçlarının finansmanı,
• Katılım sosyal finansın kamu mali yükünün azaltılmasına yönelik katkısı.

11 Benzer şekilde, icâreye dayalı kira sertifikalarının, bono ve tahvillerden farksız olduğuna ilişkin genel (ve yanlış) bir algı 
bulunmaktadır. 
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G20 tarafından yapılan hesaplamalara göre, 
Türkiye’de 2022-2040 döneminde altyapı 
yatırımlarına kamu ve özel sektör tarafından 454 
milyar ABD doları kaynak aktarılacaktır. Öte yandan, 
bu dönemde, altyapı yatırımlarına ilişkin kaynak 

ihtiyacı 790 milyar ABD doları seviyesindedir. 
Dolayısıyla, 2040 yılına kadar mevcut finansman 
kaynaklarına ek olarak 336 milyar ABD doları ilave 
kaynak ihtiyacı bulunmaktadır (Şekil 6).

Altyapı yatırımlarının ortaya çıkardığı yüksek finansman 
ihtiyacı, bu finansman ihtiyacının karşılanmasında kamu 
kesimini önemli kısıtlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dönemde, dünya 
genelinde bankacılık sisteminin altyapı projelerine 
yönelik kredi arzında belirgin bir düşüş gözlenmektedir. 
Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda risk 
primlerinin artması ve kur hareketlerinin de etkisiyle 
altyapı projelerinin finansmanına yönelik kredi 
maliyetleri hızla artmaktadır.

Türkiye’de kamu altyapı projelerinin finansmanı, temel 
olarak, doğrudan kamu yatırımları ve kamu-özel işbirliği 
(KÖİ) projeleri yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

Doğrudan kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı 2010-
2021 döneminde ortalama olarak %3,9 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.12 Bu dönemde, genel devletin 
borçlanma gereği de ortalama olarak GSYH’nin %1,7’si 
seviyesindedir. Dolayısıyla, bu dönemde kamu altyapı 
yatırımlarının kamu açısından bilanço yükümlülüğü 
oluşturmayacak şekilde finansmanı yapılabilse, 
genel devlet borçlanma gereğinin önemli ölçüde 
azaltılabileceği değerlendirilmektedir (Şekil 7).13  
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Şekil 6:Türkiye’de Altyapı Yatırımları (Milyar ABD doları)

Kaynak: Global Infrastructure Hub. (20 Kasım 2021). Infrastructure investment at current trends and need for Türkiye; 
(https://outlook.gihub.org/countries/Turkey)

12 Bu değerlere, söz konusu dönemde KÖİ çerçevesinde gerçekleştirilen projeler dâhil değildir.

13 Kamu yatırımları içinde gelir getirici ve risk-paylaşımına dayalı olarak yükümlülük oluşturmayacak biçimde finansmanı sağlanacak 
projeler yanında gelir getirmeyen ve doğrudan kamu tarafından gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
ilgili paragrafta tüm kamu yatırımlarının yükümlülük oluşturmayan finansman yöntemleriyle finansmanının sağlanabileceği ifade 
edilmemektedir.



Kamu yatırımlarının finansmanında KÖİ 
kapsamındaki projeler de bir diğer önemli 
finansman yöntemidir. Türkiye KÖİ proje 
büyüklüğü bakımından Avrupa’da en önemli 
üç ülkeden bir tanesidir. KÖİ kapsamında 
gerçekleştirilen projelerin toplam sözleşme 
değeri 1986-2021 döneminde 183,9 milyar ABD 
dolarına ulaşmıştır. Bu sözleşmelerin 88,5 milyar 
ABD dolarlık kısmı yatırımlar, 95,4 milyar ABD 
dolarlık kısmı ise işletme hakkı devri şeklinde 
gerçekleşmiştir.14 KÖİ uygulamaları, Türkiye'nin 
altyapı yatırım ihtiyacının karşılanmasında 
çok önemli bir açılım olmuştur. Öte yandan, 
KÖİ modellerinde projeyi gerçekleştiren 
yüklenicilerin finansman kaynaklarında 
çeşitliliğin sağlanması gerekmektedir.

Yurt içi tasarrufların düşük olması ve sermaye 
piyasasında yenilikçi ürün eksikliği gibi 
sebeplerle doğrudan kamu yatırımları ve KÖİ 
projelerinin finansmanında bankacılık sektörü 
ve tahvil piyasaları önemli rol oynamaktadır.15 
Bankacılık sektörü de bu finansmanı genellikle 
yurt dışı kaynaklı fonlarla sağlamaktadır. 2008 
Küresel Finansal Krizi sonrası dönemde, gelişmiş 
ülke merkez bankalarının parasal gevşemeye 
gitmeleri sonucunda dünyada bir likidite bolluğu 
dönemi yaşanmış ve 2018 yılına kadar yurt dışı 
kaynaklı krediler düşük maliyetle sağlanmıştır. 
Öte yandan, küresel finansal sisteme ilişkin 
endişeler, COVID-19 pandemisi süreci ve ülke 
risk primindeki artışlar gibi nedenlerle yurt dışı 
finansman maliyetleri hızla artmıştır. 

Şekil 7: Kamu Yatırımları ve Genel Devlet Borçlanma Gereği* (Yüzde, GSYH'ye Oran)

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2021). 
Not: (-) işaret borçlanma ihtiyacını göstermektedir.
*Genel devlet; merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, İşsizlik Sigortası Fonu, sosyal güvenlik 
kuruluşları, genel sağlık sigortası ve fonları kapsamaktadır.
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14 İşletme hakkı devri, kamu varlıklarının sözleşmede belirlenen süre ve şartlar altında özel sektöre verilmesi olarak 
tanımlanabilir. Bu devir sözleşmelerinde, varlığın mülkiyeti kamu kesiminde kalmaktadır. 

15 Doğrudan kamu yatırımlarının finansmanı büyük ölçüde, uluslararası kuruluşlar, uluslararası sermaye piyasaları ve 
uluslararası bankalarca verilen uzun vadeli krediler ile genel hükümet tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla 
sağlanmaktadır.
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Başta enerji ve altyapı projeleri olmak üzere, yurt içi 
bankacılık sistemi tarafından sağlanan proje bazlı 
kredi tutarı 2021 yılı sonu itibarıyla 804 milyar TL 
seviyesine ulaşmıştır. Yurt içi bankacılık sisteminin 
ek altyapı proje yatırım ihtiyacını, sadece yurt içi 
mevduatlara dayalı olarak gerçekleştirmesi de 
oldukça zordur. Özelikle TL cinsi mevduatların 
vadesinin düşük olması sebebiyle, bankaların kısa 
vadeli yükümlülükleriyle (mevduatlarla) uzun 
dönemli varlıkları (altyapı proje kredileri) arasında 
vade uyumsuzluğu bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, finansman kaynaklarının mevcut yapısı 
uzun vadeli projelerin desteklenmesinde banka-
dışı ve yurt içi tasarruflara bağlı yeni bir finansman 
modelini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, 
risk-paylaşımına dayalı katılım finans ürünlerinin, 
kamunun gelir getirici yatırımlarının finansmanına 
önemli katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede, istisnâ ve mudârebeye dayalı hibrit 
kira sertifikası gibi modellerin kamunun yurt içi 
tasarrufları daha etkin biçimde kullanması ve 
borçlanma gereğini azaltması açısından büyük bir 
potansiyeli bulunmaktadır.16

Kamu yatırımlarının finansmanında risk-paylaşımına 
dayalı ürünlerin geliştirilmesi, katılım finans 
açısından da ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasına 
imkân tanıyacaktır. Kamunun altyapı ve enerji 
yatırımları, yüksek başlangıç maliyetine karşın 
orta ve uzun vadede yüksek ve istikrarlı gelir 
akımı sunan projelerdir. Dolayısıyla, bu projelerin 
beklenen getiri oranının mevduat ve DİBS gibi 
finansal yatırım ürünlerinin sunacakları getirinin 
üzerinde olması beklenmektedir.  Ayrıca, sermaye 
piyasasında işlem gören pay senetlerine göre getiri 
oranlarındaki dalgalanma daha düşük olduğundan, 
altyapı projelerine dayalı finansal ürünler, düşük 
risk alma eğilimindeki yatırımcılara yönelik önemli 
bir potansiyele sahiptir. Bu çerçevede, kamu 
yatırımlarının finansmanında risk-paylaşımına 
dayalı ürünlerin küçük yatırımcılara uygun biçimde 
ihraç edilmesi durumunda büyük talep göreceği 
değerlendirilmektedir.

Kamunun gelir getirmeyen harcamalarının 
finansmanında hâlihazırda icâreye dayalı kira 

sertifikası modelleri kullanılmaktadır. Söz konusu kira 
sertifikalarının getiri oranları da benzer tahvillerin faiz 
oranlarından çok ayrışmamaktadır. Belirsizliklerin 
ve borçluluğun hızla arttığı mevcut küresel 
konjonktürde, kamu kesimi tarafından GSYH'ye dayalı 
kira sertifikaları gibi yenilikçi finansal ürünlerin ihraç 
edilmesi özellikle yurt dışı yatırımcıların çekilmesi 
açısından önemli bir potansiyele sahiptir. GSYH’ye 
dayalı kira sertifikaları, yatırımcılara sunulan getiri 
oranlarının ülkenin büyüme oranlarına endekslendiği 
kira sertifikası modellerini kapsamaktadır. Türkiye 
gibi yüksek ekonomik büyüme oranlarını yakalamış 
ülkelerde, GSYH’ye endeksli kira sertifikaları 
yatırımcılarına büyüme fırsatlarından yararlanma 
imkânı tanımaktadır. Kamu finansmanı tarafında 
ise GSYH’ye dayalı kira sertifikası modellerinin 
temel faydası kamu finansmanı dengeleri üzerinde 
düzleştirici bir etkisinin olmasıdır. Böylece, özellikle 
ekonomik büyümede dalgalanma veya şokların 
yaşandığı dönemlerde, temel kamu finansmanı 
dengelerinin korunması sağlanmaktadır.

Kamunun gelir getirmeyen ve risk-paylaşımı 
kapsamında diğer bir potansiyel finansman kaynağını 
da etki yatırımı oluşturmaktadır. Pozitif ve ölçülebilir 
sosyal ve çevresel etki oluşturarak finansal getiri 
elde etmeye odaklanan etki yatırımlarının 2020 
itibarıyla dünyadaki toplam varlık büyüklüğü 
2,3 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Önümüzdeki 
dönemde de etki yatırımı hacminin katlanarak 
büyümesi öngörülmektedir. Kamu kesimi, hastane, 
okul ve sosyal hizmetler gibi gelir getirmeyen 
faaliyetlerin finansmanı katılım esaslı etki yatırımı 
modelleri ile gerçekleştirebilir. Böylece, kamunun 
gelir getirmeyen projelerinin STK'lar, uluslararası 
yatırımcılar ve vakıflar gibi paydaşlarla düşük maliyetli 
ve ölçülebilir çıktılara dayalı finansmanı sağlanabilir. 
Bu çerçevede, kamu kesimi tarafından, başta sosyal 
etki sukuku olmak üzere, etki yatırımına dayalı çeşitli 
kira sertifikası modellerini hayata geçirebileceği 
değerlendirilmektedir.

16 T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde risk-paylaşımına dayalı kamu finansman araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.



2.3  ÖZEL SEKTÖR TASARRUFLARININ ARTIRILMASI
Son yıllarda, özel sektör (hanehalkı ve reel sektör) tasarruf oranlarının artırılmasına yönelik birçok 
eylem hayata geçirilmiştir. Söz konusu uygulamalar, özellikle hanehalkı tasarruflarının artırılmasına 
önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Ancak, başta reel sektör tasarrufları olmak üzere, özel sektör 
tasarruflarının hâlâ istenilen seviyede olmadığı ve özel sektör tasarruflarının yenilikçi politikalarla 
önemli ölçüde artırılabilme potansiyelinin olduğu değerlendirilmektedir.  

Katılım finansın, sunacağı yenilikçi ürün ve uygulamalarla, özel sektör tasarruflarının artırılmasına 
yönelik önemli bir katkı sunma potansiyeli bulunmaktadır. Bu bölümde, katılım finans sisteminin özel 
sektör tasarruflarının artırılmasına yönelik potansiyel katkısı, hanehalkı ve reel sektör tasarrufları 
olarak iki ayrı başlık altında incelenmektedir.

2.3.1 HANEHALKI TASARRUFLARI
Hanehalkı tasarruflarını artırmaya yönelik olarak 
son yıllarda uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik 
Sistemi (BES), Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve 
çeyiz hesabı gibi uygulamalar temel olarak orta 
gelir grubunu hedeflemekte ve düzenli gelirden 
yapılacak tasarruflara dayanmaktadır. Dolayısıyla, 
kamunun ek destek ve teşvik mekanizmalarını 
hayata geçirmemesi durumunda, hanehalkı 
tasarruflarını yüksek oranda artırabilecek temel 
değişken hanehalkı gelirindeki artıştır.

İktisat yazınında, hanehalkı tasarruflarını 
belirleyen temel değişkenler reel faiz oranları, 
hanehalkı geliri, krediye erişim olanakları, 
makroekonomik belirsizlikler ve nüfusun 
demografik yapısı olarak sıralanmaktadır. Öte 
yandan, bu belirleyicilerin bir kısmını kısa ve orta 
vadede politika araçlarıyla etkilemek mümkün 
olmamakta (örneğin, demografik yapı), diğer bir 
kısmını değiştirmeye yönelik politikaların (reel 
faizi artırmak, krediye erişimi kısmak, belirsizlikleri 
artırmak gibi) makroekonomik dengeler üzerinde 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Örneğin, geçmiş 
dönemde uygulanan pozitif reel faiz politikası 
dönemlerinde hanehalkı tasarrufları tarihsel 
olarak düşük seviyelere gerilemiştir. Hanehalkı 
tasarruflarını belirleyen temel değişken olan 
gelir ise tasarruflarla endojen bir ilişkiye sahiptir. 
Tasarrufların sürdürülebilir biçimde artması 
ekonomik büyümeyi desteklemekte, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme de zaman içerisinde kişi başı 
geliri artırmaktadır. 

Dolayısıyla, mevcut finansal ürünler ve literatürde 
tasarrufu etkilediği düşünülen değişkenlerle 
Türkiye'de hanehalkı tasarruflarının kısa 

vadede ve yapısal bir kırılma ile yüksek tasarruf 
oranlarına sahip ülkeler seviyesine ulaşmasının 
kolay olmadığı değerlendirilmektedir. Öte 
yandan, Türkiye'de hanehalkı tarafından çeşitli 
sebeplerle finansal sistem dışında tutulan yüksek 
miktarlı varlıkların doğru adımlarla hanehalkı 
tasarruflarının artırılmasında önemli bir rol 
oynama potansiyeli bulunmaktadır. 

Çeşitli anketler ve çalışmalar, hanehalkının finansal 
sistem dışında yer alan altın, gayrimenkul ve 
taşıt gibi tasarruf araçlarına yönelik eğiliminde 
finansal sistem içinde yüksek getiri imkanı sunan 
ve/veya faizsiz finansal ürünlerin sunulamaması 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 
hanehalkı tasarruflarını artırmaya dönük 
politikaların geliştirilmesinde hanehalkını finansal 
sistem dışındaki varlıklarını finansal sisteme 
yönlendirmeye ikna edecek ölçüde getiri oranı 
sunan finansal ürünlerin geliştirilmesi önem 
arz etmektedir. Öte yandan, bu getiri oranlarını 
sunabilecek finansal ürünlerin, pozitif reel faiz 
uygulamalarında olduğu gibi makeroekonomik 
dengeler üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması 
gerekmektedir. Ayrıca, tasarruf davranışlarında 
yapısal bir kırılmanın oluşması için hanehalkının 
finansal sistem dışındaki varlıklarını aynı şekilde 
finansal sisteme sokmasından ziyade (örneğin, 
yastıkaltı altınların yastıkaltından çıkartılıp gene 
altın olarak finansal sisteme yöneltilmesi) bu 
varlıkları reel sektörü ve ekonomiyi doğrudan 
destekleyecek finansal ürünlerle ikame etmesi 
sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede, risk-paylaşımına dayalı katılım 
finans, doğrudan ekonomik faaliyetlere dayalı 
getiri oranları sunması, gerçekleşen (ex-post) 23
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getiri oranları ile makroeonomik dengelerle daha 
uyumlu olması, varlığa dayalılık ilkesi ve toplumun faiz 
hassasiyetine cevap verebilmesi gibi özellikleriyle, 
finansal sistem dışındaki varlıkların finansal sisteme 
yönlendirilmesinde etkin rol oynama potansiyeline 
sahiptir. 

Son dönemde, hanehalkı tarafından yastıkaltında 
tutulan altının ekonomiye kazandırılmasına dönük 
en önemli politika adımlarından bir tanesi, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen altın tahvili 
ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları olmuştur. 

Ekonomideki toplam yastıkaltı altın miktarının 
5.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. 2017-
2021 döneminde, altın tahvili ve altına dayalı kira 
sertifikası ihraçları ile sisteme kazandırılan altın miktarı 
344,3 ton seviyesindedir. İhraç edilen bu miktar içinde 
altına dayalı kira sertifikalarının payı %57,5 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Altına dayalı kira sertifikalarına yönelik 
yüksek talep, sunulan konvansiyonel ürünlerle eşit 
şartlar altında, katılım finansa yönelik potansiyel talep 
konusunda bir fikir vermektedir. 

Yastıkaltında tutulan altının finansal sisteme sokulması 
kadar, altına yönelik yatırım talebinin üretimi, yatırımı 
ve istihdamı doğrudan destekleyecek alanlara 
yönlendirilmesi de oldukça önemlidir. Dolayısıyla, 
önümüzdeki dönemde yastıkaltı altın birikimlerinin 

ekonomiye kazandırılmasına ilişkin politikaların 
hanehalkı tarafından tutulan altın stokunun ekonomiyi 
doğrudan destekleyecek finansal ürünlerle ikame 
edilmesini ve hanehalkının finansal sistem içindeki 
enstrümanlara yönelmesini sağlamasının önemli 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Katılım finans sistemi, risk-paylaşımına dayalı ürünlerle 
bu ikameyi sağlayabilecek potansiyele sahiptir. 
Konvansiyonel ve katılım finans sistemlerindeki 
mevcut finansal ürünler, yüksek risk almak istemeyen 
hanehalkı açısından mevcut yastıkaltı birikim 
eğilimlerini yapısal olarak değiştirecek getiri oranları 
sunamamaktadır. Öte yandan, altyapı projelerinin 
menkul kıymetleştirilmesinin ve reel sektörle ortaklık 
imkanları sunan katılım finans holding şirketi gibi yeni 
katılım finans yapılarının bu çerçevede önemli bir açılım 
sağlayacağı değerlendirilmektedir.

2.3.2 REEL SEKTÖR TASARRUFLARI
Ulusal hesaplarda reel sektörün brüt tasarrufları, 
reel sektör firmalarının dağıtılmamış kârları (net 
tasarruf) ile sabit sermaye amortismanının toplamı 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, reel sektörün 
tasarruf oranları ile vergi ve faiz ödemeleri arasında 
yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Özel sektörün yurt içi tasarruflarını belirleyen en 
önemli kesim, mali olmayan şirketlerden oluşan reel 

Şekil 8: Sektörel Tasarruf-Yatırım Dengesi (Yüzde, GSYH’ye Oran)

Hanehalkı Kamu Finansal Kesim Reel Sektör
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Kaynak: TÜİK. (14 Ekim 2021). Veri Portalı, Kurumsal Sektör Hesapları; 
(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kurumsal-Sektor-Hesaplari-2020-37186). 
Not: Pozitif değer net tasarruf fazlasını, negatif değer net tasarruf açığını göstermektedir.



sektördür. Dolayısıyla, reel sektör tasarruflarındaki değişimler toplam yurt içi tasarrufları doğrudan 
etkilemektedir. Öte yandan, sektörel tasarruf-yatırım dengesi açısından en büyük tasarruf açığı da 
tarihsel olarak reel sektör tarafından verilmektedir (Şekil 8).

Reel sektörün yüksek yatırım ihtiyacının kendi tasarrufları ile karşılanamaması geçmişte ülkenin 
yüksek dış finansman talebinin de temel sebeplerinden biri olmuştur. 2018 yılında açıklanan Yeni 
Ekonomi Programı (YEP) ve COVID-19 pandemisi sürecinde sağlanan yüksek boyutlu kamu destekleri 
gibi faktörlerle reel sektörün net tasarruf açığı hızla azalmıştır. 

Öte yandan, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modelinin ortaya çıkaracağı yüksek 
yatırım talebinin, reel sektörün tasarruf-yatırım dengesinin sağlanması açısından yeni finansal 
ürünlerle desteklenmesi gerekmektedir. Reel sektörün finansmanında bankacılığın baskın yapısı 
ve faiz oranlarının hâlâ yüksek olması, reel sektörün tasarruf oranlarını olumsuz yönde etkilemekte 
ve yatırıma yönlendirilebilecek önemli bir tasarruf kaynağının faiz ödemelerine gitmesine sebep 
olmaktadır (Şekil 9).

Reel sektörün faiz yükünün azaltılmasında 
sermaye piyasaları önem arz etmektedir. 
Öte yandan, özellikle KOBİ’lerde, sermaye 
piyasalarını kullanma kültürünün yeterince 
yerleşmemiş olması, pay senetleri piyasasının 
yeterince ilgi görmemesi, aile şirketlerinin 
yabancı ortak almada isteksiz olması gibi 
faktörler şirket finansmanında borçlanmaya 
dayalı finansmanın ağırlığının hâlâ yüksek 
olmasına neden olmaktadır.

Reel sektör tasarruflarının artmasında ve 
yeni Türkiye Ekonomi Modelinin hedeflerine 
ulaşmasında en önemli konulardan bir tanesi 
olan reel sektörün borç yükünün azaltılmasında, 
katılım finans önemli bir rol oynama 
potansiyeline sahiptir. Risk-paylaşımına dayalı 
geleneksel katılım finans ürünleri yanında, kitle 
fonlaması ve jetonlaştırma gibi finansal teknoloji 
alanları, reel sektörün katılım finans sistemi 
vasıtasıyla finansa erişiminde önemli fırsatlar 
olarak öne çıkmaktadır. 

Şekil 9: Faiz ve Borç Geri Ödemelerinin Reel Sektör Tasarruflarına Oranı (Yüzde)

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (16 Eylül 2022). Sektör Bilançoları İstatistikleri, Sektör Bilançoları 2009-2021; 
(http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr). 
Not: Faiz ödemelerinin reel sektör tasarrufları üzerindeki etkisini yaklaşık olarak görmek amacıyla, tüm sektörleri kapsayan 
gelir tablosunda finansman giderlerinin finansman giderleri hariç net dönem kâr/zararına oranı kullanılmıştır. TCMB Sektör 
Bilançoları, 2021 yılı itibarıyla 934.550 firmayı kapsamaktadır.
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2.4  SOSYAL FİNANS DESTEKLİ KAPSAYICI BÜYÜME
Sosyal finans, katılım finans sisteminin ayrılmaz bir parçası olup Katılım Finans Strateji Belgesinde de detaylı 
olarak işlenmektedir. Özellikle, COVID-19 pandemisi süreci piyasa ve kamu kesimleri dışında sosyal finansın 
da gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 

2008 Küresel Finans Krizinden sonra dünya 
genelinde servet ve gelir eşitsizlikleri artmıştır. 
COVID-19 pandemi süreci, dünyada reel sektörün 
finansmana erişimini daha da kısıtlamak yanında 
mevcut servet ve gelir eşitsizliklerini daha da yüksek 
bir seviyeye taşımıştır. Uygulamaya konan tüm 
destek paketlerine karşın, bu süreçte devletlerin 
vatandaşlarını desteklemekte yetersiz kalması 
sosyal finans alanında yeni açılımları gerekli 
kılmaktadır. Sosyal finans uygulamaları kapsayıcı 
büyümenin gerçekleşmesi için oldukça önemlidir.

Katılım sosyal finans kapsamında değerlendirilen 
karz-ı hasen, zekât ve vakıflar, diğer sosyal finans 
sektörlerini tamamlayıcı olarak kapsayıcı büyümenin 
sağlanmasında büyük bir öneme ve potansiyele 
sahiptir. 

COVID-19 pandemi sürecinin etkisiyle, devletlerin 
sosyal harcamalarında artış gerçekleşmekle birlikte 
tüm dünyada artan kamu borç yükü devletlerin 
sosyal harcama imkânlarını kısıtlamaktadır. Bu 
dönemde, Türkiye'de kamu kesimi tarafından 
hanehalkı ve KOBİ’lere yönelik yüksek miktarlı 
destek programları uygulamaya konmuştur. Kamu 
kesimi tarafından uygulanan sosyal harcamaların  
millî gelire oranı 2017 yılında %15,9 seviyesinden 
2020 yılında %17,6 seviyesine ulaşmış olup bu 
rakama açıklanan destek paketlerinin önemli bir 
kısmı dâhil değildir. Bu dönemde, büyük oranda 
COVID-19 etkisiyle, gelir dağılımında ve yoksulluk 
oranlarında kısmi bir bozulma gözlenmektedir 
(Şekil 10). Dolayısıyla, kamu kesiminin sosyal 
harcamalarındaki artışa karşın önümüzdeki dönemde 
sosyal finans uygulamalarına yönelik ihtiyacın 
artacağı öngörülmektedir.

Şekil 10: Kamu Kesimi Sosyal Harcamaları ve Gelir Dağılımı (Yüzde)

Kaynak: SBB. (29 Aralık 2021). Kamu Kesiminde Sosyal Harcama İstatistikleri. TÜİK (29 Aralık 2021). Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması, 2020. 
Not: Yoksulluk sınırı oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırınının 
altında kalan nüfusun toplam nüfusa oranını göstermektedir.

Sosyal Harcamalar/GSYH (Sol eksen) Yoksulluk Sınırı (%50) Gini Katsayısı (%)
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Sosyal finans kapsamında, zekât kurumu 
önemli bir potansiyel sunmaktadır. Yapılan 
çeşitli çalışmalarda Türkiye'nin yıllık zekât 
potansiyeline ilişkin farklı rakamlara 
ulaşılmakla birlikte, 2019 yılında Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından bu rakam 55 milyar 
ABD doları olarak açıklanmıştır. 2020 yılında 
kamu kesimi sosyal harcamaları (2020 yılı 
ortalama kuruna göre) ise 120 milyar ABD doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, zekâtın 
kapsayıcı büyümeye yönelik önemli bir katkı 
sunma potansiyeli bulunmaktadır. Öte yandan, 
mevcut durumda zekât kurumu potansiyelinin 
çok altında bir işlev görmektedir. Bu çerçevede, 
zekâtın kurumsallaşması ve etkin kullanımına 
büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer şekilde, 
eğitim ve sağlık gibi konularda vakıfların da 
önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca, 
zekât kurumu ve vakıflar yardımıyla, kamunun 
sosyal hizmet harcamalarının bir kısmının sosyal 
finans kapsamında sağlanması, kamu finansman 
yükünün de azalmasına katkıda bulunacaktır.

Sosyal finansın bir diğer önemli uygulama 
alanını ise finansa erişimde sorun yaşayan 
KOBİ’ler oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisi 
sürecinde, KOBİ’lerin karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorunlardan bir tanesi, nakit 
akımlarındaki bozulma olmuştur. Buna yönelik 
olarak da başta kısa çalışma ödeneği olmak 
üzere çok boyutlu destek mekanizmaları 
kamu kesimi tarafından hayata geçirilmiştir. 
Öte yandan, KOBİ’lerin, özellikle de mikro 
işletmelerin, maaş, vergi, kira ve fatura gibi 
zorunlu ödemelerine ilişkin sorunları devam 
etmektedir. Örneğin, 2020 yılı sonunda 

COVID-19 pandemisi sürecinin işletmeler 
üzerindeki etkilerine yönelik olarak yapılan 
bir ankete göre, firmaların %20’si zorunlu 
ödemelerini hiç yapamadığını ve %35’i 
ödemelerde zorlandığını belirtmiştir.17
 
Kamu kesiminin önümüzdeki dönemde 
KOBİ’lerin finansmana erişimi ve nakit 
akımlarına yönelik destek programlarının devam 
etmesi beklenmekle birlikte, işletmelere yönelik 
sosyal finans imkânlarından da faydalanılması 
gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 
özellikle karz-ı hasen uygulamalarının 
KOBİ’lerin finansmana erişiminde ve nakit 
akımları kaynaklı yükleri hafifletmesinde önemli 
katkısının olma potansiyeli bulunmaktadır. Bu 
noktada, kamu ve meslek birlikleri tarafından 
karz-ı hasen uygulamasının geliştirilmesi ve 
kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. 

Burada önemli bir nokta da, katılım sosyal 
finans uygulamalarının diğer katılım finans 
sektör uygulamaları ile de bütünleştirilmesi 
gerekliliğidir. Böylece, katılım finansın kapsayıcı 
büyümeye olan katkısı daha da artacaktır.

17 TURKONFED, UNDP, TÜSİAD. (2021). COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri Anketi.
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Kuruluşları (KFNK)
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Katılım finansman kuruluşları olarak isimlendirilen sektör aşağıdaki alt sektörleri 
kapsamaktadır: 

• Katılım bankaları,
• Kalkınma ve yatırım bankaları (katılım esaslı),
• Tasarruf finansman şirketleri.

1.1  KÜRESEL GÖRÜNÜM
Dünyada İslami finans sistemi, temel olarak, 1960’lı yıllardan itibaren İslami bankacılık ağırlıklı 
olarak gelişmeye başlamış olup sermaye piyasaları ve sigortacılık gibi diğer alanlar, İslami 
bankacılıktaki büyüme hızı ve gelişimi takip etmiştir. Dolayısıyla, İslami bankacılık diğer İslami finans 
sektörleri için bir lokomotif görevi görmektedir. 

2021 yılı itibarıyla, küresel İslami finansal varlıkların büyüklüğü 3,1 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. 
Söz konusu varlıkların %68,7’si de İslami bankacılık varlıklarından oluşmaktadır (Şekil 11). 

SukukBankacılık Fonlar Sigortacılık

%25,4

%5,1
%0,8

%68,7

2014 2015 2018 2019 2020 2021

1,0

1,4

1,8

2,2

Şekil 11: Küresel İslami Finans Sektörlerinin Dağılımı  
(Yüzde)

Şekil 12: Küresel İslami Bankacılık Aktif Büyüklüğü (Trilyon 
ABD doları)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). 
Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022).
Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022;
(https://www.ifsb.org/sec03.php).
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İslami bankacılık aktif büyüklüğü 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre %6,6 oranında artarak 2,1 trilyon ABD 
doları seviyesinde gerçekleşmiştir (Şekil 12). Böylece, İslami bankacılığın toplam küresel bankacılık sistemi 
içindeki payı %2,1 seviyesine ulaşmıştır (Şekil 13).

2021 yılı itibarıyla, İslami bankacılığın toplam yurt içi bankacılık varlıkları içindeki payının %15 seviyesinin 
üzerinde olduğu (sistemik önemli) 15 ülke bulunmaktadır (Şekil 14). Söz konusu ülkelerde toplam İslami 
bankacılık varlıkları tutarı küresel İslami bankacılık varlıkları toplamının %91,8'ini oluşturmaktadır.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

Şekil 13: İslami Bankaların Küresel Bankacılık Sistemi İçindeki Payı (Yüzde)

Şekil 14: İslami Bankaların Varlıklarının Toplam Bankacılık Varlıkları İçindeki Payı (Yüzde)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 
2022; (https://www.ifsb.org/sec03.php),
Bank of International Settlements (30 Haziran 2022). Summary of consolidated statistics, by 
nationally of reporting bank; (https://stats.bis.org/statx/srs/table/b1?m=S&f=pdf). 

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).
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Küresel İslami bankacılık varlıkları içinde en büyük paya sahip ülke %30,6 ile Suudi Arabistan’dır. 
Türkiye’de katılım bankaları, bankacılık sistemi içindeki payı dikkate alındığında sistemik önemli 
olarak kabul edilmemekle birlikte, katılım bankacılığı aktif büyüklüğü küresel İslami bankacılık 
sisteminde sahip olduğu %2,9 pay ile 8. sırada yer almaktadır (Tablo 1). Dolayısıyla, katılım 
bankacılığının yurt içi bankacılık sisteminde sistemik önemde bir varlık büyüklüğüne ulaşması 
durumunda, küresel İslami bankacılık varlık büyüklüğü olarak ilk beş ülke arasında yer alabileceği 
öngörülmektedir. 

Dünyada son dönemde, pencere bankacılığından tam teşekküllü İslami bankacılığa geçişe yönelik 
bir eğilim bulunmaktadır. Küresel İslami bankacılık modelleri arasında tam teşekküllü (full-
fledged) İslami bankalar en büyük paya sahip bankacılık modelidir (Şekil 15). Pencere bankacılığı 
(Islamic banking window) uygulanan ülkelerde ise pencere sistemi ile çalışan İslami bankaların payı 
genellikle düşük seviyededir (Tablo 2). Yakın dönemde pencere bankacılığından tam teşekküllü 
bankacılığa geçen bazı ülkelerde söz konusu dönüşüm yasa ile tüm İslami banka pencereleri için 
zorunlu tutulmuştur. Türkiye’de pencere sistemi uygulanmamaktadır. 

Şekil 15: Küresel İslami Bankacılık – İş Modeli Bazında 
(2019)

Tablo 2: Seçilmiş Ülkelere Göre İslami Pencere Bankacılığı 
Dağılımı (2020)

Tablo 1:  Küresel İslami Bankacılık İlk 10 Ülke Pazar Payı (Aktif Büyüklük, 2021)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).

Kaynak: Adewale, A. A. ve Archer, S. (2019).Risk Sharing In 
Islamic Banking. IFSB Working Paper Series; (https://www.
ifsb.org/press_full.php?id=477&submit=more). 

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (21 Temmuz 
2021). Prudential and Structural Islamic Finance Indicators, 
Data By Country (Islamic Banking); 
(https://www.ifsb.org/psifi_03.php). 

Sıra Ülke Payı (%)

1 Suudi Arabistan 30,6

2 İran 17,0

3 Malezya 11,2

4 BAE 10,0

5 Katar 6,6

6 Kuveyt 6,3

7 Bahreyn 3,3

8 Türkiye 2,9

9 Bangladeş 2,7

10 Endonezya 1,9

Ülke
İslami 
Banka 
Sayısı

Pencere 
Modeli 

İslami Banka 
Sayısı

Pencere 
Modeli 

Pazar Payı 
(%)

Malezya 16 10 2,5

Endonezya 14 20 33,0

Pakistan 5 17 41,4

Bangladeş 5 163 6,7

Türkiye 6 0 0

Pencere ModeliTam Teşekküllü

%28

%72
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Dünyada son 20 yılda konvansiyonel bankacılığa 
göre daha hızlı büyüme oranları gösteren İslami 
bankacılık, İslami finans ilke ve esaslarına uygun 
faaliyet gösterirken konvansiyonel finansal 
sistem tarafından da kabul edilebilecek ve söz 
konusu sisteme yakınsayan ürün ve hizmetlere 
yoğunlaşmaya yönelik bir strateji izlemiştir.

İslami bankaların, fon toplama, finansman 
ve hazine işlemlerinde kullandıkları finansal 
ürünlerde ülkelere göre önemli farklılıklar 
olmakla birlikte, genel olarak finansman tarafında 
murabaha ve teverruk gibi ürünlere yoğunlaştıkları 
gözlenmektedir. Öte yandan, risk-paylaşımına dayalı 
ürünlerin kullanımı sınırlı kalmıştır (Şekil 16). 

Küresel düzeyde İslami bankaların bilançolarında 
yer alan nakit varlıkların toplam varlıkları içindeki 
payı genel olarak konvansiyonel bankaların nakit 
varlıklarından daha yüksek seviyededir. Özellikle, 
konvansiyonel bankalara göre daha yüksek 
seviyedeki likidite riskinin de etkisiyle, İslami bankalar 
varlıklarının dağılımında düşük riskli ve likiditesi 
yüksek finansal varlıklar bulundurma eğilimindedir. 

Bu durum, İslami bankaların finansal kaynaklarını 
reel sektör finansmanına yeterince ayıramamasının 
yanında kârlılıklarının düşmesine sebep olmaktadır. 
Likit varlıkların toplam varlıklar içindeki payı özellikle 
Türkiye’de oldukça yüksek seviyededir (Şekil 17). 
Katılım bankalarının son yıllarda hazine ürünlerini 
daha fazla kullanmasının da likit varlıkların payının 
artmasında etkisi bulunmaktadır. 

İngiltere

Kazakistan

Sudan

Umman

Kuveyt

Pakistan

Endonezya

BAE

S. Arabistan

Malezya

Türkiye

Teverruk Selem+İstisnâ İstisnâ+Müşâreke Diğerİcâre Murahaba
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Şekil 16: Seçilmiş Ülkelerde İslami Bankaların Finansman Ürünleri Dağılımı (2021, Yüzde)

Şekil 17: Seçilmiş Ülkelerde İslami Bankaların Likit Varlıklarının Aktif Büyüklüklerine Oranı (Yüzde)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (29 Ağustos 2022).Prudential and Structural Islamic Finance Indicators, Data By Country,  - 
TKBB.

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (30 Ağustos 2022). Prudential and Structural Islamic Finance Indicators, Data By Country 
(Islamic Banking); (https://www.ifsb.org/psifi_03.php).
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İslami bankalarda likiditeye ilişkin bir diğer 
önemli gösterge de likit varlıkların, kısa 
vadeli yükümlülükleri karşılama kapasitesini 
gösteren likidite oranıdır (Şekil 18). Seçilmiş 
ülkeler arasında Malezya yüksek likidite oranı 

ile öne çıkmaktadır. Türkiye’de ise 2017-
2020 döneminde %60,1 seviyesindeki katılım 
bankalarının likidite oranı 2021 yılında %70,6 
seviyesine ulaşmıştır. 

Şekil 18: Seçilmiş Ülkelerde İslami Bankaların Likidite Oranı (Yüzde)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (29 Ağustos 2022). Prudential and Structural Islamic Finance Indicators, Data By 
Country (Islamic Banking); (https://www.ifsb.org/psifi_03.php).
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Katılım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanununa göre faaliyet göstermekte olup 
katılım bankacılığına özel ve kanun düzeyinde 
ayrı bir mevzuat bulunmamaktadır. 5411 Sayılı 
Kanun uyarınca, katılım bankaları mevduat 
toplamak dışında mevduat bankalarının 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamına 
yakınını gerçekleştirebilmektedir. Söz konusu 
Kanunun üçüncü maddesi uyarınca katılım 
bankaları özel cari ve katılma hesapları yoluyla 
fon toplayabilmekte; 25.01.2019 tarih ve 30666 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik 
ile satım, kiralama, ortaklık, vekâlet yöntemleri 
ve diğer yöntemlerle fon kullandırabilmektedir.

2021 yılında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 
77. maddesinde yapılan değişiklik ile katılım 
bankalarının reel sektörle ortaklığa dayalı 
ticari faaliyette bulunmasının önü açılmıştır. 
Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile katılım 
bankalarının faizsiz finansman yöntemiyle fon 
sağlaması durumunda, gayrimenkul alım-satımı 

konusundaki sınırlamalar getiren 57. maddeden 
muaf tutulmuştur. 

14.09.2019 tarih ve 30888 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve 
Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ hükümleri 
ile katılım bankalarının iç kontrol ve denetim 
yapılarında yeknesaklık sağlanmıştır.

Katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve 
standartlarını belirlemek üzere, 2018 yılında 
BDDK tarafından yayımlanan 7736 sayılı 
Kurul Kararına istinaden, 2019 yılında TKBB 
bünyesinde Merkezî Danışma Kurulu hayata 
geçirilmiştir. Kurul, katılım bankalarınca 
sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin standartlar 
oluşturmaktadır. Bugüne kadar Kurul tarafından 
dört standart (Kefalet Standardı, Murabaha 
Standardı, Teverruk Standardı ve Pay Senedi 
İhracı ve Alım-Satımı Standardı) yayımlanmıştır.

1.2 YASAL VE KURUMSAL ALTYAPI

33

 G
EN

EL
 G

Ö
RÜ

N
Ü

M
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



Resmi Gazete'de 29.12.2021 tarihinde yayımlanan 
"Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis 
Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" ile katılım 
bankalarının dijital alanda faaliyet gösterebilmeleri 
mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, KGK tarafından 
yayımlanan Faizsiz Finans Denetim Standartlarında 
katılım bankalarının finansal denetimine ilişkin 
kurallar mevzuata dâhil edilmiştir. Söz konusu 
standartlarda katılım bankalarının bağımsız 
denetimine ilişkin konular yanında fıkhî denetimle 
ilgili kurallar da yer almaktadır.18

Kalkınma ve Yatırım Bankaları, 25.01.2019 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile faizsiz 
yöntemlerle topladıkları fonları yönetmelikte 
sayılan faizsiz yöntemlerle kullandırma yetkisine 
kavuşmuştur. Buna istinaden, kamu sermayeli bir 
yatırım bankası olan Eximbank 2020 yılında ilk kez 
murabaha yöntemiyle finansman kullandırmaya 
başlamıştır. Mevcut durumda, tam teşekküllü 
olarak faizsiz finans ilke ve esaslarına göre faaliyet 
gösteren bir adet kalkınma ve yatırım bankası 
bulunmaktadır.

Günümüzde ağırlıklı olarak Almanya ve Doğu 
Avrupa’da yaygın olan tasarrufa dayalı yapı 
finansman sistemine benzer bir sistem olan tasarruf 
finansman sistemi Türkiye’de 1990’lı yıllardan beri 
varlığını sürdürmektedir.  

Mevcut sistem, Türkiye’de 1990’lı yılların yüksek 
enflasyonist ortamında faiz hassasiyeti bulunan 
tüketiciler arasında ilk olarak taşıt edinimi 
amacıyla ortaya çıkmıştır. 2000’lerin ortasında 
makroekonomik göstergelerin istikrar sağladığı ve 

ipotekli konut finansmanı ile gayrimenkule talebin 
arttığı dönemde ise faizsiz finansman arayışındaki 
tüketicilerin konut ihtiyaçlarına cevaben gayrimenkul 
sektöründe de tasarrufa dayalı finansman sistemi 
gelişmeye başlamıştır. Yurt dışı örneklerinin aksine 
Türkiye’de yer alan kuruluşlar, konut finansmanına 
ek olarak taşıt, işyeri, ofis, arsa gibi gayrimenkullerin 
finansmanı gibi birçok alan için kaynak 
sağlamaktadır.19  2022 yılı ilk yarısında tasarruf 
finansman şirketlerinin toplam varlık büyüklüğü 
64,6 milyar TL'ye ve müşteri sayısı da 2 milyon kişiye 
ulaşmıştır.

Tasarruf finansman şirketlerine (TFŞ) ilişkin ilk 
düzenleme, 7292 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik 
ile 2021 yılında hayata geçirilmiştir. Söz konusu 
düzenleme ile tasarruf finansman şirketlerinin 
çalışma usul ve esasları yasal bir zemine 
kavuşmuştur. Tasarruf finansman şirketlerinin 
bilanço aktiflerinde nispeten yüksek tutarda 
gayrimenkul bulundurmaları sebebiyle, bu şirketlerin 
olası likidite ve kredi risklerine maruz kalmamaları 
amacıyla,  ödenmiş sermayenin asgari 100 milyon 
TL olması, finansman vade sınırı, çekiliş grupları 
üst sınırı, ihtiyat fonu şartları, aracılık yaptıkları 
alanlarda konut ve iş yeri için azami 120 ay, taşıt alımı 
için aracılıkta ise azami 60 ay vade sınırı, müşterinin 
sözleşmeden 14 gün içinde rücu hakkı bulunması 
gibi zorunluluklar ve kısıtlar getirilmiştir. 2021 
yılında 35 adet tasarruf finansman şirketi intibak için 
başvuruda bulunmuş olup bunların 29 tanesi tasfiye 
sürecine girmiştir.

1.3 TÜRKİYE'DE GENEL GÖRÜNÜM
Mevcut durumda, Türkiye’de üçü kamu, üçü de özel sermayeli olmak üzere altı adet katılım bankası faaliyet 
göstermektedir (Tablo 3). Ayrıca, 2021 yılı sonunda BDDK tarafından yayımlanan "Dijital Bankaların Faaliyet 
Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" ile birlikte Hayat Katılım, Kasa Katılım ve T.O.M 
katılım bankaları faaliyet izni almıştır. 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla, kamu katılım bankalarının katılım 
bankacılığı içindeki payı %36,9 seviyesine ulaşmıştır. 

18 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (30 Temmuz 2021). Faizsiz Finans Denetim Standartları; (https://www.kgk.
gov.tr/DynamicContentDetail/10228/Faizsiz-Finans-Denetim-Standartlar%C4%B1).

19 Saltuk, O. (2020). Tasarrufa Dayalı Finansman Sistemi. Gösterge, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, 47-80; (https://www.tspb.org.tr/
wp-content/uploads/2015/07/Gosterge_Yaz_2020.pdf).



Tablo 3: Katılım Bankaları Özet Bilgileri (2022 yılı Haziran ayı itibarıyla)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).  

*Yatırım Bankası olarak faaliyet göstermektedir.

Adı Kuruluş 
Tarihi Statü Ödenmiş Sermaye 

(milyar TL) 
Özkaynaklar 
(milyar TL)

Aktif Büyüklük 
(milyar TL)

Albaraka Türk 22.11.1983 Özel  2,5  7,2  131,7 

Kuveyt Türk 22.01.1988 Özel  4,6  20,9  329,6 

Türkiye Finans 28.12.2005 Özel  2,6  8,9  141,8 

Ziraat Katılım 29.05.2015 Kamu  2,6  8,2  151,6 

Vakıf Katılım 26.02.2016 Kamu  9,6  14,9  142,3 

Emlak Katılım 27.02.2019 Kamu  1,0  3,2  59,6 

Golden Global* 15.10.2019 Özel  0,2  0,2  0,7 

Toplam  23,1  63,4  957,3 

Katılım Bankaları, son 10 yılda bankacılık sistemi içerisindeki payını %4,3’ten 2022 yılı ilk yarısı 
itibarıyla %8,2 seviyesine çıkarmıştır (Şekil 19).

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   
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Şekil 19: Katılım Bankaları Aktif Büyüklükleri (Milyar TL, Yüzde)

2021 yılında, katılım bankalarının aktif büyüklüğü bir 
önceki yıla göre %64,1 oranında artarak 717,3 milyar 
TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Şekil 19). 2012-
2016 döneminde aktif büyüklüğüne göre katılım 
bankalarının bankacılık sistemi içindeki payı azalmış 
olmakla birlikte, 2016 yılı sonrasında, özellikle kamu 

katılım bankalarının da kurulmasıyla birlikte bu 
pay hızla artış göstermiştir. 2010-2021 döneminde, 
2014-2016 yılları hariç, katılım bankaları aktiflerinin 
büyüme hızı bankacılık aktiflerinin üzerinde 
seyretmiştir (Şekil 20). 
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Katılım Bankalarının Sektördeki Finansman Payı (Sağ Eksen)Bankacılık Sektörü Katılım Bankaları
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Şekil 20: Aktiflerin Büyüme Oranı (Yüzde)

Şekil 21: Kredi ve Finansman (Milyar TL, Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).
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2021 yılında katılım bankaları tarafından 
sağlanan finansman tutarı bir önceki yıla 
göre %51,3 oranında artarak 335,9 milyar TL 
seviyesine ulaşmıştır. Katılım bankalarınca 
sağlanan finansmanın büyüme hızı bankacılık 
sistemince sağlanan kredi artış hızının 
üzerindedir. 2022 ikinci çeyrek itibarıyla, 
katılım bankaları tarafından sağlanan 
finansman 467,8 milyar TL seviyesinde olup, 

tüm bankacılık sektörü kredi hacmi içindeki 
payı %7,5 seviyesindedir (Şekil 21). 2010-
2021 döneminde (2017 ve 2020 yılları hariç) 
katılım bankalarınca sağlanan finansmanın 
yıllık büyüme hızı, aktiflerin büyüme hızının 
altında kalmıştır. Bu durum, katılım bankalarının 
aktiflerindeki büyümeyi aynı şekilde finansmana 
yönlendiremediğini göstermektedir (Şekil 22). 

Katılım bankaları tarafından sağlanan 
finansmanın aktiflerin büyüme hızının gerisinde 
kalmış olmasının önemli nedenlerinden bir 
tanesi, katılım bankalarının daha riskli olan 
finansman alanları yerine nispeten düşük 
riskli, kısa vadeli ve daha düşük getiri imkânı 
sunan hazine ve sermaye piyasası ürünlerine 
yönelmiş olmasıdır (Şekil 23). 2015 yılında 
%59,9 seviyesinde olan finansmanın toplam 
aktifler içindeki payı, 2021 yılında, bir önceki 
yılda getirilen Aktif Rasyosu uygulaması, Kredi 
Garanti Fonu, parasal genişleme adımları 
ve sağlanan diğer finansman teşviklerine 
karşın %46,9 seviyesine gerilemiştir.Bunun 
bir yansıması olarak 2015 yılında %6,3 

seviyesindeki menkul kıymetler kaleminin 
aktifler içindeki payı 2021 yılında %17,3 
seviyesine yükselmiştir. Özellikle 2018 yılı 
ve sonrasında döviz kurlarında yaşanan 
dalgalanma, 2 Mayıs 2018 tarihinde 32 
Sayılı Karara ilişkin değişiklik ile döviz geliri 
olmayan kurumsal müşterilere yönelik dövize 
dayalı finansman sınırlamaları, katılım finans 
ilkeleri gereği borç yapılandırılmasının belirli 
kısıtlar dâhilinde yapılabilmesi ve likidite 
yönetiminde yeterli ürünlerin geliştirilememiş 
olması gibi faktörlerin de etkisiyle finansman 
kalemlerindeki büyüme aktiflerin büyümesinin 
altında kalmıştır.

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü 
Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Şekil 22: Katılım Bankalarının Aktif ve Finansman Büyüme Oranları (Yüzde)
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Şekil 23: Katılım Bankaları Aktif Dağılımı (Yüzde)

Şekil 24: Kredi Mevduat Oranı (Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Bankacılık sektöründe bilançonun pasif tarafında toplanan fonların finansmana ne ölçüde yönlendirildiğinin 
bir diğer göstergesi olan kredi/mevduat oranı da 2014 yılından bu yana bankacılık sektörü ortalamasının 
altında seyretmektedir (Şekil 24). 

Kullandırılan Finansman Menkul Kıymetler Nakit ve Nakit Benzerleri
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Şekil 25: Kamu Katılım Bankaları Aktif Payı (Milyar TL, Yüzde)

Şekil 26: Kamu Katılım Bankaları Finansman Payı (Milyar TL, Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

İlk kamu katılım bankasının kurulduğu 2015 yılından bu yana, kamu katılım bankalarının katılım 
bankalarının toplam aktifleri içindeki payı istikrarlı biçimde artmış olup, söz konusu pay 2022 yılı 
Haziran ayı itibarıyla %36,9 seviyesinde gerçekleşmiştir (Şekil 25). 

Benzer şekilde, kamu katılım bankaları tarafından sağlanan finansman tutarının katılım bankalarınca 
sağlanan finansman içindeki payı aynı dönemde %41,7 seviyesine ulaşmıştır (Şekil 26).
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Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   
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Şekil 27: Katılım Bankalarının Kullandırdığı Finansman Türleri İtibarıyla Dağılımı (Milyar TL)

Şekil 28: Katılım Bankalarının Kullandırdığı Finansman Türleri İtibarıyla Dağılımı (Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

2022 yılı Haziran ayı itibarıyla katılım bankalarının sağladığı 467,8 milyar TL finansmanın 272,5 milyar TL’si 
özel sermayeli, 195,3 milyar TL’si ise kamu katılım bankaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılım bankaları 
tarafından sağlanan finansmanın türlerine göre dağılımında ticari ve kurumsal finansmanın ağırlığı, özellikle 
son üç yıldır artış eğilimindedir (Şekil 27). Buna karşın, KOBİ finansmanının toplam finansman içindeki ağırlığı 
azalma eğilimindedir (Şekil 28).
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Şekil 29: Toplam Finansman İçinde Kobi Finansmanı (Toplam nakdî ve gayrî nakdi, Yüzde)

Şekil 30: Toplam KOBİ Finansmanı İçinde Orta Ölçekli İşletmelerin Payı (Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü 
Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik). 

Tarihsel olarak, katılım bankalarının kullandırdığı finansman içinde KOBİ finansmanının payı, mevduat 
bankalarının toplam kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payının oldukça üzerindedir. (Şekil 29). 

Katılım bankalarının KOBİ’lere yönelik finansmanında orta ölçekli işletmeler en yüksek paya 
sahip işletme grubudur (Şekil 30). Bunu küçük işletmeler takip etmektedir (Şekil 31). Küçük ve 
orta işletmelere kullandırılan finansmanın toplam finansman içindeki payları açısından Katılım 
bankalarının performansı mevduat bankalarının üzerindedir. Öte yandan, katılım bankalarının mikro 
işletmelere kullandırdığı finansmanın toplam KOBi finansmanı içindeki payı oldukça düşüktür (Şekil 32).  
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Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü 
Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   
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Şekil 31: Toplam KOBİ Finansmanı İçinde Küçük Ölçekli İşletmelerin Payı (Yüzde)

Şekil 32: Toplam KOBİ Finansmanı İçinde Mikro Ölçekli İşletmelerin Payı (Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Katılım bankalarının yabancı para (YP) cinsi finansman kullandırımı, 2018-2021 döneminde geçmiş yılların 
oldukça üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 33). Bu durumun oluşmasında kurlardaki yükseliş ve yüksek 
oynaklığın etkili olduğu düşünülmektedir. 
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Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   
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Şekil 33: Katılım Bankalarınca Kullandırılan Finansmanın Para Cinsi Dağılımı (Milyar TL, Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (31 Aralık 2021). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü 
Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik). 
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Katılım bankaları da mevduat bankaları gibi döviz ve/veya döviz cinsi varlıklarını TCMB swap 
piyasasında kullanarak TL cinsi finansman kaynağı oluşturmaktadır. Swap piyasası işlemleri katılım 
bankalarının ağırlıklı ortalama fonlama maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Katılım 
bankaları, böylece, döviz varlıkları üzerinden kur riskine girmeden fonlama maliyetlerini aşağıya 
çekmektedir. 

2016 yılı sonrası dönemde, yabancı para cinsi katılım hesaplarının toplam katılım hesapları içindeki 
payı hızla artmıştır. 2015 yılında, yabancı para cinsi katılma hesaplarının toplam katılım hesapları 
içindeki payı %40,9 seviyesinden 2021 yılında %75,2 seviyesine ulaşmıştır (Şekil 34). 

Şekil 34: Katılma Hesaplarının Para Cinsine Göre Dağılımı (Milyar TL, Yüzde)

Katılma Hesabı TL (Sol Eksen)
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Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik). 
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Katılım bankalarında yabancı para cinsi katılım 
hesaplarının büyük bir ağırlığa sahip olmasında en 
önemli faktörlerden birisi müşterilerin likidite, getiri 
ve risklilik beklentilerine uygun ürün çeşitliliğinin 
sağlanamamış olmasıdır. 

2022 yılı Haziran ayı itibarıyla, katılım bankalarının 
yabancı para cinsi kredi/mevduat oranı %40,5 
seviyesinde gerçekleşmiş olup mevduat bankalarının 
kredi/mevduat oranının (%54,6) altında kalmıştır 
(Şekil 35). 

2018 yılı sonrası dönemde, katılım bankaları 
finansman olarak kullandırılamayan yabancı 
para cinsi varlıklarını genellikle nakit yönetimi 
kapsamında çapraz kur swapı, vadeli döviz alım-
satım işlemleri gibi kısa vadeli finansal yatırımlarda 
değerlendirilmiştir (Şekil 36). Böylelikle bilanço 
dışı işlemlerin aktiflere oranı 2022 yılı haziran ayı 
itibarıyla %28 seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2018 
yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir.

Şekil 35: Katılım Bankaları YP Fon, YP Finansman ve YP K/M Oranı (Milyar TL, Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   
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2022 yılı Haziran ayı  itibarıyla katılım hesaplarının 
%87,7'si (Şekil 37), katılım bankaları tarafından 
sağlanan finansmanın ise %36,7’si kısa vadelidir 
(Şekil 38). 

Dolayısıyla, katılım bankalarının ortaya çıkan bu vade 
uyumsuzluğunu yönetmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 
katılım bankalarının likiditeye erişim noktasında 
karşılaştıkları yapısal kısıtlar ve ürün çeşitliliğinin 
yeterli seviyede olmaması likidite riski yönetimini 
katılım bankaları açısından mevduat bankalarına 
göre daha önemli bir konu haline getirmektedir.
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Şekil 36: Katılım Bankaları Bilanço Dışı İşlemler (Milyar TL, Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Şekil 37: Katılım Hesapları Vade Dağılımı (2022 yılı ilk 
yarısı itibarıyla)

Şekil 38: Katılım Bankalarınca Sağlanan Finansmanın Vade 
Dağılımı (2022 yılı ilk yarısı itibarıyla)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   
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Katılım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosu 
(SYR), 2015-2017 döneminde kamu katılım 
bankalarının kurulmasının da etkisiyle bankacılık 
sektörü ortalamasının bir miktar üzerine çıkmış, 
2017-2020 döneminde mevduat bankalarının 
ortalamasının altında seyretmiştir. 2021 ylında ise 
katılım bankalarının sermaye artırımlarına gitmesi ile 
birlikte tekrardan bankacılık sektörü ortalamasının 
üzerine çıkmıştır (Şekil 39).

2022 yılı Haziran ayı itibarıyla katılım bankalarının 
vergi öncesi toplam karı 18,1 milyar TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde sermaye piyasaları 
ve kambiyo işlemleri kaynaklı sektör karının 
toplam sektör karı içindeki payı %29,5 seviyesine 
ulaşmıştır(Şekil 40).

Şekil 39: Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR, Yüzde)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri; 
(https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Katılım bankaları, vade uyumsuzluğu ve 
likiditeye erişim kaynaklı riskleri yönetmek üzere 
portföylerinde yer alan yüksek kaliteli likit varlık 
(HQLA) stokunu önemli ölçüde artırmıştır (Tablo 4). 
2022 yılı ilk yarısında katılım bankaları bilançolarında 
yer alan HQLA stoku 2021 yılı sonuna göre %34,8 

oranında artarak 248,6 milyar TL seviyesine 
ulaşmıştır. Böylece, katılım bankalarının likidite 
karşılama oranı (LKO) da oldukça yükselmiştir. Öte 
yandan, LKO’nun bankacılık sektörü ortalamasının 
üzerinde olması katılım bankalarının getiri oranları 
ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kaynak: Katılım Bankaları Faaliyet ve Dönemsel Bağımsız Denetim Raporları

Para Cinsi 2019 2020 2021 2022 Ç2 Değişim Oranı (2021-2022 Ç2)

Türk Lirası (TP) 9,17 28,16 32,49 51,04 57,1%

Yabancı Para (YP) 51,13 81,81 151,93 197,59 30,1%

TP+YP 60,29 109,97 184,42 248,63 34,8%

Tablo 4: Katılım Bankaları Tarafından Tutulan Yüksek Kaliteli Likit Varlık Stoku (Milyar TL, Yüzde)
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Katılım bankalarının ticari ve bireysel-konut kalemlerinde finansman sağlarken uyguladıkları 
kâr oranı ile hesap sahiplerine dağıttıkları kâr payları arasındaki farklılık, mevduat bankalarının 
kredi ile mevduat faizleri farkından daha yüksek seyretmektedir. Öte yandan, katılım bankalarının 
net kâr payı marjı konvansiyonel bankalardan daha düşük seviyededir. Katılım bankalarının net 
kâr payı marjının mevduat bankalarına göre daha düşük olmasının başlıca nedenleri aşağıda 
sıralanmaktadır:

• Komisyon geliri elde edilebilecek ürün 
çeşitliliğinin az olması (örneğin, Kredili 
Mevduat Hesabı (KMH) komisyonu, kredi 
kartı nakit avans ücreti gibi mevduat 
bankalarında yer alan gelir kalemlerinin 
katılım bankalarında bulunmaması),

• Katılım bankalarında YP mevduat oranının 
mevduat bankalarına göre daha yüksek 
olması, 

• Katılım bankalarında, döviz alım-satım 
işlemlerinde daha düşük marj uygulanması,

• Vadesiz bir hesap türü olan özel cari 
hesapların payının katılım bankalarında 
mevduat bankalarının vadesiz mevduat 
hesabı oranına göre yüksek olması,

• Katılım bankalarının bireysel ürün ve 
hizmetlerde ürün çeşitliliğinin az olması, 

• Katılım bankalarında değişken faizli kredi 
kullandırımının olmaması, kullandırılan 
fonların vadesinin göreceli olarak yüksek 
olması, genel kredi sözleşmelerinde (GKS) 

vade dolmadan değişiklik yapılamaması gibi 
nedenlerle faizlerin değiştiği dönemlerde 
katılım bankalarının hızlı tepki verme 
imkânlarının daha kısıtlı olması,

• Bilanço dengesini düzeltme yönündeki 
nakit ihtiyaçlarında, katılım esasları gereği 
emtia (çoğunlukla platin) alım satımı ile 
gerçekleştirilen yöntemler kullanmaları 
nedeniyle emtia komisyonu ödenmesi ve 
söz konusu komisyon örneğinde teverruk 
ve ters teverruk gibi işlemler kapsamında 
operasyonel maliyetlerin mevduat 
bankalarına göre artması,

• Zorunlu karşılık oranı olarak TCMB’de 
tutulan miktar üzerinden alınan nemanın 
katılım finans esasları gereği, ana faaliyet 
kollarında, harcamalar ve giderler için 
kullanılamaması.

Şekil 40: Katılım Bankalarının Kârlılık Dağılımı (Milyon TL)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (30 Haziran 2022). Bankacılık Sektörü Verileri, Aylık Bankacılık 
Sektörü Verileri; (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik).   

Vergi Öncesi Diğer Kârlar Sermaye Piyasaları ve Kambiyo Kârı
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1.4 GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR-TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ)
1.4.1 GÜÇLÜ YÖNLER 
• Katılım bankalarının katılım finans ilke ve prensipleri çerçevesinde sistemik risklere ve finansal krizlere 

karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip olması,
• Katılım bankalarının, konvansiyonel bankacılığın tabi olduğu çeşitli kurumsal yönetişim ilkelerine ek 

olarak fıkhî yönetişim ilkerine de tabi olması sebebiyle güçlü bir yönetişim altyapısına sahip olması,
• Katılım finansman kuruluşlarının toplumsal  değerler ile uyumlu bir iş modeline dayanması,
• Risk-paylaşımı esasları çerçevesinde daha adil ve kapsayıcı bir finansal sistem vaadinde bulunması,
• Reel ekonomi ile daha fazla bağlantılı olması sebebiyle ekonomik aktiviteye daha güçlü ve doğrudan katkı 

yapabilme potansiyeli,
• Faiz hassasiyeti sebebiyle konvansiyonel finans ürünlerini kullanmaktan kaçınan önemli bir müşteri 

potansiyelinin bulunması,
• Etik, ilkeli ve insan merkezli yaklaşım ve sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal refahı arttırma 

potansiyeline sahip olması,
• Tecrübe ve bilgi birikimi açısından sektörde uzun zamandır faaliyet gösteren katılım finansman 

kuruluşlarının olması, bu sayede oturmuş bir kurumsal yapı ve toplumsal kabulün bulunması,
• Tasarruf finansman şirketleri vasıtasıyla yüksek konut talebinin finansmanına ilişkin yeni ve düşük 

maliyetli ürünler sunma imkânı,
• İşlemlerden alınan komisyon ve masrafların konvansiyonel bankalara göre daha düşük olması. 

1.4.2 ZAYIF YÖNLER
• Katılım bankalarının 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa tabi olması sebebiyle faaliyetlerinde konvansiyonel 

bankacılık uygulamalarından çok ayrışamamaları,
• Düşük ölçek büyüklüğü sebebiyle ölçek ekonomisinden faydalanamaması,
• Katılım bankalarında, konvansiyonel finansal ürünlere benzer finansman ürünlerinin operasyonel 

süreçlerinin daha karmaşık ve bu ürünlere ilişkin işlem maliyetlerinin daha yüksek olması,
• Yüksek likidite riski ve vade uyumsuzluğunu da artıran mevcut iş modelinin ve finansal ürün tercihlerinin 

etkisiyle kâr payları oranlarının piyasa faizleri ile hareket etmesi, bu durumun mevcut ve potansiyel 
müşteriler arasında olumsuz bir algı oluşturması,

• Katılım bankalarının başta mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler olmak üzere reel sektörü istenilen ölçüde 
destekleyememesi,

• Özellikle finansman tarafında, ilgili düzenleme ve teşvik mekanizmalarının da eksik olmasının etkisiyle, 
risk-paylaşımına dayalı ürünlerin kullanımının sınırlı olması,

• Faizsizlik vurgusu dışında, kurumsal değerler, risk-paylaşımı, şeffaflık ve etik ilkeler gibi müşterilerin 
tercihlerini doğrudan etkileyecek konulara ilişkin söylemlerin yeterince geliştirilmemesi,

• Yüksek oynaklık dönemlerinin kâr dağıtım mekanizmalarına olumsuz etkisi ve kâr payı oranlarında piyasa 
koşullarındaki ani değişimine uygun ve hızlı aksiyonun alınamaması,

• Katılım bankalarının fıkhî uygulamalarda önemli ölçüde farklılaşabilmesi ve bunun paydaşlar arasında 
tereddütlere sebep olması,

• Katılım bankacılığı uygulamalarına ilişkin zaruret ve maslahata dayalı fıkhî kararların yoğun biçimde 
kullanılması ve bu durumun paydaşlar arasında olumsuz bir algıya sebep olması,

• Finansal işlemlerde teverruk gibi fıkhen tartışmalı ürünlerin kullanılmasının paydaşlar arasında olumsuz 
algı ortaya çıkarması,

• Katılım bankalarının doğrudan ve kolaylıkla erişebileceği, etkin ve fıkhen de kabul edilir likidite 
mekanizmalarının geliştirilememiş olması, 

• Katılım bankası müşteri ve personelinde katılım finansa ilişkin düşük finansal okuryazarlık ve bilgi düzeyi,
• Katılım bankalarına yönelik müstakil muhasebe standartlarının bulunmaması,
• Katılım bankacılığı alanında uygulamaya ve mevcut sorunları çözmeye dönük akademik çalışmaların 

yetersiz olması.



1.4.3 FIRSATLAR
• Katılım bankacılığının gelişmesine yönelik kamunun artan desteği, bu alana yönelik kurum ve 

birimlerin oluşturulması ile uluslararası standartlarda düzenlemeler,
• İstanbul Finans Merkezi projesinin iki ayağından bir tanesi olarak katılım finansın belirlenmesi 

ve bunun önümüzdeki dönemde katılım finansman kuruluşları açısından ortaya çıkartacağı yeni 
fırsatlar,

• Türkiye’nin coğrafi konumu, bölge halkıyla yakın ilişkileri ve tarihî bağları sebebiyle komşu 
ülkelerin yanı sıra Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’daki ülkelerde katılım bankacılığı faaliyetleri 
ve işbirliğine gitme potansiyeli,

• Katılım bankacılığının genel olarak yeni bir alan olması ve krediye dayalı sisteme alternatif ürün 
ve hizmetler sunabilme özelliği ile yüksek büyüme potansiyeline sahip olması,

• Selem, istisnâ ve müşâreke gibi ürünlerin aktif olarak kullanılması durumunda farklı sektör ve 
müşteri segmentlerine penetrasyon imkânı sunması, 

• Teknolojinin gelişmesi ile otomasyon, dijitalleşme, yapay zekâ, fintek gibi alanlarda iş birliğinin 
artmış olması, ürün ve hizmet sunumunda şube dışı dijital kanallarla potansiyel müşterilere 
daha kolay erişim imkânının bulunması, 

• Avrupa, Orta Asya ve Körfez ülkelerine coğrafi, ekonomik, tarihi ve kültürel yakınlık sayesinde 
Türkiye’nin uluslararası katılım finans piyasalarıyla son dönemlerde artan entegrasyonuyla 
küresel ölçekte katılım finans sisteminin içerisinde daha fazla yer edinmesi,

• Son dönemde sayıları artan araştırma merkezleri ile etkin işbirliği fırsatları,
• Helal değer zinciri, tasarruf finansmanı, yeşil finans, etki yatırımları ve sosyal finans gibi katılım 

finansla doğrudan ilişkili alanlar ve bu alanlara yönelik güçlü talep,
• Artan teknoloji kullanımı ile katılım bankalarının geleneksel kanallarla veya fiziki olarak 

ulaşamadıkları kitlelere kendilerini tanıtma ve anlatma imkânına kavuşması. 

1.4.4 TEHDİTLER
• Başta ek sermaye ihtiyacı ve likiditeye erişim kanalları olmak üzere mevcut yapısal kısıtların 

katılım bankalarının 2025 yılı hedeflerine ulaşmasını engelleme potansiyeli,
• Mevcut veya potansiyel katılım finans kullanıcıları arasında, katılım finansman kurumlarının 

katılım finans esaslarına uygun olarak çalışmadığına ve bu bankaların konvansiyonel bankalara 
yakınsadığına ilişkin oluşabilecek algı,

• Uygulamada konvansiyonel ürünlere çok benzeyen ve katılım finansın ruhu ile örtüşmeyen 
ancak istisna kapsamında izin verilen uygulamaların yaygın ürün hâline dönüşmesi durumunda 
oluşabilecek itibar riski,

• Kamu kesiminin katılım bankacılığına ilişkin yoğun desteğine karşın hedeflere ulaşılamaması 
durumunda bu desteğin azalması riski,

• Fintek kuruluşlarının çeşitli bankacılık alanlarında konvansiyonel bankalara olduğu gibi katılım 
bankalarına da ürün ve hizmet sunma noktasında rakip olması,

• Fıkhî yönetişim kapsamında katılım finans kuruluşları arasındaki uygulamaların farklılaşmasının 
müşteri nezdinde itibar riskine yol açması.
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Katılım sermaye piyasaları sektörünü oluşturan temel ürünler, kuruluşlar ve 
piyasalar aşağıda sıralanmaktadır:
• Kira sertifikası piyasası,
• Katılım esaslı para ve döviz piyasaları,
• Katılım esaslı borsa ve pay senetleri piyasası,
• Katılım esaslı yatırım fonları,
• Katılım esaslı melek yatırımcılık,
• Katılım esaslı girişim ve risk sermayesi,
• Katılım esaslı  kitle fonlaması, eşlerarası finans (P2P) vs.

2.1  KÜRESEL GÖRÜNÜM
2021 yılında küresel İslami sermaye piyasası varlıkları 930,3 milyar ABD doları seviyesine 
ulaşmış olup, toplam İslami finans sektörü varlıklarının %30,5'ini oluşturmuştur.20 İslami sermaye 
piyasasının en önemli finansal ürünü olan sukuk hacmi 2021 yılında bir önceki yıla göre %13 (Şekil 
41), İslami fonların toplam değeri ise %6,1 (Şekil 48) oranında artış göstermiştir.

İlk uluslararası ihracın gerçekleştirildiği 2001 
yılından bu yana sukuk, küresel İslami finansın 
en önemli sermaye piyasası ürünü hâline 
gelmiştir. Sukuk piyasasının hızla gelişmesinde, 
sukukun kurumsal yatırımcılar açısından düşük 
risk ve sabit getiri imkânları sunan bir finansal 
ürün olmasının yanı sıra, vergi teşvikleri ile 
Malezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde 

bu alana yönelik güçlü bir hukuki mevzuatın 
oluşturulması gibi faktörler önemli rol 
oynamıştır. 2021 yılı itibarıyla Suudi Arabistan, 
Endonezya, Malezya, Kuveyt ve Türkiye sukuk 
ihracının en fazla gerçekleştirildiği ülkeler 
olmuştur.

20 Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).
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Şekil 42: Gerçekleştirilen Sukuk İhraçlarının Vade Dağılımları (2001-2021, Yüzde)

Kaynak: International Islamic Financial Market. (2022). Sukuk Report (11. Baskı); (https://www.iifm.net/public/sukuk-reports). 
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Şekil 41: Küresel Sukuk İhracı ve Stoku (2001-2021, Milyar ABD doları)

Kaynak: International Islamic Financial Market. (2020). Sukuk Report (9. Baskı); (https://www.iifm.net/public/sukuk-reports).  
International Islamic Financial Market. (2022). Sukuk Report (11. Baskı); (https://www.iifm.net/public/sukuk-reports). 
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2001-2021 döneminde ihraç edilen toplam sukuk tutarı 1,6 trilyon ABD dolarına ulaşmış olup, söz konusu 
ihracın 732,1 milyar ABD doları değerindeki tutarı hâlihazırda dolaşımdadır. 2021 yılında ise 188,1 milyar 
ABD doları değerinde sukuk ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihracın 110,2 milyar ABD doları kamu kesimi 
tarafından, 27,7 milyar ABD doları kamu benzeri kuruluşlar tarafından, 25,7 milyar ABD doları reel sektör 
tarafından ve 24,6 milyar ABD doları finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilmiştir.



Şekil 43: Piyasalara Göre Sukuk İhraçları (2021, Yüzde) Şekil 44: Döviz Cinsine Göre Sukuk İhraçları (2021, Yüzde)

Kaynak: International Islamic Financial Market. (2022). 
Sukuk Report (11. Baskı); (https://www.iifm.net/public/
sukuk-reports).

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic 
Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).
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Küresel düzeyde sözleşme yapılarına göre 
sukuk ihraçlarında vekâlete dayalı (%27,3), 
murabahaya dayalı (%24,8) ve hibrit (%17,7) 
yapıdaki sözleşmeler öne çıkmaktadır. Risk-
paylaşımına dayalı sukuk ihraçlarının toplam 
içindeki payı oldukça düşüktür (Şekil 45). 

Kuruluş türlerine göre sukuk ihraçlarında 
ise kamu kesiminin payı %58,6 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Finansal olmayan reel kesim 
tarafından ihraç edilen sukukun toplam içindeki 
payı ise %13,6 seviyesindedir (Şekil 46).

Küresel sukuk ihracı 2021 yılında bir önceki 
yıla göre %13 artarak 188,1 milyar ABD doları 
seviyesine ulaşmış olup bu tutar ilk uluslararası 
sukuk ihracının gerçekleştirildiği 2001 yılından 
bu yana en yüksek ihraç miktarıdır. Bunun 
temel nedenleri ise COVID-19 pandemi 
sürecinde hükümetlerin artan kamu finansmanı 
ihtiyaçları ile reel sektörün artan finansman ve 
refinansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

COVID-19 pandemi sürecinde ekonomik 
faaliyetlerin küresel ölçekte yavaşlaması ve 
artan belirsizlikler ile finansal piyasalarda 
borçlanmanın vadesi oldukça kısalmıştır. Öte 
yandan, reel sektörün sukuk ihraç hacminin 
artmasına paralel olarak 2021 yılında uzun 
vadeli sukuk ihraçları ağırlık kazanmaya 
başlamıştır (Şekil 42).

2021 yılında gerçekleştirilen sukuk ihraçlarının 
%26,3'ü uluslararası piyasalarda ihraç edilirken 

geri kalan kısmı ise yurtiçi piyasalarda ihraç 
edilmiştir. Yurtiçi sukuk ihraçlarında 2021 
yılında bir önceki yıla göre %2,3 oranında artış 
olmuştur. Bu artışın temel nedenleri COVID-19 
pandemi sürecinde döviz piyasalarındaki 
dalgalanmaya paralel olarak Bahreyn, 
Endonezya ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde gerçekleştirilen sukuk ihraçlarında 
yerel para birimlerinin tercih edilmesidir  (Şekil 
43).

Döviz cinsine göre ihraç edilen sukukun büyük 
kısmı ABD doları (%34,2), Malezya Ringgiti 
(%26,2) ve Suudi Arabistan Riyali (%23) 
cinsindendir (Şekil 44). Özellikle yurt içi 
sermaye piyasalarının sığ olduğu ülkelerde, 
yabancı para cinsinden sukuk ihraçları da 
yabancı sermayenin çekilmesi noktasında önem 
arz etmektedir. Ancak, COVID-19 pandemi 
sürecine denk gelen 2021 yılında yerel para 
cinsinden sukuk ihraçları artarak devam etmiştir.
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Şekil 45: Sözleşme Yapılarına Göre Sukuk İhraçları 
(2021, Yüzde)

Şekil 46: Kuruluş Türlerine Göre Sukuk İhraçları (2021, Yüzde)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic 
Financial Services Industry Stability Report; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).

Kaynak: International Islamic Financial Market. (2022). Sukuk 
Report (11. Baskı); (https://www.iifm.net/public/sukuk-reports).
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Finansal KurumlarŞirket

2010’lu yılların başından itibaren küresel yeşil 
finans piyasası, yeşil etiketli ve etiketsiz tahviller 
gibi finansal araçların gelişmesiyle birlikte hızlı bir 
büyüme ivmesi yakalamıştır. Dünyada İslami finansın 
yeşil finans ile kesiştiği önemli bir sermaye piyasası 
ürünü olan yeşil sukuk ihraçları da hızla artmaktadır. 
Başta yeşil sukuk olmak üzere İslami finansın 
geliştiği ülkelerde de çeşitli yeşil finans ürünlerinin 
gelişimine yönelik düzenlemeler yapılmakta ve 
teşvik mekanizmaları hayata geçirilmektedir. 

İlk yeşil sukuk ihracı 2017 yılında Malezya’da özel 
sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 
ise Endonezya tarafından ilk kamu yeşil sukuku 
ihraç edilmiştir. Dubai merkezli gerçekleştirilen 
yeşil sukuk ihracı ile Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 
(Enviromental, Social and Governance: ESG) 
stratejisi kapsamında gerçekleştirilen sukuk 

ihraçları 2019 yılında da devam etmiştir. 2020 yılına 
gelindiğinde ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Endonezya, Malezya ve Türkiye’de 
yerleşik özel sektör kuruluşlarınca ve İslam Kalkınma 
Bankası tarafından yeşil ve sürdürülebilir sukuk 
ihraçları gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında da artarak 
devam eden tematik sukuk ihraçlarında Endonezya, 
Malezya, Bangladeş ve Türkiye öne çıkmıştır. Söz 
konusu ihraçlarla birlikte, 2017-2021 yılları arasında 
ihracı gerçekleştirilen yeşil sukuk hacmi 10 milyar 
ABD doları seviyelerini aşmıştır (Şekil 47). Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika bölgelerinde özellikle yenilenebilir 
enerji projelerine finansman sağlamak için 2022 
yılında Yeşil ve Sosyal Sorumlu Yatırım (Socially 
Responsible Investment: SRI) sukuk ihraçlarının 
artması beklenmektedir.21

21Jimenea, A. (12 Haziran 2021). Market recovery to underpin rise in sukuk issuance in 2021. S&P Global Market Intelligence; 
(https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/market-recovery-to-underpin-rise-in-sukuk-
issuance-in-2021-8211-s-p-ratings-62073249).



İslami fonlar, toplanan fon varlıklarının yönetimi, sermayenin korunması ve getiri optimizasyonu 
gibi paylaştıkları ortak hedefler açısından konvansiyonel fonlarla benzerlik göstermektedir. İslami 
fonları, konvansiyonel fonlardan ayıran temel özellik İslami finans prensiplerine uygun şekilde fonda 
toplanan varlıkların yatırıma dönüştürülmesidir. Dolayısıyla, İslami yatırım fonlarının gelişimi büyük 
ölçüde diğer İslami finans ürünlerinin gelişim hızına bağlıdır.

Şekil 47: Küresel Yeşil Sukuk İhraçları (2017-2021, Milyar ABD doları)

Şekil 48: Küresel Düzeydeki İslami Fon Varlıkları (2008-2021, Milyar ABD doları)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; (https://www.
ifsb.org/sec03.php).

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).
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22 Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; (https://www.ifsb.org/sec03.php).

2021 yılı itibarıyla, küresel İslami yatırım fonlarının büyüklüğü bir önceki yıla göre yaklaşık %6,1 artarak 122 
milyar ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiştir (Şekil 48). İslami yatırım fonlarının yatırım alanlarına göre 
dağılımı açısından en büyük paya, para piyasası ürünleri ve hisse senetleri sahiptir (Şekil 49). Öte yandan, 
Endonezya, Malezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde fon dağılımlarının çeşitlendirilmesine yönelik bir 
eğilim bulunmaktadır. İslami yatırım fonlarının %62,9’u ise iki temel piyasada yoğunlaşmıştır: Suudi Arabistan 
(%35,2), Malezya (%27,7).22

Şekil 49: Küresel Düzeydeki İslami Fonların Portföy Dağılımları (2021, Yüzde)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022; 
(https://www.ifsb.org/sec03.php).

Son yıllarda, ultra zenginler (ultra high-net-worth 
individuals: HNWIs) olarak isimlendirilen yüksek 
varlıklı kişilerin ve ailelerin servetlerinin yönetimi 
konusunda uzmanlaşmış aile ofislerinin (family 
office) sayısı ve bu ofislerin portföy büyüklüğü 
hızla artmaktadır. Özellikle New York, Londra, 
Hong Kong ve Singapur gibi finansal merkezlerde 
yoğunlaşan aile ofislerinin varlık büyüklüğünün 
dünyada 620 milyar ABD dolarının üzerinde olduğu 
hesaplanmaktadır. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere 
dünyada servet yönetimlerinin İslami finans ürünleri 
ile değerlendirmek isteyen önemli bir kitle olmakla 
birlikte, İslami finans kapsamında varlık yönetimi 
yapan aile ofislerinin sayısı ve bu ofisler tarafından 
yönetilen varlıkların tutarı potansiyelinin oldukça 
altındadır. 

Yüksek varlıklı kişi ve ailelerin varlık yönetimlerinde 
sosyal sorumlu yatırımlar (Socially Responsible 
Investment: SRI) ve çevresel, sosyal ve yönetişim 
(Enviromental, Social and Governance: ESG) 
kapsamında yer alan finansal ürünlerin payı hızlı 
biçimde artmaktadır. Dünyada sahip oldukları 
portföy büyüklüğü hızla artan yüksek varlıklı 
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çerçevede, portföylerini İslami finans kapsamında 
yöneten aile ofislerinin sayısının ve büyüklüğünün 
önümüzdeki dönemde artması beklenmektedir. 
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2021 yılında da devam eden tedarik zinciri krizi, 
volatil piyasa yapısı ve bölgesel belirsizliklere 
rağmen yüksek enflasyon ile birlikte artan 
varlık fiyatları pay senetlerini yukarı doğru 
ivmelendirmiştir. 2022 yılında ise devam eden 
ekonomik belirsizliklerle birlikte enflasyonla 
mücadele kapsamında dünya genelinde takip 
edilen sıkılaştırıcı para ve maliye politikaları, 
yatırımcıları pay senedi piyasasından, yüksek 
faiz ve/veya getiri sunan tahvil, sukuk vb. 
gibi sabit getirili menkul kıymet yatırımlarına 
yönlendirmiştir. Dolayısıyla, pay senedi 
piyasasındaki çıkışlar borsa endekslerini aşağı 
doğru baskılamıştır.

COVİD-19 pandemisiyle birlikte başlayan bu 
ekonomik konjonktürde, İslami endeksler ile 
konvansiyonel endeksler paralel bir eğilim 
gösterse de İslami endeksler konvansiyonel 
endeks göstergelerine göre daha güçlü bir 
performans ortaya koymuştur (Şekil 50 ve Şekil 

51). Bunun temel nedeni de İslami endekslerde 
yer alan sektörlerin, fıkhî filtrelemenin bir 
sonucu olarak, finansal borç kaldıraç oranı 
yüksek şirketleri ve yüksek oynaklığa sahip 
bankacılık gibi sektörleri içermemesidir.

Gelişme potansiyeli taşıyan ve uzun vadeli 
kaynak ihtiyacı olan şirketlere finansman 
sağlamak amacıyla bu şirketlere melek 
yatırımcılar tarafından ortak olunması ya da 
borç finansmanı sağlanmasını içeren girişim 
sermayesi (private capital) modelleri 1970’li 
yıllardan bu yana dünyada hızla artan bir eğilim 
göstermektedir. Risk sermayesi (venture 
capital) ise girişim sermayesinden farklı olarak, 
şirketlerin başlangıç aşamasındaki fikirlerine 
ve/veya start-up’lara yatırım yapılmasını ifade 
etmektedir.

Şekil 50: Dow Jones Küresel ve İslami Piyasa Dünya Endeksi

Kaynak: S&P Global Dow Jones Indices. (30 Haziran 2022); 
(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-islamic-market-world-index/#overview).
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Girişim ve risk sermayesine dayalı finansman 
modelleri içerdiği risk-paylaşımı öğesi ile İslami 
finans açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca 
yapılan çalışmalar, Orta Çağ Avrupa’sında ticari 
işlemlerde aktif olarak kullanılan ve günümüzde 
girişim ve risk sermayesi modellerinin atası kabul 
edilen "commenda" ortaklık modellerinin kökeninin 
İslami finans sözleşmeleri olduğunu ortaya 
koymaktadır.23

Son yıllarda Türkiye'de de faaliyete başlayan katılım 
esaslı girişim ve risk sermayesinin gelişmesinde, 

KOBİ’lere yönelik yatırım seçeneklerinin artırılması 
ile firma değerlemesi ve çıkış gibi konularda gerekli 
düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir.24

Kitle fonlaması, bir girişim veya projeyi finanse 
etmek için çok sayıda kişinin ufak meblağlar ile 
çevrimiçi bir platform üzerinden kitlesel olarak 
katılım gösterdiği bir finansman yöntemidir. 
Günümüzde kitle fonlaması modelleri paya, bağışa, 
ödüle ve borca dayalı olarak uygulanmaktadır.

Şekil 51: S&P 500 ve S&P 500 Şer’i Endeksi

Kaynak: S&P Dow Jones Indices. (30 Haziran 2022), 
(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-shariah-index/#overview).

23 Udovitch, A. L. (1970). Partnership and Profit in Medieval Islam. Princeton University Press.

24Orhan, Z. H. (2021). Türkiye’de Banka Dışı Bazı Finansal Kurumlar ve İslam İktisadı Açısından Değerlendirilmesi. İKAM Araştırma 
Raporları; (http://dx.doi.org/10.26414/ur09).
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Kitle fonlaması modellerinin, konvansiyonel finansta 
olduğu gibi, İslami finans alanında da önemli bir 
potansiyeli bulunmaktadır.25 Gerçekten de kitle 
fonlaması, sosyal yardımlaşma ve risk-paylaşımına 
dayalı yapısı itibarıyla katılım finans açısından 
oldukça uygun bir finansman modelidir. Dünyada 
İslami fintek yapısı altında faaliyet gösteren 320 
şirketin 82’sini P2P (34 şirket) ve kitle fonlaması 
(48 şirket) şirketleri oluşturmaktadır.26  2021 yılında 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinde İslami 

fintek hacminin 79 milyar ABD doları olduğu ve 
bunun küresel fintek piyasası içerisinde %0,8’lik 
bir paya karşılık geldiği tahmin edilmektedir.27  
Sunulan hizmetlerde dijital ödemeler, sosyal finans 
alanlarıyla birlikte kitle fonlaması platformları ön 
plana çıkmaktadır. Küresel düzeyde kitle fonlaması 
hacmi, 2020 yılı için 12,3 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşirken, 2021-2025 yılları arasında 196,4 
milyar ABD doları tutarında artış beklenmektedir.28



2.2 YASAL VE KURUMSAL ALTYAPI

Küresel düzeyde İslami sermaye piyasalarına 
yönelik yasal ve kurumsal altyapı örnekleri 
ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. 
İslami sermaye piyasasının öncü ülkelerinden 
Malezya’da İslami sermaye piyasasına özgün 
müstakil bir kanun bulunurken, İngiltere’de ise 
mevcut kanunlara düzenlemeler getirilerek 
İslami finans ve sermaye piyasasının önü 
açılmıştır.

Türkiye’de, katılım sermaye piyasalarının 
Malezya’dan farklı olarak ayrı bir müstakil 
kanunu bulunmamaktadır. İngiltere’ye benzer 
şekilde ilgili mevcut kanunlara ilave veya alt 
düzenlemeler getirilerek katılım sermaye 
piyasalarının faaliyet alanı oluşturulmuştur. 
2010 yılında yayımlanan III.43 sayılı “Kira 
Sertifikaları ve Varlık Kiralama Şirketlerine 
İlişkin Esaslar” tebliği ile Türkiye’de ilk defa 
katılım sermaye piyasası ürünleri mevzuat 
kapsamında tanımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ 
ile sukuk, SPK mevzuatına girmiş ve İslami 
finans yazınındaki icâre sukuk modeli “sahipliğe 
dayalı kira sertifikası” olarak tanımlanmıştır. 
Böylece yapılan ilk düzenleme ile sukuk, 
SPK mevzuatında “kira sertifikası” olarak 
tanımlanmıştır. 2012 yılında 6362 Sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununda yapılan düzenleme ile 
katılım sermaye piyasası ürünleri ile ilk defa 
kanun düzeyinde kabul edilmiştir.

Katılım sermaye piyasası alanında kanun 
ve altyapı bazında yapılan düzenlemelerin 
ardından 2016 yılından sonra vergisel anlamda 
ve piyasa işleyişi açısından tamamlayıcı 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu anlamda 2016 
yılında vergi düzenlemeleri yapılmış ve özel 
sektör kira sertifikası ihraçlarının önündeki 
vergisel engeller kaldırılmıştır. Müteakiben, 
2018 yılında katılım esaslı repo ve ters repo 
pazarı oluşturulmuştur. 2021 yılında ise 
Borçlanma Araçları Şemsiye fonlarına dâhil 
edilen finansal varlık yapısı değiştirilerek kira 
sertifikalarının pazar payı genişletilmiştir. 

Daha önce sermaye piyasasında faaliyet 
gösteren aracı kuruluşların girişimleri ile 
oluşturulan katılım endeksleri, 12 Kasım 2021 
tarihi itibarıyla Borsa İstanbul bünyesine 
alınarak TKBB Danışma Kurulu tarafından 
oluşturulan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı” 
standardında belirlenen esaslar dâhilinde beş 
farklı türde hesaplanmaya başlamıştır: BIST 
Katılım 30 Endeksi, BIST Katılım 50 Endeksi, 
BIST Katılım 100 Endeksi, BIST Katılım Tüm 
Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım 
Endeksi.

2022 Şubat ayında iklim değişikliğine uyumlu 
veya iklim değişikliği risklerinin azaltılmasına 
katkı sağlayan tematik projelere finansman 
sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir ve/veya 
yeşil kira sertifikaları için SPK tarafından bir 
rehber yayımlanmıştır. Takip eden aylarda 
ise TKBB Danışma Kurulu tarafından katılım 
endekslerine dâhil edilecek şirketlerin 
belirlenmesi ve katılım esaslı pay senetlerinden 
doğan mahzurlu kazançların arındırılmasına 
ilişkin hususlarda referans alınacak iki farklı 
rehber yayımlanmıştır.

25 İslami/katılım finans alanında kitle fonlaması uygulamalarına ve bu alanın potansiyeline ilişkin olarak Tematik Alanlar altında 
daha detaylı bir bölüm yer almaktadır.

26 IFN Fintech. (30 Haziran 2022). Landscape Data; (https://ifnfintech.com/landscape/).
 
27 Dinar Standard & Elipses. (2022). Global Islamic Fintech Report 2022; (https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/
islamic-fintech-2022). 

28 Statista. (27 Ağustos 2021). Market size of crowdfunding worldwide in 2020 with a forecast for 2027; (https://www.statista.
com/statistics/1078273/global-crowdfunding-market-size/#statisticContainer).
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Yıl Düzenleme

2010 01.04.2010 tarih ve 25739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III.43 no’lu “Kira Sertifikaları ve Varlık Kiralama Şirketlerine 
İlişkin Esaslar Tebliği” ile birlikte kira sertifikaları mevzuata girmiştir.

2011

25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ile kira sertifikası kullanımını artırmaya yönelik ilk vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Öncelikle 
kira sertifikası geliri menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiş ve ardından gelir üzerinden alınan stopaj vergileri tahsis 
edilmiştir.

29.06.2011 tarih ve 27979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1854 sayılı “Bazı Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Karar” ile kira sertifikası uygulamalarının konu olduğu banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) 
oranı belirlenmiştir.

2012
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu” üzerinde değişikliğe 
gidilerek kira sertifikaları kanun düzeyinde düzenlenmiştir. Yine aynı kanunda yapılan değişiklik ile ilk defa yeni bir fon 
türü olarak “katılım fonu” tanımlanmıştır.

2013

07.06.2013 tarih ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III.61.1 no’lu “Kira Sertifikaları Tebliği” ile kira sertifikaları 
ve varlık kiralama şirketleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni tebliğde sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine 
dayalı, alım satıma dayalı, ortaklığa dayalı, eser sözleşmesine dayalı olmak üzere beş tür kira sertifikası tanımlanmış ve 
farklı yapılardaki kira sertifikası çeşitlerinin de önü açık bırakılmıştır.

09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-48.3 no’lu “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına 
İlişkin Esaslar Tebliği” ile birlikte girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının çerçevesi çizilmiştir.

2014 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-52.4 no’lu “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği” ile birlikte girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin düzenleme getirilerek çerçeve belirlenmiştir.

2016
09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi düzenlemeleri yapılmış ve özel sektör kira sertifikası ihraçlarının 
önündeki vergisel engeller kaldırılmıştır.

2018 02.08.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’de kira sertifikalarının işlem gördüğü “Taahhütlü İşlemler Pazarı” faaliyete 
geçmiştir. Bu sayede Türkiye’de katılım esaslı repo ve ters repo pazarı oluşturulmuştur.

2019
03.09.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-5/A.1 no’lu “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” ile 
girişimlerin dijital platform üzerinden ortaklığa dayalı olarak finanse edilmesinin önü açılmış ve katılım bankalarına pozitif 
ayrımcılık tanınmıştır.

2020
26.08.2020 tarihinde TKBB Danışma Kurulu Tarafından yayımlanan 1 no’lu “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı” standardı ile 
birlikte katılım esaslı pay senetlerinin konu olduğu alım-satım ve diğer işlemlerle ilgili fıkhi esaslar belirlenmiştir. Böylece 
katılım endeksleri ve içerisinde işlem gören katılım esaslı pay senetleri Fıkhi yönetişim altyapısına kavuşmuşlardır.

2021

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 29.07.2021 tarih ve 38/1155 sayılı toplantısında aldığı karar ile birlikte Fon 
Rehberinde değişiklik yapılmış ve kira sertifikaları Borçlanma Araçları Şemsiye Fonunun %80’lik kısmına dahil edilerek 
pazar payı genişletilmiştir.

27.10.2021 tarih ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-35/A.2 no’lu “Kitle Fonlaması Tebliği” ile girişimlerin 
dijital platform üzerinden ortaklığa dayalı olarak finanse edilmesinin yanı sıra borçlanmaya dayalı olarak da finanse 
edilmesinin önü açılmıştır.

09.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul tarafından yayımlanan 2021/76 sayılı “BIST Katılım Endekslerinin Hesaplanmaya 
Başlaması ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksine İlişkin BİST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kurallarında 
Yapılan Değişiklikler Hk.” duyuru ile birlikte BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 ve BIST 
Sürdürülebilirlik Katılım endekslerinin 12.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmasına karar 
verilmiştir. Böylece katılım endeksleri, Borsa İstanbul bünyesinde tek elde toplanarak kurumsal bir hüviyet kazanmış ve 
farklılaşmanın önüne geçilmiştir.

2022

24.02.202 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin 
azaltılması amaçlı yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak ilgili projelerin finansmanını teşvik etmek 
için “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası ve Sürdürülebilir Kira Sertifikası 
Rehberi” yayımlamıştır.

24.03.2022 tarih ve 47 no’lu karar doğrultusunda TKBB Danışma Kurulu tarafından, katılım endekslerine dahil edilecek 
şirketlerin belirlenmesinde esas alınacak hususlara ilişkin bir rehber yayımlanmıştır.

21.04.2022 tarih ve 50 no’lu karar doğrultusunda TKBB Danışma kurulu tarafından, katılım finans ilkelerine uygun faaliyet 
gösteren şirketlerin pay senetlerine ait mahzurlu kazançları arındırmaya ilişkin bir uygulama rehberi yayımlanmıştır.

Tablo 5: Türkiye’de Katılım Sermaye Piyasası Alanında Yapılan Önemli Düzenlemeler



2.3 TÜRKİYE’DE GENEL GÖRÜNÜM
Dünyada ilk uluslararası sukuk ihracının gerçekleştirildiği 2001 yılından itibaren İslami sermaye 
piyasaları hızlı biçimde büyüme göstermiştir. Türkiye’de ise katılım sermaye piyasaları, katılım 
bankalarının faaliyet göstermeye başladığı 1984 tarihine göre daha yakın tarihte, Katılım 30 
endeksinin kurulmasıyla, 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de kira sertifikası (sukuk) piyasasının 
sermaye piyasası içindeki payı son yıllarda 
hızla artmaktadır. Ülkemizde ilk kez Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2010 yılında 
yayımlamış olduğu “Kira Sertifikalarına ve Varlık 
Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ” ile kira sertifikaları mevzuatta yerini 
almıştır.29 2010’da yayımlanan söz konusu 
tebliğde kira sertifikalarının sadece sahipliğe 
(icâre sözleşmesi) dayalı olarak ihracına 
imkân tanınmıştır. Müteakiben, SPK tarafından 
2013 yılında yayımlanan tebliğde ise sahipliğe 
dayalı kira sertifikasının yanı sıra yönetim 
sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser 
sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçları 
yapılabilmesine de imkân tanınmıştır.30 Söz 
konusu düzenlemelerle birlikte, anonim şirket 
hüviyetindeki Varlık Kiralama Şirketleri (VKŞ) 
aracılığıyla, Türkiye’de kira sertifikası ihraçları 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda ilk kira sertifikası ihracı, bir katılım 
bankası tarafından 2010 yılında yurt dışına 100 
milyon ABD doları tutarında gerçekleştirilmiştir. 
2011 yılında kira sertifikaları ihraçlarına 
yönelik olarak vergi mevzuatında çeşitli 
kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmıştır. Vergisel 
anlamda yapılan değişiklikler ile 2012 yılında 
kamu kesimi (mülga Hazine Müsteşarlığı) 
tarafından uluslararası piyasalarda 1,5 milyar 
ABD doları, yurt içine dönük olarak ise 1,6 
milyar TL tutarında ilk kira sertifikası ihraçları 
gerçekleştirilmiştir. 

2010-2021 döneminde yurt içi ve uluslararası 
piyasalarda gerçekleştirilen kira sertifikası 
ihraçlarının yabancı para cinsine göre 
dağılımları 17,77 milyar ABD doları, 3,96 milyar 
Avro ve 1,96 milyar Malezya Ringgiti (MYR) 

seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılından 
itibaren kamu kesimi tarafından ihraç edilmeye 
başlayan altın cinsi kira sertifikalarının toplam 
hacmi ise 197,93 tona ulaşmıştır (Şekil 52). 

Yabancı para cinsi kira sertifikası ihraçlarının 
%72,2’si, altın cinsi kira sertifikası ihraçlarının 
ise tamamı kamu kesimi tarafından ihraç 
edilmiştir. Bunun en önemli sebebi, 11.08.1989 
tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karar” kapsamında 
yapılan düzenlemeler ile birlikte kamu kesimi 
haricindeki kuruluşların, yurt içinde yabancı 
para ve/veya kıymetli maden cinsinden 
sermaye piyasası aracı, dolayısıyla kira 
sertifikası ihraç edememesidir. Katılım 
bankaları, belirli dönemlerde, döviz likidite 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla uluslararası 
piyasalarda yabancı para cinsinden ihraçlar 
gerçekleştirseler de bahse konu ihraç 
hacimleri kamu kesiminin ihraç etmiş olduğu 
yabancı para cinsi ihraç tutarlarının oldukça 
altında kalmaktadır. Kamu kesimi tarafından 
yabancı para cinsi kira sertifikası ihraçlarının 
yıllık ortalama tutarı 1,71 milyar ABD doları 
seviyelerindeyken, katılım bankaları tarafından 
yabancı para cinsinden ihraç edilen kira 
sertifikalarının yıllık ortalama tutarı ise 537,9 
milyon ABD doları seviyelerindedir. 2010 yılı 
itibarıyla reel sektör şirketleri tarafından 5 
milyon Avro değerinde, kalkınma ve yatırım 
bankaları tarafından ise 118 milyon ABD Doları 
değerinden yabancı para cinsi kira sertifikası 
ihracı gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de uluslararası piyasalara ihraç edilen 
kira sertifikası hacimleri, kamu kesimi hariç, 
sınırlı düzeyde kalsa da TL cinsi kira sertifikası 

29Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğ. (01 Nisan 2010). Resmî Gazete (Sayı: 27539); 
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/04/20100401-15.htm).

30Kira Sertifikaları Tebliği. (07 Haziran 2013). Resmî Gazete (Sayı: 28670); 
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130607-14.htm).
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piyasası, özellikle yapısal ve tamamlayıcı nitelikteki 
mevzuat altyapısının gelişimiyle hızlı bir ivme 
yakalamıştır. 2012-2021 döneminde yurt içinde 
ihraç edilen toplam kira sertifikası hacmi 336,6 
milyar TL seviyesine ulaşmış olup, söz konusu 

ihracın 66,8 milyar TL değerindeki tutarı hâlihazırda 
dolaşımdadır. Böylece, 2021 yılında ihraç edilen kira 
sertifikası tutarı bir önceki yıla göre %18,7 artarak 
115,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır (Şekil 53).

Şekil 52: Döviz ve Altın Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (2010-2021, Milyar ABD Doları, Avro, MYR, Ton)

Kaynak: HMB, MKK, KAP ve katılım bankalarının internet sitesinde duyurduğu bilgilerden derlenmiştir.
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Şekil 53: TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (2012-2021, Milyar TL)  

Kaynak: HMB, MKK ve KAP’tan elde edilen bilgilerden derlenmiştir.
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Şekil 54: Katılım Bankalarınca İhraç Edilen Kira Sertifikaları 
(2013-2021, Milyar TL)

Şekil 55: Reel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira 
Sertifikaları (2013-2021, Milyar TL)

Kaynak: MKK ve KAP’tan elde edilen bilgilerden derlenmiştir.

Kaynak: HMB, MKK ve KAP'tan elde edilen bilgilerden derlenmiştir.   
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Kira sertifikası piyasasının, sermaye piyasasının içindeki payı son yıllarda hızla artış göstermiştir. 2016 yılında 
yapılan düzenlemeler ile özel sektör kira sertifikası ihraçlarının önündeki vergisel engeller önemli ölçüde 
kaldırılmıştır. 2015-2019 döneminde faaliyete başlayan üç kamu sermayeli katılım bankası, kira sertifikası 
piyasasını olumlu yönde etkilemiştir. Katılım bankaları tarafından ihraç edilen kira sertifikası tutarı, ilk defa 
2017 yılında, kamu kesimi ihracının üzerine çıkmış ve aradaki tutar farkı 2021 yılına kadar artarak devam 
etmiştir. 2017 yılında getirilen Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılan 
yatırımcıların %61,3’ü faizsiz fonları tercih etmiş olup katılım esaslı fonların kira sertifikalarına talebi de 
artırmıştır. 2018 yılında yapılan düzenleme ile kira sertifikaları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) “Taahhütlü 
İşlemler Pazarı” altında işlem görmeye başlamıştır. Böylece, Türkiye’de katılım finans esaslı repo ve ters repo 
pazarı oluşturulmuştur. Yapılan düzenlemeler ile birlikte, 2017 yılı itibarıyla katılım bankaları (Şekil 54) ve reel 
sektör şirketleri (Şekil 55) tarafından ihraç edilen kira sertifikası ihraçları önemli ölçüde ivmelenmiş, 2018 
yılında yurt içi piyasada ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası hacmi %160,8 artmıştır. 

Küresel piyasada yer alan dolaşımdaki sukuk hacminin aksine, Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikaları 
stoku yıllık ihraçların altında kalmaktadır. Bu durum, makroekonomik belirsizlikler ve finansal piyasanın 
dalgalı yapısı nedeniyle ihraç edilen kira sertifikalarının büyük çoğunluğunun kısa vadeli olmasından 
kaynaklanmaktadır (Şekil 56). Dolayısıyla, kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin önemli bir kısmının 
para piyasası aracı olarak likidite yönetiminde kullanıldığını söylemek mümkündür.

Şekil 56: TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçlarının Vade Dağılımları (2012-2021, Yüzde)
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Şekil 57: Kuruluş Türlerine Göre TL Cinsi Kira Sertifikası İhraç 
Hacmi (2012-2021, Yüzde)

Şekil 58: Kuruluş Türlerine Göre TL Cinsi Kira Sertifikası İhraç 
Miktarı (2012-2021, Adet)

Kaynak 57-58: HMB, MKK ve KAP’tan elde edilen 
bilgilerden derlenmiştir. 

Kaynak 59-60: HMB, MKK ve KAP’tan elde edilen 
bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2021 döneminde Türkiye’de yurt içi piyasaya yönelik 336,6 milyar TL değerinde 1.266 adet TL cinsi kira 
sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemde kuruluş türlerine göre, katılım bankaları tarafından 
226,4 milyar TL (%67,3) değerinde 950 adet, kamu kesimi tarafından 85,5 milyar TL (%25,4) değerinde 45 
adet, bankacılık dışı finansal kuruluşlar tarafından 12,4 milyar TL (%3,7) değerinde 92 adet, yatırım bankaları 
tarafından 6,6 milyar TL (%1,9) değerinde 119 adet ve reel sektör şirketleri tarafından 5,8 milyar TL (%1,7) 
değerinde 60 adet kira sertifikası ihracı gerçekleşmiştir (Şekil 57 ve Şekil 58).
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Türkiye’de yurt içi piyasaya yönelik gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarında yönetim sözleşmesine ve sahipliğe 
dayalı kira sertifikası yapıları öne çıkmaktadır (Şekil 59 ve Şekil 60). Risk-paylaşımına dayalı kira sertifikalarının 
toplam içindeki payı ise oldukça düşüktür. Katılım bankaları tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında, yönetim 
sözleşmesine dayalı ihraçlar ağırlığını korumaktadır. Kamu kesimi tarafından ise bugüne kadar sadece sahipliğe 
dayalı kira sertifikası ihraçları gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 59: Yapılarına Göre TL Cinsi Kira Sertifikası İhraç 
Hacmi (2012-2021, Yüzde)

Şekil 60: Yapılarına Göre TL Cinsi Kira Sertifikası İhraç 
Miktarı (2012-2021, Adet)
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Kira sertifikalarına ilişkin yapısal ve vergisel 
düzenlemelerle birlikte, bankacılık dışı finansal 
kurumlar ve reel sektör şirketleri de kira sertifikası 
piyasasında aktif rol almaya başlamıştır. Kira 
sertifikası ihraçlarının sektörel dağılımındaki 
çeşitlilik, kira sertifikası sözleşmelerindeki 
çeşitliliği de olumlu yönde etkilemiştir. Kira 
sertifikası piyasasının son yıllarda yakalamış 
olduğu büyüme eğilimine paralel olarak, diğer 
kira sertifikası yapılarının da toplam ihraç tutarının 
içerisindeki payının artması beklenmektedir.

2017 yılında Malezya’da özel sektör tarafından 
gerçekleştirilen ilk yeşil sukuk ihracıyla birlikte 
yeşil sukukun İslami finans alanında kullanımı hızla 
artmaya başlamıştır. Bu anlamda, tematik kira 
sertifikası ihraçlarının Türkiye’de de sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik finansman ihtiyacının 
karşılanmasında ve yeşil finans ekosisteminin 
geliştirilmesinde büyük katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de 2010 yılından beri artarak devam eden 
ihraçlar ile derinleşen kira sertifikası piyasasında, 
Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracı 
2020 yılında enerji sektöründe faaliyet gösteren 
bir şirket tarafından 50 milyon TL tutarında 
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı Eylül ayında ise 
350 milyon ABD doları değerinde sürdürülebilir 
sermaye benzeri kira sertifikası ihracı da 
dünyada ilk kez bir katılım bankası tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ardından, Ekim 2021’de bir 
yatırım bankası tarafından 50 milyon TL değerinde 
ilk sosyal sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. 
Müteakiben, Kasım ayında 52 milyon TL değerinde 
Türkiye’nin ilk yeşil kira sertifikası ihracı ortaklığa 
dayalı olarak yine bir katılım bankası tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının son yeşil kira 
sertifikası ise Aralık ayında 600 milyon TL 
değerinde ve eser sözleşmesine dayalı olarak 
İstanbul Finans Merkezi proje şirketi tarafından 
ihraç edilmiştir (Tablo 6).

Kaynak: İhraççı kuruluşların internet sitelerinde yer alan bilgilerden derlenmiştir.

Sektör Kaynak
Kuruluş

İhraç 
Tutarı

İhraç 
Tarihi

İtfa 
Tarihi

Kira Sertifikası 
Türü

İhraç 
Etiketi

Yenilenebilir
Enerji

Zorlu Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş.  50.000.000 TL 3.06.2020 2.06.2021 Yönetim 

Sözleşmesine Dayalı Sürdürülebilir

Yenilenebilir
Enerji

Zorlu Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş.  45.000.000 TL 22.04.2021 17.09.2021 Yönetim 

Sözleşmesine Dayalı SKA Uyumlu

Katılım
Bankacılığı

Kuveyt Türk Katılım 
Bankası A.Ş. $ 350.000.000 16.09.2021 16.12.2031 Alım-Satım & 

Yönetim Söz. Dayalı Sürdürülebilir

Yatırım
Bankacılığı

Türkiye Kalkınma 
ve Yatırım Bankası 

A.Ş.
 50.000.000 TL 12.10.2021 10.01.2022 Yönetim 

Sözleşmesine Dayalı Sosyal

Katılım
Bankacılığı

Türkiye Emlak 
Katılım Bankası A.Ş.  51.800.000  TL 10.11.2021 16.11.2022 Yönetim 

Sözleşmesine Dayalı Yeşil

İnşaat
TVF İFM 

Gayrimenkul ve 
İnşaat Yönetimi A.Ş.

600.000 TL 24.12.2021 22.12.2023 Eser Sözleşmesine 
Dayalı Yeşil

Tablo 6: Türkiye'de İlk Kez İhracı Gerçekleştirilen Tematik Kira Sertifikaları

Dünyada İslami yatırım fonlarının portföy dağılımına 
benzer biçimde, Türkiye’de de katılım esaslı yatırım 
fonları daha çok pay senetleri, kira sertifikası 
ve altına dayalı katılım finans ürünlerine yatırım 
yapmaktadır. Çeşitli portföy yönetim ve emeklilik 
şirketlerinin kendi bünyelerinde oluşturdukları 
katılım esaslı yatırım fonları bulunmaktadır. 

Katılım esaslı emeklilik fonları istikrarlı bir şekilde 
büyümesini sürdürürken, 2020 yılından itibaren 

katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarında da 
sayısal bazda artışa paralel olarak varlık büyümesi 
gerçekleşmiştir. Bu minvalde, 2021 yılı sonu 
itibarıyla, katılım esaslı yatırım fonları %142,9 
oranında büyüyerek 82 milyar TL büyüklüğe 
ulaşmıştır (Şekil 61). Bu çerçevede, 108 emeklilik 
fonu, 73 menkul kıymet yatırım fonu ve 5 borsa 
yatırım fonu olmak üzere katılım esaslı toplam 
186 fon, katılım finans esaslarına göre faaliyet 
göstermektedir (Şekil 62).
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2017 yılında hayata geçirilen Otomatik Katılım Sisteminde 
katılımcıların %61,3'ü faizsiz fonları tercih etmiş, dolayısıyla 
sayısal ve hacimsel bazda artan katılım esaslı fonlar, 
katılım esaslı sermaye piyasası ürünlerine olan talebi de 
artırmıştır. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulunun 
29.07.2021 tarih ve 38/1155 sayılı toplantısında aldığı karar 
ile Fon Rehberinde değişiklik yapılmış ve kira sertifikaları 
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonunun %80'lik kısmına dâhil 
edilerek kira sertifikalarının pazar payı genişletilmiştir. 

Pay senedi piyasası içinde, katılım esaslı pay senetleri 
katılım endeksleri yoluyla belirlenmektedir. Türkiye'de 
katılım endeksleri 2008 yılından beri kullanılmakta olup, 
mevcut durumda beş adet katılım endeksi bulunmaktadır. 
Katılım endeksleri 12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Borsa 
İstanbul bünyesinde BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST 
Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik 
Katılım olarak beş farklı türde hesaplanmaya başlamıştır.31 
Öte yandan, Dow Jones Islamic Market Turkey Endeksi de 
2004 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören katılım 
esaslı bazı şirket paylarını listelemektedir.32  

Katılım endekslerinin çalışma prensibi, yurt dışı 
uygulamalara benzer biçimde, ikili filtrelemeye 
dayanmaktadır: 
• Şirketlerin içerisinde yer aldığı sektörün uygunluğunu 

inceleyen niteliksel/kalitatif filtre,

• Finansal oran analizine dayalı niceliksel/kantitatif filtre.

Bu filtrelerin ilkinde, yurt dışındaki uygulamalardan farklı 
olarak -millî savunma sanayiinin geliştirilmesi maksadıyla- 
savunma sanayii de endekse dâhil edilmektedir. İkinci 
filtrelemede kullanılan oranlar ise aşağıda sıralanmaktadır:
• Toplam faizli krediler/Toplam Varlıklar veya Piyasa 

Değeri  <%33.
• Faiz getirili nakit ve menkul kıymetler/Toplam Varlıklar 

veya Piyasa Değeri <%33.
• Kalitatif filtrelemede yukarıdaki iki faaliyetten sağlanan 

gelir/Toplam gelir <%5.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2020 ve 2021 yıllarında 
katılım esaslı pay senedi piyasaları COVID-19 pandemi 
sürecinin etkisi ve dalgalı piyasa yapısına rağmen genel 
olarak güçlü bir performans sergilemektedir. Bu çerçevede, 
2019 yılından bu yana konvansiyonel endeks göstergelerine 
göre daha olumlu bir performans gösteren katılım 
endeksleri, özellikle 2020 yılından itibaren konvansiyonel 
endekslerden pozitif olarak ayrışmıştır (Şekil 63 ve Şekil 
64). Bunun temel nedeni de yine küresel endekslere paralel 
olarak katılım endekslerinde yer alan sektörlerin, fıkhî 
filtrelemenin bir sonucu olarak, finansal borç kaldıraç oranı 
yüksek şirketler ve yüksek oynaklığa sahip bankacılık gibi 
sektörleri içermemesidir. 

31Borsa İstanbul. (12 Kasım 2021). Katılım Endeksleri; (https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/6842/bist-katilim-endeksleri).

32S&P Global Dow Jones Indices (30 Haziran 2022). Dow Jones Islamic Market Turkey Index; 
(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-islamic-market-turkey-index/#overview).

Şekil 61: Katılım Esaslı Yatırım Fonu Büyüklükleri (2018-2021, 
Milyar TL)

Şekil 62: Katılım Esaslı Yatırım Fonu Sayıları (2018-2021, Adet)

Kaynak: TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu. (31 Aralık 2021). Fon 
Karşılaştırma; (https://www.tefas.gov.tr/FonKarsilastirma.aspx).

Kaynak: TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu. (31 Aralık 2021). Fon 
Karşılaştırma; (https://www.tefas.gov.tr/FonKarsilastirma.aspx).
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Şekil 63: Katılım ve BİST 100 Endeksleri

Kaynak: Borsa İstanbul.

Şekil 64: Seçilmiş Uluslararası Endeksler

Kaynak: S&P Global Dow Jones Indices (30 Haziran 2021); 
(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-islamic-market-turkey-index/#overview).
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Türkiye’de girişim sermayesi mevzuatına ilişkin 
süreçler büyük ölçüde 2000’li yılların başından 
itibaren başlamıştır. Özellikle 2005 yılı sonrasındaki 
dönemde girişim sermaye fonlarına ilişkin yurt 
dışından da önemli ölçüde sermaye girişleri 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde, girişim sermayesi 
yatırım fonlarındaki artış 2008 küresel finans krizinin 
etkisiyle yavaşlasa da 2010 yılı sonrasında artarak 
devam etmiştir.33 Bu çerçevede, 09.10.2013 tarih ve 
28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliği (III-48.3)”nde girişim sermayesi yatırım 
ortaklıklarının çerçevesi çizilmiştir. Müteakiben, 
02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)” ile girişim sermayesi 
yatırım fonlarına ilişkin düzenleme getirilerek 
çerçeve belirlenmiştir.

2010 yılında 19,1 milyon ABD doları seviyesindeki 
girişim sermayesi yatırımları 2019 yılına gelindiğinde 
4,3 kat artarak 101,8 milyon ABD doları seviyelerine 
ulaşırken; söz konusu yıllarda girişim sayısı 11’den 
92’ye ulaşmıştır (Şekil 65).

Türkiye’de katılım esaslı girişim sermayesi modeli 
son yıllarda kurulan, özellikle katılım bankalarının 
sermayedar olduğu, girişim sermayesi yatırım 
fonları ile gelişim göstermektedir. 2021 yılı hesap 
dönemi sonu itibarıyla katılım bankalarının sermaye 
sağladığı 6 farklı girişim sermayesi yatırım fonu 
394,2 milyon TL büyüklüğe ulaşmıştır (Tablo 7).

Şekil 65: Türkiye’de Yıllara Göre Girişim Sermayesi Dağılımı (Girişim Sayısı)

Kaynak: Yağcı, S. (29 Ocak 2020). Startup’lara 101 milyon $ Yatırım. Dünya; 
(https://www.dunya.com/ekonomi/startuplara-101-milyon-yatirim-haberi-461404).

33Aktaş, M. ve İlgün, Y. (2019). Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Academic 
Review of Economics and Administrative Sciences, 12(3): 384-398; (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790296)
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Kaynak: İlgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde yer alan 2021 yılsonu bağımsız denetim raporlarından 
derlenmiştir.

Fon Kurucu Sermayedar
Fon 

Büyüklüğü
(milyon TL)

Bilişim Vadisi GSYF Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

294,9

Fintech GSYF Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 20,6

Kalkınma Katılım 
GSYF

Kalkınma Girişim Sermayesi 
Portföy Yönetimi A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
A.Ş. 12,7

Lonca GSYF KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Yönetimi A.Ş. 5,6

Start-Up GSYF Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 27,7

Teknogirişim GSYF KT Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

32,7
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

TOPLAM 394,2

Tablo 7: Katılım Esaslı Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (31.12.2021) 

Türkiye’de kitle fonlaması, 2017 yılında 
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda 
yapılan değişikliğe kadar sadece ödül ve 
bağış bazlı olarak uygulanmış olup, 2017 yılı 
sorasında paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin 
düzenlemelerin de önü açılmıştır. 2019 yılında 
ise SPK tarafından “Paya Dayalı Kitle Fonlaması 
Tebliği (III-35/A.1)” yayımlanarak paya dayalı 
kitle fonlaması uygulamaları yasal bir zemine 
oturtulmuştur. Müteakiben, 2021 yılında “Kitle 
Fonlaması Tebliği (III-35/A.2)” ile girişimlerin 
dijital platform üzerinden ortaklığa dayalı olarak 
finanse edilmesinin yanı sıra borçlanmaya dayalı 
olarak da finanse edilmesinin önü açılmıştır.

2019 yılında yayımlanan söz konusu tebliğde 
kitle fonlaması; “bir projenin veya girişim 
şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak 
amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar 
dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin 
hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlaması 
platformları aracılığıyla halktan para 

toplanması” olarak tanımlanmıştır. Yine söz 
konusu tebliğin “Platforma İlişkin Esaslar” 
başlıklı 5/4 maddesinde yer alan ifadeye 
göre geniş yetkili aracı kurumlar ile katılım 
bankalarına bazı yükümlülüklerden istisna 
getirilmiş olup, söz konusu istisna kaidesi 
hakkı, 2021 yılında yayımlanan tebliğde de 
“Platformlara İlişkin Esaslar” başlığı altında 
5/6 maddesinde saklı tutulmuştur. Diğer bir 
ifadeyle, kitle fonlaması platformu kurmak 
isteyen katılım bankaları ve geniş yetkili aracı 
kurumlara kolaylık tanınmıştır.
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2019 yılında yayımlanan söz konusu tebliğ ile çok 
sayıda kitle fonlaması platformu SPK’ya lisans 
başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu başvurular 
arasında 30.06.2022 tarihi itibarıyla 7 şirket SPK 
tarafından listeye alınmıştır.34 30.06.2022 tarihi 
itibarıyla, lisans alan platformlar üzerinden paya 
dayalı olarak 36 farklı kampanya yapılmış olup 
27.758 katılımcı kampanyalara katılım sağlamıştır. 
Kampanyaya katılım sağlayan yatırımcılar, 
kampanyalarda hedeflenen 52,9 milyon TL 
değerindeki fon tutarına karşılık, 65,1 milyon TL 
(%123) fon sağlamıştır (Tablo 8).

Türkiye’de kitle fonlaması platformları üzerinden 
yürütülen projelerin katılım finans prensipleri 
açısından denetim mekanizması bulunmadığından 
dolayı, şu ana kadar gerçekleşen veya 
gerçekleşmekte olan kampanya projelerinin 
finansman modeli ortaklığa dayansa da taraf 
sözleşmeleri ve kampanya şirketleri açısından 
katılım finans esaslarına uyumuna ilişkin net 
bilgi bulunmamaktadır. Bu açıdan, katılım 
finans derecelendirme mekanizmasının kitle 
fonlaması platformlarının katılım finans esaslarına 
uyumunun ölçülmesi açısından da önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.

34Sermaye Piyasası Kurulu. (30 Haziran 2022). Listeye Alınan Platformlar; (https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/12/6/2).

Kaynak: Kitle fonlama platformlarından elde edilen verilerden derlenmiştir. 

Kampanya Sayısı 36

Yatırımcı Sayısı 27.758

Toplanması Hedeflenen Tutar 52.918.000 TL

Toplanan Tutar 65.058.958 TL

Gerçekleşme Yüzdesi 122,96%

Başarılı Kampanya Sayısı 31

Başarısız Kampanya Sayısı 5

Tablo 8: Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlaması Kampanyaları (30.06.2022)



2.4 GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR-TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ)
2.4.1 GÜÇLÜ YÖNLER 
• Sermaye piyasası mevzuatında katılım sermaye piyasası ürünlerine ilişkin yasal altyapının 

tanımlanmış olmasının, katılım sermaye piyasasının gerek niceliksel gerekse niteliksel açıdan 
gelişimine ve geliştirilebilecek yeni ürünlerin oluşturulmasına imkân sağlaması,

• Katılım sermaye piyasası alanında tamamlayıcı nitelikte yapılan düzenleme ve teşviklerin piyasada 
karşılık bulması,

• Türkiye sermaye piyasasında güçlü altyapıya sahip düzenleyici, denetleyici ve operasyonel tarafta 
hizmet veren kuruluşların katılım sermaye piyasası tarafında da hizmet sunuyor olmaları,

• Katılım bankalarının, faiz oranlarındaki değişimlere karşı alternatif bir ürün sunarak piyasa 
dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hâle gelmesi ve likidite yönetimi imkânlarının genişlemesi,

• Kira sertifikalarının, kamu kesimi, katılım bankaları, yatırım bankaları ve bankacılık dışı özel sektör 
tarafından 10 yılı aşkın süredir artan hacim ve miktarlarda ihraç edilip yatırımcı tarafında talep 
görmesiyle birlikte Türkiye sermaye piyasasında yer edinmiş olması, 

• Kira sertifikalarının hem katılım esaslı yatırım fonları hem de konvansiyonel yatırım fonları 
portföylerine dâhil edilebilmeleri neticesinde geniş bir pazara sahip olması,

• Kira sertifikalarının, dayalı olduğu katılım finans ürünü sözleşmesine göre, sabit ve değişken 
getirili şekilde farklı formlarda yapılandırılarak yatırımcı tabanına esneklik sağlaması,

• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı para birimleri ve kıymetli madenlere dayalı olarak 
gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçları yoluyla ürün çeşitliliğinin artması ve geniş bir yatırımcı 
kitlesine hitap etmesi,

• Varlığa dayalı olarak yapılandırılan katılım sermaye piyasası ürünlerinin, itfa edilememesi 
(temerrüde düşmesi) durumunda yatırımcılarına söz konusu varlığa direkt rücu etme hakkı 
sunması,

• Fıkhî filtrelemenin bir sonucu olarak kaldıraçlı ve türev ürünleri kullanmayan ve/veya esas faaliyet 
alanlarının dışında kısıtlı olarak kullanan şirketlerin yer aldığı katılım endeksinin ve söz konusu 
endekste yer alan şirketlerin finansal şoklara daha dayanıklı bir performans sergilemesi,

• Başta kira sertifikaları olmak üzere varlığa ve risk-paylaşımına dayalı olarak yapılandırılan 
katılım sermaye piyasası ürünlerinin proje finansmanı model yapılarına uygun olması ve altyapı 
projelerinin finansmanında bankacılığa dayalı kredi ürünlerine göre önemli avantajlara sahip 
olması.

71

 G
EN

EL
 G

Ö
RÜ

N
Ü

M
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



2.4.2 ZAYIF YÖNLER 
• Katılım sermaye piyasasında altın ve gayrimenkul gibi yatırım araçlarını ikame edebilecek düşük riskli ve 

yüksek likidite imkânı sunan finansal ürün çeşitliliğinin sağlanamaması,
• Katılım sermaye piyasası ürünlerinin genel olarak kısa ve orta vadeli olması, mevcut piyasada uzun vadeli 

yeni finansal ürünlere yatırımcı iştahının düşük olması,
• Katılım esaslı pay senetleri piyasası dışında likit ve derin ikincil katılım sermaye piyasası ürünlerinin 

olmaması,
• Borsa İstanbul’da katılım finansa ilişkin ayrı bir pazarın bulunmaması,
• Başta kira sertifikaları olmak üzere katılım sermaye piyasaları ürünlerinin fıkhî uygunluğunu ölçmeye 

dönük kapsayıcı bir derecelendirme mekanizmasının olmaması,
• Akademi ve sektörde sermaye piyasaları yanında fıkhî konulara hâkim insan kaynağının yetersiz olması,
• Başta kira sertifikaları olmak üzere katılım sermaye piyasalarında ürün ve hizmetler arasında 

standartlaşmanın sağlanamamış olması, 
• Kira sertifikası ihraçlarının büyük oranda borca dayalı tahvillere benzeyen yönetim sözleşmesine dayalı 

kira sertifikası olarak gerçekleştirilmesi; risk-paylaşımına dayalı kira sertifikalarının payının çok küçük 
olması,

• Değişken getirili kira sertifikası ihraçlarında referans endeksinin sınırlı olması,
• Kira sertifikası ihracında kullanılan dayanak varlıklara ilişkin ayrıntılı gözetim mekanizmalarına ihtiyaç 

duyulması,
• Kira sertifikası ihraçları aşamasında başta dokümantasyon süreci olmak üzere operasyonel ve zaman 

maliyetinin yüksek olması,
• SPK bünyesinde katılım sermaye piyasalarından sorumlu daire başkanlığı düzeyinde bir birimin 

bulunmaması,
• Katılım sermaye piyasası ürünlerinin dağıtım ağının konvansiyonel ürünlere göre çok daha kısıtlı olması,
• Katılım sermaye piyasası ürünlerinin katılım finans esaslarına uyumluluğu konusunda olumsuz algı ve 

düşük farkındalığın bulunması.

2.4.3 FIRSATLAR
• Dünyada yüksek borçluluk ve faize dayalı finansal yapıya alternatif arayışlarına karşın katılım sermaye 

piyasası ürünlerinin farklı yapılarda varlığa ve risk-paylaşımına dayalı finansal ürünler sunması,
• Küresel İslami sermaye piyasaların hızla büyümesinin katılım sermaye piyasasına yönelik talebi de 

arttırma potansiyelini taşıması,
• Yurt dışında getiri oranlarının düşük seyretmesi sebebiyle getiri oranı daha yüksek katılım sermaye 

piyasası ürünlerine yönelik güçlü yurt dışı talep potansiyelinin olması,
• Son dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin artması ve bu alanda 

farkındalığın artmaya başlaması,
• Pay senetleri dışındaki sermaye piyasası ürünlerine görece zayıf talebin alternatif sermaye piyasası 

ürünlerine yönelik ihtiyacı ortaya çıkarması,
• Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir, sosyal sorumlu ve etik finansa yönelik hızla artan talep ve katılım 

sermaye piyasası ürünlerinin bu alanlardaki talebi karşılayabilme potansiyelini barındırması,
• Katılım finans alanında akademik çalışmalarla birlikte eğitim ve sertifika programlarının artması, katılım 

sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğinde artış potansiyelinin oluşturması,
• Risk-paylaşımına dayalı katılım sermaye piyasası ürünlerinin mevcut konjonktürde krediye erişimde 

zorluk yaşayan firmalar için alternatif bir finansman yöntemi sunması,
• Girişim sermayesi yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklıkları vb. 

diğer alternatif yatırım fonları ve/ve yatırım ortaklıklarının katılım finans prensiplerine uyumlu olması ve 
ilgili sektörün gelişimi için büyük potansiyel taşıması,

• Kamu altyapı projeleri ile proje finansmanı kapsamında yüksek yatırım ihtiyacı ve dünya konjonktüründe 
bu projelerin krediye dayalı olarak yapılmasına ilişkin kısıtların olması,

• Finansal teknolojilerdeki gelişmelerin katılım sermaye piyasasına ilişkin operasyonel ve zaman 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilme potansiyeli.



2.4.4 TEHDİTLER
• Katılım sermaye piyasası ürünlerine ilişkin yeterli tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin 

gerçekleştirilememesi sonucu bu piyasanın potansiyelinin çok altında gelişmesi,
• Katılım bankaları dışında, dışarıdan hizmet veren kurum ve/veya kuruluş danışma komitelerinin 

fıkhî standartlarının yeterince gelişmemiş olması,
• Kira sertifikası ihraçlarında muhtemel bir temerrüt durumunda katılım sermaye piyasası 

nezdinde itibar riski oluşturması,
• Katılım sermaye piyasalarında yeterli ürün çeşitliliği oluşturulamadığından, katılım sermaye 

piyasalarını en fazla kullanma potansiyeli olan müşteri kitlesinin yatırımlarını altın ve 
gayrimenkul gibi alanlara yönlendirerek finansal sistemin dışına çıkması.
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Genel Görünüm bölümü altında yer alan katılım sigortacılığı sektörü, 
• Katılım sigortası şirketleri,
• Katılım reasürans şirketleri, 
• Katılım esaslı gönüllü bireysel emeklilik sistemi (BES),
• Katılım esaslı otomatik katılım sistemini (OKS) kapsamaktadır.

3.1  KÜRESEL GÖRÜNÜM
Dünyada “İslami sigortacılık” veya “tekafül” olarak isimlendirilen sektör, ülkemizde “katılım 
sigortacılığı” olarak tanımlanmaktadır. İlk defa 1979 yılında Sudan’da uygulanmaya başlanan tekafül 
sistemi, katılımcılar arasında yardımlaşma esasına dayalı olarak faaliyet göstermesi ve toplanan 
katkı paylarının faizsiz fonlarda tutulması gibi konularda konvansiyonel sigortacılık sisteminden 
ayrışmaktadır. Ülkeler arasında tam teşekküllü İslami sigortacılık yapısından pencere usulü İslami 
sigortacılık faaliyeti gösteren modellere kadar farklı uygulamalar bulunmaktadır. Öte yandan, 
küresel düzeyde, pencere sistemine dayalı tekafül sisteminden tam teşekküllü tekafül sistemine 
doğru genel bir eğilim gözlenmektedir.

Şekil 66: Seçilmiş Ülkelere Göre İslami Sigortacılık Katkı Payı Üretimi ve Payı (2020, Milyar ABD Doları, Yüzde)

Kaynak: IFSB. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report; (https://www.ifsb.org/sec03.php).
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2020 yılında küresel İslami sigortacılığın doğrudan 
katkı payı üretimi bir önceki yıla göre %4,8 oranında 
artarak 24,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Suudi 
Arabistan, İran, Sudan, Brunei, Malezya, BAE 
ve Endonezya toplam katkı paylarının %95'ni 
üretmektedir. Suudi Arabistan, İran ve Sudan'da 
sigortacılık sisteminin tamamı İslami sigortacılıktan 
oluşmaktadır.

Suudi Arabistan İslami sigortacılık sektöründe 10,3 
milyar ABD doları ile ilk sırada yer alırken, İran 5 
milyar ABD doları ile ikinci sırada yer almaktadır. 
Türkiye'nin  katkı payı üretiminde küresel piyasadaki 
payı %2,4 seviyesindedir.

Tekafül operatörlerinin bir önceki yıla kıyasla 2020 
yılında net gelirlerindeki artışları, net zararlarındaki 
azalışları veya zarardan kazanca dönüşlerini 
gösteren “pozitif performans göstergesinde” %75’lik 
bir başarı yakaladıkları görülmektedir.35

İslami sigortacılık, özellikle Asya-Pasifik ve Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri gibi Müslüman 
nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir büyüme 
oranına sahiptir. 2011 yılında 15,2 milyar ABD doları 
seviyesindeki İslami sigortacılık prim üretimi yıllık 
ortalama %8,5 büyüme oranıyla 2018 yılında 27 
milyar ABD doları seviyesine yükselmiş olup bu 
hacmin 2027 yılında 49 milyar ABD doları seviyesine 
çıkacağı tahmin edilmektedir.36 Önümüzdeki 
dönemde, İslami sigortacılık sektör büyüklüğünün 
Müslüman nüfusun artış hızı ve gelir artışına bağlı 

olarak hızlanarak artacağı öngörülmektedir.
Öte yandan, İslami sigortacılığa yönelik farkındalığın 
hâlâ düşük seviyelerde olması, İslami sigortacılık 
sektörünün büyümesine ilişkin en önemli engeli 
teşkil etmektedir. Bununla birlikte, İslami sigortacılık 
alanında küresel standartların oluşmaması, denetim 
mekanizmalarının eksikliği, bu alana yönelik fıkhî 
tartışmalar ve fonların uygun getirili yatırımlara 
yöneltilmesi noktasında ürün çeşitliliği eksikliği, 
sektörün potansiyel büyüme hızına ulaşmasında 
diğer önemli engelleri teşkil etmektedir. İslami 
sigortacılık sisteminin gelişmesine yönelik bir 
diğer önemli konu da ihtiyacı karşılayacak seviyede 
yeterli kapasiteye sahip re-tekafül şirketlerinin 
bulunmamasıdır. 

IFSB verilerine göre 2020 yılında İslami sigortacılık 
küresel İslami finans sektörünün en küçük segmenti 
olmaya devam etmektedir. Bununla beraber İslami 
sigortacılığın katkı payları ve iç pazar payları son bir 
kaç yıldır büyümektedir.  

Son dönemlerde kullanımı hızla artmaya başlayan 
insurtech uygulamaları, özellikle müşteriye kolay 
ulaşım ve maliyetlerin düşürülmesi noktalarında, 
küresel İslami sigortacılık sektörü açısından 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, yeni 
gelişmeye başlayan eşlerarası (peer to peer: P2P) 
sigortacılık modellerinin de İslami sigortacılık 
sisteminin gelişimine önemli katkılarının olacağı 
değerlendirilmektedir.

35Refinitiv. (2021). Islamic Finance Development Report; 
(https://www.refinitiv.com/en/resources/special-report/islamic-finance-development-report).

36Islamic Financial Services Board. (2020). Islamic Financial Services Industry Stability Report; (https://www.ifsb.org/sec03.php).Imarc.
(30 Haziran 2022), Takaful Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027; (https://www.
imarcgroup.com/takaful-market).

3.2 YASAL VE KURUMSAL ALTYAPI
Türkiye’de katılım sigortacılığı şirketleri 2010 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de 
katılım sigortacılığı alanında, altısı pencere usulü olmak üzere, 12 şirket faaliyet göstermektedir. 2020 yılında 
yayımlanan Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte, 
31.12.2021 tarihinden sonra pencere usulü ile faaliyette bulunan şirketlerin faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştır.

Katılım sigortacılığına ilişkin ilk mevzuat düzenlemesi 20 Eylül 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Katılım 
Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 2017/22 Sayılı "Katılım Sigortacılığının Uygulanmasına 
İlişkin Genelge" ile olmuştur. Yönetmelikte, katılım sigortacılığı, katılım reasüransı, katılımcı yatırım fonu, mudârebe 
yönetim modeli, vekâlet yönetim modeli ve vekâlet/mudârebe karması (hibrit) model tanımlarına yer verilmiştir. 



Yeni mevzuatta katılım sigortacılığına dair yer 
alan önemli konu ve düzenlemeler aşağıda 
sıralanmaktadır: 
• Yeni düzenleme ile Türkiye’ye özgü yeni bir 

katılım sigortacılığı modeli oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

• Söz konusu model ile katılım sigortacılığı 
faaliyetleri, danışma komitesi kurulması, dinen 
meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına 
alınmaması ve finansal varlıkların katılım 
esasları çerçevesinde yönetilmesi olarak üç 
ana dayanak üzerine konumlandırılmıştır.

• Yeni modelde sermayedar fonlarının 
ayrıştırılması, sözleşmenin hibe esaslı olması, 
iade, bakiye ve borç gibi uygulamalar zorunlu 
tutulmamaktadır.

• Operasyonel yükü az ve kendi iç denetim 
mekanizması bulunan bir model 
benimsenmiştir.  

• 20 Eylül 2017 tarihli yönetmelik ile pencere 
usulüne verilen geçici üç yıllık faaliyet süresi 
19 Aralık 2020 tarihli yönetmelik ile bir yıl daha 
uzatılmıştır.

• Danışma komitesinin yapısı ve raporlama 
süreçleri geliştirilmiş, katılım esaslarının 
uyumunu ve gözetimini takip amacıyla 
katılım birimi iç denetim raporu fonksiyonu 
getirilmiştir. 

• Bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağı 
sayısını artırmak amacıyla ilgili tüm şirket 
personeli ile aracıların tamamı için eğitim-sınav 
ve sertifikasyon mekanizması öngörülmüştür. 

• Katılım sigorta şirketleriyle irtibatlı veya 
münhasır hizmet veren TARSİM, DASK, 
Güvence Hesabı ve TMTB havuzları da 
kapsama alınarak katılım finans sisteminin 
büyütülmesi amaçlanmıştır.

• Önceki yönetmelikten farklı olarak koasürans 
ve retrosesyona da yer verilmiş olup bu 
faaliyetlerin katılım esaslı şirketler ile 
gerçekleştirilmesi esas tutulmuştur. Bununla 
birlikte gerekli işbirliği, ürün ve hizmetlerin 
bulunamaması durumunda, danışma 
komitesinden onay alınması şartıyla ve belirli 
süre ve alanlar ile sınırlı olarak diğer şirketlerle 

bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesine imkân 
tanınmıştır.

• 01.04.2021 tarihinde yayımlanan "Katılım 
Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel 
Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge" ile 
birlikte Yönetmelikte bildirilen Danışma 
Komitesi ve Katılım Uyum Birimi çalışmaları, 
kuruluş ve yapılanması, şirket iç denetim 
raporu uygulamaları, şirketlerin kuruluş ve 
portföy devirlerine ilişkin usul ve esaslar, 
aracılar ile şirket personellerine ilişkin eğitim 
ve sınavların şekli ve nitelikleri detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır. 

Yeni mevzuatta katılım esaslı bireysel emeklilik 
faaliyetlerine yönelik de önemli düzenlemeler 
yer almış olup bu düzenlemeler aşağıda 
sıralanmaktadır:

• Katılım esaslı faaliyette bulunmak isteyen 
emeklilik şirketlerinin, unvanında katılım 
ibaresi bulunan emeklilik planı kurması 
hükmolunmuştur. Katılım emeklilik planına 
sadece katılım emeklilik fonlarının dâhil 
edilebileceği belirtilmiştir. 

• Katılım esaslı hayat sigortacılığı faaliyetinde 
bulunmayan ve emeklilik fonlarının tamamı 
katılım emeklilik fonlarından oluşmayan 
şirketlerin dışarıdan hizmet alımı ile danışma 
komitesi fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi 
imkânı tanınmıştır. Şirketlerin fonlarının ve 
portföy varlık dağılımlarının katılım esaslarına 
uygunluğunun incelenmesi gerekli tutulmuştur.  

• Emeklilik şirketlerinin Emeklilik Gözetim 
Merkezi vasıtasıyla, diğer şirket ve kuruluşların 
ise doğrudan ilgili verilerini SEDDK’ya ve 
TSB’ye aylık dönemler itibarıyla göndereceği 
ve bu verilerin de TSB internet sayfasında 
periyodik olarak yayımlanacağı belirtilmiştir.

• Ayrıca bu Yönetmelik hükümlerine uyum 
sağlanması amacıyla SEDDK tarafından 
katılım denetim rehberi yayımlanacağı ve bu 
rehber çerçevesinde uyum denetimi yapılacağı 
hükmüne yer verilmektedir.

Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik faaliyetlerini birlikte düzenleyen 19 Aralık 2020 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine 
İlişkin Yönetmelik" ve 1 Nisan 2021 tarihli “Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine 
İlişkin Genelge” ile katılım sigortacılığına ilişkin birtakım yenilikler getirilmiş ve 2017 tarihli Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır.
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SEDDK tarafından katılım esaslı faaliyet gösteren 
sigorta, reasürans, bireysel emeklilik şirketleri 
ile kuruluşların katılım mevzuatından kaynaklı 
yükümlülüklerinin etkin ve zamanında takip 
edilmesi kapsamında "Katılım Uygulama Rehberi" 
hazırlanmıştır. 

21.04.2022 tarihinde SEDDK tarafından Teysir 
Modeline ve Katılım Esaslı Diğer Faaliyetlere 
İlişkin Sektör Duyurusu (2022/4) yayımlanmıştır. 
“Katılım Esaslı Sigortacılık Faaliyetleri Çerçevesinde 
Türkiye Modelinin Tanımlanmasına İlişkin Sektör 
Duyurusu (2021/6)” ile genel çerçevesi çizilen 
“Türkiye modeli” tanımlaması “Teysîr modeli” 
olarak değiştirilmiş ve söz konusu sektör duyurusu 
yürürlükten kaldırılmıştır. Teysîr modeli  danışma 
komitesi nezaretinde dinen meşru olan konu ve 
risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların 
katılım esasları çerçevesinde yönetildiği sigortacılık 

şeklinde tanımlanmıştır.  Bu duyuru ile  halihazır 
anonim şirket statüsü ile faaliyet gösteren sigorta 
veya reasürans şirketlerinin, Tekafül modelini 
uygulamaması ve bu modeli uygulamakta olduğu 
izlenimi uyandıracak ifade ve tanımlamaları 
kullanmaması gerektiği bildirilmiştir. 

Katılım Sigortacılığı Sektöründe ihtiyaç duyulan 
reasürans kapasitelerinin sağlanması amacıyla 
Türk Reasürans AŞ çatısı altında Türk Katılım 
Reasürans AŞ kurularak Şubat 2022'de faaliyetlerine 
başlamıştır.  Türk Katılım Reasürans AŞ ülkemizde 
Katılım Reasüransı alanında faaliyet gösterecek 
ilk reasürans şirketi olmuştur. Şirketin başta hayat 
dışı olmak üzere hayat branşlarında hizmet vermesi 
ve şirketin sadece  yurt içinde değil uluslararası 
piyasalarda da önemli bir portföye sahip olması 
beklenilmektedir. 

3.3 TÜRKİYE’DE GENEL GÖRÜNÜM
Katılım sigortacılığının yıllık büyüme performansı 2015 yılından bu yana sigorta sektörünün genel büyüme 
oranının üzerinde gerçekleşmiş olup yıllık ortalama büyüme hızı %50 seviyesindedir. Bu çerçevede, 2016 
ve 2019 yıllarında katılım sigortacılığı, küresel İslami sigortacılık sektörü pazarında en hızlı büyüyen 
sektör olmuştur. 2021 yılında katılım sigortacılığının sigortacılık sektörü içindeki payı %5,2 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, katılım sigorta şirketleri tarafından toplanan katkı paylarının tutarı da 5,5 
milyar TL seviyesine yükselmiştir (Şekil 67).

Şekil 67: Türkiye’de Katılım Sigortacılığı Toplam Prim Üretimleri ve Sektör Pazar Payı (Milyar TL, Yüzde)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi Katılım Sigortacılığı Sektör Pazar Payı
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Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği, Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektör Raporu (2021),
(https://www.tsb.org.tr/tr/yayinlar).



2021 yılında toplam 12 şirketin faaliyet 
gösterdiği katılım sigortacılığı alanında üç şirket 
pazar payının tamamına yakınına sahiptir. Bu 
üç şirketin katılım sigortacılığı alanındaki pazar 
payı 2018 yılında %95,3 seviyesinden 2021 
yılında %92 seviyesine gerilemiştir. Dolayısıyla 
sektördeki diğer küçük oyuncuların da pazar 
payında gözle görülür bir artış gözlenmektedir. 
Ancak, hâlâ sektör rekabetçi bir yapıya 
kavuşamamıştır. 

Katılım sigortacılığı branş bazında prim 
üretiminde, kara araçları sorumluluk, genel 
zararlar, kara araçları ile yangın ve doğal afetler 
branşları ön plana çıkmaktadır. Kara araçları 
sorumluluk branşının toplam üretimdeki payı 
2018 yılında %61,6 seviyesinden 2021 yılında 
%40,6 seviyesine gerilemiştir. Genel zararlar 
branşının toplam üretimdeki payının 2018 
yılında %5,1 seviyesinden 2021 yılında %23,2 
seviyesine yükselmesi dikkat çekicidir. Kara 
araçları ile yangın ve doğal afetler branşlarının 
artış hızı görece istikrarlı bir seyir izlemektedir.

Katılım sigortacılığı prim üretim kanallarında 
acenteler 2020 yılında %58'lik paya sahipken 
2021 yılında payları %54,3 olarak gerçekleşmiş 
olup ilk sıradaki yerlerini korumuşlardır. Katılım 
bankaları ise 2020 yılında %16,2 seviyesinde 
paya sahipken 2021 yılında %15,5 seviyesinde 
pay alarak ikinci en büyük katkı payı üretim 
kanalı olmuşlardır.37

Bireysel emeklilik sistemine (BES) yönelik hızla 
artan talep de katılım sigortacılığı sektörünün, 
sektör ortalamasının üzerinde büyümesinde 
önemli bir faktör olmuştur. Bireysel emeklilik 
sisteminde yer alan katılım esaslı emeklilik 
yatırım fonları, emeklilik şirketlerindeki danışma 
kurullarının onayladığı katılım endeksine 
uygun hisse senetleri, faizsiz menkul kıymet 

yatırım fonları, altın ve kıymetli madenler, 
katılım bankalarında açılacak katılma hesapları, 
Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen kira 
sertifikaları gibi finansal ürünlere yatırım 
yapmaktadır. 

2021 yılında bireysel emeklilik sisteminde 
toplam fon büyüklüğü 239,4 milyar TL olarak 
gerçekleşmiş olup bu tutarın 56,4 milyar TL’si 
katılım esaslı fonlarda değerlendirilmektedir. 
Gönüllü BES’te toplanan 201 milyar TL’nin 44 
milyar TL’si, OKS’de toplanan 15,4 milyar TL’nin 
9,5 milyar TL’si ve devlet katkısı grubundaki 
23 milyar TL’nin ise 2,9 milyar TL’si katılım 
esaslı fonlardan oluşmaktadır. Böylece, BES 
ve OKS’deki toplam fonların içerisinde katılım 
fonlarının payı %23,6 seviyesine ulaşmıştır. 
Sadece OKS fonları göz önüne alındığında ise 
katılım esaslı fonların payı %61,3 seviyesindedir 
(Tablo 9).

2021 yılında özel emeklilik faizsiz fon grupları 
içerisinde gönüllü BES grubunda %105,9, 
OKS’de %34,6 ve devlet katkısında %34,1 
oranında artış gerçekleşmiştir. Katılım esaslı 
fonlar arasında yüksek paya sahip altına 
endeksli yatırım ürünlerinin ve katılım endeksi 
şirketlerinin 2021 yılı boyunca görece daha 
yüksek getiri sunması sonucu tüm gruplarda 
konvansiyonel fonlardan daha fazla getiri oranı 
gerçekleşmiştir. 2021 yılı getiri oranlarının 
görece daha yüksek gerçekleşmesi sebebiyle 
katılım fonlarına olan talebin daha da artması 
ve katılım emeklilik varlıklarındaki büyüme 
eğiliminin önümüzdeki dönemde de artarak 
devam etmesi beklenmektedir.

37Türkiye Sigorta Birliği. (2021). Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektör Raporu; 
(https://www.tsb.org.tr/tr/yayinlar).
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Fon Grubu Fon Adedi
Fon 

Büyüklüğü 
(Milyon TL)

Yıllık Değişim 
(%)

Toplam Fonlar 
İçindeki Payı 

(%)

Yıllık Getiri 
Oranı*

Gönüllü BES Faizli 185 156.921 36,2 65,5 39,5

Gönüllü BES Faizsiz 36 44.035 105,9 18,4 62,7

Gönüllü BES Tüm 221 200.955 47,1 83,9 44,1

Otomatik Katılım Faizli 66 5.958 40,2 2,5 22,7

Otomatik Katılım Faizsiz 56 9.473 34,6 4,0 23,8

Otomatik Katılım Tüm 122 15.431 36,7 6,5 23,4

Devlet Katkısı Faizli 12 20.110 3,4 8,4 -6,1

Devlet Katkısı Faizsiz 13 2.898 34,1 1,2 18,3

Devlet Katkısı Tüm 25 23.008 6,5 9,6 -3,6

TOPLAM 368 239.394 41,3 100,0 36,3

Tablo 9: Özel Emeklilik Fon Grupları Büyüklükleri ve Ortalama Getirileri (31.12.2021 itibarıyla)

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi. (24 Ağustos 2022). Bilgi Merkezi, İstatistikler, Faiz Detayında Gönüllü BES Fonları, Devlet Katkısı 
Fonları ve Otomatik Katılım Fonları Net Varlık Değerleri; (https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/).

3.4 GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR-TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ)
3.4.1 GÜÇLÜ YÖNLER 
• Türkiye’nin demografik yapısı ile katılım sigortacılığı açısından yüksek potansiyel taşıması,
• Konvansiyonel sigortacılığa göre daha fazla büyüme alanlarına sahip olması,
• Müşterilerine faizsiz ve etik ilkelere dayalı ürünler sunması ile başta dinî hassasiyetleri sebebiyle 

sigortacılık sektörüne mesafeli duran kitle olmak üzere, yüksek talep potansiyelinin bulunması,
• Dijitalleşmenin de desteği ile giderek daha rekabetçi bir yapıya kavuşması,
• Toplanan primlerin katılım esaslı yatırımlar yoluyla reel sektörün doğrudan desteklenmesine 

kullanılabilmesi,
• Katılım havuzlarında müşterilerin gerçekleşen risk ödemelerinde kullanılmayan kısmın dönem sonunda 

müşterilere geri ödenebilme imkânı,
• Yakın zamanda yerli bir reasürans ve katılım reasürans şirketlerinin faaliyete başlamış olması,
• Otomatik Katılım Sistemi mevzuatına göre tüm emeklilik fonlarının katılım esaslı fon kurma zorunluluğu,
• Dijitalleşme ile çevrimiçi katılım sigorta poliçesine ulaşımın kolay olması,
• Katılım sigortacılığı sektörüne yönelik mevzuatla düzenlenen zorunlu eğitim ve sertifikasyon programları 

ile kısa zamanda güçlü bir insan kaynağı altyapısına kavuşmasının beklenmesi. 

3.4.2 ZAYIF YÖNLER
• Katılım sigortacılığına özel kanun düzeyinde mevzuatın bulunmaması, düzenlemelerin yönetmelik ve alt 

düzenlemeler şeklinde yapılıyor olması,
• Sermaye büyüklüğü itibarıyla konvansiyonel sigorta şirketleri ile rekabet edebilme kapasitelerinin sınırlı 

olması,
• Katılım sigorta şirketlerinin ölçek ekonomisine ilişkin kısıtları sebebiyle büyük riskleri üslenmelerine 

yönelik kapasitelerinin sınırlı olması,
• Mevcut katılım sigorta şirketleri sayısının yetersiz olması,
• Katılım sigortacılığı sektörünün rekabetçi bir yapıda olmaması,
• Yurt dışı büyük sigorta şirketleri ile ilişkili konvansiyonel sigorta şirketlerinin ana merkezlerinden yeterli 

sermaye ve know-how desteği alabilmeleri,
• Fıkhî olarak katılım sigortacılığı ile ilgili tartışmaların paydaşlar nezdinde katılım sigortacılığına ilişkin 



olumsuz algı oluşturması,
• Katılım sigortacılığında toplanan fonların yatırım yapılabileceği finansal ürünlerin oldukça kısıtlı olması,
• Faizli BES planlarında tercih edilebilecek fonların sayısının daha fazla olması,
• Katılım bankalarının ihtiyaç ve tüketici kredisi gibi ürünlerinin pazar paylarının düşük olmasından dolayı, 

bu alana yönelik katılım sigortacılığı ürünlerinin düşük hacimde olması,
• Bilgi ve algıların eksikliğini giderici tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yapılmaması,
• Katılım sigortacılığına ilişkin müstakil akademik programların oldukça kısıtlı olması,
• Katılım sigortacılığın küresel İslami sigortacılık ile işbirliklerinin zayıf olması,
• Katılım sigortacılığına ilişkin bir meslek birliğinin bulunmaması,
• Belirli ürün, alan ve branşlarda yoğunlaşma,
• Katılım sigortacılığı ürünlerinin konvansiyonel ürünlere göre yüksek maliyetli ve yüksek primli olması. 

3.4.3 FIRSATLAR
• İstanbul Finans Merkezi projesi ile bölgesel bir katılım sigortacılığı merkezi olmaya dönük çalışmalar,
• Türkiye’nin uluslararası sağlık hizmetlerinde bir üs olma stratejisi kapsamında Müslüman ülkelerden 

gelecek hastaların sigortalanması konusunda büyük bir potansiyelin bulunması,
• Dünyada ve Türkiye’de helal ekonomi kapsamındaki sektörlerin büyümesi ile katılım sigortacılığına ilişkin 

talebin artacak olması,
• Alacak sigortası alanında faiz hassasiyeti bulunan büyük bir müşteri kitlesinin bulunması,
• Gelişen paylaşım ekonomisi temelli modeller ile katılım sigortacılığı için gelişme alanı doğması,
• Dış ticaret ve lojistik gibi büyük boyutlu sigortacılık alanlarının katılım sigortacılığı açısından niş ve talep 

potansiyeli yüksek alanlar olması,
• Pandemi nedeniyle ekonomik kırılganlıkların ve dalgalanmaların yaşandığı 2020 yılında katılım esaslı 

emeklilik fonlarının yüksek getiri sunmasından dolayı genel olarak katılım finans sisteminin ve katılım 
esaslı emeklilik sisteminin itibarının artması,

• Proje finansmanına dayalı katılım sermaye piyasası ürünlerinin artmasıyla katılım sigortacılığı primlerini 
değerlendirebilecek alanların artması,

• Kurulması planlanan katılım finans derecelendirme sisteminin sigortacılık ve emeklilik fonlarına da 
olumlu yansıma potansiyeli, 

• Pandemi döneminde online poliçeye olan ilgi artmıştır, bu anlamda dijital kanallar ile verilebilecek 
hizmetlere adaptasyonun hızlı ve talebin yoğun olması,

• Yenilikçi sigorta teknolojilerine yatırım yapılmasıyla konvansiyonel sigortacılıkla rekabette olan 
dezavantajların giderilebilmesi, mikro tekafül çözümlerinin sunulabilmesi ve yurt dışı pazarlara 
ulaşabilme imkânı,   

• Sürdürülebilir ve yeşil projelerin sigorta edilmesinde sağlanacak teşviklerle toplumsal etkinin artırılarak 
algısal avantaj sağlanması,

• Katılım Finans Kanunu ile daha sağlam bir yasal zemine oturma fırsatı.

3.4.4 TEHDİTLER
• Teysîr modeli ve ilgili düzenlemelerin uluslararası arenada kabul görmeme riski,
• Müşterilerinin faize duyarlı olmasına karşın, sigorta ürünlerindeki hassasiyetin, fiyat ve hizmet kalitesi 

duyarlılığının gerisinde kalma durumu,
• Deprem ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler gibi olası katastrofik risklere ilişkin katılım finans 

alanında ürünlerin yeterince gelişmemesi,
• Türkiye’de mikro sigortacılık alanının çok gelişmemiş olmasının mikro tekafül girişimlerini de olumsuz 

etkileme ihtimali, 
• Sektörde belirli sayıdaki şirketlerin pazar payını domine etmesi nedeniyle yeni şirket açılmasına ilişkin 

isteksizlik,
• Teysîr modelinin temelini oluşturan prim karşılığı risk transferi meselesinin İslam Hukuku açısından netlik 

kazanmış bir husus olmaması,
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Üçüncü sektör olarak da isimlendirilen sosyal finans, piyasa yapısında var olan 
aksaklıklara kamu ve özel sektör dışında, ancak onların da ortaklığında çözüm 
getirmeye yönelik, sosyal ve toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan kurumları 
kapsamaktadır. Sosyal finans faaliyetleri, temelde kâr amacı taşıyan ve kâr 
amacı taşımayan faaliyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu faaliyetler 
kamu, özel sektör, hanehalkı ya da diğer üçüncü sektör kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 68).38

Kaynak: Yenice, A. C. (2021). İslami Sosyal Finans. İKAM Araştırma Raporları 15; (http://dx.doi.org/10.26414/icr0007) 
ve Arshad, M. N. M., & Haneef, M. A. M. (2016). Third sector Socio-Economic models: How waqf fits in? Institutions and 
Economies, 8(2), 72 -90.

38 Yenice, A. C. (2021). İslami Sosyal Finans. İKAM Araştırma Raporları 15; (http://dx.doi.org/10.26414/icr0007).

Şekil 68: Üç Kutuplu Yaklaşım Çerçevesinde Üçüncü Sektör
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Katılım sosyal finans ise sosyal finansın amaçlarına benzer biçimde, katılım finans 
kaynaklarının dinin gayelerine (Makāsıdü’ş-şerîa) ulaşmak amacıyla yönlendirilmesini 
ve bu kapsamda etkin kullanımını ifade etmektedir. Bu kapsamda, katılım sosyal finansın 
temel amacı yaşam, nesil, akıl, mal ve dinin korunması olarak özetlenebilecek temel hak 
ve değerleri korumaktır. Söz konusu temel hak ve değerlerin karşılanmasını müteakiben 
bireylerin ve toplumun gelişmesine yönelik faaliyetler katılım sosyal finans alanında 
yürütülmektedir.
  
Genel Görünüm bölümü altında yer alan katılım sosyal finans sektörü, 
• Vakıflar (katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren),
• Zekât,
• Karz-ı hasen (güzel borç),
• Katılım esaslı mikrofinans kuruluşlarını kapsamaktadır.

İslam dininin beş şartından biri olan zekât, dinen 
zengin sayılan Müslümanlar tarafından Kur’an-ı 
Kerim’de açıkça belirlenen kişi ve gruplara yönelik 
olarak verilmesi farz olan bir ibadettir. Zekât, 
temel olarak, İslam’da servetin adil bölüşümünü 
sağlamayı amaçlayan en temel kurumlardan bir 
tanesi olup mali bir ibadet olmasının yanı sıra 
bireye toplumsal refahın artırılmasında sosyal bir 
sorumluluk yüklemektedir. Geçmişten günümüze 
genellikle bireysel bir ibadet olarak ifa edilen zekât 
ibadeti, günümüzde ülkelerde farklı kurum ve yapılar 
aracılığıyla da yerine getirilebilmektedir. Ülkelerde 
bulunan zekât kurumları ülkelerin yasal ve kurumsal 
yapı farklılıkları sebebiyle farklılaşmaktadır. 

Mali bir ibadet olan zekât, devletin vatandaşlarından 
kanunlara dayalı olarak topladığı vergiden çeşitli 
açılardan farklılaşmaktadır. Zekât ve vergi arasındaki 
temel farklılıklar Tablo 10’da yer almaktadır.

Dünyada zekât uygulamaları ve zekâta ilişkin 
kurumsal yapılar ülkeler arasında önemli farklılıklar 
göstermektedir. Sudan ve Suudi Arabistan 
gibi ülkelerde zekât kamu otoritesi tarafından 
toplanmakta olup, zekât şartlarını taşıyan 
mükelleflerin zekât vermesi zorunlu tutulmaktadır 
(Tablo 11). Endonezya’da ise zekâtın toplanması 
ve dağıtılması için Endonezya Ulusal Zekât Kurulu 
(BAZNAS) ve Lembaga Amil Zakat Nasional 
(LAZNAS) adlı kurumlar faaliyet göstermektedirler. 
BAZNAS devlet tarafından organize edilen yarı 

bağımsız; LAZNAS ise sivil toplum kuruluşları 
tarafından organize edilen zekât acenteleridir. 
Endonezya Ulusal Zekât Kurulu (BAZNAS) zekât 
konusunda dört alanda hizmet vermektedir. Bu 
alanlar;

• Eğitim programları: Eğitim konusunda 
sağlanacak destekleri içermektedir.

• İnsani yardımlar: Acil afet yardımlarını 
içermektedir.

• Tıbbi yardımlar: Ücretsiz sağlık ocakları gibi tıbbi 
destek uygulamalarını içermektedir.

• Maddi yardımlar: Muhtaç durumda bulunan 
zekât hak sahipleri için yapılan yardımları 
içermektedir.

Malezya’da zekât idaresi Anayasa’da düzenlenmiş 
olup zekât kurumları Eyalet Dinî Kurulları altında 
faaliyet göstermektedir. Eyalet Dinî Kuruluna 
bağlı zekât daireleri ve bu dairelerin altında da 
“Beytülmal” ve “Zekât Ofisi” birimleri bulunmaktadır. 
Malezya’da zekât gönüllü olarak toplanmakta 
olup zekât organizasyonları ve dağıtımı Eyalet Dinî 
Kurulları tarafından yürütülmektedir. Bir eyalette 
toplanan zekât, sadece o eyalette bulunan zekât hak 
sahiplerine dağıtılmaktadır. 

4.1 GENEL GÖRÜNÜM
4.1.1 ZEKÂT 



Zekât Vergi

Amaç Zengin Müslümanlardan belirli 
kişilere transfer

Tüm ekonomik birimlerden 
hükûmetin belirleyeceği alan veya 

gruplara transfer

Düzenleme kaynağı İslam kaynakları Kanunlar

Mükellefiyet Müslümanlar İlgili ekonomik aktörler

Oranlar Belirli, sabit ve değişmez Değişken

Dağıtım Belirli kişilere Değişken ve farklı yerlere harcanır

Hükmü Farz Ekonomik bir yükümlülük

Karşılık Beklenmez Beklenir

Zaman aşımı Yok Var

İstisna Organik ve esnek Esnek değil, muhasebeye dayalı

Terk etme Terk edilmez Terk edilebilir

Muafiyet veya istisna Yok Var

Ödeme zamanı Yılda bir kez ya da hasat zamanı Çok çeşitli

Yaptırım Maddi ve manevi Maddi

Taban Geniş Dar

Kaçınmak Mümkün değil Vergi kaçırma yöntemleri 
mevcuttur

Toplanma İşlem maliyeti daha düşük İşlem maliyeti daha yüksek

Toplama şekli Doğrudan Doğrudan ve dolaylı

Dayanak varlık Üretken mal varlığı ve nakit Tüketim dâhil birçok ekonomik 
faaliyet ve mal varlığı

Nisâb Sınırı sabit Sınırı değişken

Sorumluluk Zorunlu mali ibadet şekli Yasal mali zorunluluk

Devir Başkasına devredilemeyen bir 
haktır

Başkasına devredilebilir bir 
sorumluluktur

Tablo 10: Zekât-Vergi Karşılaştırması

Kaynak: Yılmaz, İ. (2020). Negatif Gelir Vergisi Özelinde Zekât-Vergi İlişkisi. Beyan Yayınları.

Toplanan zekâtlar diğer eyaletlere ya da 
merkeze gönderilmemektedir. Bu zekât 
kurumları gelişmiş ödeme sistemleri, alternatif 
dağıtım kanalları, özel zekât yazılımı ve çağrı 
merkezi gibi uygulamalarıyla bilgi teknolojisi 
açısından dünyadaki zekât uygulamalarına 
örnek oluşturmaktadır. 

Ayrıca, bu zekât kurumlarından bazıları sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında acil yardım 
hizmetleri, diyaliz merkezleri ve yetim bakım 
merkezleri gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Kişilerin ödemiş olduğu zekât, gelir vergisinden 
düşülmektedir. Öte yandan, işletmelerin 
ödediği zekât tutarları kurumlar vergisinden 
düşmemektedir.39

39 Şensoy, N. (2008). Çağdaş bir sosyal güvenlik kurumu olarak zekât Malezya zekât sandığı örneği. Çetiner, B. (Der.), Bir 
Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur'an ve Sünnette Zekât, İslami İlimler Araştırma Vakfı, 88-101.
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Pakistan’da zekâtın kurumsallaşması çalışmaları ilk 
olarak 1950 yılında Zekât Komisyonunun kurulması 
ile başlamış olup 1956 yılında Zekât Kanununun 
yayımlanması ile zekât uygulamaları eyaletlere 
bırakılmıştır.40 Pakistan’da zekât doğrudan devletin 
kurumları aracılığıyla değil çeşitli sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla dolaylı olarak toplanmaktadır. 
Zekâtın toplanması ve dağıtılmasında gönüllü kişiler 
görev almaktadır. Toplanan zekâtlar, sağlık, eğitim, 
sosyal ihtiyaçlar ve yönetim giderleri gibi alanlara 
harcanmaktadır.

Zekâtın kurumsallaşmasına ve etkin kullanımına 
ilişkin olarak finansal teknolojiler (fintek) önemli 
bir avantaj sunmaktadır. Geleneksel zekât toplama 
yöntemlerinde şeffaflık sorunu yaşanması güven 
problemine yol açarken; fon giriş ve çıkışlarının, 
zekât ödeyen ve hak edenlerin pratik bir sistem 
altında takip edilememesi zekâtın etkin kullanımını 
azaltmaktadır. Fintek uygulamalarının bu tür 
potansiyel problemlere yönelik önemli bir fırsat 
sunduğu değerlendirilmektedir.

Dünya çapında zekât faaliyetlerinin genişletilmesi ve bu fonların etkin kullanılabilmesi için fintek temelli 
yeniliklerin yer edinmeye başladığı görülmektedir. Dünya üzerinde fintek temelli zekât faaliyetlerinin bazı 
örnekleri aşağıda yer almaktadır:

UNHCR tarafından kurulan bu çevrimiçi zekât platformu, 2018 
yılında mültecilerin mali durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak 
kurulmuştur. Platforma banka kartı, kredi kartı veya PayPal hesabı 
aracılığıyla zekât bağışında bulunma imkânı bulunmaktadır. Platform 
üzerinden nisâb41 miktarı hesaplaması yapılabilmektedir. Bağışlanan 
zekât tutarının tamamı mültecilere aktarılmaktadır.42

Malezya İslami Dijital Ekonomi Standartlarına uyumlu olarak 2018 
yılında kurulmuştur. Zekât ve sadaka bağışları ile kurumsal sosyal 
sorumluluk yardımlarına dayalı, bağışçı ve alıcıları eşleştirmeye 
yönelik bir kitle fonlaması platformu olarak hizmet vermektedir. 
Platformun ev sahipliği yaptığı firmalar, bağışçıların yaptığı yardımlar 
vasıtasıyla fonlanmaktadır. Firmaların platforma dâhil olmaları finansal 
durumlarına ve güvenilirliklerine bağlıdır. Platform hizmet ücreti 
dışında kalan tutarın tamamı bağış yapılan firmaya aktarılmaktadır.43

40 Cici, R. (2008). Günümüzde İslâm Ülkelerinde Zekâtın Kurumsallaştırılması Çabaları. Çetiner, B. (Der.), Bir Sosyal Güvenlik Kurumu 
Olarak Kur'an ve Sünnette Zekât, İslami İlimler Araştırma Vakfı, 88-101.

41 Zekât yükümlülüğünde esas alınan zenginlik ölçüsü anlamına gelen nisâb, kişisin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan malları 
içerisinde zekâta tabii mallarının bir miktara ulaşması ve bu miktarın en asgari düzeyini gösterir. Ayrıca bkz.: Erkal, M. (7 Temmuz 2021). 
Nisab. İslam Ansiklopedisi, 33: 138-140; (https://islamansiklopedisi.org.tr/nisab).

42 The United Nations High Comissioner for Refugees. (7 Temmuz 2021). The Refugee Zakat Fund; (https://zakat.unhcr.org/).

43 Global Sadaqah. (7 Temmuz 2021). (https://globalsadaqah.com/about-us).

UNCHR (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
MÜLTECİLER YÜKSEK 
KOMİSERLİĞİ) MÜLTECİ 
ZEKÂT FONU

GLOBAL SADAQAH



Türkiye’de zekât potansiyeli 55 milyar ABD
doları olarak hesaplanmaktadır.48 Öte 
yandan, zekâtın tarihsel süreçte kurumsal 
bir yapı olmaktan çıkarak bireysel olarak 
gerçekleştirilen bir ibadet hâline gelmesi 
ile söz konusu potansiyel büyük ölçüde 
kullanılamamaktadır. Bu kapsamda, 
zekâtın kurumsallaşmasına dönük 
ihtiyaç da artmaktadır. Türkiye’de zekâtın 
kurumsallaşmasına yönelik ilk sivil inisiyatif 
1980 yılında Türkiye Zekât Vakfı’nın kurulması 

olmuştur. Günümüzde ise bu faaliyetler 
genellikle bireysel olarak yerine getirilmekte 
olup devlet tarafından izin verilen kâr amacı 
gütmeyen vakıflar ve dernekler gibi kuruluşlar 
aracılığıyla da yürütülmektedir. Ancak, başta 
COVID-19 pandemi süreci olmak üzere son 
dönemde ortaya çıkan ekonomik şoklar zekâtın 
kurumsallaşmasına ilişkin ihtiyacı artırmaktadır.

Birleşik Krallık ’ta kurulmuş bir ulusal zekât platformudur. 
Platform aracılığıyla nisâb miktarı hesaplanmakta 
olup, yoksulluğun azaltılması, konut edinimi, eğitim 
harcamaları ve iş kurma alanlarına yönelik zekât ödemesi 
yapılabilmektedir. Ödenen zekât miktarının %10’u platform 
adına kesilmektedir. ZakaTracker programı ile platforma 
yapılan zekât ödemelerinin kullanıldığı kişi ve alanlar takip 
edilebilmektedir.44

Hindistan’da yaşayan Müslümanlara yönelik faaliyetler 
yürüten Association of Muslim Professionals (AMP) 
tarafından kurulmuş olan platform, zekât verenler ile zekât 
verilenlerin bir araya getirilmesini sağlamakta ve ticari 
kâr beklentisi olmaksızın sosyo-ekonomik refahı artırmayı 
hedeflemektedir.45

Türkiye’de kurulmuş olan bu platform zekâtın etkin bir araç 
olarak tanıtılması ve anlaşılması için zekât hakkında bilgi 
vererek çeşitli cinslerdeki varlıklar ve borçlar doğrultusunda 
zekât hesaplaması yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 
Platformda zekâtın yönetilebilmesi ve ödenebilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir.46

Zekât toplayan hayır kurumlarını bir arada görmeyi sağlayan 
bir uygulamadır. Bu uygulama ile zekât verilebilecek hayır 
kurumları görülebilmekte ve istenen hayır kurumlarını 
kapsayan kişiselleştirilmiş portföy oluşturulabilmektedir.47

44 National Zakat Foundation. (7 Temmuz 2021). (https://nzf.org.uk/).

45 IndiaZakat. (7 Temmuz 2021). (https://indiazakat.com/about-us)..

46 Digital Zakat. (7 Temmuz 2021). (www.digitalzakat.com).

47 Zakatify. (7 Temmuz 2021). (https://www.zakatify.com/faq).

48 Türkiye Diyanet Vakfı. (25 Mayıs 2019). Türkiye'nin Zekat Potansiyeli 55 Milyar Dolar; (https://tdv.org/tr-TR/turkiyenin-zekat-
potansiyeli-55-milyar-dolar/).

NATIONAL ZAKAT FOUNDATION

INDIAZAKAT

DIGITAL ZAKAT

ZAKATIFY
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Ülke İlk-Son Yasal 
Çalışma

Zekâtın 
Mecburiyeti Cezai Şart Vergi Muafiyeti Dağıtılacak 

Sınıflar

Sudan 1921-2001 Zorunlu
Ödenecek zekâtın 

iki katı kadar 
ödenir.

Gelir vergisinden 
muaf

İlgili ayette 
tanımlananlar

Malezya 1938-1997 Gönüllülük 
esasına göre

Eyaletlere göre 
değişmektedir.

Gelir vergisinden 
muaf, kurumlar 

vergisinden 
muafiyet yok

İlgili ayette 
tanımlananlar

Mısır 1948-2014 Gönüllülük 
esasına göre - - İlgili ayette 

tanımlananlar

Suudi Arabistan 1951-1976

Kurumların 
zekâtının tamamı, 
kişilerin zekâtının 

yarısı devlete 
verilerek dağıtılır.

Devlete verilmesi 
gereken tutar için 

hapis cezası.
- İlgili ayette 

tanımlananlar

Pakistan 1956-1997

Bazı varlıklar için 
zorunlu, diğerleri 

için gönüllülük 
esasına göre

- Yok İlgili ayette 
tanımlananlar

Endonezya 1978-2014 Gönüllülük 
esasına göre - - İlgili ayette 

tanımlananlar

Kuveyt 1982-2006

Kuruluşlar için 
zorunlu, kişiler 
için gönüllülük 

esasına göre

- - İlgili ayette 
tanımlananlar

Bangladeş 1982 Gönüllülük 
esasına göre - Gelir vergisinden 

muaf
İlgili ayette 

tanımlananlar

Brunei 1984 Zorunlu - Gelir vergisinden 
muaf İstisnâlar mevcut

Nijerya 1999 Eyaletlere göre 
değişmektedir

Para veya hapis 
cezası

İlgili ayette 
tanımlananlar

Tablo 11: Seçilmiş Ülkelerde Zekât Uygulaması 

Kaynak: Selçuk, M. ve Görmüş, Ş. (2019). Zekâtın Kurumsallaşması: Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Model Önerisi. İktisat Yayınları.



Bölge Vakıf Sayısı

Kuzey Amerika 91.850

Avrupa 154.271

Asya 13.170

Afrika 47

Latin Amerika 859

Tablo 12: Dünyada Vakıfların Dağılımı (2018)

Kaynak: Johnson, P. D. (2018). Global Philanthropy Report: Perspectives on the global foundation sector. Harvard Kennedy 
School; (https://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf). 

Tarihsel süreçte, başta Müslüman toplumlar 
olmak üzere, vakıflar toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşmanın yanı sıra sosyal ve 
ekonomik hayatın önemli unsurlarından bir 
tanesi olmuştur. Öte yandan, günümüzde, 
vakıfların toplumsal dayanışma ve yardımlaşma 
konusundaki potansiyelinden yeterince 
faydalanılamadığı değerlendirilmektedir.

Sosyal finans, farklı yapılarda kurulan kurum ve/
veya kuruluşlar aracılığıyla işleyen bir modeldir. 
Dünyada sosyal finans kapsamında en yaygın 
kurum da vakıflardır. Vakıflar genel olarak, 
bağımsız vakıflar, dinî vakıflar, şirket vakıfları, 
aile vakıfları, kamu vakıfları ve toplum vakıfları 
olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Global 
Philanthropy Report isimli raporda yer alan 
ve 38 ülkede yapılan araştırma sonucuna göre 
dünya genelinde 260.358 vakıf bulunmaktadır 
(Tablo 12).49

4.1.2 VAKIFLAR 

49Johnson, P. D. (2018). Global Philanthropy Report: Perspectives On The Global Foundation Sector. Harvard Kennedy School; 
(https://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf).

Dünyadaki vakıf varlıklarının toplam değerine 
ilişkin resmi bir istatistik bulunmamakla birlikte, 
24 ülkede yapılan bir araştırmaya göre bu 
ülkelerde vakıf varlıklarının toplam değeri 1,5 
trilyon ABD doları olarak tahmin edilmektedir 
(Şekil 69). Vakıf varlıklarının toplam değeri 
açısından ABD, Hollanda ve Almanya ilk 
üç sırada yer almaktadır. Türkiye'de vakıf 
varlıklarının büyüklüğü ise yaklaşık olarak 20 
milyar ABD dolarıdır.

Geçmişten günümüze Türkiye’de vakıf geleneği 
kurumsal anlamda değişimler geçirse de 
varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 
toplam 6.504 vakıf bulunmaktadır. Bu vakıfların 
türlerine göre dağılımı Tablo 13’te yer 
almaktadır.

Tür Sayısı

Mülhak Vakıf Sayısı 251

Cemaat Vakıf Sayısı 167

Esnaf Vakfı 1

Yeni Vakıf Sayısı 6074

Yurt dışında Kurulan Vakıfların (Yabancı Vakıfların) 
Türkiye’de Şube/Temsilcilik Sayısı 11

Tablo 13: Türkiye’deki Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı

Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü. (31 Ağustos 2022). Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı; (https://cdn.vgm.gov.tr/
genelicerik/genelicerik_945_290519/001vakiflarin-turlerine-gore-dagilimi05082020.pdf)
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Şekil 69: Seçilmiş Ülkelerde Vakıf Varlıkları (Milyar ABD doları)

Kaynak: Johnson, P. D. (2018). Global Philanthropy Report: Perspectives On The Global Foundation Sector. Harvard Kennedy 
School; (https://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/global_philanthropy_report_final_april_2018.pdf). 

Karz-ı hasen, misli bir malın aynı miktarda 
geri alınmak üzere borç verilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Çoğunlukla para cinsinden borç 
vermek şeklinde uygulanmakla birlikte aynî olarak 
da karz-ı hasen verilebilmektedir. 

Karz-ı hasen uygulamalarında verilecek olan borcun 
vadesinin, borcun verilmesi esnasında belirlenmesi 
önemlidir. Karz-ı hasen ile ilgili günümüzde tartışma 
konularından en önemlisi, enflasyon ortamında, 
verilen bu borcun geri ödenmesinde enflasyon 
oranı kadar bir fazlalılığın istenip istenmeyeceği 
konusudur. Bu çerçevede, karz-ı hasen borcunu 
enflasyona endeksleme ya da kıymetli madenler 
veya farklı para birimleriyle borç verme gibi alternatif 
uygulamalar bulunmaktadır. 50

Dünyada, karz-ı hasen konusunda en önemli 
uygulamalardan bir tanesi Pakistan’da faaliyet 
gösteren bir İslami mikrofinans kuruluşu olan 
Akhuwat'tır. 2001 yılında kurulan Akhuwat, İslami 

mikrofinans kullanarak yoksulluğu azaltmak 
yanında, girişimcilik eğitimleri vermekte, 
sürdürülebilir sağlık hizmeti imkânı ve kısa vadeli 
finansman ihtiyacı olan düşük gelirli kişilere karz-ı 
hasen yoluyla finansman desteği sağlamaktadır.51

Karz-ı hasen uygulamaları resmî ve gayriresmî 
olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. 
Resmî olmayan karz-ı hasen uygulamaları 
bireylerin yakın çevreleri ile güvene dayalı olarak 
gerçekleştirdikleri karz-ı hasen uygulamalarını 
kapsamaktadır. Bu çerçevede, altın günleri olarak 
isimlendirilen dayanışma faaliyetleri de karz-ı hasen 
tanımı altında yer almaktadır.52 Resmî karz-ı hasen 
uygulamalarında ise meslek birlikleri, yardımlaşma 
sandıkları ve mikrofinans kuruluşları gibi kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye’de 
karz-ı hasen faaliyetlerinin önemli bir kısmı İKSAR 
gibi dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

4.1.3 KARZ-I HASEN

50 Özdemir, M. (2019). Karz-I Hasen İçin Duyarlılık Artırılmalı (Röportaj). İGİAD Bülten, 17(45): 13-17; (
https://igiad.org.tr/images/Karzi_Hasen_Makale_Rp.pdf). 

51Akhuwat. (27 Temmuz 2021). (https://akhuwat.org.pk/our-journey/).

52Genç, A. T. (2019). Türkiye’de Karz-ı Hasen Sandık Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; (https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/90111/T08381.
pdf?sequence=1&isAllowed=y). 
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Yakın dönemde, MÜSİAD bünyesinde kurulan 
Karz-ı Hasen Sandığı altında Zekât Fonu 
da bulunmaktadır. Kooperatif modeliyle 
faaliyetlerini yürüten Genç Yuva Kooperatifi, 
evlenmek isteyen çiftlere yönelik karz-ı hasen 
uygulamasını hayata geçirmiştir.

Dünyada İslami bankacılık açısından karz-ı 
hasen, İslami bankacılık faaliyetlerini 
tamamlayıcı bir finansman yöntemi 
olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Öte 
yandan, yeterli kâr getirisi sağlamadığı 
ve maliyetli olduğu düşüncesiyle henüz 
İslami bankacılık uygulamalarında yeteri 

kadar kullanılmamaktadır. Dünyada İslami 
bankacılık toplam finansman hacmi içinde 
karz-ı hasenin payı %1,5 seviyesindedir.53  
Söz konusu tutarın önemli bir oranı da İslami 
bankaların kredibilitesi yüksek müşterilerine 
yönelik kullandırdığı kısa vadeli borçlardan 
oluşmaktadır.54 Dünyada karz-ı hasen 
uygulamasını yaygın olarak kullanan en 
önemli kuruluşlardan bir tanesi Ürdün İslam 
Bankası’dır.

53World Bank Group. (2016). Global Report on Islamic Finance 2016: A Catalyst for Shared Prosperity?; (https://mbri.ac.ir/
userfiles/file/Islamic%20Banking/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D8%AA/Principals%20of%20Islamic%20banking%20and%20finance/Islamic%20Finance%20a%20Catalyst%20for%20
Shared%20Prosperity.pdf). 

54 Ariffin, N. M. ve Adnan, M. A. (2010). The Perceptions of Islamic Bankers on QardhulHasan In Malaysian Islamic Banks. The 
2nd International Conference on Arab-Malaysia Islamic Global Business and Entreprenurship 2010, Ürdün ve Suriye;
(http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1280/PNLT1938.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 

55 Ahmad, S., Lensink, R. ve Mueller, A. (2020). The Double Bottom Line Of Microfinance: A Global Comparison Between 
Conventional And Islamic Microfinance. World Development, 136-105130;
(https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105130). 

4.1.4 MİKROFİNANS

Fıkhî ilkelere dayalı olarak mikro işletmeleri destekleyen İslami mikrofinans kuruluşları, 
konvansiyonel mikrofinans kuruluşları gibi finansman sağlanan işletmelerden teminat talep 
etmeden faaliyetlerini yürütmektedir. Dünyadaki İslami mikrofinans kuruluşlarının (İMFK) %29’u 
Güney Asya, %28’i Ortadoğu ve Kuzey Afrika, %22’si Sahra Altı Afrika, %11’i Doğu Asya ve Pasifik, 
%5’i Doğu Avrupa ve Orta Asya, %2’si ise Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bulunmaktadır 
(Tablo 14).55

Bölge Sayısı Toplam İçinde Pay (%)

Sahra Altı Afrika 23 22,8

Doğu Asya ve Pasifik 12 11,9

Doğu Avrupa ve Orta Asya 5 5,0

Latin Amerika ve Karayipler 2 2,0

Ortadoğu ve Kuzey Afrika 29 28,7

Güney Asya 30 29,7

Toplam 101 100

Tablo 14: Bölgelere Göre İslami Mikrofinans Kuruluşları

Kaynak: Ülev, S. (2021). İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri Ve Türkiye İçin Öneriler. İKAM Araştırma Raporları 18; 
(http://dx.doi.org/10.26414/ikm007). 
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Dünyada İslami mikrofinans kapsamında genellikle 
murabaha, müşâreke ve selem sözleşmelerine dayalı 
uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca, bazı ülkelerde 
toplanan zekât da İslami mikrofinans kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu kurumlar topladıkları 
zekâtı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişileri 
karşılıksız olarak desteklemek için kullanmakta ve 
bu kişilerin ekonomik olarak aktif hâle gelmelerini 
sağlamak amacıyla mikrofinans programına dâhil 
etmektedir. Zekâtla temel ihtiyaçları karşılanan bu 
kişiler sonrasında yukarıda bahsedilen başta karz-ı 
hasen olmak üzere İslami finans ürünleri ile gelir 
getirici faaliyetler için desteklenmektedir. 

İMFK’ların kullandığı finansal ürünlere bakıldığında, 
İslami bankalardaki durumun İMFK’lar için de geçerli 
olduğu söylenebilir. İMFK’ların finansal ürünleri 

murabaha, karz-ı hasen, mudârebe/müşâreke, 
selem ve diğer ürünler olarak yer almaktadır (Şekil 
70). 

İMFK’ların kullanmış olduğu finansal ürünler 
içerisinde murabahanın ilk sırada yer alması 
İMFK’lar ile İslami bankalar arasında bir benzerlik 
oluşturmaktadır. Ancak finansal ürün olarak 
karz-ı hasenin kullanımına bakıldığında İMFK'lar 
ve İslami bankalar birbirinden farklılaşmaktadır. 
Bu durum, İslami bankaların kâr amacı güden 
kuruluşlar içerisinde yer alması ve İMFK’ların kâr 
amacı gütmemesi şeklinde yorumlanmaktadır. 
Bu farklılaşmanın finansman kullanan hedef 
kitlelerinin farklılaşmasından kaynaklandığı da 
düşünülmektedir.56

56Ülev, S. (2021). İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri Ve Türkiye İçin Öneriler. İKAM Araştırma Raporları 18; 
(http://dx.doi.org/10.26414/ikm007).

Kaynak: El-Zoghbi, M. ve Tarazi, M. (2013). Trends in Sharia-Compliant Financial Inclusion. CGAP Focus Note No: 84; 
(https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Trends-in-Sharia-Compliant-Finanicial-Inclusion-Mar-2013.PDF).    
Ülev, S. (2021). İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri Ve Türkiye İçin Öneriler. İKAM Araştırma Raporları 18; (http://dx.doi.
org/10.26414/ikm007).

Şekil 70: İMFK Finansman Ürünlerine Göre Fon Tutarları (Milyon ABD doları)



57Gelir İdaresi Başkanlığı. (31 Ağustos 2022). Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi;
(https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi) ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü. (31 Ağustos 2022). Kamu Yararına Çalışan Dernekler; (https://www.siviltoplum.gov.tr/kamu-yararina-calisan-dernekler).

Katılım esaslı mikrofinans uygulamalarının 
önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. 
Bankacılığın finansal sistem içindeki baskın yapısı 
ve bu yapının doğasında mevcut bazı özellikleri 
sebebiyle, finansal olarak kapsanamayan ancak 
üretim potansiyeli yüksek büyük bir mikro işletme 
ağı bulunmaktadır. Ayrıca, çoğu Müslüman 
ülkelerden gelmek üzere, dört milyona yakın 

geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklu 
kişiye  ev sahipliği yapan Türkiye’de, bu kişilerin 
desteklenmesi noktasında katılım mikrofinans 
güçlü bir potansiyel taşımaktadır. Özellikle 
karz-ı hasene dayalı mikrofinans modellerinin 
geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklu 
kişilerin finansa erişiminde önemli bir araç olarak 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Mevcut durumda, katılım sosyal finans 
kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetler 
büyük oranda dernek ve vakıflar aracılığıyla icra 
edilmektedir. 

Sosyal finans faaliyetlerine de temel oluşturan, 
birey ve kurumların yardım toplama faaliyeti 
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında 
düzenlenmektedir. Bu kanuna göre;
• Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını 

gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım 
sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya 
birkaçını gerçekleştirmek veya destek 
olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, 
kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve 
dergiler yardım toplayabilirler,

• Yardım isteğe bağlıdır, dolayısıyla kişi 
ve kuruluşlar yardımda bulunmaya 
zorlanamaz,

• Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan 
(yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla 
ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi; bir ilçenin 
sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamı) izin 
almadan yardım toplayamazlar.

Türkiye’de yardım toplayan kuruluşlar 
kamu yararına faaliyet göstermekte olup bu 
kapsamda çeşitli mali destek ve teşviklerden 
faydalanmaktadır. Türkiye'de şu anda vergi 
muafiyeti tanınan 306 adet vakıf ve 349 dernek 
bulunmaktadır.57

Katılım sosyal finans faaliyetleri uygulama 
alanlarından biri olan mikro kredi uygulamaları 
Türkiye’de genellikle dernek ve vakıflar altında 

faaliyet gösterseler de 5302 Sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu ile mikro kredi verilmesi İl 
Özel İdarelerine verilmiştir. İl Özel İdareleri bu 
konuya ilişkin yönetmelik düzenleme yetkisine 
sahiptir. 

4.2.1 DERNEKLER

Dernek faaliyetleri 23/11/2004 tarih ve 5253 
sayılı Dernekler Kanunu’na tabidir. Kanunun 
2. maddesinin 1. fıkrasında yapılan tanıma 
göre, dernek: “Kazanç paylaşma dışında, 
kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir 
amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek 
veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli 
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları 
tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını” ifade 
etmektedir.

Dernekler, hukuka ve ahlaka aykırı amaç 
taşımayan ve kazanç paylaşma dışında bir amaç 
üzere bina edilen sivil toplum kuruluşlarıdır. 
Mevzuatta doğrudan ya da dolaylı olarak 
-sandık kurma hariç- derneklerin mikrofinans 
faaliyeti yapabileceği hüküm altına alınmamıştır. 
Bu açıdan bir boşluk bulunmaktadır. 

Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde 
belirtildiği üzere, dernek tüzel kişiliği içerisinde 
sandık kurmak ve bu sandık aracılığıyla üyelere 
kısa vadeli kredi sağlamak gibi hizmetler 
sağlanabilmektedir. Ancak bu sandığın sağladığı 
kredi imkânından yararlanabilmek için sandığa 
üye olma şartı bulunmaktadır.

4.2 YASAL VE KURUMSAL ALTYAPI
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Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre vakıflar, “gerçek 
veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve 
sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel 
kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.” İlgili kanuna 
göre, vakıf senedinde vakfın kuruluş amacı, bu 
amaca özgülenen mal ve haklar, teşkilatlanma 
biçimi ve yerleşim yeri belirtilmelidir. Mikrofinans 
açısından vakıfların statüsü derneklerle benzerlik 
göstermektedir. Mikrofinans derneklerde olduğu 
gibi vakıflar için de yasaklanmış bir faaliyet değildir. 
Elde edilen bir kazanç söz konusu olduğunda ise 
iktisadi işletme kurulması şarttır. Ancak iktisadi 
işletme kurulması mikrofinans faaliyetini yapabilme 
anlamına gelmemektedir. Zira mikrofinans 

faaliyetinde kâr etmek (enflasyon farkı dâhil) 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kredi 
kullandırma faaliyeti olarak değerlendirilecek, 
ayrıca izin, denetleme ve vergi gibi farklı işlemler söz 
konusu olacaktır.

Derneklerin mikrofinans faaliyeti yapabilmeleri 
için sandık uygulamasından daha kapsayıcı bir 
düzenlemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
ticari şirketler yanında dernek, vakıf ve kooperatifleri 
de kapsayacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu 
değerlendirilmektedir.

4.2.2 VAKIFLAR

4.3 GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER VE FIRSATLAR-TEHDİTLER (GZFT ANALİZİ)
4.3.1 GÜÇLÜ YÖNLER 

• Ülke genelinde hayırseverlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramlara ilişkin algının ve STK 
yapılanmasının güçlü olması,

• Katılım sosyal finans kurumlarının toplumsal kabulünün ve algısının diğer katılım finans sektörlerine göre 
daha yüksek düzeyde olması,

• Katılım sosyal finans kurumlarına ilişkin tarihi ve kültürel tecrübe,
• Katılım finans kuruluşlarının sosyal sorumluluk kapsamında katılım sosyal finans kurumlarını 

destekleyebilecek mekanizmalarının bulunması,
• Sosyal finansın her alanında, küçük ölçekte olsa da örnek teşkil edilebilecek uygulamaların bulunması,
• Mikrofinans, zekât ve karz-ı hasenin güçlü değer önerisine sahip olması,
• Katılım sosyal finans alanı ve uygulamaları konusunda çok sayıda akademik çalışmanın bulunması. 

4.3.2 ZAYIF YÖNLER 

• Başta karz-ı hasen ve mikrofinans gibi alanlar olmak üzere katılım sosyal finansın gelişimini 
destekleyecek mevzuatın yetersiz olması,

• Katılım sosyal finansın, katılım finans sisteminin doğal bir parçası olduğuna ilişkin yeterli farkındalığın 
bulunmaması,

• Katılım sosyal finans uygulamalarının büyük ölçüde kurumsallaşmamış olması,
• Kurumsallaşamamanın da önemli etkisiyle şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında eksikliklerin 

bulunması,
• Katılım sosyal finans uygulamalarının yerel düzeyde ve küçük ölçekte yapılıyor olması sebebiyle topluma 

ve ekonomiye potansiyel katkısını yapamıyor oluşu,
• Katılım sosyal finansa ilişkin verilerin, bu alanda politika geliştirmeye katkı yapacak ölçüde yeterli ve 

merkezileşmemiş olması,
• Katılım sosyal finans kurumlarının genel olarak finansal sürdürülebilirliklerinin zayıf olması,
• Katılım sosyal finans kurumlarınca finansal sürdürülebilirliği sağlamaya dönük finansal ürünlerin yetersiz 

olması,
• Para vakıfları ile ilgili fıkhî tartışmaların bulunması,
• Konvansiyonel bankaların bireysel ihtiyaçlara vakıflardan daha hızlı cevap verebilmesi. 



4.3.3 FIRSATLAR 

• Sosyal sorumlu ve etik finansa ilişkin dünyada hızla artan ilgi ve talep,
• Finansal teknolojilerin katılım sosyal finansın etkinliğini ve farklı sosyal gruplara ulaşabilme 

kapasitesini önemli ölçüde artırabilme potansiyeli,
• Finansal (elektronik) uygulamalar aracılığıyla yardıma muhtaç kişiler ile imkânı olanların 

buluşmasının kolaylıkla sağlanabilmesi,
• Karz-ı hasen ve mikrofinans gibi uygulamaların, özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde, firma 

ve bireylerin finansa erişimini ve finansal kapsayıcılığı önemli ölçüde arttırma potansiyeli,
• Paydaşların ikna edilmesi durumunda, katılım sosyal finans fonlarının kısa bir sürede büyük bir 

hacme ulaşabilme potansiyeli,
• Malezya, Katar ve İngiltere gibi ülkelerde katılım sosyal finans alanında faaliyet gösteren şirket 

ve platformların, Türkiye gibi STK’ları güçlü ülkelerle işbirliği yapma isteği. 

4.3.4 TEHDİTLER 

• Zekât ve karz-ı hasen gibi kurumların, dinî emir ve kısıtlara riayet edilmeden uygulanması 
durumunda toplumsal güvenin zedelenme ihtimali,

• Mevcut ekonomik konjonktür ve pandemi nedeniyle oluşan belirsizlik ortamının sosyal finans 
alanındaki kaynak oluşumunu olumsuz etkilemesi,

• Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın daha çok kayıt dışı ilerlemesi,
• Yeterli güvenin tesis edilememesinin bu yöndeki girişimlerin gelişimine engel oluşturması,
• Sosyal finans kurumlarına ilişkin yeterli akreditasyon mekanizmalarının bulunmaması,
• Zekât dağıtımının etkin yapılamaması durumunda adaletsizliklerin ortaya çıkabilme ihtimali,
• Sektörün gerekli mevzuat ve alt yapı oluşturularak kurumsallaşmaması ve katılım finansın diğer 

bileşenleriyle entegre edilmemesi,
• Uygulamaların kurumsallaşamaması ve yeterli veri bulunmaması sebebiyle bu alanda etkin 

makro politikaların geliştirilememesi,
• Konvansiyonel ürünlerle rekabete sokularak bu kurum ve enstrümanların değersizleştirilmesi,
• Mikrofinans kuruluşlarının bankalar tarafından rakip olarak görülebilme riskinin bulunması, 
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TEMATİK
ALANLAR

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM



Katılım Finans Strateji Belgesi eylem maddelerinde yer alan ve katılım finans 
sisteminin gelişmesi açısından oldukça önemli olduğu değerlendirilen çeşitli konu 
başlıkları bu bölümde yer almakta ve detaylı biçimde anlatılmaktadır. Tematik 
Alan olarak isimlendirilen bu konu başlıkları, katılım finans holding şirketi gibi 
yenilikçi kurum ve faaliyet önerileri ile finansal teknolojiler gibi birden fazla sektörü 
etkileyen konu başlıklarını kapsamaktadır. 

Tematik Alanlar altında yer alan konu başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

• Katılım Finans Holding Şirketi,
• Uluslararası İslami Altyapı ve Likidite Kuruluşu,
• Katılım Finans Derecelendirme Sistemi,
• Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi,
• Sürdürülebilirlik Perspektifinden Katılım Finans,
• Katılım Finansın Helal Değer Zinciri İle Bütünleşmesi,
• Finansal Teknolojiler Perspektifinden Katılım Finans,
• Katılım Finans Fıkhî Yönetişimi,
• Beşerî Sermaye,

• Algı, Farkındalık ve Katılım Finans Okuryazarlığı.
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TEMATİK
ALANLAR

1.1 Dünyada Evrensel Bankacılık
 1.1.1 Bilgi Asimetrilerinin Azaltılması
 1.1.2 En Uygun Sermaye Yapısının   
  Oluşturulması
 1.1.3 Müşterilerle Uzun Dönemli İlişki   
  Kurma
1.2 Katılım Finans Holding Şirketi: Tanımı ve   
 Yapısı
1.3 Katılım Finans Holding Şirketini Önerisinin  
 Katılım Finansa Potansiyel Etkileri
 1.3.1 Sermaye Piyasaları Ile Bağın   
  Kuvvetlenmesi
 1.3.2 Ürün Ve Hizmet Çeşitliliğinin   
  Artırılması
 1.3.3 Katılım Finans Sistemi Getirilerinin   
  Faiz Oranlarından Ayrışması
 1.3.4 KOBİ Finansmanında Yeni Açılımlar
 1.3.5 Ölçek Ekonomisinden Faydalanma

Katılım Finans 
Holding Şirketi

01

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM



1. KATILIM FİNANS HOLDİNG ŞİRKETİ

Katılım finans holding şirketi, içlerinden en az birisi katılım bankası olmak 
koşuluyla, birden çok katılım finans kuruluşunu bünyesinde barındıran, firmalarla 
risk-paylaşımına dayalı ortaklık kurabilen, bu firmaların yönetim kurullarında yer 
alabilen, mal ve hizmet ticareti alanında da faaliyet gösterebilen yeni bir katılım 
finans kuruluşu yapısı önerisini ifade etmektedir. 

Katılım finans holding şirketi önerisinin, katılım 
finans sisteminin reel sektörü daha etkin 
biçimde desteklemesinde, konvansiyonel finans 
kuruluşlarına karşı daha rekabetçi bir yapıya 
kavuşmasında, risk-paylaşımına dayalı ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin artmasında ve katılım finans 
sistemine ilişkin olumlu algı ve farkındalığın 
oluşmasında önemli bir rol oynama potansiyeli 
bulunmaktadır.

Katılım finans holding şirketi önerisi, dünyada 
evrensel bankacılık olarak bilinen bankacılık 
modeline benzemekle birlikte, iki modelin 
önemli ölçüde ayrıştığı noktalar bulunmaktadır. 
Bu bölümde, evrensel bankacılık modeline 
ilişkin genel bir çerçeve çizilmekte, katılım 
finans holding şirketi önerisinin temel özellikleri, 
yapısı, kapsamı, evrensel bankacılıktan farkları 
ve katılım finans sistemine potansiyel katkısı 
özetlenmektedir. 
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Dünyada bankacılık sektörü temel olarak iki iş modeli 
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Genellikle 
Anglo-Sakson ülkelerde yaygın olan ticari bankacılık 
(mevduat bankacılığı) modelinde, bankaların rolü 
büyük ölçüde finansal aracılık hizmeti ile sınırlıdır. 

Almanya, İtalya, Belçika ve Japonya gibi ülkelerde 
yaygın olan evrensel bankacılık modelinde ise 
bankalar, yaygın şube ağları vasıtasıyla farklı 
finansal hizmetleri bir arada verilebilmekte, 
firmalarla doğrudan ortaklıklar kurabilmekte ve 
kredi sağladıkları firmaların kurumsal yönetişimine 
doğrudan müdahil olabilmektedir. Finansal bir 
holding şirketi şeklinde faaliyet gösteren evrensel 
bankaların bir diğer ayırt edici özelliği de müşterileri 
ile uzun vadeli ilişkiler geliştirebilmesidir.

19. yüzyıldan itibaren Almanya ve Japonya gibi kamu 
öncülüğünde endüstrileşen ülkelerin kalkınmasında 
evrensel bankacılık modelinin önemli katkısı 
olmuştur.Özellikle, bankacılık sisteminin doğrudan 
reel sektörle ortaklıklar yoluyla uzun dönemli 
ilişkiler kurabilmesi ve reel sektörün yatırım ve 
büyüme kararlarında söz sahibi olması bu ülkelerdeki 
bankacılığa dayalı büyüme modelinin başarısında 
etkili olmuştur. Evrensel bankalar finansman 
sağladıkları firmaların yönetim kurullarında 
temsil edilmeleriyle ve kurdukları ortaklığa dayalı 
finansman ilişkileriyle firmaların kararlarında 
söz hakkına sahip olmuş, firmaların yatırımlarını 
en uygun (optimal) getiri-risk kombinasyonuna 
yönlendirebilmiş, ahlaki tehlikeyi azaltmış ve reel 
sektöre daha uzun vadeli fonlar sağlamıştır. 

Evrensel bankacılığın, özellikle reel sektörün finansa 
erişimi noktasında, sağladığı avantajlar şu şekilde 
sıralanabilir:

1.1.1 BİLGİ ASİMETRİLERİNİN AZALTILMASI
Ahlaki tehlike (moral hazard) ve ters seçim 
(adverse selection), yapısı itibarıyla bankacılık 
sisteminin doğasında bulunan iki temel bilgi 
asimetrisi kaynağıdır. Bunlardan ahlaki tehlike, 
banka tarafından sağlanan finansmanın amacına 
uygun olarak kullanılmama ve bunun da banka 
tarafından doğru şekilde tespit edilememe durumunu 
ifade etmektedir. Ters seçim ise müşteri profilinin 
doğru şekilde bilinememesi nedeniyle bankanın 
sağladığı finansmanın, bu finansmanı en iyi şekilde 

kullanabilecek müşteriler yerine doğru şekilde 
kullanamayacak ya da geri ödeme riski yüksek 
müşterilere yönlendirilmesidir. Ekonominin daraldığı 
dönemlerde ahlaki tehlike, büyüdüğü dönemlerde 
ise ters seçim temel bilgi asimetrisi kaynağı hâline 
gelmektedir. 

Bankacılık faaliyetlerinde ahlaki tehlikenin 
azaltılması amacıyla kamu otoriteleri tarafından 
makro düzeyde ve bankaların kendi iç yapılarında 
sıkı gözetim ve denetim mekanizmaları hayata 
geçirilmiştir. Öte yandan, bu mekanizmalar kamu 
kesimi ve finansal sektör açısından ek maliyetler ve 
reel sektörün finansa erişiminde çeşitli kısıtlar ortaya 
çıkarabilmektedir. Bankaların finansman sağladığı 
firmalarla ortaklığa dayalı finansman yöntemlerini 
kullanmaları ahlaki tehlikenin azaltılmasında önemli 
bir politika seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Bu 
açıdan evrensel bankacılık mevduat bankacılığına 
göre daha az ahlaki tehlike riski taşımaktadır.

Ters seçim ise firmaların finansa erişimini kısıtlayan 
önemli bir faktördür. Ters seçim riskiyle karşı karşıya 
kalan bankalar, finansman talebinde bulunan 
firmalara yönelik oldukça seçici davranmakta ya da 
yüksek teminat tutarları talep etmektedir. Ayrıca 
ekonomik konjonktürde dalgalanmaların arttığı ya da 
ekonominin daraldığı durumlarda, bankalar ihtiyati 
olarak en az riskli gördükleri firmalara finansman 
sağlama eğilimindedir. Dolayısıyla, kredilerin 
konjonktür yanlısı doğasının da etkisiyle firmalar, 
özellikle KOBİ’ler, yeterli ölçüde finansa erişim 
sağlayamamaktadır. Bankalar açısından ortaklığa 
dayalı finansman imkânlarının artırılması ters 
seçimin azaltılması açısından da önemlidir. Bankalar, 
ortaklık yoluyla uzun dönemli ilişki kurdukları 
firmalara yönelik daha kolay finansman imkânları 
sağlamaktadır. 

1.1.2 EN UYGUN SERMAYE YAPISININ 
OLUŞTURULMASI
Firmalar, sadece krediye ya da özkaynak kullanımına 
dayalı sermaye yapısı yerine, içinde bulundukları 
sektör, firma yaşı, üretim yapısı gibi faktörlere 
bağlı olarak değişen oranlarda kredi ve özkaynak 
bileşimini oluşturma eğilimindedir. Firmaların 
sermaye yapısına ilişkin bu borç ve özkaynak 
oranı en uygun (optimal) sermaye yapısı olarak 
isimlendirilmektedir. Dolayısıyla kredi ve özkaynağa 

1.1 DÜNYADA EVRENSEL BANKACILIK



dayalı finansmanı, firmaların en uygun sermaye 
yapısı ihtiyacına uygun biçimde sunabilen 
finansal kuruluşlar, firmaların finansa erişimini 
ve sağlanan kaynakların ekonomik büyümeyi 
desteklemesini kolaylaştırmaktadır. Bu noktada 
evrensel bankacılık, kredi ve ortaklığa dayalı 
finansmanı duruma özgü ve farklı bileşen 
oranlarında sağlayarak mevduat bankacılığına 
göre uzun dönemli ekonomik büyümeye daha 
fazla katkı sunabilme potansiyeline sahiptir. 
Ayrıca, kredi ve ortaklığa dayalı finansmanı 
birlikte kullanabilen evrensel bankalar, diğer 
firmalara göre daha riskli bir müşteri grubu 
olarak kabul edilen yeni girişimleri daha fazla 
destekleyebilmektedir.58

  
Evrensel bankacılığın geliştiği Almanya 
ve Japonya gibi ekonomilerde KOBİ’lere 
sağlanan finansman ve KOBİ’lerin bankacılık 
kaynaklı finansmana erişim imkânları, 
mevduat bankacılığına dayalı ancak sermaye 
piyasalarının yeterince gelişemediği ülkelere 
göre daha yüksek seviyededir. 

1.1.3 MÜŞTERİLERLE UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ 
KURMA
Evrensel bankacılığın önemli bir özelliği, 
müşterileri ile ilgili tüm finansal işlemleri tek 
bir çatı altında gerçekleştirmesi, firmalarla 
doğrudan ortaklıklar kurup bu firmaların 
yönetiminde söz hakkına sahip olması ve 
bu sebeplerle müşterileri ile uzun dönemli 
ilişkiler geliştirebilmesidir. Müşteriler ile 
uzun dönemli ve müşteriye özel ilişkiler 
geliştirmenin en önemli getirisi, bankalar 
açısından bilgi asimetrilerini, müşteri açısından 
da finansa erişime ilişkin kısıtları önemli ölçüde 
azaltabilmesidir. Özellikle, firmalarla kurulan 
ortaklıkların firmaların kurumsal yönetişiminin 
gelişmesine de önemli katkıları bulunmaktadır. 

Uzun dönemli ilişkilerin bir önemli sonucu da 
banka müşterilerinin, sektörleri ve iş yapış 
biçimleri ile ilgili uzmanlıklarını ve deneyimlerini 
geliştirmeleri ve buna ilişkin finansmanda 
yargısal kararlar verebilmeleridir. Ayrıca 
bankalarla firmalar arasında kurulan uzun 
dönemli ilişkilerin firma kârlılıklarını da önemli 
ölçüde artırdığı çeşitli çalışmalarda ortaya 
konulmuştur.59

58 Al-Jarhi, M. A. (2005). The Case for Universal Banking as a Component of Islamic Banking. Islamic Economic Studies,
13(1): 2-65; (http://iesjournal.org/english/Docs/093.pdf). 

59 Menna, B. (2021). Monetary Policy, Credit Risk, and Profitability: The Influence of Relationship Lending on Cooperative 
Banks’ Performance. HAL Open Science; (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03138738).
Hainz, C. ve Wiegand, M. (2013). How Does Relationship Banking İnfluence Credit Financing? Evidence From The Financial 
Crisis. IFO Working Paper No: 157, Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich; (https://www.ifo.de/
en/node/21511). 
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60Prof. Dr. Mabid Ali Al-Jarhi’nin evrensel bankacılığı temel alan İslami bankacılık model çalışmalarının bu bölümün hazırlanmasında 
önemli katkıları olmuştur. Bu kapsamda, Prof. Dr. Al-Jarhi’nin “Economics Analysis: An Islamic Perspective” kitabının önemli bir referans 
kaynak olduğu düşünülmektedir. Söz konusu kitaba şu linkten erişilebilir: https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/EKONOMIK_
ANALIZ_KITAP_V1.pdf

Katılım finans, mudârebe ve müşâreke gibi ortaklığa 
dayalı; murabaha, istisnâ, selem gibi satışa dayalı; 
icare gibi kiralamaya dayalı ve yatırım vekâleti gibi 
vekâlete dayalı sözleşmeler yanında kâr getirisi 
amaçlamayan karz-ı hasen gibi sözleşmeleri de 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu çerçevede, katılım 
finans sistemi tüm paydaşlarının finansal ihtiyaçlarını 
karşılayacak geniş bir yelpazede finansal ürün ve 
hizmet sunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, ilke ve 
prensipleri itibarıyla katılım finans, finansal sistemin 
reel sektör faaliyetleri ile yakın ilişki içinde olması 
temeline dayanmaktadır. 

Öte yandan, katılım bankalarının reel sektörü 
destekleme noktasında, çeşitli yapısal kısıtları 
sebebiyle, hala potansiyelinin altında kaldığı 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, katılım 
bankalarının ürün ve hizmet çeşitliliğini daha kolay 
artırmasını, reel sektörle daha yakından çalışmasını 
ve daha rekabetçi bir yapıya evrilmesini sağlayacak 
alternatif iş modellerinin de ortaya konulması 
gerekmektedir.  Katılım finans holding şirketi 
yapısının, yeni bir katılım bankacılığı yapısının ortaya 
konmasında önemli bir yol gösterici olma potansiyeli 
bulunmaktadır.60

Özel Finans Kurumlarının (ÖFK) 2005 yılında katılım 
bankası ismiyle 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 
kapsamına alınmış olması, katılım bankacılığının 
yasal ve sağlam bir zemine oturması açısından 
önemlidir. Öte yandan, katılım bankalarının ilgili 
Kanun kapsamında faaliyet göstermeleri katılım 
bankalarını başta iş modeli ve kurumsal yönetişim 
olmak üzere birçok açıdan mevduat bankacılığına 
yaklaştırmaktadır. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa 
göre, katılım bankaları, özel cari ve katılma hesapları 
yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak 

dışında mevduat bankalarının gerçekleştirdiği 
tüm faaliyetleri yapabilmektedir. Dolayısıyla, 
katılım bankacılığı ile konvansiyonel bankacılık 
mevzuat açısından birbirine oldukça benzer statüde 
değerlendirilmektedir.

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın, özü ve yapısı 
itibarıyla, kredi ve risk transferine dayalı bankacılık 
sistemi için tasarlanmış ve katılım bankalarının 
da buna eklemlenmiş olması, katılım bankalarının 
etkin biçimde ve amacına uygun olarak faaliyet 
göstermesini zorlaştırmaktadır. Özellikle, risk-
paylaşımına dayalı finansman yöntemlerinin 
uygulanmasının katılım bankaları açısından 
mevzuat ve operasyonel olarak önemli maliyetleri 
bulunmakta olup, bu durum, katılım bankalarını da 
sabit getirili, daha az riskli ve satışa dayalı finansman 
yöntemlerine yöneltmektedir.

Katılım bankalarının mevduat bankalarına benzer 
bir yapıda faaliyet göstermeleri, kamuoyunda 
katılım bankacılığının konvansiyonel bankacılığa 
çok benzediğine ilişkin bir algı oluşmasına da zemin 
hazırlamaktadır. Katılım bankalarına yönelik bu 
algının sektörün büyümesinin önündeki önemli 
engellerden biri olduğu değerlendirilmektedir.

Doğrudan reel sektörle yakın ilişkiler kurabilen, 
ortaklıklar geliştirebilen, mal ve hizmet ticareti 
alanlarında da faaliyet gösterebilen katılım finans 
holding şirketi modelinin, katılım finansın risk-
paylaşımına yönelik çalışmasında önemli bir adım 
olacağı değerlendirilmektedir. Bu şirketlerin, 
evrensel bankacılığın genel avantajlarına sahip 
kuruluşlar olmasının yanı sıra ölçek ekonomisini 
kullanma yoluyla daha rekabetçi bir yapıda olacakları 
değerlendirilmektedir.

1.2 KATILIM FİNANS HOLDİNG ŞİRKETİ: TANIMI VE YAPISI



615411 Sayılı Bankacılık Kanununda finansal holding şirketi, “İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartıyla bağlı 
ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirket” olarak tanımlanmaktadır. İlgili Kanunda, “finansal 
holding şirketleri bakımından belirlenecek standart oranlar ve sınırlamalar ile yapılacak hesaplamalar yalnızca konsolide bazda dikkate 
alınır.” ifadesi de yer almaktadır.

62Daha önce de vurgulandığı üzere, minimum şartları taşıyan bir finansal kuruluş, katılım finans holding şirketi olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla, katılım finans holding şirketi yapısının finansal veya finansal olmayan tüm alanlarda faaliyet gösterme zorunluluğu 
bulunmamaktadır.

Bu bölümde önerilen katılım finans holding 
şirketi modeline benzer bir yapı, 5411 Sayılı 
Kanun’da “finansal holding şirketi” olarak 
hâlihazırda yer almaktadır.61  Kanun’da yer alan 
finansal holding şirketi tanımlamasının katılım 
finans holding şirketi kavramının kurumsal ve 
yasal altyapısının oluşturulmasında kolaylık 
sağlayacağı düşünülmekle birlikte bu iki 
yapı birbirinden çeşitli açılardan farklılık arz 
etmektedir. Mevcut finansal holding şirketi 
ile katılım finans holding şirketi model önerisi 
arasındaki temel fark, katılım finans holding 
şirketinin reel sektörle ortaklıklar kurabilmesi 
ve bu şirketlerin yönetimlerinde yer alarak 
doğrudan mal ve hizmet ticareti alanlarında da 
faaliyet gösterebilmesidir.

Yeterli destek ve teşviklerin sağlanması 
durumunda, mevcut katılım bankaları ve 
diğer katılım finans kuruluşlarının katılım 
finans holding şirketi yapısına dönüşmekte 
istekli olacakları değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, dünyada İslami bankacılıkta genel bir 
eğilim holding yapısına benzer büyük ölçekli 
kuruluşların kurulması şeklindedir. Dolayısıyla, 
katılım finans holding şirketi önerisinin 
öncelikle büyük ölçekli yabancı yatırımcıların 
Türkiye’de faaliyet göstermesini özendireceği 
beklenmektedir.

Katılım finans holding şirketinin, ideal yapısında, 
birbiriyle doğrudan ilişkili dört temel ayağı 
bulunmaktadır (Şekil 71):62  
• Holding kuruluşu,
• Finansal iştirakler,
• Finansal olmayan iştirakler,
• Şubeler.
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Şekil 71: Katılım Finans Holding Şirketi Yapısı

Holding kuruluşu: Katılım finans holding şirketinin 
tüm ilişkili finansal veya finansal olmayan 
iştiraklerinin çatı kuruluşudur. Tüm iştiraklere 
ve şubelere ilişkin temel kararlar (strateji, insan 
kaynakları, yatırımlar, şirketler arası ilişkiler vs.), 
holding kuruluşu tarafından alınmaktadır.

Finansal iştirakler: Katılım finans holding şirketi, 
ilgili düzenlemelerle kendisine izin verilen tüm 
finansal faaliyetlerde iştirak kurabilecektir. Katılım 
finans holding şirketinin kurabileceği ve katılım 
finans esaslarına göre çalışan finansal iştiraklerden 
bazıları aşağıda yer almaktadır:
• Katılım bankaları,
• Tasarruf finansman şirketleri,
• Sigortacılık şirketleri,
• Sermaye piyasası kuruluşları,
• Kitle fonlaması şirketleri,
• Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları,
• Girişim sermayesi yatırım fonları,
• Mikrofinans kuruluşları.

Finansal olmayan iştirakler: Katılım finans holding 
şirketi modelinin 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda 
yer alan finansal holding şirketi yapısından en 
önemli farklılığını reel sektörle doğrudan ilişki 
kurabilmesi oluşturmaktadır. Katılım finans holding 
şirketleri, doğrudan üretim, ticaret ve dış ticarete 
dönük şirketler kurabilmekte, bu şirketlere ortak 
olabilmekte, bu şirketlerin yönetiminde doğrudan 
söz hakkına sahip olabilmektedir. Böylece, finansın 
reel sektörle işbirliğinin mevcut durumdan daha 
farklı bir boyuta taşınmasının, reel sektörün daha 
fazla desteklenmesi yanında, katılım finansın yeni 
ürün ve hizmetler geliştirmesine de önemli bir 
katkısının olacağı değerlendirilmektedir. Örneğin, 
doğrudan proje finansmanı konusunda uzmanlaşmış 
iştirakleri olan bir katılım finans holding şirketi, 
projeleri risk-paylaşımına dayalı olarak doğrudan 
menkul kıymetleştirerek bu yeni ürünleri kurumsal 
yatırımcılara ya da şubelerinden doğrudan bireysel 
müşterilere sunabilme imkânına kavuşacaktır.

KATILIM FİNANS
HOLDİNG ŞİRKETİ
• Hazine ve risk yönetimi
• Strateji geliştirme

ŞUBELER
• Bankacılık işlemleri
• Diğer iştiraklere ilişkin işlemler
• Yatırımlar (belirli limite kadar)
• Proje finansmanı (belirli limite kadar)

FİNANSAL İŞTİRAKLER
• Bankacılık
• Tasarruf finansmanı
• Sigortacılık
• Sermaye piyasası
• Kitle fonlaması, vs.

FİNANSAL OLMAYAN
İŞTİRAKLER
• Ticari ortaklıklar
• Üretim iştirakleri
• Dış ticaret iştirakleri
• Proje finansmanı iştirakleri, vs



Şubeler: Katılım finans holding şirketlerinin 
şubelerinde, “her şey dâhil” (all-in-one) anlayışı 
ile şirketin finansal iştiraklerine ilişkin tüm 
finansal ürün ve hizmetler sunulabilmektedir. 
Dolayısıyla, müşteriler holding şirketinin 
şubelerinde, bireysel ya da kurumsal bankacılık 
hizmetleri yanında, sigortacılık, tasarrufa dayalı 
finansman, mikrofinans, sermaye piyasası 
ürünleri ve kitle fonlaması yatırımları gibi 
birçok alanda hizmet alabilmektedir. Mevcut 
durumda da katılım bankaları şubelerinden 
sigortacılık ya da sermaye piyasalarına ilişkin 
ürünler sunulabilmekle birlikte, bu ürünlerin 
tanıtımı ya da sunulması şubelerin bankacılık 
faaliyetlerinden ayrı ve ikincil önemde 
bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 
Dolayısıyla, katılım bankalarının şubelerince 
sunulan bankacılık dışı finansal ürünlerin 
müşterilere ulaşmada potansiyelinin altında 
kaldığı değerlendirilmektedir. Katılım 
finansa ilişkin ürün ve hizmetlerin bütüncül 
bir şekilde ve “her şey dâhil” anlayışıyla 

yapılması durumunda, bankacılık faaliyetlerinin 
diğer katılım finans ürün ve hizmetleriyle 
desteklenmesi yanında müşteriler açısından 
da diğer ürün ve hizmetlere dönük büyük bir 
farkındalık oluşturulabilecektir.

Katılım finans holding yapısı altında yer alan 
şubelerin mevcut durumdan önemli bir farklılığı 
da şubelerin, belirli limitlere kadar, reel sektör 
firmaları ile ortaklıklar kurabilmesi ve bu 
firmaların yönetiminde doğrudan söz hakkına 
sahip olabilmesidir. Ayrıca, şubeler, yine belirli 
limitler dâhilinde, proje finansmanı faaliyetleri 
de yürütebilmektedir. Öte yandan, şubelerin bu 
faaliyetleri yapabilmesi için proje finansmanı ve 
değerleme gibi konularda uzmanlaşmış insan 
kaynağını oluşturması gerekmektedir.

Katılım finans holding şirketi önerisinin katılım 
finansın gelişimine yönelik potansiyel katkılarını 
özetlemeden önce, katılım finans holding şirketi 
yapısı ile bu yapının konvansiyonel finanstaki 
yakın bir örneği olan evrensel bankacılık 
arasındaki önemli bir farklılığın altının çizilmesi 
gerekmektedir. 

Evrensel bankacılık modelinin, sermaye 
piyasalarının görece daha az gelişmiş olduğu 
ülkelerin kalkınmasında ve finansın reel sektörü 
desteklemesinde önemli katkıları olmuştur. 
Öte yandan, evrensel bankacılık modeli, 1990’lı 
yılların başından itibaren tüm finansal sistemi 
etkileyen ve dönüştüren finansallaşma ile 
reel kesimi desteklemek yerine türev ürünler 
ve kaldıraçlı işlemler gibi faaliyetlere ağırlık 
vermeye başlamıştır. 

1933 yılında ABD’de Glass-Steagall Act ile 
yatırım ve mevduat bankacılığı tamamen 
birbirinden ayrılmıştır. 1999 yılında Gramm-
Leach-Bliley Act ile bu ayrım kademeli 
olarak kaldırılmaya başlanmış ve bankaların 

tüm finansal hizmetleri tek bir çatı altında 
sunmasına olanak sağlayan ve evrensel 
bankacılığa yakınsayan bütünleşik finansal 
hizmetler sağlayıcılığı (Integrated Financial 
Services Provision: IFSP), dünyada genel bir 
bankacılık modeli hâline gelmeye başlamıştır. 
Diğer taraftan, evrensel bankacılık da dâhil 
olmak üzere bankacılık sektörünün verimliliğini 
artırmak üzere daha esnek düzenlemelerin 
getirilmesi ve denetlemelerin etkin biçimde 
yapılmaması sonucunda 2000’li yılların 
ortalarından itibaren sistemik riskler önemli 
ölçüde artmıştır. 2008 Küresel Finansal Krizi de 
bu dinamikler sonucunda ortaya çıkmış olup 
evrensel bankacılık da bu krizden olumsuz 
yönde etkilenmiştir.

1.3 KATILIM FİNANS HOLDİNG ŞİRKETİ ÖNERİSİNİN KATILIM FİNANSA 
POTANSİYEL ETKİLERİ
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Dolayısıyla, evrensel bankacılığın 2000’li yıllardan 
itibaren ekonomik kalkınmaya önceki dönemlerde 
yaptığı katkıyı yapamamasında evrensel bankacılık 
yapısının bizâtihi kendisinden ziyade, evrensel 
bankacılığın varlığa dayalı olmayan, finansallaşmayı 
destekleyen ve risk kayması ortaya çıkartan 
faaliyetleri etkili olmuştur. Katılım finans esaslarına 
uygun ve risk-paylaşımını etkin olarak kullanan 
katılım finans holding şirketi modelinin, evrensel 
bankacılığın ortaya çıkardığı riskleri önemli ölçüde 
azaltacağı değerlendirilmektedir. Hatta yapısı 
itibarıyla, risk-paylaşımını önceleyen ve reel sektörle 
daha sıkı ilişkiler kurabilen katılım finans holding 
şirketleri yapısının, katılım bankalarının mevcut 
kısıtlarını ve risklerini de azaltması beklenmektedir. 

Katılım finans holding şirketi modelinin katılım 
bankacılığına sağlayacağı düşünülen olumlu etkileri 
ve katkıları şu şekilde sıralanmaktadır (Tablo 15):

1.3.1 SERMAYE PİYASALARI İLE BAĞIN 
KUVVETLENMESİ
Dünyada finansal sistemler temel olarak bankacılığa 
dayalı ve sermaye piyasalarına dayalı finansal yapılar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Bankacılık ya da sermaye 
piyasalarına dayalı finansal yapıların ekonomik 
kalkınmadaki rolüne ilişkin farklı ülke deneyimleri 
farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. ABD ve İngiltere 
gibi ülkelerde sermaye piyasalarına dayalı sistem, 
Kıta Avrupası ve Japonya gibi ülkelerde bankacılığa 
dayalı sistem ekonomik kalkınmada önemli rol 
oynamıştır. Dolayısıyla, bankacılık ya da sermaye 
piyasalarına dayalı finansal yapıların ekonomik 
kalkınma üzerindeki rolüne ilişkin tüm ülkeler için 
geçerli tek bir model önerisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, bankacılığın ekonomik büyümeyi 
desteklediği ülkelerde, genel olarak sermaye 
piyasaları bankacılık sistemiyle yakından ilişkili ve 
koordineli biçimde faaliyetini sürdürmüştür. Bunun 
en önemli örneğini de bankacılığa dayalı büyüme 
modellerinin ekonomik kalkınmayı desteklediği 
evrensel bankacılık modelleri oluşturmuştur. Öte 
yandan, sermaye piyasalarının dolaylı da olsa 
gelişmemiş olduğu ve sadece mevduat bankacılığına 
dayalı modelleri uygulayan gelişmekte olan 
ülkelerde, bankacılık sisteminin toplam finansal 
sistem içindeki payının belirli bir eşik değeri geçmesi 
durumunda, bankacılık sistemi ekonomik büyümeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye’de bankacılığın baskın yapısının finansal 
gelişmişlik, finansın tabana yayılması ve reel sektöre 
yeterli finansman sağlanması gibi konularda yol 
açtığı kısıt ve sorunların katılım bankaları için de 
geçerli olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 
katılım bankalarının mevcut yapıları ile ekonomik 
büyümeyi ve finansal bağımsızlığı istenilen ölçüde 
destekleyemeyeceği düşünülmektedir. 

Ayrıca, bankacılığa dayalı mevcut finansal mimarinin 
de kısa ve orta dönemde sermaye piyasaları baskın 
bir finansal mimariye dönüşmesi oldukça zordur. Bu 
çerçevede, bankacılık hizmetleri ile sermaye piyasası 
ürünlerinin birbiriyle bütünleşik bir yapıda faaliyet 
gösterdiği katılım finans holding şirketi yapısının 
önemli avantajları bulunmaktadır.

1.3.2 ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN 
ARTIRILMASI
Katılım finansın gelişmesinde önemli kısıtlardan 
biri yeterli ürün ve hizmet çeşitliliğinin 
sağlanamamasıdır. Ürün ve hizmet çeşitliliğini 
artırmak, farklı strateji belgelerinde, politika 
metinlerinde ve çalışmalarda, katılım finansın ana 
hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 
farklı ürün ve hizmetlerin gelişmesini sağlayacak reel 
sektör ve bankacılık faaliyetleri oluşmadan, mevcut iş 
modeli ile ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasının 
kolay olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Katılım finans holding şirketlerinin reel sektörle 
yakın ilişkiler kurması, ortaklıklar geliştirmesi 
ile mal ve hizmet ticareti alanlarında da faaliyet 
göstermesi, buna uygun finansman çözümlerini 
gerektirecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak da 
başta risk-paylaşımına dayalı olmak üzere, yeni ürün 
ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması 
imkânı doğacaktır. Dolayısıyla, ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin artması yukarıdan aşağıya (top-down) 
bir politika şeklinde değil, iş dinamiklerinin doğal 
sürecinde ortaya çıkacaktır.

Üzerinde durulması gereken bir nokta da bankacılığa 
dayalı sistemlerde finansal teknolojilerin daha çok 
bankaların bilgi toplama, risk yönetimi ve gözetim 
faaliyetlerine yönelik kullanılması eğilimidir. 
Dolayısıyla, bankacılığa dayalı sistemlerde fintek 
yenilikçiliği daha çok bankaların faaliyetlerini daha 
verimli yapması konusu üzerinde durmaktadır. Öte 
yandan, sermaye piyasası ağırlıklı modellerde yeni ve 



63Bacha, O. B. ve Mirakhor, A. (7-8 Eylül, 2015). A Risk Sharing Banking Model. Inaugural Annual Symposium on Islamic 
Economics and Finance, The World Bank & IDB, Istanbul;
(https://tkbbegitim.org.tr/Documents/Yonetmelikler/A-Risk-Sharing-Banking-Model-Obiyathulla-Ismath-Bacha-Abbas-
Mirakhor-2015.pdf).

müşterinin ihtiyacına dönük ürünler geliştirme 
çok daha önemli hâle gelmektedir. Dolayısıyla, 
katılım finans holding şirketi yapısının finansal 
teknolojilerin yenilikçi adımları ve odak alanları 
konularında da önemli etkilerinin olabileceği 
değerlendirilmektedir. 

1.3.3 KATILIM FİNANS SİSTEMİ GETİRİLERİNİN 
FAİZ ORANLARINDAN AYRIŞMASI
Katılım bankalarının temel fon toplama ürünü 
katılma hesaplarıdır. Katılma hesapları da 
finansman tarafında elde edilen getirilerin kâr 
paylaşım oranları çerçevesinde katılma hesabı 
sahiplerine yansıtılması şeklinde çalışmaktadır. 
Öte yandan, başta katılma hesapları olmak 
üzere katılım bankaları tarafından yatırımcılara 
sağlanan getirilerin faiz oranlarına yakın 
seyretmesi, katılım finansın konvansiyonel 
finanstan çok farkı olmadığına ilişkin algının ve 
eleştirilerin temel nedenlerinden bir tanesidir.
Katılım bankalarının yatırımcılara sunduğu getiri 
oranlarının faiz oranlarına yakınsayan bir eğilim 
göstermesinin altında yatan temel sebeplerden 
bir tanesi, katılım bankalarının satışa ve 
kiralamaya dayalı sözleşmeler ve genellikle 
de sabit oranlar sunan ürünler vasıtasıyla 
finansman sağlamasıdır. Katılım bankalarının 
likidite yönetiminde ticari bankalarla benzer 
maliyetlere katlanmak durumunda kalmaları, 
ilgili mevzuat çerçevesinde belirli finansal 
faaliyetleri gerçekleştirememeleri ve büyük 
oranda sabit getirili finansman sağlayan 
ürünlere yönelmiş olmaları gibi sebeplerle, 
finansmana ilişkin getiri oranları ticari 
bankaların oranlarından çok ayrışmamaktadır. 
Dolayısıyla, katılım bankalarının finansmandan 
elde ettikleri getirilerin yönlendirildiği katılma 
hesapları da mevduat bankalarına yakınsayan 
getiri oranları sunmaktadır. 

Öte yandan, ortalama olarak reel sektör getiri 
oranları finansal sistemin getiri oranlarının 
üzerindedir. Son yıllarda, temel bazı finansal 
ürünlerin ortalama reel faiz oranları tarihsel 
olarak düşük seviyelerdedir. 2015 yılında 

yapılan bir çalışmada, küresel olarak reel sektör 
ortalama getiri oranları ile (başta mevduat 
olmak üzere) finansal sistemin sektör ağırlıklı 
getiri oranları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaya 
göre, dünyada reel sektörün ortalama getiri 
oranı yaklaşık %14 seviyelerinde iken, finansal 
sektörün yatırımcılarına sunduğu ortalama getiri 
oranı %2 seviyesindedir. Söz konusu çalışmada, 
getiri oranları arasındaki bu fark da finansal 
sistemin rantı olarak isimlendirilmektedir.63

  
Bu çerçevede, reel sektörle yakın ilişkiler 
kuran, ortaklıklar geliştiren, doğrudan mal ve 
hizmet ticareti alanlarında da faaliyet gösteren 
katılım finans holding şirketi modelinin, katılma 
hesaplarında finansal getirilerden ziyade reel 
sektörden elde edilen getirileri yansıtması 
beklenmektedir. Bunun finansman tarafındaki 
etkisi ise ortaklıklar yoluyla şirketlerin, 
tasarrufa dayalı finansman gibi yeni ürünler 
vasıtasıyla da hanehalkının maliyetlerini 
düşürmesidir. Öte yandan, fon toplama tarafında 
reel sektör getirilerini daha fazla yansıtan 
katılma hesaplarının getirilerinin faiz oranlarının 
üzerinde olması ve kâr payları ile faiz oranlarının 
ciddi şekilde ayrışması beklenmektedir.

1.3.4 KOBİ FİNANSMANINDA YENİ AÇILIMLAR
Türkiye’de, başta mikro işletmeler olmak 
üzere, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına dönük ve düşük 
maliyetli finansmana erişimi yönünde önemli 
kısıtlar bulunmaktadır. Bankacılığa dayalı 
finansman yöntemleri, özellikle KOBİ’lerin 
finansa erişimi ve işletme maliyetleri açısından 
olumsuz etkilere sahiptir. Kredi mekanizmasının 
iş çevrimlerine ve merkez bankalarının politika 
faizlerine dayalı etkileri, KOBİ maliyetlerini 
önemli ölçüde artırmaktadır.

KOBİ’lerin finansmana erişiminde ve en uygun 
sermaye yapılarını oluşturmada sermaye 
piyasaları ve risk-paylaşımına dayalı finansman 
yöntemlerinin yanında, özellikle dönen 
varlıklar ve işletme sermayesi tarafında, satış 
ve kiralamaya dayalı ürün ve hizmetlere de 
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ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla, risk-paylaşımı, 
satış ve kiralamaya dayalı ürünleri aynı anda 
sunabilen yapıların KOBİ finansmanına önemli 
katkısının olacağı değerlendirilmektedir. Katılım 
finans holding şirketi modeli, birden fazla finansman 
çözümünü aynı anda sunabilme potansiyeline sahip 
olduğundan KOBİ’lerin ihtiyacına dönük ürün ve 
hizmetleri kolaylıkla sağlayabileceklerdir. Katılım 
finans holding şirketinin KOBİ’lerde doğrudan 
ortaklıklar kurabilmesi ve KOBİ’lerin yönetiminde 
söz hakkına sahip olması, bilgi asimetrilerinin olduğu 
ve ortaklık kültürünün gelişmediği piyasalarda 
güven seviyesinin ve buna bağlı olarak da ekonomik 
aktivitenin artmasına katkıda bulunacaktır.
Katılım finans holding şirketlerinin farklı finansman 
çözümlerini bir arada sunabilmesi işlem maliyetleri 
ve dolayısıyla finansman maliyetlerini de önemli 
ölçüde düşürebilme potansiyeline sahiptir. Örneğin, 
finansal kiralama hizmeti almak isteyen bir KOBİ, 
katılım finans holding şirketinin iş makineleri ile 
ilgili bir iştirakinden bu finansal kiralama hizmetini 
alabilecektir. Burada finans ve reel işlemler aynı 
holding çatısı altında gerçekleştirildiğinden finansal 
kiralama maliyetleri daha düşük olacaktır.

1.3.5 ÖLÇEK EKONOMİSİNDEN FAYDALANMA

Katılım bankalarının bankacılık sistemi içindeki 
payı, bu bankaların sistemik önemli banka olma 
seviyesinin oldukça altındadır. Bu durum, katılım 
finansa özgü ürün ve hizmet geliştirmekten müşteri 
farkındalığının oluşmasına kadar birçok alanı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Katılım finansın 
rekabet gücünün artırılmasında, tam teşekküllü ve 
büyük yapıların da sektörde olması gerekmektedir.

Farklı finansal iştiraklerin bir arada olduğu ve bu 
iştiraklerin reel sektör iştirakleri ile bütünleşik bir 
şekilde yapılabildiği katılım finans holding şirketi 
yapısının işlem maliyetlerini ve değer zincirindeki 
işlem sayısını düşürücü etkisi olacaktır. Ayrıca, tam 
teşekküllü bir yapı, müşterileri ile daha yakın ve uzun 
dönemli ilişkiler geliştirerek sadakate dayalı müşteri 
ilişkilerini daha da geliştirecektir.



Mevcut Durum Katılım Finans Holding Şirketi 
Modeli Ne Önermektedir? Beklenen Etki

Katılım finansın sermaye 
piyasaları ile zayıf ilişkisi

Reel sektör ve sermaye piyasaları ile 
yakından ilişkili yeni bir katılım finans 
modeli

Sermaye piyasalarının toplam 
finansal sistem içindeki payı ve 
etkinliğinin artması

Ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin azlığı

Firmalara doğrudan yatırım, bütünleşik 
iştirakler, proje finansmanı, herşey dahil 
finansal hizmetler

Risk-paylaşımına dayalı yeni ürün ve 
hizmetler

Kâr payı oranlarının faiz 
oranlarına yakınsaması Reel sektöre doğrudan yatırım imkânları Reel sektör getirilerine yakınsama, 

daha düşük murabaha fiyatlaması

KOBİ’lere potansiyelin 
altında erişim

Borç ve ortaklık kombinasyonları, 
müşteri ile uzun dönemli ilişki kurma

Düşük bilgi asimetrisi ve vekil  
problemi, işlem maliyeti ile daha az 
finansman maliyeti

Finansal sistemde küçük 
pay Tam teşekküllü finansal holding modeli Ölçek ekonomisi, daha kısa değer 

zinciri, uzun dönemli ikili ilişkiler

Algı ve farkındalık
Risk-paylaşımına dayalı ve reel sektörle 
bütünleşik model ve faiz oranlarından 
ayrışan getiri oranları

Daha olumlu algı ile katılım finansın 
finansal sistem içindeki payının daha 
hızlı artması 

Beşerî sermaye Reel sektörle ortaklıklar kurulması için 
uzmanlaşma

Sektör uzmanı ve şirket değerlemesi 
gibi konularda yeni uzmanlık 
alanlarının oluşması 

Tablo 15: Katılım Finans Holding Şirketi Önerisinin Katılım Finansa Potansiyel Etkileri
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2.1 İSLAMİ BANKACILIK VE LİKİDİTE RİSKİ
Bankacılık sektörü genel olarak müşterilerine sağladığı kredileri mudilerden 
gelen fonlara göre daha uzun vadeli olarak vermektedir. Bu çerçevede, bankaların 
varlıkları ile yükümlülükleri arasında ortaya çıkan vade uyumsuzluğunun 
yönetilmesi bankacılık sektörünün temel faaliyet alanlarından bir tanesidir. 
Söz konusu vade uyumsuzluğu sonucunda ortaya çıkan likidite riski, cari 
yükümlülüklerin cari varlıklarla karşılanamaması durumu olarak tanımlanmaktadır.

Risk-paylaşımına dayalı bir finansal yapıda, 
İslami bankaların varlık ve yükümlülüklerinin 
birbirleriyle uyumlu şekilde hareket etmesi 
sonucunda likidite riskinin oldukça düşük 
seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Küresel İslami bankacılık büyük ölçüde vade 
uyumsuzluğu ortaya çıkaran bir iş modeli 
benimsediğinden, likidite riski yönetimi 
konvansiyonel bankalar gibi İslami bankaların 
da önemli faaliyet alanlarından bir tanesidir. Öte 

yandan, İslami finans sözleşmelerinin yapısı ve 
İslami bankacılığın büyük oranda konvansiyonel 
finans sisteminde faaliyet gösteriyor olması 
gibi yapısal problemler, likidite riskini ve bu 
riskin yönetimini İslami bankalar açısından 
daha önemli hâle getirmektedir. Konvansiyonel 
bir sistemde İslami finansa özgü faaliyetler 
yürütmek, İslami bankaları ek likidite risklerine 
maruz bırakmaktadır.
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İslami bankaların likiditeye erişime ilişkin mevcut kısıtlarına ve yapısal problemlerine ek olarak, Basel III 
standartlarının İslami bankalara getirmiş olduğu Likidite Karşılama Oranı ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı 
gibi yeni yükümlülükler bulunmaktadır. Söz konusu yeni yükümlülükler bankaların likidite risk yönetiminde 
yeni finansal ürünlerin kullanımını zorunlu kılmıştır. Konvansiyonel bankalar, repo piyasaları yoluyla Basel III 
standartlarının getirdiği yeni yükümlülüklere daha kolay uyum sağlamıştır. İslami bankaların konvansiyonel 
repo piyasalarına erişimi bulunmaması sebebiyle, İslami bankalar bankalararası murabaha ve İslami repo gibi 
etkinliği düşük ve fıkhî olarak tartışmalı ürünlere yönelmişlerdir.

Basel III standartları çerçevesinde, İslami bankaların 
likidite riski yönetimine yönelik kullanacakları 
fıkhî uyumlu finansal ürünlerin düşük kredi ve 
piyasa riski, düşük fiyat dalgalanması, gelişmiş 
ikincil piyasasının bulunması gibi şartları taşıması 
gerekmektedir. Öte yandan, mevcut İslami finans 
piyasalarında bu özellikleri taşıyan finansal ürünler 
oldukça kısıtlıdır. 2010 yılında, İslami bankaların 

likidite riski yönetimini kolaylaştırmak amacıyla 
Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu 
(International Islamic Management Corporation: 
IILM) kurulmuştur. Ancak, IILM tarafından likidite 
riski yönetimine yönelik sukuk ihraçlarının hacmi, 
çeşitli sebeplerle, İslami bankalarının ihtiyaç 
duyduğu miktarın çok altında kalmaktadır.

İslami finans sözleşmelerinin yapısı:
Fıkhî açıdan, faize dayalı finansal ürünlerin 
yasaklanması ve finansal borçların satışına 
büyük ölçüde izin verilmemesi gibi sebeplerle 
İslami bankaların likidite risk yönetimi araçları 
konvansiyonel bankalara göre oldukça kısıtlıdır. 
Örneğin, murabaha ve selem gibi sözleşmelere 
dayalı likidite risk yönetimi finansal araçlarının 
uygulanmasına birçok ülkede izin verilmemektedir. 

Fıkhî uyumlu para piyasalarının eksikliği: 
Konvansiyonel para piyasalarının faizli finansal 
ürünlere dayalı olarak çalışması sebebiyle İslami 
bankalar bu piyasaları kullanamamaktadır. Öte 
yandan, dünyada birkaç ülke hariç, derin, gelişmiş ve 
etkin olarak hizmet veren ve fıkhî olarak uyumlu para 
piyasaları bulunmamaktadır. İslami finansa yönelik 
para piyasalarının geliştirilmesi, İslami bankaların 
konvansiyonel bankalara karşı rekabet gücünü 
önemli ölçüde arttıracaktır.

Fiyat keşfi mekanizmasının eksikliği: 
Fıkhî uyumlu para piyasalarının gelişmemesinin 
bir sonucu olarak, para ve sermaye piyasalarından 
finansal ürünlerin doğru fiyatlandırılmasında 
oldukça önemli olan fiyat keşfi (price discovery) 

mekanizmaları oluşmamıştır. Reel sektör aktivitesi 
ve getiri oralarına dayalı fiyat keşfi mekanizmalarının 
oluşturulması, İslami bankaların sunduğu getiri 
oranlarının reel ekonomik aktivitenin getiri 
oranlarına yakınsaması açısından oldukça önemlidir.

Riskten koruma mekanizmalarının eksikliği: 
Konvansiyonel finansta kullanılan riskten 
korunmaya (hedging) yönelik finansal ürünlerin 
tamamına yakını İslami bankalar tarafından fıkhî 
sebeplerle kullanılamamaktadır. İslami finansta 
riskten korunmaya yönelik mekanizmaların 
oluşturulamaması İslami bankaların fonlama 
maliyetlerini ve sistemik risk ortaya çıkartabilecek 
yükümlülüklerini artırmaktadır.

Son Başvuru Mercii eksikliği: 
İslami finansın geliştiği birçok ülkede, sistemik 
risk ortaya çıkması durumunda İslami bankaların 
likidite ihtiyaçlarını karşılayacak bir fıkhî uyumlu 
Son Başvuru Mercii (Lender of Last Resort: 
LOLR) bulunmamaktadır. Fıkhî uyumlu LOLR 
mekanizmalarının da bulunmaması nedeniyle İslami 
bankaların likit varlıklarının toplam varlıkları içindeki 
ağırlığı konvansiyonel bankalara göre genellikle 
daha yüksektir. 

Konvansiyonel finans kuruluşlarından farklı olarak, İslami bankacılığa has likidite riski nedenleri aşağıda 
sıralanmaktadır:



2.2 İSLAMİ BANKACILIKTA LİKİDİTE RİSKİNİ AZALTMAYA YÖNELİK İHTİYAÇ
Dünyada mevcut İslami bankacılığın büyük oranda konvansiyonel bankacılık ürünleri ile iş 
modeline yakınsadığına ilişkin eleştiriler bulunmaktadır. Risk-paylaşımına dayalı ürünlerin 
potansiyelinin çok altında kullanılması, İslami bankaların konvansiyonel bankacılığa yakınsamasına 
ilişkin temel faktörlerden bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan, dünyada mevcut 
düzenleyici çerçeve ve başta likiditeye erişim olmak üzere İslami bankaların karşı karşıya kaldığı 
yapısal sorunlar, İslami bankaların risk-paylaşımına dayalı finansal sözleşmeleri kullanmasını da 
kısıtlamaktadır.  

İslami bankaların, ürün, hizmet ve iş modelleri olarak konvansiyonel bankalara yakınsamasının 
önemli sonuçları aşağıda sıralanmaktadır:
• İslami bankacılığın birçok piyasada büyüme hızı yavaşlamaktadır,
• İslami bankaların sundukları getiri oranları, piyasa faiz oranlarına yakınsamaktadır,
• Bilançolarda borç benzeri finansal ürünlerin payının artması, İslami bankaların kırılganlıklarını 

ve sistemik risklerini artırmaktadır,
• Başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektör yeteri kadar finansmana erişememektedir,
• İslami bankacılığa yönelik algı ve farkındalığı olumsuz yönde etkilemektedir,
• Ürün çeşitliliğinin az olmasına dayalı olarak İslami bankaların etkinliği, kârlılığı ve rekabetçiliği 

olumsuz etkilenmektedir.

İslami bankaların konvansiyonel bankalara 
yakınsamasının altında yatan en önemli 
nedenlerden bir tanesinin de likiditeye erişime 
ilişkin engeller ile uygun likidite risk yönetimi 
mekanizmalarının yeterli ölçüde geliştirilememiş 
olduğu değerlendirilmektedir.

İslami bankaların likidite risk yönetimine 
ilişkin mekanizmalarının yeterli ölçüde 
geliştirilememesinin bir sonucu olarak likit 
varlıklarının toplam varlıkları içindeki payı 
yüksektir (Şekil 72). Öte yandan, olası likidite 
riski gerçekleşmelerine karşı bir tampon 
görevi gören likit varlıkların bilançoda yüksek 
bir ağırlığa sahip olması, İslami bankaların 
getiri oranları ve kârlılıklarını olumsuz yönde 
etkilemektedir.  

CIBAFI tarafından yapılan Küresel İslami 
Bankacılar Anketi (CIBAFI’s Global Islamic 
Bankers’ Survey) de likidite riskini İslami 
bankaların önümüzdeki yıllarda karşı karşıya 

kalacakları en önemli risklerden bir tanesi 
olarak görmektedir (Şekil 73).

İslami finansın giderek daha da 
küreselleşmesinin bir yansıması olarak, 
İslami bankaların ülkeler arası likiditeye 
erişim mekanizmalarına erişiminin, İslami 
bankacılık açısından oldukça önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. Öte yandan, İslami 
bankaların mevcut likiditeye erişim kanallarını 
kolaylaştırma yanında likidite ihtiyaçlarının 
azaltılması da önem arz etmektedir. İslami 
bankacılık, konvansiyonel bankacılığa 
yakınsadığı ölçüde, likidite ihtiyacı artmaya 
devam edecek ve likidite risk yönetimi İslami 
bankalar açısından önümüzdeki dönemde de 
önemli bir kısıt olmaya devam edecektir. Bu 
kapsamda, yeni geliştirilecek likiditeye erişim 
mekanizmalarının İslami bankaların likiditeye 
ihtiyacını da azaltıcı yönde etkide bulunması 
gerekmektedir.
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Öz Sermaye yatırımı
Emtia fiyatları
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İtibar

Personel yetkinliği
İşlem maliyetleri
Riskten kaçınma
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Kredi
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Şekil 73: İslami Bankacılık Risk Skalası (2019-2021 ortalama)

Not: Ülke isimlerinde parantez içinde P harfi İslami pencereleri ifade etmektedir.

Kaynak: General Council for Islamic Banks and Financial Institutions. (2020). Global Islamic Banker’s Survey 2020; (https://
cibafi.org/Files/L1/Content/CI1977-English%20GIBS.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
General Council for Islamic Banks and Financial Institutions. (2021). Global Islamic Banker’s Survey 2021; (https://cibafi.org/Files/L1/
Content/CI2095-GIBS%202021%20-%20EN%20-%20Final%20(1).pdf).
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Şekil 72: Likidite Rasyosu (2013-2021 Ortalama, Yüzde)

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (29 Ağustos 2022). Prudential and Structural Islamic Finance Indicators, Data By Country 
(Islamic Banking); (https://www.ifsb.org/psifi_03.php).



2.3 ULUSLARARASI İSLAMİ ALTYAPI VE LİKİDİTE KURULUŞU (IIILC) ÖNERİSİ
IIILC, kalkınma projelerinin menkul kıymetleştirilmesine dayalı olarak üye kuruluşlara likiditeye 
erişim imkânı sağlayan, bu menkul kıymetlerin de ikinci piyasada işlem görmesine olanak veren 
uluslararası çevrimiçi bir platformu ifade etmektedir. 

Geçmişte, İslami bankalara likidite sağlamak 
üzere uluslararası kuruluşların kurulmasına 
yönelik çeşitli girişimler olmuştur. Bunlardan 
en önemlisi de İslami Megabank projesidir. İslam 
Kalkınma Bankası öncülüğünde uluslararası 
İslami Megabank kurulması fikri ilk kez 2009 
yılında gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, İslam 
Kalkınma Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 
İslami Megabank’ın kurulması yönünde karar 
almış ancak 2012 yılına kadar bir gelişme 
yaşanmamıştır. Türkiye, İslami Megabank’a 
katılma niyetini 2013 yılında beyan etmiştir. 
2013-2014 döneminde Türkiye’nin ev 
sahipliğinde İslami Megabank’ın kurulmasına 
yönelik görüşmeler yapılmıştır. Türkiye ve 
Endonezya arasında yapılan görüşmeler 
günümüze kadar bir neticeye varmamıştır. 

İslami Megabank projesine ilişkin sürecin 
neticeye varmamasında üç ana nedenin olduğu 
değerlendirilmektedir:
• Başta İslami Megabank olmak üzere 

mevcut öneriler geleneksel bir uluslararası 
kalkınma bankası modeline dayanmaktadır. 
Bu model de İslami Megabank’ın sahipliği 
konusunda üye ülkeler arasında çeşitli 
anlaşmazlıklar ortaya çıkarmıştır.

• İslami Megabank modeli yüksek miktarda 
öz sermaye gerektirmekte olup, söz konusu 
öz sermayenin üye ülkeler tarafından nasıl 
sağlanacağı konusunda anlaşmazlıklar ve 
belirsizlikler bulunmaktadır.

• İslami Megabank önerisi, diğer uluslararası 
kuruluşlara da rakip olabilecek, büyük bir 
uluslararası kalkınma bankası kurulması 
fikrini ihtiva etmektedir. Daha esnek bir 
yapının önce yurt içine yönelik olarak 
kurulması sonraki süreçte de diğer 
ülkelerin katılımıyla uluslararası bir hüviyet 
kazanmasının daha gerçekçi bir yaklaşım 
olduğu değerlendirilmektir. 

Bu bölümde önerilen IIILC, yatırım fonu 
yapısında ve çevrimiçi bir işlem platformuna 
dayalı olarak üye ülkelerin kalkınma 
projelerinin (altyapı, yenilenebilir enerji vs.) 
menkul kıymetleştirilmesi yoluyla likidite 
sağlayan uluslararası bir kurum olarak 
tasarlanmaktadır. IIILC’nin fiziki bir kurumsal 
yapısı da bulunacaktır. Öte yandan, işlemlerin 
büyük çoğunluğu platform yapısı üzerinden 
gerçekleştirilecektir. IIILC’ye üye kurum ve 
kuruluşlar, ülkelerin maliye bakanlıkları, merkez 
bankaları, diğer ilgili kurumları yanında İslami 
finans kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 
oluşmaktadır. IIILC önerisinin, İslami 
Megabank’a ilişkin yukarıda özetlenen kısıtlara 
da önemli açılımlar getireceği düşünülmektedir.

Özetle, İslami bankaların likiditeye erişimine 
ilişkin geliştirilecek mekanizmaların,
• İslami bankalara hızlı, sürekli ve yeterli 

likiditeye erişim imkânı sunması,
• Uluslararası likiditeye erişimi sağlaması,
• İslami bankaların likidite ihtiyacını 

azaltacak yapısal bir dönüşüm sürecini de 
desteklemesi önem arz etmektedir.

Uluslararası İslami likidite mekanizmaları 
konusunda mevcut öneriler, tüm bu koşulları 
aynı anda sağlayamamaktadır. İslami bankaların 
likidite risk yönetiminde risk-paylaşımına 
dayalı finansal ürünleri kullandığı, uluslararası 
çevrimiçi bir platform olan Uluslararası İslami 
Altyapı ve Likidite Kuruluşu (International 
Islamic Infrastructure and Liquidity Corporation: 
IIILC) önerisinin tüm bu şartları sağlayabileceği 
değerlendirilmektedir.

115

TE
M

AT
İK

 A
LA

N
LA

R
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



Menkul kıymetleştirmenin risk-paylaşımına dayalı 
sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleştirilecek olması 
sebebiyle, IIILC’nin İslami bankaların bilançolarında 
risk-paylaşımına dayalı finansal ürünlerin payını da 
önemli ölçüde arttırma potansiyeli bulunmaktadır. 
Böyle bir gelişmenin de İslami bankacılığın risk-
paylaşımına dayalı dönüşümüne katkı sağlayacağı ve 
likidite ihtiyacını da azaltacağı değerlendirilmektedir.
IIILC’nin organizasyon yapısı, temel olarak,64

• Yönetim Kurulu, 
• Proje Değerlendirme Komitesi (PDK), 
• Çok Taraflı Finansman Garanti Ajansı (ÇFGA),
• İcra Direktörlüğünden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden 
oluşmakta olup IIILC’nin temel karar alma organıdır. 
Proje Değerlendirme Komitesi, üye ülkeler tarafından 
IIILC'den sunulan projelerin proje havuzuna alınıp 
alınmamasına karar veren ve İcra Direktörlüğünden 
bağımsız bir komitedir. Çok Taraflı Finansman Garanti 
Ajansı (ÇFGA), uygun gördüğü projelere finansman 
garantisi sağlamaktadır. Fıkhî olarak, finansmanı 

sağlayan kuruluşla finansman garantisini sağlayan 
kuruluşun farklı olması gerekliliği çerçevesinde, 
ÇFGA’nın IIILC'den tamamen bağımsız olarak İslam 
Kalkınma Bankası bünyesinde kurulabileceği 
değerlendirilmektedir (Şekil 74). 

İcra Direktörlüğü ise, IIILC’nin operasyonel 
faaliyetlerinin yürütüldüğü ana yapıyı ifade 
etmektedir. Bu kapsamda, İcra Direktörlüğü, 
çevrimiçi platformu, VKŞ’yi, likidite sağlama 
mekanizmasını ve yatırım fonunu bünyesinde 
barındırmaktadır.

Bu bölüm, aşağıdaki başlıklar altında IIILC’nin 
kapsamını, iş modelini, yapısını ve potansiyelini 
özetlemektedir:
• IIILC’nin Bilanço Yapısı,
• Kalkınma projelerinin finansmanı,
• Menkul kıymetleştirme ve sukuk ihraçları,
• Çevrimiçi platform vasıtasıyla ikincil piyasalar,
• Piyasa yapıcılığı.

2.4 IIILC’NİN BİLANÇO YAPISI
Yatırım fonu, yatırımcılardan gelen fonları bir yatırım havuzunda toplayarak bu fon havuzuna dayalı yatırım 
yapan sermaye piyasası kuruluşunu tanımlamaktadır. Bireysel veya kurumsal yatırımcılar bu havuzdan 
pay alarak (fon havuzunda sahiplik elde ederek) yatırımların getirisine ortak olmaktadır. Yatırım fonları, 
yatırımcıların getirilerinin fon havuzunun getirisine bağlı olarak belirlenmesi sebebiyle temelde risk-
paylaşımına dayalı olarak faaliyet göstermektedir.65

Yatırım fonlarının yatırımcılar açısından sağladığı avantajlar aşağıda sıralanmaktadır:
• Fon havuzları profesyoneller tarafından yönetilmektedir.
• Fon portföyleri genellikle diğer sermaye piyasası araçlarına göre daha dengeli bir getiri-risk profiline 

sahiptir.
• Daha dengeli bir dağılıma sahip ve profesyoneller tarafından yönetilen fonlar kurumsal yatırımcılar 

yanında risk alma eşikleri daha düşük bireysel yatırımcılar için de oldukça uygundur.
• Yatırımcılar, fon havuzu paylarının alım-satımını likit piyasalarda kolaylıkla ve piyasa fiyatları üzerinden 

yapabilirler.

64 IIILC konusunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde çalışmalar yapılmakta olup, yer kısıtı sebebiyle, bu bölümde IIILC ile 
ilgili oldukça özet bilgiler sunulmaktadır.

65 Yatırım fonu (mutual fund) yapısına dayalı bir çevrimiçi platform vasıtasıyla İslami bankalara likidite sağlanması konusuna ilişkin yapılan 
çalışmalarda INCEIF öğretim görevlisi Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha’nın önemli katkıları olmuştur. Bu konu, 9 Eylül 2019 tarihinde 
düzenlenen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettikleri “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Uluslararası Likidite, Sosyal Sorumlu Finans 
ve Yeşil Finans” Konferansındaki ilgili oturumda da detaylı olarak işlenmiştir.



Yatırım fonları ile bankacılığın temel ayrışma 
noktası, yatırım fonlarının bilançolarında varlık 
ve yükümlülüklerin prensipte aynı yönde hareket 
etmesidir. Böylece, yatırım fonlarında vade 
uyumsuzluğu ve buna bağlı likidite risk yönetimi 
gereksinimi bankacılığa göre çok daha düşük 
seviyelerdedir. 

Bu çerçevede, yatırım fonlarına dayalı bir 
finansal yapının vade uyumsuzluğu ile ilişkili beş 
temel etkisi bulunmaktadır:
• Bilançonun varlık tarafındaki yatırım 

riski büyük ölçüde yükümlülük tarafı ile 
paylaşılmaktadır.

• Varlık fonları, yapısı itibarıyla, banka 
yığılması (bank run) benzeri bir riske maruz 
kalmadığından, sistemik risk ve risk transferi 
en az seviyededir.

• Dolayısıyla, yatırım fonlarının likidite riski 
bankacılık sistemine göre çok daha düşük 
seviyededir.

• Makro düzeyde, prensip olarak, Son Nihai 
Mercii (LOLR) benzeri bir yapıya gereksinim 
duyulmamaktadır.

• Belirli projelere ilişkin proje garantisi 
dışında, genel olarak, kamu için sistemik 
risk oluşturma potansiyeline sahip koşullu 
yükümlülükler (contingent liabilities) 
oluşmamaktadır.

Öte yandan, IIILC sadece yatırım fonuna dayalı 
bir model olarak kurgulanmamaktadır. Bunun 
yerine, bankacılık ve yatırım fonunun bir bileşimi 
olarak, bankacılığın oldukça iyi olduğu menkul 
kıymetlerin ve yatırımcıların değerlendirilmesi 
ile likidite yönetimi mekanizmalarını da 
bünyesinde barındırmaktadır. Bilanço yapısı 
sebebiyle, yatırım fonlarının da yatırım 
değerlemesi ve risk-paylaşımı konularındaki 
uzmanlığına sahip olacaktır.

YÖNETİM KURULU

İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ

VKŞ

YATIRIM FONU

LİKİTİDE MEKANİZMASI

ÇEVRİMİÇİ PLATFORM

PROJE DEĞERLENDİRME
KOMİTESİ (PDK)

ÇOK TARAFLI FİNANSMAN
GARANTİ AJANSI (ÇFGA)

Şekil 74: IIILC’nin Organizasyon Yapısı
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IIILC’nin bilanço yapısı büyük oranda yatırım 
fonlarının bilanço yapısına benzemekte olup, temel 
bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:66 

Varlıklar:
• Nakit ve nakit benzerleri,
• Altyapı yatırımları finansmanı,
• Yenilenebilir enerji yatırımları finansmanı,
• Ulaşım yatırımları finansmanı.

Yükümlülükler:
• Cari hesaplar,
• Altyapı sukuku,

• Yenilenebilir enerji sukuku,
• Ulaşım yatırımları sukuku. 

Dolayısıyla, IIILC’nin bilançosunda yapılan her 
yatırıma veya yatırım havuzuna (farklı yatırımların 
menkul kıymetleştirilmesiyle) benzer vade, 
sözleşme ve risk düzeyinde sukuk ihraçları 
gerçekleştirilecektir. Bu özellik, IIILC’yi risk-
paylaşımına dayalı uluslararası bir yatırım fonu hâline 
getirmektedir (Tablo 16).

66 Bahse konu bilanço kalemleri, IIILC’nin altyapı, ulaşım ve yenilenebilir enerji olarak belirlenen temel faaliyet alanlarına göre 
oluşturulmuştur. Söz konusu kalemler ve IIILC’nin yatırım portföyü zaman içinde değişebilir. Ayrıca faaliyet alanlarının bileşimine ilişkin 
ihraç edilen farklı sukukların menkul kıymetleştirilmesiyle yeni hibrit sukuk modellerinin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.

67 İslami bankalar da dâhil olmak üzere, İslami finans kapsamında hizmet veren tüm kuruluşlar IIILC’ye üye olabileceklerdir.

Varlık Yükümlülük

Nakit ve nakit benzerleri                    Cari hesaplar

Altyapı yatırımları finansmanı Altyapı sukuku

Enerji yatırımları finansmanı Enerji yatırımları sukuku

Ulaşım yatırımları finansmanı Ulaşım yatırımları sukuku

Özkaynaklar

Tablo 16: IIILC’nin Örnek Bilançosu

IIILC tarafından yapılan yatırımların bir kısmı için 
borç oluşturan sözleşmelere de (murabaha, istisnâ 
vs.) başvurmak gerekebilecektir. Bu kapsamda, 
IIILC’nin, üye ülkeler tarafından sağlanan nakit 
ve nakit benzerleri ile cari hesaplar kalemleri de 
bilançoda yer almaktadır. 

Nakit ve benzerleri kalemi, üye ülkeler tarafından 
sağlanan nakit, değerli metaller, kısa vadeli İslami 
finans ürünleri ve bir yıldan az vadeli diğer finansal 
ürünlerden oluşmaktadır. Üye ülke veya kuruluşların, 
bu kaleme, IIILC’deki sahiplik hakları ölçüsünde 
katkıda bulunması beklenmektedir. Ancak IIILC’nin 
sermaye ve özkaynak ihtiyacının, yapısı gereği, İslami 
Megabank’a duyulan sermaye ihtiyacının çok altında 
olacağı düşünülmektedir.67

IIILC’nin varlık kalemleri vasıtasıyla özellikle 
gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan 
üye ülkelerde kalkınma projelerinin finansmanının 
kamu kesimi açısından borç oluşturmayan ve 
risk-paylaşımına dayalı olarak sağlanması 
hedeflenmektedir.

IIILC tarafından varlık kalemlerinin karşılığında 
ihraç edilen sukukların ise İslami bankaların likidite 
ihtiyaçlarının karşılanmasında temel oluşturacak 
finansal ürünler olması hedeflenmektedir. İslami 
bankaların likidite risk yönetimi, söz konusu 
sukukların, çevrimiçi platform üzerinden ikinci el 
piyasasının oluşturulması ile gerçekleştirilecektir.



2.5 KALKINMA PROJELERİNİN FİNANSMANI
Daha önce de belirtildiği üzere, IIILC, İslami bankalarının likidite ihtiyaçlarının karşılanması, 
risk-paylaşımına dayalı ürünlerinin kullanımın artırılması ve kalkınma projelerinin finansmanının 
sağlanmasını aynı anda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu hedefler arasında ilk aşamayı 
kalkınma projelerinin finansmanının sağlanması oluşturmaktadır. 

Kalkınma projelerinin finansmanı aşaması (Proje Aşaması), aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır 
(Şekil 75):
• Üye ülkeler, yıllık olarak, IIILC’nin proje havuzunda yer almasını istedikleri kalkınma projelerini 

belirlemektedirler. Kalkınma projelerinin belirlenmesine ilişkin standartlar IIILC yönetim kurulu 
tarafından belirlenmektedir. 

• Belirlenen bu projeler, IIILC’ye iletilmektedir. Platforma iletilen proje dosyaları, standart bir 
formatta sunulan proje değerlemeleri, proje aşamaları, kârlılık değerlendirmesi gibi konuları 
içermektedir. Öte yandan, iletilen bu projelerin proje havuzunda yer alıp almayacağına ilişkin 
son kararı Proje Değerlendirme Komitesi (PDK) vermektedir. 

• Proje Aşaması, Çok Taraflı Finansman Garanti Ajansı (ÇFGA) tarafından verilip verilmeyeceğine 
karar verilen finansman garantilerini de içermektedir. ÇFGA, kefalet sözleşmesi çerçevesinde 
finansman garantilerini sağlamaktadır.

• PDK ve ÇGFA onaylarını müteakiben, IIILC projeleri yıllık bazda proje havuzuna dâhil etmektedir. 

2.6 MENKUL KIYMETLEŞTİRME VE SUKUK İHRAÇLARI
Üye ülkeler tarafından sunulan projelerin proje havuzuna alınmasını müteakiben, bu projelere dayalı 
menkul kıymetleştirmenin yapılması ve sukuk ihraçları İhraç Aşamasını oluşturmaktadır.68

UYGUN PROJELERİN
BELİRLENMESİ VE 
SUNULMASI

PROJE
DEĞERLENDİRME
KOMİTESİ (PDK)

ÇOK TARAFLI
FİNANSMAN
GARANTİ AJANSI 
(ÇFGA) 

PROJE
HAVUZU

Şekil 75: Proje Aşamasının Adımları

Kalkınma projelerinin menkul 
kıymetleştirilmesinin IIILC’nin faaliyetlerine 
ve üye ülkelere sağlayacağı faydalar aşağıda 
özetlenmektedir:
• Sürekli ve yüksek hacimdeki menkul 

kıymetlendirilmiş sukuk ihraçları, yüksek 
kaliteli likit varlık (HQLA) kapsamında 
değerlendirilebilecek likit varlıklar 
piyasasının oluşturulmasına zemin 
hazırlayacaktır.

• İslami bankaların likidite yönetimine dönük 
projeye dayalı sukuk ihraçları, teverruk gibi 
mevcut likidite yönetim araçlarına göre 
önemli avantajlara sahiptir. Projeye dayalı 
sukuk ihraçları risk-paylaşımını arttırması 

yanında doğrudan ekonomik kalkınmanın 
finansmanını da sağlayabilecektir. 

• Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenli 
olarak farklı vadelerde ihraç edilen 
sukuk, doğrudan reel sektör faaliyetlerine 
dayalı olarak getiri oranları çıpasının 
ve verim eğrisinin oluşmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu getiri oranları da İslami 
finansta kullanılabilecek ve LIBOR’a 
alternatif bir piyasa oranının oluşmasına yol 
açabilecektir.

68 IIILC kapsamında yapılacak sukuk ihraçları ve bu sukukların ikinci el piyasasına ilişkin temel konu, farklı para birimlerine göre 
ihraç edilecek sukukların hangi kur üzerinden uluslararası değişiminin yapılacağıdır. Bu konuda platforma özel ve SDR benzeri 
bir ortak para biriminin hayata geçirilebileceği değerlendirilmektedir.  
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• Projeye dayalı ve bazılarına finansman 
garantisi verilmiş sukukların İslami bankaların 
portföylerinde yer alması, düşük riskli ve 
potansiyel olarak yüksek getirili finansal 
ürünlere sahip olmalarını sağlayacaktır. Bu 
durum da İslami bankaların, özellikle likidite 
riski kaynaklı risklerinin azalmasına ve kredi 
derecelendirme notlarının artmasına katkıda 
bulunacaktır. 

• Farklı vade ve nitelikteki kalkınma projelerinin 
menkul kıymetleştirilmesi, yoğunlaşma ve getiri 
risklerini de önemli ölçüde azaltacaktır.

• İslami bankaların portföylerinde bulunan bu 
sukuklar, bireysel emeklilik fonları gibi diğer 
kurumsal yatırımcılara da İslami bankalar yoluyla 
sunulabilecektir. Dolayısıyla, risk-paylaşımına 
dayalı bu finansal ürünlerden diğer finansal 
kuruluşlar da faydalanabilecektir.

• Üye ülkeler de IIILC tarafından yapılan 
yatırımlara ek yatırımcı (örneğin, Rabbu’l-
Mal şeklinde) nakdi ve gayrinakdi katkıda 
bulunabileceklerdir. Ancak bu katkının proje 
başına %20 oranını geçmemesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

• Kamu yatırımlarında borca dayalı finansmanın 
azalması, üye ülkelerin kamu mali yükü ve 
sistemik risklerinin azaltılmasına ilişkin katkıda 
bulunacaktır. 

Genel bir kural olarak, 100 milyon ABD doları 
üzerindeki projelerin ayrı olarak sukuk ihracının 
yapılması, daha küçük değerdeki projelerin ise 
benzer vade ve niteliklerine göre gruplandırılarak 
bunların birlikte menkul kıymetleştirilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir.

IIILC’ye ilişkin önerilen temel finansal ürün (başka 
modeller de uygulanabilir) İstisnâ-mudârebe 
sözleşmesine dayalı dönüştürülebilir (convertible) 
sukuk modelidir. Öte yandan, önerilen bu model 
dışında başka finansal ürünlerin de kullanılması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

İstisnâ-mudârebe sözleşmesine dayalı 
dönüştürülebilir (convertible) sukuk üç temel 
aşamadan oluşmaktadır:
İstisnâ sözleşmesine dayalı inşaat süreci,
Mudârebeye dayalı risk-paylaşımı süreci,
Halka arz ve dönüştürme süreci.

2.6.1 İSTİSNÂ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İNŞAAT 
SÜRECİ
Projenin inşaat sürecini kapsayan İstisnâ 
sözleşmesine dayalı süreçte (ortalama olarak 3-4 
yıl olması beklenmektedir) ihraç edilen sukukların 
doğrudan İslami bankaların likidite ihtiyaçlarına 
dönük olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 
Bu sukuk, ÇFGA finansman garantisinin olması 
durumunda, Basel III standartlarının HQLA koşulunu 
da büyük ölçüde sağlamaktadır. 

İstisnâ sürecinde, projenin doğrudan bir getiri oranı 
bulunmamaktadır. Öte yandan, bu sukuk çevrimiçi 
platformda İslami bankalar tarafından alım-satım 
işlemlerine konu olabilmekte ve HQLA veya teminat 
olarak kullanılabilmektedir. 

İstisnâ sözleşmesi, projenin finansmanının 
inşaat gerçekleştikçe sağlanmasına da olanak 
verdiğinden, İstisnâ-mudârebe sözleşmesine 
dayalı dönüştürülebilir sukuk parça parça da ihraç 
edilebilecektir. 

Sukuk ihracı, IIILC tarafından kurulacak 
Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Sukuk ihracını müteakiben 
sağlanan fonlar, projenin tamamlanması amacıyla 
üye ülkelere aktarılacaktır. 

Burada temel konu, İstisnâ sözleşmesinin satışa 
dayalı bir sözleşme olması sebebiyle ikinci el 
piyasasının fıkhî olarak tartışmalı boyutudur. Öte 
yandan, inşaat sürecinde bile ihraç edilen sukuk 
gelecek nakit akımlarını yansıtmaktadır (Şekil 76).



Projenin inşaatının tamamlanması ve gelir 
getirmesiyle birlikte mudârebeye dayalı risk-
paylaşım süreci başlamaktadır. İstisnâ sukuk böylece 
mudârebe sukuka dönüştürülmektedir. Bu süreçte, 
yatırımcılar (İslami bankalar) rabbu’l-mal ve üye 

ülkeler de mudârib olmaktadır (Şekil 77). Mudârebe 
sürecinin başlamasıyla birlikte, sukuklar HQLA 
işlevi görmesinin yanında potansiyel olarak yüksek 
getiri imkânı sunan risk-paylaşımına dayalı finansal 
ürünler hâline dönüşmektedir. 

2.6.2 MUDÂREBEYE DAYALI RİSK-PAYLAŞIMI SÜRECİ

Şekil 76: İstisnâ Sözleşmesine Dayalı İnşaat Süreci

Şekil 77: Mudârebeye Dayalı Risk-Paylaşımı Süreci
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Projenin nakit akımlarının düzenli bir hâle gelmesi 
ile (ortalama olarak 6-10 yıl arası) projeler borsalar 
vasıtasıyla halka arz edilerek pay senetlerine 
dönüştürülebilmektedir. IIILC havuzundaki tüm 
projelerin halka arz edilmesi yerine, düzenli 
temettü verme imkânına sahip projelerin halka arz 
edilebileceği ve bu kararın da üye ülkelerin onayı 
ile IIILC yönetim kurulu tarafından verilebileceği 
değerlendirilmektedir (Şekil 78). Projenin halka arz 
edilmesi durumunda, mevcut sukuk yatırımcılarının 
ellerindeki sukukları pay senetlerine dönüştürme 
ya da çevrimiçi platform vasıtasıyla ilgilenen diğer 
yatırımcılara piyasa fiyatı üzerinden satma imkânı 
bulunmaktadır.

IIILC tarafından ihraç edilen sukukların 
dönüştürülebilme özelliğine sahip olması hem 
projenin gerçekleştirildiği üye ülkeler hem de 
yatırımcılar açısından önemli bir fırsattır. Genellikle, 
düzenli gelir getirici projelerin halka arzında yukarı 
yönlü yeniden değerleme imkânı oluşmaktadır. 
Dolayısıyla, ihraç edilen sukukun dönüştürülebilir 
olması ve bunun halka arzlarda sermaye kazancı 
oluşturma fırsatı, üye ülkelerin yatırımcılara 
daha düşük getiri oranları sunmasına olanak 
sağlamaktadır.

2.6.3 HALKA ARZ VE DÖNÜŞTÜRME SÜRECİ

Şekil 78: Halka Arz Süreci

2.7 ÇEVRİMİÇİ PLATFORM
Proje finansmanı ve sukuk ihracı yanında, IIILC’nin üçüncü temel fonksiyonunu sukuk ihraçları ve ikincil piyasa 
işlemlerinin gerçekleştirileceği çevrimiçi platformun yürütülmesi oluşturmaktadır. Uluslararası çevrimiçi 
platformun, farklı üye ülkelerdeki yurt içi platformları birbirine bağlayan bir üst çatı platform olabileceği 
değerlendirilmektedir (Şekil 79). 

Çevrimiçi platformun faydaları aşağıda sıralanmaktadır:
• Kesintisiz çalışan bir uluslararası çevrimiçi platform olarak likit, verimli ve derinleşebilecek bir piyasa 

oluşturulmuş olacaktır. 
• Yatırımcılara ürün, vade ve risk profili çeşitliliği sunmaktadır.
• Sistemik riski düşürmektedir.
• Fiyat keşfine olanak sağlamaktadır.
• İşlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.
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2.8 PİYASA YAPICILIĞI
Mevcut İslami bankacılıkta Son Başvuru Merciinin bulunmaması önemli bir boşluktur. IIILC, yapısı 
itibarıyla, Son Başvuru Mercii faaliyetini yürütmeyecek olmakla birlikte, sistemde piyasa yapıcı bir 
kurumun gerektiği değerlendirilmektedir. IIILC’nin büyük ölçekli bazı İslami bankaları, üye ülkelerin 
merkez bankaları gibi finansal kurumlarını ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşları 
piyasa yapıcı olarak atayabileceği değerlendirilmektedir.

IIILC kapsamında piyasa yapıcılığı mekanizmasının sisteme sağlayacağı potansiyel katkılar aşağıda 
sıralanmaktadır:
• Stratejik önemde olmakla birlikte yatırımcılar tarafından düşük talep gören çeşitli projelerin 

finansmanının sağlanması,
• COVID-19 pandemisi gibi yapısal şokların gerçekleşmesi durumunda bile sisteme likidite 

sağlanması,
• Fiyat, piyasa ve geri ödeyememe risklerinin azaltılması,
• Likidite risk priminin azaltılması,
• Fiyat keşfi işlemlerinin daha sağlıklı gerçekleşmesi.

Önerilen çevrimiçi platforma benzer biçimde, dünyada Globex ve Intercontinental Exchange (ICE) 
gibi çevrimiçi platformlar hâlihazırda kullanılmaktadır. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri 
arasında kurulması planlanan COMCEC Real Estate Securities Trading (CRESCENT) platformu da 
gayrimenkul sertifikaları üzerinden IIILC yapısına benzer bir faaliyeti yürütmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 79: Çevrimiçi Platform
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3.1 KATILIM FİNANS DERECELENDİRME SİSTEMİNE YÖNELİK İHTİYAÇ
Derecelendirme, finansal kuruluş, firma ya da ülkelerin finansal yükümlülüklerini 
karşılayabilme kabiliyetinin çeşitli kriterlere göre ölçümü olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla, derecelendirme temel olarak kredi ve geri ödememe riskini 
ölçmektedir. Katılım finans kuruluşları da temelde birer finansal kuruluş olmaları 
sebebiyle, finansal durumları, borçlarını geri ödeyebilme kapasiteleri ve finansal 
rasyolarının kalitesi gibi açılardan derecelendirmeye tabi tutulmaktadır. 

İslami finans kuruluşlarını konvansiyonel 
finansal kuruluşlardan ayıran temel 
farklılık, bu kuruluşların fıkhî esaslara uyma 
yükümlülüğüdür. Bu kapsamda, dünyada İslami 
derecelendirme olarak kabul edilen alan, kredi 
derecelendirmesi dışında İslami esaslara 
ve fıkhî yönetişim kurallarına uygunluğu da 
ölçmektedir. Dolayısıyla, İslami derecelendirme 
sistemi İslami finans kuruluşları ile bu kuruluşlar 
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ne 
ölçüde ilgili fıkhî esaslar ve standartlarla uyumlu 
olduğu konusunda başta yatırımcılar olmak 
üzere paydaşları bilgilendirmektedir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde, katılım finans 
derecelendirme sistemi fıkhî yönetişimin temel 
öğelerinden bir tanesi olarak görülmektedir. 
Mevcut durumda, katılım finans kuruluşları 
yetkili kurumlardan aldıkları lisans çerçevesinde 
faaliyet göstermektedirler. Bu kuruluşlar, 
finansallarına ilişkin sıkı bir gözetim ve denetim 
faaliyetine tabidirler. Öte yandan, katılım finans 
kuruluşlarının fıkhî uyum derecesi de oldukça 
önemlidir. Katılım finans kuruluşu olarak lisans 
alan tüm kuruluşların, katılım finans esasları da 
dâhil olmak üzere, fıkhî kurallara ve standartlara 
uyumu tamamıyla aynı ölçüde olmamaktadır.
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Dünyada, S&P, Fitch, Moodys, Capital Intelligence gibi konvansiyonel derecelendirme kuruluşları, İslami 
finans kuruluşlarına ilişkin derecelendirme hizmeti sunmaktadır. Öte yandan, bu kuruluşlar, özünde kredi 
derecelendirmesi yapmaktadır. IIT üyesi ülkelere hizmet vermek üzere IsDB katkısıyla kurulan İslami 
Uluslararası Derecelendirme Ajansı (IIRA) ise üye kuruluş ve ülkelere kredi derecelendirmesi yanında İslami 
derecelendirme hizmeti de sunmaktadır. Dünyada İslami finans kuruluşları ile sukuk gibi ürünlerin kredi 
derecelendirmesi yapılmakla birlikte, bu kuruluş ve ürünlere ilişkin İslami derecelendirme faaliyetleri oldukça 
sınırlıdır. Dolayısıyla, dünyada İslami derecelendirme konusu hâlâ potansiyelinin oldukça altındadır.

İslami derecelendirmeye yönelik temel çerçeve, AAOIFI tarafından yayımlanan “İslami Finansal Kurumlar için 
Şer’i Uyum ve Güvene Dayalı Derecelendirme: GSIFI 10” standardında belirlenmiştir. GSIFI 10 standardında, 
İslami finans kuruluşlarının şer’i kurallara uyumunun ve güvene dayalı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere 
ilişkin performanslarının ilgili paydaşlar tarafından bilinmesinin gerektiği ve İslami derecelendirmenin de bu 
gerekliliği yerine getirdiğinin altı çizilmektedir.

GSIFI 10 standardı çerçevesinde İslami derecelendirme, İslami finans kuruluşlarının
• Faaliyetlerinin fıkhî esas ve kurallara uygunluğu,
• Fıkhî yönetişim yapısı,
• Fıkhî yönetişim ile ilişkili diğer yönetişim yapıları,
• Şeffaflık ve hesap verebilirliği,
• Etik kurallara uygunluğu ve
• Güvene dayalı faaliyetlere ilişkin performans ölçümü gibi konularda fıkhî uyum derecesini ölçmektedir.

İslami finansa ilişkin yapılan çeşitli çalışmalarda 
bilgi altyapısı eksikliği, şeffaflığın yeterince 
sağlanamaması ve fıkhî yönetişim mekanizmalarının 
etkin olmaması gibi konuların mevcut küresel 
İslami finans sistemindeki temel sorunlar 
olduğu belirtilmektedir.69 Bu çerçevede İslami 
derecelendirme, İslami finansın gelişiminde oldukça 
büyük bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye’de katılım finans sisteminin gelişmesi ve 
İstanbul’un da uluslararası bir İslami finans merkezi 
olması açısından katılım finans derecelendirme 
sisteminin hayata geçirilmesinin oldukça önemli 
olduğu değerlendirilmektedir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde önerilen ve 
tematik bir alan olarak yer alan Katılım Finans 
Derecelendirme Sistemi çeşitli açılardan 
mevcut İslami derecelendirme yapılarından 
farklılaşmaktadır. Katılım Finans Derecelendirme 
Sistemi, katılım finans kuruluşları, başta KOBİ’ler 

olmak üzere reel sektör firmaları (fıkhî tarama), 
katılım finans ürünleri ve derecelendirmeye 
konu kuruluşların sürdürülebilirliğe ilişkin uyum 
derecelerini içeren bütüncül bir fıkhî derecelendirme 
sistemini ifade etmektedir (Şekil 80).

KATILIM
FİNANS
KURULUŞLARI

ÜRÜNLER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
(OPSİYONEL)

REEL SEKTÖR
(FIKHÎ TARAMA)

Şekil 80: Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin Kapsamı 

69Standig Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation. (2016). National and 
Global Islamic Financial Architecture: Problems and Possible Solutions for the OIC Member Countries; (https://sbb.gov.tr/wpcontent/
uploads/2018/11/National_and_Global_Islamic_Financial_Architecture_Problems_and_Solutions_for_the_OIC_Member_Countries-.pdf). 



Katılım Finans Kuruluşları: Katılım bankaları, 
katılım sigorta şirketleri ve kitle fonlaması 
platformları gibi kuruluşların dünyadaki 
İslami derecelendirmeye benzer şekilde 
derecelendirilmesini ifade etmektedir. Hâlihazırda 
bu kuruluşların derecelendirmesine ilişkin çeşitli 
uluslararası standartlar mevcuttur. 

Ürünler: Başta kira sertifikaları olmak üzere 
çeşitli katılım finans ürünlerinin fıkhî uyum 
derecesinin ölçümünü ifade etmektedir. 
Mevcut durumda, 2013 yılında yayımlanan Kira 
Sertifikaları Tebliğine göre, VKŞ, fon kullanıcısı 
veya ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin 
derecelendirme raporu isteyebilmektedir. Öte 
yandan, ilgili Tebliğe göre istenilen derecelendirme 
raporu kredi derecelendirme kapsamına 
girmektedir. Bu noktada, kira sertifikalarının 
dayanak varlıkları ve yapısı gibi konularda fıkhî 
uyuma ilişkin derecelendirmenin yapılması 
gerektiği değerlendirilmektedir.  Katılım Finans 
Derecelendirme Sistemi bu açıdan dünyada öncü 
bir uygulama olacaktır. 

Sürdürülebilirlik: İsteğe bağlı olarak, kuruluşların 
veya ürünlerin sürdürülebilirliğe uyum 

derecesinin de objektif kriterlere göre Katılım 
Finans Derecelendirmesinde yer alabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Reel sektör: Katılım Finans Strateji Belgesinde, 
reel sektör kuruluşlarının da fıkhî tarama (Shariah 
screening) yoluyla fıkhî uyum derecelerinin 
ölçümünün katılım finans sisteminin gelişiminde ve 
helal değer zinciri ile bütünleşmesinde önemli bir 
adım olacağı değerlendirilmektedir.

Katılım Finans Derecelendirme Sistemi tarafından 
öngörülen katılım finans kuruluşlarının ve 
ürünlerinin derecelendirilmesi ile sürdürülebilirliğe 
ilişkin derecelendirme dünyada farklı şekillerde 
uygulanmaktadır.T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi bünyesinde de Katılım Finans Derecelendirme 
Sistemi kurulmasına ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir. Başta KOBİ’ler olmak üzere reel 
sektöre yönelik fıkhî tarama önerisinin dünyadaki 
ilk uygulamalardan bir tanesi olma potansiyeli 
sebebiyle, tematik bölümün geri kalanı tüm Katılım 
Finans Derecelendirme Sistemi önerisi yerine 
Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması konusu 
üzerine odaklanmaktadır.

3.2 DÜNYADA FIKHÎ FİLTRELEME VE İSLAMİ ENDEKSLER
Dünyada, özellikle 2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dönemde, İslami sermaye piyasalarının 
bir ayağı olan İslami pay senetleri piyasası çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Yapısı itibarıyla, 
İslami pay senetlerini konvansiyonel pay senetleri piyasasından ayıran en temel ölçüt, İslami pay 
senetleri piyasasının İslami ilke ve esaslara uygun olma zorunluluğudur. İslami pay senetlerinin söz 
konusu ilke ve esaslara uygunluğu fıkhî filtreleme (Shariah screening) yöntemleri çerçevesinde 
belirlenmektedir. Fıkhî filtreleme yöntemi, pay senedi piyasalarında fıkhî hükümlere uyumlu olan 
firmaları uyumsuz olan firmalardan ayrıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

İslami sermaye piyasalarına artan ilgiyle 
birlikte bu piyasalara daha fazla yatırımcı 
çekmek amacıyla, Malezya, ABD ve İngiltere 
gibi ülkelerin ulusal borsalarında fıkhî 
filtreleme yöntemlerine dayalı olarak çeşitli 
İslami endeksler kullanılmaktadır. Büyük 
ölçüde borsalarda listelenen şirketlerin 
belirli kriterlere göre fıkhî uyumluluğunu 
gösteren İslami endekslerden ilki 1996 yılında, 
Malezya’da RHB Unit Trust Management 
Berhad isimli varlık yönetim şirketi tarafından 
oluşturulmuştur. 1999 yılında Dow Jones 
İslami Endeks Piyasasının (DJIM) kurulmasının 
ardından, aynı yıl Kuala Lumpur İslami Endeksi 
ve Financial Times Menkul Kıymetler Borsası 

İslami Endeksi (FTSE-Islamic) faaliyete 
geçmiştir. Benzer şekilde, 2007 yılında Morgan 
Stanley İslami Endeksi (MSCI-Islamic), 2009 
yılında Karachi Meezan Endeksi, 2011 yılında 
STOXX Avrupa İslami Endeksi ve 2011 yılında 
Borsa İstanbul Katılım Endeksi gibi İslami 
endeksler kullanılmaya başlanmıştır.

Mevcut İslami endekslerin oluşturulmasında 
kullanılan fıkhî filtreleme yöntemleri, aralarında 
çeşitli farklılıklar olsa da temel olarak iki 
filtreleme aşamasından oluşmaktadır. Bu 
aşamalar faaliyet alanı (kalitatif) ve finansal 
oranlar (kantitatif) olarak isimlendirilmektedir. 127
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İlk filtreleme aşaması olan kalitatif aşamada, 
endekse konu şirketin ana faaliyet alanının İslami 
ilke ve esaslara uygun olma şartı aranmaktadır. Bu 
kapsamda, ana faaliyet alanları (faize dayalı finansal 
faaliyetler, domuz ve ürünlerinin üretim ve ticareti, 
alkollü içecek ve uyuşturucu üretimi ve ticareti, 
tütün ürünleri üretimi ve ticareti, kumar ve benzeri 
şans oyunları ile müstehcen basın, yayın, reklam 
faaliyetleri vs.) İslami ilke ve esaslara uygun olmayan 
şirketler kalitatif aşamada elenmektedir. 

İkinci filtreleme aşaması olan kantitatif aşamada ise 
endekse konu şirketin finansal rasyoları açısından 
İslami ilke ve esaslara ne ölçüde uygun olduğu 
değerlendirilmektedir. Prensip olarak, İslami ilke ve 
esaslara uygun olarak çalışan şirketlerin tüm finansal 
rasyolarının ve bilanço kalemlerinin de tamamıyla bu 
ilke ve esaslara uyumlu olması gerekmektedir. Öte 
yandan, mevcut ekonomik ve finansal şartlar altında, 
finansal bilançoları ve gelirleri açısından tamamıyla 
İslami ilke ve esaslara uygun olarak faaliyet gösteren 
şirket sayısı oldukça azdır. Bu kapsamda, İslami 

endekslerde yer alacak şirketleri belirlemek üzere 
çeşitli eşik değerler belirlenmiştir. Bu çerçevede, 
firma gelirlerinin ve bilanço değerlerinin belirlenen 
bir eşik değere kadar fıkhî uyumlu olmamasına 
müsamaha gösterilmekte ve bu firmalar belirlenen 
bu eşik değerlerin altında kaldığı sürece İslami 
endekste yer alabilmektedir.

Firma gelirleri açısından, genel kabul gören kural,
İslami ilke ve esaslara uygun olmayan gelirlerin 
toplam firma gelirleri içindeki payının %5’i 
geçmemesidir.70 Bilanço değerleri açısından, 
genel olarak, firmanın borçluluk oranı ile nakit, 
finansal alacaklar ve faizli finansal ürünlerin toplam 
bilanço değerleri içindeki payı gibi temel oranlar 
değerlendirilmektedir. Özellikle bilanço değerlerine 
ilişkin kantitatif filtreleme aşamasında, İslami 
endekslerin kullanılmaya başlandığı 1996 yılından 
bu yana, her İslami endeks sağlayıcısı kuruluş kendi 
yaklaşımını ve yöntemini oluşturmuş olup bu konuda 
dünyada standart bir yaklaşım bulunmamaktadır 
(Tablo 17).

İslami endeks 
sağlayıcısı Pay Payda Eşik değer

FTSE Toplam Borç Toplam Varlıklar < 33.33%

KSE Meezan Toplam Borç Toplam Varlıklar < 37%

Malaysia SC Toplam Borç Toplam Varlıklar < 33%

MSCI Toplam Borç Toplam Varlıklar < 30%

AAOIFI Toplam Borç Piyasa Değeri < 30%

Al-Rajhi Toplam Borç Piyasa Değeri < 30%

Borsa Istanbul* Toplam Borç Piyasa Değeri/Toplam Varlıklar < 33%

Dow Jones Toplam Borç 24 aylık takip eden Piyasa Değeri < 33%

S&P Toplam Borç 36 aylık takip eden Piyasa Değeri < 33%

STOXX* Toplam Borç Piyasa Değeri/Toplam Varlıklar < 33%

Tablo 17: Fıkhî Filtreleme Yönteminde Uygulanan Temel Hesaplama Kriterleri

Kaynak: Yıldırım, R. (2021). Capital Structure and Shari’ah Compliance of non-Financial Firms. De Gruyter;
(https://doi.org/10.1515/9783110713664).  
*Paydada Toplam Varlıklar veya Piyasa Değerinden hangisi daha büyükse o değer dikkate alınmaktadır.
İslami endeks sağlayıcıları Toplam Varlıklar/Piyasa Sermayelendirmesi sınıflarında alfabetik olarak listelenmiştir. Tabloda geçen 
"Toplam Borç" ifadesi faizli borçları ifade etmektedir.

70Firma gelirlerinin hesaplandığı dönem, endeksler arasında farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Dow Jones İslami Endeks Piyasasında 
(DJIM), 2011 yılı öncesinde geçmişe dönük 12 aylık ortalamalar alınırken, 2011 yılı sonrasında geçmişe dönük 24 aylık ortalama değerler 
kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de ise Katılım Endekslerinin hesaplanmasında dönemsel bilanço ve gelir tabloları baz alınmaktadır.



Mevcut fıkhî filtreleme yapılarının kalitatif 
aşaması genel olarak tüm yapılarda benzer 
şekilde kullanılmaktadır. Öte yandan kantitatif 
aşamaya ilişkin yaklaşımların ve yöntemlerin 
farklılaşması sonucunda İslami endekslere 
ilişkin çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. İslami 
endekslere ilişkin güncel tartışmalar aşağıda 
özetlenmektedir:

Metodolojik Tutarsızlıklar: Farklı endeks 
sağlayıcıların uyguladıkları farklı metodolojik 
yaklaşımlar neticesinde oluşturulan İslami 
endekslere ilişkin nicel ve nitel göstergeler, 
aynı şirketler için bile birbirinden farklı ve 
tutarsız sonuçların ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir.

Güven Eksikliği: İslami endekslerin üretilmesine 
ilişkin farklı fıkhî filtrelerin ve bu filtrelerde 
farklı oranlar ile eşik değerlerin kullanılması 
sektör oyuncuları ve diğer paydaşlar nezdinde 
bu endekslere ilişkin güven eksikliğine yol 
açabilmektedir. 

İslami Sermaye Piyasalarının Gelişememesi: 
Fıkhî filtreleme yöntemlerinin küresel 
olarak birbiriyle uyumlaştırılmamış ve 
standartlaştırılmamış olması nedeniyle İslami 
sermaye piyasaları ve İslami finansın diğer 
alanları potansiyellerinin çok altında bir gelişme 
göstermektedir. 

Mevcut fıkhî filtreleme yöntemlerinin 
metodolojik tutarsızlıkları ile ilgili olarak 
önemli tartışma noktalarından bir tanesi, fıkhî 
filtrelemede kullanılan kantitatif oranlarda 
genellikle piyasa değerinin kullanılıyor 
olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, büyük oranda 
kuruluşların kendi kararlarından bağımsız 
şekilde oluşan piyasa değerinden ziyade, defter 

değeri gibi kuruluşun kendi kararlarını daha 
fazla yansıtan değişkenlerin kullanılmasının 
hakkaniyet ve tutarlılık açısından daha isabetli 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Kuruluşların piyasa değeri, merkez bankaları 
tarafından alınan para politikası kararları, diğer 
ülkelerdeki sermaye piyasalarının performansı 
ve piyasa oynaklıkları gibi kuruluşların 
kendi kararlarının dışındaki gelişmelerden 
(dış faktörler) etkilenmektedir. Nitekim dış 
faktörlere dayalı filtrelemelerin bir yansıması 
olarak, birçok kuruluş bazı dönemlerde 
endeks dışı kalırken bazı dönemlerde endekse 
dâhil olmaktadır. Bu tür değişiklik arz eden 
durumların özellikle yatırımcılarda kafa 
karışıklığına sebep olduğu gözlenmektedir.

Mevcut fıkhî filtreleme yöntemlerinden 
neredeyse hiçbirinde risk-paylaşımı ve diğer 
ortaklığa dayalı finansal ürünlere yatırım 
yapılmasını teşvik edecek bir mekanizma 
izlenmemektedir. Bununla birlikte, fıkhî 
filtrelemeye yönelik tartışmalı konular ve 
birbirinden farklı yöntem ve eşik değerlere sahip 
İslami endeksler sebebiyle İslami pay senetleri 
piyasasındaki yatırımcı hacmi potansiyelin hâlâ 
çok altında kalmaktadır. Ayrıca, fıkhî filtreleme 
yaklaşımlarının sadece pay senetleri piyasasında 
işlem gören şirketleri kapsaması, başta 
KOBİ’ler olmak üzere reel sektör şirketlerinin 
İslami finans ürünlerine erişimini kısıtlamakta; 
bankacılık dışı İslami finans kuruluşlarının da 
potansiyellerinin altında faaliyet göstermesinde 
payı bulunduğu değerlendirilmektedir.
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3.3 KATILIM FİNANS FIKHÎ TARAMA MEKANİZMASI: GENEL ÇERÇEVE
Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması, akredite edilmiş derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla, standart 
bir fıkhî filtreleme yöntemi çerçevesinde ve objektif kriterlere dayalı olarak finans ve finans-dışı kuruluşlar 
ile katılım finansa ilişkin çeşitli finansal ürünlerin fıkhî uyumunun belirlenmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu kapsamda borsada işlem gören ve listelenmiş firmalar yanında başta KOBİ’ler olmak üzere borsada 
listelenmeyen firmalar ile kitle fonlama şirketleri gibi çeşitli katılım finans kuruluşları gönüllülük esasına göre 
derecelendirilebilecektir. 

Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması kapsamında, belirlenen eşikleri geçen kuruluş ve ürünler “uygun”, 
bu eşikleri geçemeyenler ise “uygun olmayan” kuruluş ve ürünler olarak nitelendirilmektedir.

Günümüzde, International Islamic Rating Agency 
(IIRA) ve Standard & Poor’s gibi kuruluşlarca 
İslami Finans Derecelendirmesi yapılmaktadır. Öte 
yandan, Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması 
mevcut derecelendirme kuruluşlarının kredi 
derecelendirmesi ağırlıklı yaklaşımından çeşitli 
açılardan farklılaşmaktadır:
• Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması temel 

olarak derecelendirmeye konu kuruluş, firma ve 
ürünlerin katılım finans sistemi içinde yer alıp 
almayacağını ve bunun derecesini belirlemeye 
dönük basit bir yönteme dayalı olarak 
oluşturulmaktadır. 

• Bu kapsamda, Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizması ana faaliyet alanı ve finansallara 
göre ilgili kuruluş, firma ve ürünlere bir çeşit 
helallik sertifikası vermeyi amaçlamaktadır.

• Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizmasının, 
mevcut İslami finans derecelendirme 
kuruluşlarının uygulamakta olduğu ve özünde 
kredi derecelendirmesi olan yönetişim kalitesi, 
kredi riski, likidite riski gibi kriterlere tamamlayıcı 
ancak ayrı bir derecelendirme yöntemi olması 
amaçlanmaktadır. 

• Kredi derecelendirmesi ile ilgili risk ve yönetişim 
kalitesi faktörlerinin değerlendirilmesi hem 
konvansiyonel hem de katılım finansta önemlidir. 
Öte yandan, katılım finansın temel tanımlayıcı 
özelliği katılım finans esaslarına uyumdur. 
Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan 
kuruluşlar ile ürünlerin katılım finans esaslarına 
uyumluluk bağlamında derecelendirilmesi önem 
arz etmektedir. Örneğin, ihraç edilen bir kira 
sertifikasının kredi riskinden önce katılım finans 
esaslarına uygunluğunun değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Bu kapsamda, Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizması ile
• Yatırımcılar, yatırım yapacakları kuruluş ve 

ürünlerin fıkhî uygunluk derecesine ilişkin 
objektif, şeffaf ve tutarlı bir tasnife erişmiş 
olacaktır. Özellikle, borsaya kote olmayan 
firmaların bu çerçevede derecelendirilmesinin, 
katılım finans esaslarına uygun yatırım yapmak 
isteyecek yabancı ve yerli yatırımcılar açısından 
oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

• Başta kitle fonlaması ve P2P platformları 
olmak üzere, yeni gelişmeye başlayan finansal 
alanlarda yer alan aracı kuruluş portföylerindeki 
firmaların katılım finans esaslarına uyumu 
konusunda önemli bir bilgiye sahip olmaları 
sağlanacaktır.

• Özellikle reel sektör firmalarının helal değer 
zinciri bütünleşmesi kapsamında firmalara 
yönelik finansal bir helal sertifikasyonu 
sağlanacaktır. Böylece, helal değer zincirinin 
“uygun” firmalar arasında hızla gelişiminin önü 
açılacaktır.

• Katılım finans kuruluşlarının, uygun firmalarla 
risk-paylaşımına dayalı ortaklıklar kurmalarının 
daha da kolaylaştırılması sağlanacaktır.

• Özellikle KOBİ’ler arasında bir farkındalık 
oluşturularak, bu firmaların borç ağırlıklı 
sermaye yapısından özkaynak ve 
ortaklıklara dayalı sermaye yapısına geçişi 
kolaylaştırılacaktır.

• Başta KOBİ’ler olmak üzere derecelendirmeye 
konu kuruluşların ESG ve sürdürülebilirlik ile 
ilgili konularda daha hızlı yol almasının önü 
açılacaktır. 



Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması, derecelendirmeye konu olan kuruluşlar ile ürünlere 
finansal bir helal sertifikası verme amacı taşımakla birlikte, fıkhî filtreleme eşiğini geçememiş 
kuruluş ve ürünleri de fıkhî eşiğe yakınlığına göre derecelendirmektedir. Böylece, Katılım 
Finans Fıkhî Tarama Mekanizması eşiklerini geçememekle birlikte faaliyet alanları ve finansal 
rasyoları bakımından birbirinden farklı özellikteki kuruluş ve ürünler bu farklılıklar göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması 
açısından tamamıyla uygun olmayan kuruluş ve ürünlerle uygun olmaya çok yakın kuruluş ve ürünler 
farklı derecelendirme notu almaktadır (Şekil 81).

Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması 
kapsamında uygun olarak nitelendirilmeyen 
veya uygun bulunmayan ürün, hizmet 
ve kuruluşların da kendi içinde 
derecelendirilmesinin özellikle KOBİ’lerin 
finansa erişiminde ve helal değer zinciri ile 
bütünleşmesinde önemli katkılarının olacağı 
değerlendirilmektedir. Mevcut durumda, 
Türkiye’nin bankacılığa dayalı finansal yapısı 
ve KOBİ’lerin sermaye yapısında (capital 
structure) özkaynak payının görece az 
olmasının bir yansıması olarak, katılım finans 
derecelendirmesi açısından uygun olarak 
nitelendirilebilecek KOBİ sayısının oldukça az 
olması beklenmektedir. 

Bir şirketin faaliyetlerini sürdürmek ve 
yatırımlarının finansmanını sağlamak üzere 
bilançosunda yer alan borç ve özkaynak 
tutarları ile bunların dağılımı, sermaye yapısı 
olarak tanımlanmaktadır. İdeal sermaye yapısı 
da şirket için sermaye maliyetini en küçük 
düzeye getiren borç ve özkaynak birleşimidir. 

Katılım finans derecelendirmesi açısından 
uygun olmamakla birlikte, uygun olmaya yakın 
firmaların katılım finans kuruluşları tarafından 
desteklenecek şekilde sermaye yapılarının 
değiştirilmesinin katılım finansın gelişimini ve 
ideal sermaye yapısında risk-paylaşımına dayalı 
ürünlere yönelik kullanımını artırabileceği 
değerlendirilmektedir. Mevcut konjonktürde 
borçluluğu ve finansal kaldıraç oranları yüksek 
KOBİ’lerin katılım finans derecelendirmesi 
yardımıyla, sermaye yapılarında özkaynak ve 
ortaklığa dayalı finansman oranını artırarak ideal 
sermaye yapısına ulaşmalarının sağlanabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, katılım 
finans stratejisinde yer alan odak alanların da 
katılım finans derecelendirmesi ile uyumunun 
sağlanması hedeflenmektedir. 

Fıkhî filtrelemeyi geçememiş:
• Kalitatif eşiği geçememiş veya 
• Kalitatif eşiği geçmiş ancak kantitatif eşiği geçememiş

FIKHÎ FİLTRELEME 
EŞİĞİNİ GEÇMİŞ

TAMAMIYLA
UYUMSUZ

AZ
UYUMSUZ

Şekil 81: Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması Eşikleri
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3.4 KATILIM FİNANS FIKHÎ TARAMA AŞAMALARI
Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması, ikisi zorunlu (kalitatif ve kantitatif) üçüncüsü ise opsiyonel 
(sürdürülebilirlik) olmak üzere üç temel filtreleme aşamasından oluşmaktadır (Şekil 82).

1. AŞAMA

FAALİYET ALANI
(KALİTATİF)

2. AŞAMA

FİNANSALLAR
(KANTİTATİF)

3. AŞAMA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
(OPSİYONEL)

Şekil 82: Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması Aşamaları

3.4.1 KALİTATİF AŞAMA
Ön yeterlilik aşaması olarak kabul edilen kalitatif 
filtreleme aşamasında, derecelendirmeye konu 
olan kuruluşlar faaliyet gösterdikleri sektöre 
göre değerlendirilmektedir. Burada temel amaç, 
bu kuruluşların temel faaliyetlerinin fıkhî olarak 
yasaklanmayan sektörlerde yer alıp almadığını 
belirlemektir.71 Kalitatif aşamayı geçemeyen 
kuruluşlar, filtreleme eşiğini geçemediğinden diğer 
aşamalarda değerlendirilmeyecek ve fıkhî olarak 
uyumsuz olarak nitelendirilecektir.

3.4.2 KANTİTATİF AŞAMA:
Kantitatif aşamada ise derecelendirmeye konu olan 
kuruluşlar, standartlaştırılmış bir fıkhî filtreleme 
metodolojisine bağlı olarak objektif ve kantitatif 
verilere göre değerlendirilmektedir. Bu noktada, 
kantitatif değerlendirmenin iç faktörlere (dolayısıyla 
defter değerine) bağlı rasyolara göre yapılması 
planlanmaktadır. Böylece, derecelendirmeye konu 
olan kuruluşlar, risk-paylaşımı ağırlıklı olarak 
değerlendirilmektedir. Kantitatif aşama, borca dayalı 
sermaye yapısına sahip kuruluşları, daha yüksek 
öz sermaye oluşturmak ve korumak için ortaklığa 
dayalı finansmana yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, derecelendirmeye konu olan 
kuruluşun finansal yapısı, bu kuruluşun mali 
tabloları ve denetim firmalarına sunulan finansal 
verileri kullanılarak değerlendirilmektedir. Elde 

edilen bu bilgiler yanında, kuruluş temsilcileriyle 
yapılan görüşmeler gibi diğer faktörler de 
değerlendirmelerde kullanılmaktadır.

3.4.3 SOSYAL SORUMLULUK VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AŞAMASI:
Fıkhî filtrelemeye ilişkin son aşama ise 
derecelendirmeye konu olan kuruluşları sosyal 
sorumluluk, çevre ve yönetişim açısından 
değerlendirmektir. Bu kuruluşların kalitatif ve 
kantitatif eşik değerleri geçmiş olması, başta 
sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve iyi 
kurumsal yönetişim uygulamaları olmak üzere 
çeşitli ölçütlere uygun faaliyet gösterdiklerini 
garanti etmediğinden, bu aşamanın en önemli 
basamaklardan ve tamamlayıcı unsurlardan biri 
olduğu değerlendirilmektedir. Kalitatif ve kantitatif 
koşulları sağlayan kuruluşlar, olumsuz çevresel ve 
sosyal etkiler oluşturup ve zayıf kurumsal yönetişime 
sahip kuruluşlar olabileceğinden dolayı, diğer 
fıkhî filtreleme metodolojilerinden farklı olarak, 
katılım finans derecelendirmesi mekanizmasında 
sürdürülebilirlik olarak tanımlanan üçüncü bir 
opsiyonel aşama bulunmaktadır. Bu aşamada, 
derecelendirmeye konu olan kuruluşlar, çevresel, 
sosyal ve yönetişim (ESG), sorumlu yatırım 
ilkeleri (PRI) gibi sürdürülebilirlik standartları 
ve sosyal sorumluluk faaliyetleri açısından 
değerlendirilmektedir.

71Söz konusu sektörler ve bu sektörlere ilişkin ayrıntılar Katılım Finans Standartları Kurulu tarafından oluşturulacaktır. Burada ayrıca 
üzerinde durulması gereken husus, temel faaliyet alanı olarak fıkhî olarak kabul edilen sektörlerde olmakla birlikte fıkhî olarak kabul 
edilmeyen sektörlerde de faaliyet gösteren ya da bu sektörlere ilişkin ürün ve hizmetleri kendi faaliyet alanlarında kullanan kuruluşların ne 
ölçüde kabul edileceği konusudur. 



Günümüzde, yatırımcıların büyük bir kısmı yatırım yapacakları kuruluşların büyüme ve kârlılık gibi 
göstergelerinin yanında, bu kuruluşların sürdürülebilirlik ya da ESG gibi kriterlere uygunluğunu da 
göz önünde bulundurmaktadır. 

Özetle, üç aşamalı fıkhî filtreleme metodolojisi;
• Fıkhî uyuma uygun olmayan unsurların ortadan kaldırılmasını,
• Risk-paylaşımına dayalı finansman olanaklarının artırılmasını,
• Firmaların sermaye yapılarına göre öz sermayenin daha fazla korunmasını (ve faize dayalı 

borcun caydırılmasını),
• Birleşmiş Milletler‘in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için değere dayalı aracılık, 

döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma ve stratejilerin benimsenmesini kolaylaştıracaktır.
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Tahkim, mevzuatın izin verdiği hâllerde, bir hak üzerinde uyuşmazlığa 
düşen tarafların, aralarında anlaşarak ilgili uyuşmazlığın giderilmesi için 
mahkemeler yerine hakem adı verilen özel kişilere yetki vermeleri ve 
uyuşmazlığın hakemler tarafından kesin ve bağlayıcı şekilde çözülmesi 
olarak tanımlanmaktadır.72,73Günümüzde tahkim, yurt içi ve uluslararası ticari 
uyuşmazlıkların çözümünde oldukça önemli hâle gelmiş bir mekanizmadır. İyi 
işleyen bir tahkim mekanizması, potansiyel uyuşmazlıkların etkin, adil ve hızlı 
bir şekilde çözülebileceği inancıyla yatırımcıların yatırım kararlarını doğrudan 
etkilemektedir.

Türk hukuk sisteminin tahkim alanındaki 
altyapısı, Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezinin bölgesel ve küresel bir merkez 
olabilmesi açısından oldukça elverişlidir. 
Uluslararası anlaşmalar, evrensel hukuk 
kuralları ve modern gelişmeler esas alınarak 
hazırlanan 4686 Sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunu (MTK) ve 6100 Sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununda yer alan tahkime 
ilişkin düzenlemeler UNCITRAL Model Kanunu 
örnek alınarak yer almıştır. Dolayısıyla, 
Türkiye’nin tahkime ilişkin mevcut hukuki 
altyapısı yurt içi ve uluslararası alandaki 
uyuşmazlıklar için yeterli ve gerekli hukuki 
korumayı ve düzenlemeleri içermektedir. 

Küresel finans merkezlerinin yatırımcılar için 
etkin, adil ve hızlı uyuşmazlık çözüm imkânları 
sunması da oldukça önemlidir. Dolayısıyla, 
Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi, 
İstanbul Finans Merkezi’nin öncelikle bölgesel 
ve nihai olarak küresel bir İslami finans merkezi 
olma vizyonunun önemli sacayaklarından bir 
tanesidir. 

Tahkimin yaygın ve başarılı olarak uygulandığı 
ülkelerde, ticari uyuşmazlıklar söz konusu 

olduğunda, taraflar genellikle yerel 
mahkemelerden ziyade tahkime yönelmekte 
ve bu sayede daha hızlı, etkin ve güvenilir 
şekilde çözüm olanağı bulmaktadırlar. Tahkimin 
taraflar için en avantajlı olduğu noktalar ise 
tarafların tahkimdeki irade serbestisi, yetkin 
ve uzman hakemler, gizlilik, hızlılık, kararların 
bağlayıcılığı ve hakem kararının diğer ülkelerde 
tanıma ve tenfizinin mümkün olabilmesi olarak 
özetlenebilir.

Ülkelerin hukuk kuralları ile İslami finans 
prensipleri arasında belirli noktalarda çelişkiler 
mevcut olabilmektedir. Bu çelişkiler de İslami 
finansın gelişmesi önünde önemli bir engel 
hâline gelebilmektedir. Öte yandan, tahkim 
sisteminde tarafların irade serbestisi ilkesi, 
yargılama bakımından tarafların iradelerine 
öncelik vermekte olup taraflara uyuşmazlığa 
uygulanacak hukuku seçme imkânını 
tanımaktadır. Dolayısıyla, tarafların tahkim 
yoluyla İslam hukukunu “uygulanacak hukuk” 
olarak seçme imkânlarının hukuki olarak var 
olması, İslami finansın gelişmesi noktasında da 
önemli bir adımdır.

72Akıncı, Z. (2020). Milletlerarası Tahkim (5. Baskı). Vedat Kitapçılık. 

73 Ayrıca bkz. HMK m.412, MTK m.4
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4.1.2 ULUSLARARASI İSLAMİ ARABULUCULUK VE 
TAHKİM MERKEZİ (IMAC)
Uluslararası İslami Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi 
(International Islamic Mediation & Arbitration 
Centre: IMAC), Arap Ticaret ve Sanayi Odasının 
önerisi ve Uluslararası Ticaret Odası iş birliği ile 2008 
yılında Hong Kong’da kurulmuştur. IMAC, medeni ve 
ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları arabuluculuk 
ve tahkim yoluyla çözmektedir. IMAC’ın tahkim 
uygulamaları kurum bünyesinde oluşturulan “Shariah 
Rules of Arbitration” kuralları ve UNCITRAL Tahkim 
Kurallarına dayanmaktadır.

4.1.3 DUBAİ DÜNYA İSLAMİ FİNANS TAHKİM 
MAHKEMESİ VE HUKUK OFİSİ (DWIFAC, DWIFACJO)
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Dubai Dünya 
İslami Finans Tahkim Mahkemesi ve Hukuk Ofisi 
[Dubai World Islamic Finance Arbitration Tribunal 
(DWIFAC) and Jurisprudence Office (DWIFACJO)], 
İslami finans sistemine mahsus olmak üzere, 
belirli türdeki (FIDIC modeli) sözleşmeden doğan 
uyuşmazlıkların giderildiği tahkim merkezidir. 
DWFIAC’ye getirilen uyuşmazlıklar, DWIFACJO 
tarafından oluşturulan Model İslami Bankacılık Hukuk 
Kuralları ve fıkhî olarak uygun (Shariah-compliant) 
DWIFAC kuralları çerçevesinde çözülmektedir.

4.1.4 ASYA ULUSLARARASI TAHKİM MERKEZİ 
(AIAC)
Eski adıyla Kuala Lumpur Bölgesel Tahkim Merkezi, 
yeni ismiyle de Asya Uluslararası Tahkim Merkezi 
(Asian International Arbitration Centre: AIAC) 
İslami Finansa ilişkin tahkim uygulamalarını 
Kurallar kitabında “Sharia Law” ifadesi kapsamında 
gerçekleştirmektedir. Malezya’da 2007 yılında 
çıkarılan İslami Bankacılık ve Finansal Hizmetler 
Kuralları dokümanında, tahkimde yer alan tarafların 
uygulanacak hukuk sistemi olarak İslam hukuku 
kurallarını seçmeleri durumunda, uyuşmazlığın 
İslami Bankacılık ve Finansal Hizmetler Kurallar 
çerçevesinde İslam hukuku prensiplerine uygun 
olarak çözüleceği belirtilmektedir.75 İlerleyen 
dönemde bu kurallar güncellenmiş ve AIAC 
i-Arbitration Rules ismiyle 2018 yılında yürürlüğe 
girmiştir.76 AIAC i-Arbitration Rules dokümanı iki ana 
bölüme ayrılmış olup ilk bölümde fıkhî uyumlu AIAC 
i- Arbitration kuralları, ikinci bölümde ise UNCITRAL 
Arbitration kuralları yer almaktadır.

4.1 DÜNYADA İSLAMİ TAHKİM ÖRNEKLERİ
4.1.1 ULUSLARARASI İSLAMİ UZLAŞMA VE TAHKİM MERKEZİ (IICRA)
2005 yılında İslam Kalkınma Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri himayelerinde Dubai’de kurulan Uluslararası 
İslami Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (International Islamic Centre For Reconcillation and Arbitration: IICRA), 
bankacılık, finans, gayrimenkul ve ticari yatırımlardan doğan uyuşmazlıkların İslami prensiplere (Sharia Law) 
uygun olarak arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesini hedeflemektedir. Çeşitli Müslüman ülkelerden 70 
farklı İslami Finans kuruluşunun üye olduğu IICRA, kurallar kitabında tarafların diledikleri hukuku seçmekte 
özgür olduğunu ancak hakemlerin seçilen hukukun İslam hukukuna aykırı olan hükümlerini uygulamayacağını 
belirtmektedir.74

74Colón, J.C. (2011). Choice of Law and Islamic Finance. Texas International Law Journal, 46: 411-435.

75Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration. (2007). Part I: Introductory Rules. Rules for Arbitration, 4-7; (https://arbitrationlaw.com/
sites/default/files/free_pdfs/KLRCA%20Arbitration%20Rules%20%28Banking%20%26%20Financial%20Services%29.pdf).

76Asian International Arbitration Centre. (t.y.). i-Arbitration Rules;
(https://www.aiac.world/wp-content/arbitration/AIAC-i-Arbitration-Rules-2018.pdf).



77Muslim Arbitration Tribunal. (t.y.). Procedure Rules of Muslim Arbitration Tribunal; (http://www.matribunal.com/rules.php).

78Colón, J.C. (2011). Choice of Law and Islamic Finance. Texas International Law Journal, 46: 411-435.

4.1.5 MÜSLÜMAN TAHKİM MERKEZİ (MAT)
2007 yılında Birleşik Krallık’ta kurulan 
Müslüman Tahkim Mahkemesi (Muslim 
Arbitration Tribunal: MAT), İslam hukuku 
kuralları çerçevesinde İngiliz hukukuna 
uyum sağlamakta zorlanan Müslüman 
toplulukların uyuşmazlıklarının giderilmesini 
amaçlamaktadır. Her ne kadar MAT, aile hukuku 
ve kişiler hukuku gibi medeni alanlardaki 
uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla kurulmuş 
olsa da hâlihazırda ticari uyuşmazlıklara da 
bakmaktadır. MAT Usul Kurallarına göre, hakem 
heyetinde en az bir İslam hukuku uzmanı ile 
bir İngiltere ve Galler avukatının yer alması 
gerekmekte olup hakem heyeti İngiltere ve 
Galler hukuku ile İslam hukuku kurallarını göz 
önüne alarak karar vermektedir.77 

4.1.6 DUBAİ ULUSLARARASI TAHKİM MERKEZİ 
(DIAC)
Dubai Jebel Ali Serbest Bölge’de yer alan 
Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi (Dubai 

International Arbitration Centre: DIAC), işlem 
hacmi bakımından Orta Doğu’nun en önemli 
tahkim merkezlerinden birisidir. Konu itibarıyla 
herhangi bir sınırlama olmaksızın yargılama 
yapan DIAC, taraflara İslam hukuku seçimi 
yapabilme imkânı vermektedir.78 

4.1.7 ASTANA ULUSLARARASI TAHKİM 
MERKEZİ (AIAC)
Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC), 
Kazakistan’ın uluslararası bir İslami finans 
merkezi olma hedefiyle kurulmuştur. Bu 
çerçevede, AIFC’de atılan ilk adımlardan bir 
tanesi de Astana Uluslararası Tahkim Merkezinin 
(Astana International Arbitration Center: AIAC) 
kurulması olmuştur. AIAC, başta BAE menşeili 
yatırımcılar olmak üzere, yabancı yatırımcıların 
karşılaşabilecekleri hukuki anlaşmazlıkları 
tahkim yoluyla hızlı bir şekilde çözme amacı 
taşımaktadır.

4.2 ULUSLARARASI KATILIM FİNANS TAHKİM MERKEZİNE İLİŞKİN HUKUKİ 
DAYANAK VE ENGELLER
Türkiye’nin hukuki yapısında tahkim yargılaması 
yoluna başta Anayasa olmak üzere birçok 
yasada yer verilmiştir. Anayasanın 125. 
maddesine göre, idarenin taraf olduğu 
sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda millî 
veya milletlerarası tahkime gidilebilmektedir. 
Öte yandan, milletlerarası tahkime ancak 
yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için 
gidilebileceği belirtilmiştir. Özel hukuka tabi 
kişilerin yaptıkları sözleşmeler kapsamında 
uygulanacak tahkim usul ve esaslarının 
düzenlendiği iki temel kanun bulunmaktadır. 
Bunlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu (HMK) ile 4686 Sayılı Milletlerarası 
Tahkim Kanunu’dur (MTK). MTK kapsamına 
girmeyen uyuşmazlıklar için HMK hükümleri 
uygulanmaktadır. HMK ve MTK’ya göre 
tahkim yargılamasında uygulanacak olan 
kuralların belirlenmesi hususunda taraflara 
veya hakemlere irade serbestisi tanınmıştır. 

Fakat taraflara tanınan bu irade serbestisi 
tarafların ve hakemlerin her türlü ulusal 
hukuk düzenlemelerinden tamamen bağımsız 
olmasına imkân vermemektedir. Hakem 
heyetinin verdiği kararın belirli ulusal 
düzenlemelere aykırı olması hâlinde karara 
karşı iptal davası açılabilmektedir. Karara 
karşı iptal davası açılmasa dahi ilgili kararın 
başka bir ülkede tanınması ve tenfizinin 
gerçekleşmeme riski ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle hakem kararlarına karşı iptal davası 
açılması ile tanıma ve tenfiz kurumlarının kısaca 
açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, oluşacak 
uyuşmazlıklarda İslami finans prensiplerinin 
uygulanıp uygulanamayacağı açıklığa 
kavuşturulmalıdır. 
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İslami finans prensiplerinin ticari olarak kabul 
edilen yeknesak kurallar olarak nitelendirilmesi 
hâlinde lex mercatoria kavramının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Lex mercatoria, günümüzde yabancı 
yatırımlardan doğan uyuşmazlıkların ulusal hukuk 
yerine ticari örf ve âdete göre çözümlenmesi 
amacıyla oluşturulan uluslararası ticaret hukukuna 
özgü normlar olarak tanımlanmaktadır.79 Günümüzde 
tahkim yargılamasında gelinen noktada, gerek 
ulusal düzenlemeler gerekse uluslararası 
sözleşmeler, tarafların uyuşmazlığa uygulanacak 
hukuku serbestçe seçebileceklerini; böyle bir 
seçimin yapılmamış olması hâlinde ise hakemlerin 
uyuşmazlığa uygulanacak hukuku seçebilecekleri 
esasını benimsemektedir.

Bu bağlamda İslami finans prensiplerinin bir tahkim 
yargılamasında lex mercatoria olarak mı yoksa 
ticari örf ve âdetler olarak mı uygulanacağı sorusu 
gündeme gelmektedir. Lex mercatoria ve ticari örf 
ve âdet kavramlarının her ikisi de alışılmış ticari 
davranış kalıplarına dayanmaktadır.
Uluslararası tahkimde hakemler lex mercatoriaya 
sadece taraflarca açıkça atıf yapılan hâllerde 
değil, çoğu kez tarafların hukuk seçimi yapmadığı 
hâllerde veya taraflarca seçilen hukukun 
boşluklarını doldurmak için başvurmaktadır. İslami 
finans prensipleri lex mercatorianın kapsamında 
değerlendirilmese dahi ticari örf ve âdetler 
kapsamında uygulanabilmektedir. 

Öte yandan, tarafların lex mercatoria kapsamında 
Türk hukukunu uygulanacak hukuk olarak seçmeleri, 
uyuşmazlığın İslami finans prensiplerine göre 
çözülmesini, verilecek olan hakem kararının 
diğer ülkelerde de tanınarak tenfiz edilmesini 
ve Türk hukukunun yabancılık unsuru taşıyan 
uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk olarak seçilmesi 
suretiyle hukuk ihracatı yapılmasını sağlayacaktır. 
Tahkim merkezince belirlenen tahkim kurallarında, 
Türk hukukunun haricindeki diğer ulusal hukukların 
seçilmesi imkânının tanınması da mümkündür. 
Bu durum, diğer ulusal hukukların İslami finans 
prensipleri (bu bağlamda lex mercatoria) ile 

uygulanmasını isteyen yatırımcıların, uyuşmazlıkların 
çözümü için Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezini tercih etmelerinde rol oynayacaktır. 

Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezinin 
kurulmasıyla, İstanbul Finans Merkezine çekilmesi 
hedeflenen yatırımcı kitlesinin bir kısmının Orta 
Doğu’da olması da Tahkim Merkezinde hukuk seçimi 
yapılabilmesinin önemini artırmaktadır. Bunun birçok 
sebebi olmakla birlikte iki husus özellikle önem arz 
etmektedir: 

• Türk hukuk sisteminde yer alan birçok kanun, 
çeşitli Avrupa ülkelerinin kanunlarından 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, Avrupa 
Birliği Uyum Süreci kapsamında Türk hukuk 
sistemi de Avrupa Birliği Yönergelerine uyumlu 
hâle getirilmektedir. Bu durum hukuk güvenliği, 
hukukun evrenselliği, hukukun emredici 
hükümleri gibi unsurları gözeten yatırımcılar 
açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 
Türk hukuk sistemi, usul ve esasa uygulanacak 
hukuk bakımından bütün uyuşmazlıkların hukuk 
kuralları içerisinde çözülebilmesini sağlayacak 
bir sistem sunmaktadır. Dolayısıyla taraflar 
arasındaki uyuşmazlıklar, Türk hukukunun 
uygulanacak hukuk olarak seçilmesi durumunda, 
günümüz şartlarına uygun ve adil bir şekilde 
çözümlenebilmektedir.

• Türk hukukunun uygulanacak hukuk olarak 
seçilmesinin yatırımcılar için bir diğer önemi ise 
Türkiye nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunun 
Müslüman olması yanında laiklik esasına göre 
işleyen bir hukuk sisteminin var olmasıdır. 
Toplumumuzun dinî değer yargıları ile tabi 
olunan laik hukuk kuralları uyumlaşmıştır. 
Dolayısıyla birçok unsuruyla kültürel çeşitliliği 
barındıran Orta Doğulu yatırımcılar için de 
Müslüman bir toplumun değer yargılarıyla 
çelişmeyen bir hukuk sisteminin varlığı hem 
kültürel yakınlık hem de hukuk güvenliği 
sağlamaktadır. 

79Erdem, E. (2008). Lex Mercatoria ve Uluslararası Ticarette Örf ve Adetin Önemi. H. Ercüment ERDEM (Der.), Milletlerarası Ticaret Hukuku 
ile İlgili Makaleler, 311-344.



4.3 MEVZUAT VE YASAL ÇERÇEVEDE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER
Türk hukukunda milletlerarası ticari tahkimi düzenleyen kurallar aşağıda sıralanmaktadır:
• 10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Konvansiyonu,
• 21 Nisan 1961 tarihli Avrupa Milletlerarası Tahkim (Cenevre) Konvansiyonu,
• 14 Ekim 1966 Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Uluslararası Sözleşme (ICSID 

Sözleşmesi),
• Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları,
• 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Safha,
• 14.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği: T.C. Anayasası Madde 125,
• 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonraki safhada UNCITRAL 

Model Kanunu (İsviçre Federal Devletler Özel Hukuku Kanununun Milletlerarası Tahkim Bölümü 
ve ICC Tahkim Kuralları örnek alınarak yürürlüğe girmiştir),

• 12 Ocak 2011 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkim ile ilgili bölümleri (Milletlerarası 
Tahkim Kanunu ile uyumlu olup UNCITRAL Model Kanununu rehber edinerek hazırlanmıştır).

• Türk hukukunda milletlerarası arabuluculuğu düzenleyen kurallar ise aşağıdaki gibidir: 
• 07 Haziran 2012 tarihli 6325 sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu
• Ağustos 2012 tarihli Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında 

Birleşmiş Milletler Konvansiyonu 

Dolayısıyla, Türk hukuk mevzuatı açısından 
sektörel bir tahkim ve arabuluculuk merkezi 
kurulması önünde herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. Örneğin, Enerji ve Altyapı 
Hukukuna ilişkin Orta Asya, Avrupa, Balkanlar, 
Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde şirketler 
arasında yaşanan uyuşmazlıkları kurumsal 
olarak çözüme kavuşturma amacı ile Enerji 
Hukuku Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
kurulan Enerji Uyuşmazlıklar Tahkim Merkezi 

(Energy Disputes Arbitration Center), sektörel 
tahkim merkezi olması açısından ülkemizdeki 
ilk örnektir. Bu bakımdan İslami finansa ilişkin 
uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Uluslararası 
Katılım Finans Tahkim Merkezinin kurulması 
hukuken mümkündür. İslami finans alanında bir 
tahkim ve arabuluculuk merkezi açılabilmesi 
için herhangi mevzuat değişikliğine ihtiyaç 
bulunmamaktadır.
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4.4 ÖNERİLER
Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak yalnızca tahkim mekanizması 
hizmetini sunmamalı bunun yanında başta arabuluculuk olmak üzere diğer dostane çözüm yöntemleri ile 
uyuşmazlık çözme yetkisini haiz olmalıdır. Bununla birlikte, arabuluculuk yoluyla verilen kararların icra 
edilebilmesi için Singapur Sözleşmesine uygun olması zorunluluğu unutulmamalıdır.

İslami finans sözleşmelerinin uluslararası tahkim 
yargılaması ile çözülmesi, tarafların ihtiyaçlarını, 
beklentilerini karşılayacak en makul uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerinden biridir. Tarafların tahkim 
yargılamasına başvurmalarındaki amaç, aksi 
kararlaştırılmadıkça yargılamanın gizli oluşu, 
yargılama usulüne, tahkim sözleşmesine ve 
sözleşmenin esasına uygulanacak hükümlerin bizzat 
taraflarca İslami finans prensiplerine göre seçilmesi, 
yargılamayı yapacak hakem veya hakemlerin de 
yine taraflarca seçilmesi, yargılamanın çok daha 
kısa sürmesi, yargılama sonucu verilen kararın 
bağlayıcılığı gibi sebeplerdir. Taraflar bu sayede 
kararlarına güvendikleri hakemleri kendileri seçerek, 
tercih ettikleri hukuk sisteminin uyuşmazlıklarına 
hâkim olmasını sağlayabilmektedir. Ancak, tarafların 
tahkim yargılamasından bekledikleri yararı tam ve 
eksiksiz şekilde elde edebilmeleri için her şeyden 
önce, uluslararası sözleşmeler gereğince, usulüne 
uygun şekilde bir tahkim sözleşmesi veya tahkim 
şartı düzenlemeleri gerekmektedir. Kurulacak olan 
Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezinin 
İslami finans sözleşmelerinde tahkim anlaşması 
hazırlanması konusunda uzman bir ekiple kendisine 
başvuran kişilere ve kurumlara kusursuz danışmanlık 
hizmeti verebilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 
tahkim sözleşmeleri hazırlanırken uyuşmazlığın 
temeline uygulanacak hukuk ile tahkim sözleşmesine 
uygulanacak hukukun birbirinden farklı olduğu ve bu 
hukuk seçimlerinin doğru şekilde yapılmasının taraf 
menfaatlerini ve tahkim yargılamasının sonucunu da 
etkileyeceği göz ardı edilmemelidir. 

İslami finans tahkiminin altyapısı, İslami ve yarı 
seküler olmak üzere farklı şekillerde oluşturulabilir.80 

Seçilen modele uygun kurumsal tahkim kuralları 
oluşturulup ilan edilmelidir. Örnek tahkim şartları, 
sektörün ilgilileri ile paylaşılarak uyuşmazlıkların 
durumunda çözüm mekanizması olarak hizmet 
sağlayabilir. Uluslararası Katılım Finans Tahkim 

Merkezi ile tarafların hakemlerle birlikte özel amaçlı 
(ad-hoc) İslami finans kurallarını belirledikleri bir 
özel uyuşmazlık çözüm prosedürleri yapısının da 
oluşturulması mümkündür.

Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezinin 
kuruluşu sırasında atılması gereken en önemli adım, 
İslami finans alanındaki uluslararası kuruluşlar 
ve yabancı tahkim merkezleriyle iletişim ve iş 
birliği içinde bulunmaktır. Özellikle uluslararası 
kuruluşların Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezinin genel kurulunda yer alması Uluslararası 
Katılım Finans Tahkim Merkezinin kuruluş 
aşamasından itibaren uluslararası bir hüviyet 
kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, uluslararası 
kuruluşların Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezinin kuruluşundan itibaren desteğini 
almak, ilgili kuruluşlarla bağlantılı yatırımcıların 
uyuşmazlıklarını Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezine getirmeleri konusunda teşvik edici bir 
rol oynayacaktır. Bunun yanında belirli ülkelerle 
yapılan uluslararası anlaşmalara, uyuşmazlığın 
çözüm yeri olarak Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezi şartının (kloz) konulması Tahkim Merkezinin 
uluslararası uyuşmazlıklarda mecburi yargılama 
makamı olmasını sağlayacaktır.

Kuruluş sonrası süreç için ise danışma kurulunda 
ve tahkim divanında İslami finans ve tahkim 
alanında uluslararası tanınırlığı olan uzman 
kişilere yer verilmesi Uluslararası Katılım Finans 
Tahkim Merkezinin uluslararası vizyonu için faydalı 
olacaktır. Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi 
bünyesinde kurulacak olan danışma kurulunun diğer 
tahkim merkezlerinde görülmekte olan davalar için 
“Bilirkişilik” hizmeti sunması, Uluslararası Katılım 
Finans Tahkim Merkezi ile diğer tahkim merkezleri 
arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecektir. 

80Daha fazla bilgi için bkz: Blanke, G. (2020.). Semi-Secular Arbitration in Islamic Banking and Finance Disputes: A Proposal. Arbitration: 
The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, 86(2): 201-210.
Banketas, I. (2021). Transnational Islamic Finance Disputes: Towards a Convergence with English Contract Law and International 
Arbitration. Journal of International Dispute Settlement, 12(3): 505-523.



Tahkim Merkezi organları tarafından belirlenen 
yahut kullanılması uygun bulunan İslami finans 
prensiplerinin uluslararası alandaki tanıtımının 
çok iyi yapılması da büyük önem arz etmektedir.
Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi, 
kuruluşuyla İslami finansın küresel düzeyde 
gelişimi için çok önemli bir görevi yerine 
getirme potansiyeline sahiptir. Burada kuruluş 
açısından dikkat edilmesi gereken husus, 
Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezinin 
haddizatında bir tahkim merkezi olduğu ve 
bu niteliğinin önüne gelecek uyuşmazlığın 
konusuyla bağlantılı olmadığıdır. Tahkim 
kuralları başta olmak üzere Uluslararası Katılım 
Finans Tahkim Merkezi tarafından çıkarılacak 
olan diğer kuralların düzenlenmesinde, 
uyuşmazlık konusunun hususi olarak İslami 
finans sektörüne ilişkin olması büyük ölçüde bir 
fark oluşturmamalıdır. Böylece, Uluslararası 
Katılım Finans Tahkim Merkezi hem bu alandaki 
başarılı örnekleri ile aynı esaslara tabi olacak 
hem de uyuşmazlık çözüm yetkisi yalnızca İslami 
finans uyuşmazlıklarına hasrolunmayıp diğer 
türlü uyuşmazlıklara da bakma yetkisine sahip 
olacaktır.

Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezinin 
önüne gelen uyuşmazlıklara İslami finans 
ve İslam hukuku prensiplerinin uygulanıp 
uygulanmaması ise öncelikle tarafların 
iradelerine bağlıdır. Tarafların aralarındaki 
uyuşmazlığa lex mercatoria olarak belirli hukuk 
kurallarının (Tahkim merkezince belirlenen 
İslami finans prensipleri yahut daha önce 
belirlenen AAOIFI fıkhi standartları olabilir) 
uygulanmasını kararlaştırmaları hâlinde 
hakem heyeti, uyuşmazlığın niteliğine göre, 
ancak uygun olduğu ölçüde İslami finans 
prensiplerini uygulayabilecektir. Bunun için 
çok ciddi bir süreye ihtiyaç vardır. Bu sürede 
iki hususun yapılması çok büyük önem arz 
etmektedir. Bunlardan birincisi daha önce 
açıklandığı üzere İstanbul Finans Merkezi ya 
da Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi 
bünyesinde kurulacak olan bir kurulun yeknesak 

İslami finans prensiplerini belirlemesi ve bu 
prensiplerin sürekli güncellenmesidir. Diğer 
görev ise ülkemiz hukuk camiasına düşmektedir. 
Yeknesaklaştırıldığı ölçüde İslam hukuku ve 
İslami finans prensiplerinin lex mercatoria 
olarak kabul edilebileceğinin akademik 
makalelerde ve akademik toplantılarda 
tartışılması; ulusal mahkemelerimizden buna 
ilişkin kararların çıkması, uyuşmazlıklarda 
İslam hukuku ve İslami finans prensiplerinin 
uygulanabilmesinin en önemli adımını 
oluşturmaktadır. Zira hem kazai hem de 
ilmi belgelerde bu meselenin bir sonuca 
bağlanmasıyla artık İslam hukuku lex mercatoria 
olarak kabul edilebilecektir.

Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi, 
İslami finans uyuşmazlıkları yanında, her 
türlü uyuşmazlığı bünyesinde çözebilecek 
bir mahiyete sahip olmalı ve tarafların ad 
hoc tahkim usulüne başvurmasına imkân 
tanımalıdır. Bu sebeple, tahkim kurallarında, 
tarafların diledikleri hukuku ve hukuk kurallarını 
seçebilecekleri açıkça ifade edilmelidir. 

Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi 
bünyesinde, sürekli faaliyet gösteren ticari 
hayatın bir gereği olarak acil durumlara karşı, 
modern tahkim merkezlerinin de sunduğu 
gibi bir mekanizma sunmalıdır. Günümüzde 
“Acil Durum Hakemi” olarak adlandırılan bu 
mekanizma sayesinde hakem veya hakemlerin 
göreve başlamasının beklenemeyeceği 
kadar acil durumların varlığı hâlinde 
taraflara ihtiyaç duydukları geçici hukuki 
koruma ve ticari hayatın gereklerine uygun 
ve etkin bir koruma sağlanmaktadır. Çok 
kısıtlı durumlar için başvurulan Acil Durum 
Hakemliği müessesesinde yedi gün içinde 
karar verilebilmekte ve derhal uyuşmazlık 
çözülebilmektedir. 
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5.1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL FİNANS: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından hazırlanan Brundtland 
Raporunda yer almıştır. Söz konusu rapora göre sürdürülebilir kalkınma: “Bugünün 
gereksinim ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini 
karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilme.” olarak 
tanımlanmaktadır. 

2000’li yılların başlarından itibaren 
sürdürülebilirlik tanımı kapsamına ekonomik 
ve finansal konuların yanında çevresel ve 
sosyal etkiler de dâhil edilmiştir. Bu çerçevede, 
2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kabul 
edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, üç 
boyut (çevresel, sosyal ve ekonomik) altında yer 
alan 17 hedeften oluşmaktadır (Şekil 83).

Kaynak: Küresel Amaçlar. (13 Ekim 2021). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar (https://www.kureselamaclar.org/).

Şekil 83: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
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SKA ile çevresel, sosyal ve ekonomik konuların birbiriyle bağlantılı olduğu uluslararası düzeyde resmî olarak 
kabul edilmiştir. Öte yandan, SKA’nın gerçekleştirilmesi kapsamında ortaya çıkan finansman ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik yeni arayışlar da başlamıştır. SKA’nın finansmanına dönük günümüzde üç alan öne 
çıkmaktadır: 
• Çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) (environmental, social and governance: ESG) odaklı yatırım,
• Sosyal sorumlu yatırım (SRI) (socially responsible investing: SRI),
• Etki yatırımı.

5.1.1 ESG ODAKLI YATIRIM
ESG, bir yatırımın performansı üzerinde önemli 
etkileri bulunabilecek çevresel, sosyal ve 
yönetişimsel uygulamaları ifade etmektedir (Şekil 
84). ESG ile yatırımlara ilişkin geleneksel finansal 
analizler yanında finansal olmayan potansiyel 
risk ve fırsatların da değerlendirmeye katılması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, ESG yatırımlarında da 
nihai amaç finansal getiriler olup ESG kriterleri 
dikkate alınmadan yapılan yatırımların finansal 
getirileri olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir. 

5.1.2 SRI ODAKLI YATIRIM 
SRI, Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri 
(UN PRI) kapsamında yatırım kararlarına ESG 
kriterleri yanında belirli etik kuralları da dâhil 
etmektedir. Bu çerçevede, SRI yaklaşımı çevre veya 
toplum üzerinde olumsuz etkileri olan şirketlere 
yatırım yapılmasından kaçınmak için negatif 
tarama yöntemini kullanmaktadır. Negatif tarama, 
yatırımcının finansal olmayan değerleriyle çelişen 
faaliyetleri bulunan şirketlere veya kuruluşlara 
yatırım yapılmamasını ifade etmektedir. SRI negatif 
tarama sürecinde etik kurallara uymadığı için alkol 
ve tütün ürünleri, kumar, insan hakları ihlalleri gibi 
konulara ilişkin alanlara yatırım yapılmamaktadır.

 5.1.3 ETKİ YATIRIMI
Etki yatırımı, yatırımların finansal getirileri yanında 
ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel 
etkileri oluşturmasını amaçlayan yatırımları ifade 
etmektedir. Bu çerçevede, yatırımcılar finansal 
bir getiri beklemekle birlikte, sadece bu finansal 
getirilere odaklanmamaktadır. Finansal getiriler 
yanında yatırımın yapılması esnasında şart koşulan 
sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler de yatırımın 
performansının değerlendirilmesinin bir parçası 
olmaktadır. 

Etki yatırımı, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, 
mikrofinans, konut, sağlık ve eğitim gibi alanlarda 
ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile tutarlı biçimde yatırımlar yapılmasını 
hedeflemektedir. Bu çerçevede etki yatırımı, ESG 
ve SRI yaklaşımından farklı olarak pozitif taramaya 
dayalı olup sosyal veya çevresel etki yaratmayı 
finansal getirinin önünde tutan şirketlere veya 
fonlara yatırım yapmayı önceliklendirmektedir. 

Kaynak: UNEP FI, UN Global Compact Sorumlu Yatırım İlkeleri 
https://www.escarus.com/surdurulebilir-yatirim-kavramlari-esg-odakli-yatirim-sorumlu-yatirim-ve-etki-yatirimi

ÇEVRE SOSYAL YÖNETİŞİM

İklim değişikliği

Sera gazı emisyonu

Doğal kaynak tüketimi

Atıklar ve kirlilik

Enerji tüketimi

Hayvan refahı

Çalışma koşulları

Yerel toplumlar

İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanlarla ilişkiler 

ve çeşitlilik

Ücretlendirme politikaları

Rüşvet ve yolsuzluk

Yönetim kurulları

Şeffaflık ve açıklık

Yönetim kalitesi

Şekil 84: ESG Temel Unsurları



Bu kapsamda, geleneksel yatırımlar ile ESG 
ve SRI yatırımları riskten ve getiriden ödün 
vermeyecek şekilde finansal getiri öncelikli 
alanlar olarak tanımlanmaktadır. Etki yatırımı 

ve hayırseverliğe dayalı yatırımlar ise sosyal 
etki öncelikli alanlar kapsamında yer almaktadır 
(Şekil 85).

Sürdürülebilirliğin önemli bir alt başlığı olan 
İklim Eylemi (SKA 13) kapsamında önemli ve 
hızla gelişen bir finans alanı yeşil finanstır. 
Yeşil finans, geleneksel yatırım, ESG, SRI ve 
etki yatırımı alanlarını da yatay olarak kesen bir 
finansman alanıdır. Yeşil finans uygulamalarının, 
katılım finansın sürdürülebilirliğin finansmanına 
en önemli katkı alanlarından bir tanesi olduğu 
değerlendirilmektedir. 

2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında, 
iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik 
gerekli finansmanın sağlanması amacıyla 
Paris Anlaşması imzalanmıştır. 2016 yılında 
yürürlüğe giren Paris Anlaşması, küresel 
ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi 
dönemin 2°C altında tutulmasını amaçlamakta 
olup bu nihai amacın gerçekleştirilmesiyle 
ilgili olarak anlaşmayı imzalayan ülkelere 
çeşitli yasal yükümlülükler getirmektedir. Paris 
Anlaşmasının önemli hedeflerinden bir tanesi 
düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınmaya 
ilişkin finansmana erişimin istikrarlı hâle 
getirilmesidir.

2019 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
iklim değişikliğinin sebep olduğu etkilerin 
önlenmesi ve azaltılması amacıyla Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (AYM) yayımlanmıştır. Avrupa 

Birliği Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefi 
çerçevesinde sanayinin dönüşümünü gerektiren 
yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve 
tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde 
belirleyeceğini açıklamıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı 
kapsamında, yeşil yatırımlarda kullanılmak 
üzere Avrupa Birliği (AB) hükûmetleri 
tarafından Avrupa Yatırım Bankasına (EIB) 
1 trilyon avro tutarında fon tahsis edilmiştir. 
Söz konusu fon vasıtasıyla AB üyesi ülkelerde 
yeşil kapsamda bulunmayan ve özellikle fosil 
yakıtlara dayalı projeler yerine yatırımların daha 
çevreci alternatif girişimlere yönlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Anlaşmaya göre, üye ülkeler 
2022 yılına kadar bu fondan yararlanabilecektir.
Türkiye, Paris Anlaşmasını 22 Nisan 2016 
tarihinde imzalamış ve 7 Ekim 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe koymuştur. 
Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon 
hedefine ulaşacağı ilan edilmiştir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında 
gerçekleşen kapsamlı değişikler sonucunda 
uluslararası ekonomi ve ticaret alanında 
ortaya çıkan dönüşüm sonrası Türkiye’de 
de sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin 

GELENEKSEL
YATIRIM

ESG SRI ETKİ
YATIRIMI

HAYIRSEVERLİK

Finansal getiri öncelikli Sosyal etki öncelikli

Şekil 85: SKA Kapsamındaki Yatırımların Öncelikleri
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finansmanına yönelik önemli adımlar atılmıştır. 
Bu kapsamda, 2021 yılı temmuz ayında Ticaret 
Bakanlığı tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı 
yayımlanmıştır.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile Türkiye ekonomisinin 
yeşil dönüşümü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 
büyümenin tesis edilmesi, Türkiye’nin başta 
AB olmak üzere üçüncü ülkelere ihracatında 
rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesine 
yönelik bir yol haritası oluşturulmuştur. Yeşil 
Mutabakat Eylem Planının en önemli hedeflerinden 

bir tanesi yeşil finansman olanaklarının artırılmasını 
sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesi ve bu alanda 
yeni finansal ürünlerin geliştirilmesidir.

Türkiye’nin başta Yeşil Mutabakat Eylem Planı 
hedefleri olmak üzere sürdürülebilirliğe ilişkin 
politikalarının finansman ihtiyacının karşılanması 
yanında İstanbul Finans Merkezi'nin dünyada hızla 
önemi artan sürdürülebilirliğin finansmanında da 
küresel bir merkez olması açısından katılım finans 
büyük bir potansiyele sahiptir.

5.2 DÜNYADA İSLAMİ YEŞİL FİNANS 
Dünyada ilk yeşil tahvil ihracı 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından İklim Farkındalığı Tahvili81 adı 
altında gerçekleştirilmiştir. 2007 yılından bu yana yeşil tahvil piyasasının büyüklüğü 500 milyar ABD doları 
seviyesine ulaşmış olup, 2023 yılında bu piyasanın 1 trilyon ABD doları seviyesine ulaşması beklenmektedir. 
Ayrıca 2025 yılında yeşil yatırımların (yeşil tahvil, yeşil kredi ve yeşil sukuk) toplam büyüklüğünün 5 trilyon 
ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.82

Konvansiyonel finansta yeşil finansa yönelik ilginin artması ve yeşil tahvil piyasasının katlanarak büyümesi, 
İslami finans alanında da yeşil finansa yönelik ilgiyi arttırmıştır. Bu çerçevede, başta yeşil sukuk olmak üzere, 
ESG uyumlu İslami finans ürünleri, pay senetleri, etki yatırımları ve SRI kapsamında değerlendirilen sosyal 
sukuk gibi çeşitli İslami finans ürünleri geliştirilmiştir.

İslami finans, ilke ve prensipleri itibarıyla yeşil finans uygulamaları için oldukça uygundur. Ayrıca, yeşil finans 
kapsamında yer alabilecek oldukça geniş bir ürün yelpazesi ve yatırımcı kitlesine sahiptir. Diğer önemli bir 
nokta da dünyada sürdürülebilirlik konusunda yatırım ihtiyacı bulunan ülkelerin önemli bir kısmının İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) kapsamında yer alan ülkeler olmasıdır. Dolayısıyla, İslami finansın yeşil finans alanında 
sunacağı ürün ve hizmetlerin büyük bir yatırımcı potansiyeli bulunmaktadır.  

Sürdürülebilirlik kapsamında İslami finansa yönelik ilk düzenleme Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu 
(SC) tarafından 2014 yılında yayımlanan Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Sukuk Çerçevesi (Sustainable 
and Responsible Investment Sukuk (SRI sukuk) Framework) dokümanı olmuştur. SC tarafından yayımlanan 
çerçeve ve düzenlemelerle birlikte Malezya’da İslami yeşil finansın gelişmesi için çeşitli teşvikler de 
verilmiştir. Bu teşvikler aşağıda sıralanmaktadır:

• Sukuk ihraççılarının bağımsız uzman maliyetlerinin karşılanmasına yönelik SC tarafından yönetilen 6 
milyon RM tutarında hibe programı oluşturulmuştur. 

• 2018-2020 döneminde hibe programı kapsamındaki yatırımcılar için vergi muafiyeti getirilmiştir.SC 
tarafından onaylanan, yetkilendirilen veya SC’ye sunulan SRI sukuk ihraç maliyetlerine ilişkin 2020 yılına 
kadar vergi indirimi sağlanmıştır.

• SRI sukuk ihraçlarından elde edilen gelirin %90’ı sürdürülebilir ve sorumlu projelerde kullanılmak şartı ile 
ihraç giderleri 2023 yılına kadar vergi matrahından indirilebilmektedir.  

81European Investment Bank. (13 Temmuz 2021). Disclaimer; (https://www.eib.org/en/investor-relations/cab/index.htm).

82Fatin, L. (28 Ekim 2021). $1 Trillion Annual Green Bonds Milestone Tipped for end 2002 in Last Survey: Sean Kidney calls for $5 Trillion 
per year by 2025. Climate Bonds Initiative; (https://www.climatebonds.net/2021/10/1trillion-annual-green-bond-milestone-tipped-end-
2022-latest-survey-sean-kidney-calls).



• SC tarafından yönetilen Sermaye Piyasaları Geliştirme Fonu, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal 
sorumlu sukuk ihraççılarına 300 bin RM tutarına kadar finansal hibe sağlamaktadır. Bu hibeye 
ilişkin gelir vergisi muafiyeti 2025 yılına kadar uzatılmıştır.

İslami finans alanında sürdürülebilirlik ile ilgili bir diğer önemli adım ise 2018 yılında Endonezya’da 
yeşil sukuka dair ilk düzenleme olan Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk Çerçevesi politika dokümanıdır. İlgili 
düzenleme ile yeşil uygunluğu olan ve olmayan projelere ilişkin çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 

Endonezya ve Malezya tarafından yapılan düzenlemelerin de etkisiyle 2017 yılından sonra yeşil 
sukuk ihraçları hızla artmıştır. Dünyada 2014 yılından bu yana yeşil sukuk alanındaki önemli 
gelişmeler Tablo 18’de yer almaktadır.

Yıl Gelişme

2014 • Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC) tarafından Sürdürülebilir ve Sorumlu 
Yatırım Sukuk Çerçevesi (SRI Sukuk Framework) yayımlanmıştır.

2016

• Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından çıkarılan Sürdürülebilir ve Sorumlu 
Yatırım Sukuk Çerçevesi kapsamında ihraççılar için teşvikler getirilmiştir. 
• İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından Küresel İslami Finans Etki Yatırımı Platformu (GIFIIP) kurulmuştur.

2017
• Malezya’da özel sektör tarafından ilk yeşil sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.
• ASEAN Sermaye Piyasaları Forumu (ACMF) tarafından yeşil tahvil standartları
(tahvil ve sukuk için) yayımlanmıştır.

2018
• Malezya Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar için vergi teşviklerini başlatmıştır.
• Endonezya Hükûmeti Yeşil Sukuk Çerçevesini yayımlamıştır.
• Endonezya hükûmeti tarafından ilk kamu yeşil sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.

2019

• Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından “Abu Dabi Sürdürülebilir Finans Bildirgesi” 
yayımlanmıştır. Aynı yıl özel sektör yeşil sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.
• İslam Kalkınma Bankası (IsDB) tarafından Avro cinsinden yeşil sukuk ihraç edilmiştir.
• Malezya Sermaye Piyasaları için Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım (SRI) yol haritası 
yayımlanmıştır.
• Malezya Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım (SRI) Çerçevesi güncellenmiştir.
• İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Sürdürülebilir Finans Çerçevesini yayımlanmıştır.

2020 • Malezya hem Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım (SRI) sukuk ihraççıları hem de Sürdürülebilir 
Sorumlu Yatırım fonları vergi teşviklerini genişletmiştir.

2021

• BAE’de Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ve Sürdürülebilir İhraç Rehberi yayımlanmıştır. 
• Suudi Ulusal Bankası, Sürdürülebilir Finans Çerçevesini yayımlamıştır.
• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Sürdürülebilir Finans Çerçeve Dokümanı 
yayımlanmıştır.
• Türkiye’de ilk yeşil sukuk ihracı bir kamu katılım bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. 
• Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yeşil tahvil/sukuk ihraçlarına yönelik 
rehber yayımlamıştır.

2022

• Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma 
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi yayımlanmıştır.
• T.C. Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamıında T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Finans Ofisi tarafından Yeşil Sukuk Çalışma Raporu yayımlanmıştır.

Tablo 18: Yeşil Sukuk Alanındaki Gelişmeler, Teşvikler ve İhraçlar

Kaynak: Islamic Financial Services Board. (2020). Islamic Financial Services Industry Stability Report;
(https://www.ifsb.org/sec03.php).
*2021 ve 2022 verileri yazarlar tarafından ilgili ülkelerin kurum web sayfalarından derlenmiştir. 
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Yeşil sukuk alanında teşvik, destek ve 
düzenlemelerin artmasıyla beraber ihraçlar da 
hızla artmıştır. 2017-2020 döneminde, Endonezya, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya 
ve İslam Kalkınma Bankası tarafından ihraç edilen 
yeşil sukuk hacmi 10 milyar ABD dolarına ulaşmıştır 
(Şekil 86).  Endonezya kamu ihraçlarının da etkisiyle 
5,5 milyar ABD doları tutarında yeşil sukuk ihracı 
ile ihraç hacmi en yüksek ülke olmuştur. Malezya 

tarafından ihraç edilen yeşil sukuk tutarı 1 milyar 
ABD doları seviyesinde olmakla birlikte ülkedeki 
yeşil sukuk hibeleri ve vergi indirimleri ile en fazla 
sayıda özel ihraççı Malezya’da bulunmaktadır. 
Yeşil sukuk düzenlemelerinin etkisiyle Malezya’da 
yedi farklı kuruluş ihraç gerçekleştirmiştir. Söz 
konusu kuruluşların beş tanesi ilk defa sukuk ihracı 
gerçekleştirmiştir.

Yeşil sukuka olan talep çoğunlukla yatırım 
danışmanlık şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri 
ve devlet varlık fonlarından gelmektedir. Yeşil 
sukuk ihraçlarının %80’i ABD doları cinsinden 
gerçekleştirilmiştir.83

Malezya’daki ilk ESG sukuk ihracından bu yana
toplamda 226 ESG sukuk ihracı gerçekleşmiştir. 
ESG sukuk ihraçları 2021 sonu itibarıyla 15,6 milyar 
ABD doları seviyesinde olup bu miktarın büyük bir 
kısmı yeşil sukuk kategorisinde yer almaktadır. 2021 
yılında ihraç edilen 38 adet ESG sukukun 34'ü yeşil 
sukuk kategorisinde yer almaktadır. Bununla birlikte, 
2021 yılında ihraç edilen ESG sukuklarının toplam 
değeri 5,3 milyar ABD doları olurken, bu ihraçların 
%29'unu yeşil sukuk ihraçları oluşturmakta ve yeşil 
sukuk ihraçlarının değeri 1,6 milyar ABD dolarına 
karşılık gelmektedir. (Şekil 87).

83Azhgaliyeva, D. (2021). Green Islamic Bonds. Asian Development Outlook 2021 Background Paper; (https://www.adb.org/sites/default/
files/institutional-document/691951/ado2021bn-green-islamic-bonds.pdf). 

Kaynak: Azhgaliyeva, D. (2021). Green Islamic Bonds. Asian Development Outlook 2021 Background Paper;
(https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/691951/ado2021bn-green-islamic-bonds.pdf).
*2020 verisi Ocak ve Eylül arasındaki ayları kapsamaktadır.
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Malezya Endonezya BAE Suudi Arabistan Uluslararası Kuruluşlar

Şekil 86: Yeşil Sukuk İhraçları (Milyar ABD doları)



En büyük ESG sukuk ihraççısı toplamda 5,2 
milyar ABD dolarlık ihraç ile İslam Kalkınma 
Bankasıdır. İslam Kalkınma Bankası, 2021 
yılı Mart ayında 2,5 milyar ABD doları 
tutarında sürdürülebilir temalı sukuku ihraç 
ederek kendi sürdürülebilir finans çerçevesi 
kapsamındaki projelerin finansmanına kaynak 
oluşturmuştur. Hükûmetlerin yeşil sukuka 
yönelik düzenlemeler yapmasının ihraçları daha 
da arttıracağı düşünülmektedir. 

Daha önce yeşil sukuk piyasasında aktif 
olmayan çeşitli ülkelerde de bu konuda 
düzenlemeler yapılmakta ve yeşil sukuk 
ihraçları gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 
Sudan’da bir banka ülkede ilk defa 11,3 milyon 
ABD doları değerinde yeşil sukuk yatırım 
fonu oluşturmuştur. Umman’da da yakın 
bir zamanda yeşil, mavi veya vakıf sukuk 

piyasasına girilmesine imkân tanıyacak taslak 
düzenlemeler yayımlanmıştır. 

Yeşil sukuk, geleneksel sukuka göre daha geniş 
yatırımcı tabanına ulaşma potansiyeline sahiptir. 
Bunun temel sebebi de yeşil sukukun fıkhî 
uyumu sebebiyle İslami finans kapsamındaki 
yatırımcılara, yeşil sertifikalı olduğu için de 
geleneksel yatırımcılara hitap etmesidir. 
Örneğin, Endonezya’da ihraç edilen yeşil 
sukukun önemli bir kısmı ABD’li ve Avrupalı 
yatırımcılar tarafından satın alınmıştır.84

84Azhgaliyeva, D. (2021). Green Islamic Bonds. Asian Development Outlook 2021 Background Paper; (https://www.adb.org/
sites/default/files/institutional-document/691951/ado2021bn-green-islamic-bonds.pdf).

Kaynak: Refinitiv. (2022). Sustainable Islamic Finance Monitor Q4 2021; (https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/
en_us/documents/reports/refinitiv-sustainable-islamic-finance-monitor-q4-2021.pdf).
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Şekil 87: ESG Sukuk İhraçları (2017-2021, Milyon ABD doları, Adet)
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5.3 İSLAMİ YEŞİL FİNANS KAPSAMINDA KURUMSAL YÖNETİŞİM MEKANİZMALARI
Yeşil finans ürünlerini geleneksel finans ürünlerinden ayıran en temel özellik kurumsal yönetişimin farklı 
olmasıdır. Bu farklılıklar, yeşil finans standart ve düzenlemelerine uyum ile dış gözlemci raporundan 
oluşmaktadır. İslami finans ve konvansiyonel finans ürünleri yeşil ve sürdürülebilirlik konularında aynı 
standartlara tabidirler. Bu kapsamda, İklim Tahvilleri Girişimi (Climate Bonds Initiative: CBI) tarafından 
yayımlanan İklim Tahvili Standardı (Climate Bond Standard: CBS), Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği 
(International Capital Market Association: ICMA) tarafından yayımlanan Yeşil Tahvil Prensipleri (Green Bond 
Principles: GBP),  Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN), Yeşil 
Tahvil Standartları (Green Bond Standards: GBS) ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC) tarafından 
yayımlanan SRI Sukuk Çerçevesi küresel veya bölgesel olarak kabul gören önemli standartlardır.

Küresel Bölgesel Ulusal

Kurum ICMA CBI ASEAN SC

Çerçeveler / 
Standartlar

• Yeşil Tahvil İlkeleri
• Sosyal Tahvil İlkeleri
• Sürdürülebilirlik 
Tahvil Kılavuzu

• İklim Tahvil Standardı
Sertifikası

• ASEAN Yeşil Tahvil 
Standartları
• ASEAN Sosyal Tahvil 
Standartları
• ASEAN 
Sürdürebilirlik Tahvil 
Standartları

• SRI Sukuk Çerçevesi

Ana Bileşen

• Fonların kullanımı
• Proje değerlendirme 
ve seçim süreci
• Fonların yönetimi
• Raporlama

• Fonların kullanımı
• Proje ve varlık seçimi
• Fonların yönetimi
• Raporlama
• Dış inceleme

• Fonların kullanımı
• Proje değerlendirme 
ve seçim süreci
• Fonların yönetimi
• Raporlama

• Fonların kullanımı
• Proje değerlendirme 
ve seçim süreci
• Fonların yönetimi
• Raporlama

Tahsis 
Raporlaması Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu

Etki 
Raporlaması Teşvik edilmiştir. Zorunlu Teşvik edilmiştir. -

Uygunluk 
Raporlaması - Zorunlu - -

Dış Gözlem Teşvik edilmiştir. Zorunlu Teşvik edilmiştir. -

Tablo 19: Küresel, Bölgesel ve Ulusal Çerçeve/Standartlar Karşılaştırması

Kaynak: World Bank. (6 Ekim 2020). Pioneering the Green Sukuk: Three Years On; (http://hdl.handle.net/10986/34569). 
*ASEAN standartları bölgesel kısıtlar ve fosil yakıt üretimi gibi konular hariç ICMA standartlarına benzemektedir.



Mevcut tahvil ve sukuk standartları, genel 
itibarıyla fonların kullanımı, proje seçimi 
ve değerlendirilmesi, fonların yönetimi ile 
raporlama gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 
Standartlar genel olarak birbirine oldukça 
yakın olmakla birlikte, standart bileşenlerinin 
içeriğinde ve tahvil/sukuk ihraçları sonrası 
raporlama süreçlerinde bazı farklılıklar 
bulunmaktadır (Tablo 19). Örneğin, tahsis 
raporlaması tüm standartlarda zorunlu 
tutulurken CBI standartları dışındaki 
standartların etki ve uygunluk raporlamaları 
tercihe bırakılmış veya teşvikler öngörülmüştür. 
CBI standartlarında ise tüm raporlamalar 
zorunlu tutulmaktadır. İhraç öncesi ve sonrası 
dış gözlemci hususu da CBI tarafından zorunlu 
tutulurken diğer standartlarda herhangi bir 
yaptırım bulunmamakta veya sadece teşvik edici 
maddeler yer almaktadır.

Sukukun yeşil standartlara uyumu ve ihracı 
noktasında yayımlanmış ilk standart olan 
Malezya SRI Sukuk Çerçevesi, diğer tahvil 
standartlarıyla paralellik göstermesi ve 
kapsayıcı olması gibi hususlar açısından önem 
arz etmektedir (Şekil 88). İlgili çerçevenin 
ana bileşenleri, fonların kullanımı, uygun 
projelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanmasından oluşmaktadır. SRI uygunluğu 
belirlenen projelerin, doğal kaynakların 
korunması, yenilenebilir enerji kullanımının 
teşvik edilmesi ve sera emisyonunu azaltmak 
gibi pozitif çevresel etkisi olan amaçları 
bulunmaktadır. Malezya’da yeşil sukuka yönelik 
düzenlemeler, ihraççılar için önemli teşvikleri 
getirmesi ile daha önce hiç geleneksel sukuk 
ihracı yapmayan kuruluşlar da yeşil sukuk ihracı 
ile sukuk piyasasına dâhil olmuştur.

Kaynak: Securities Commission Malaysia and World Bank. (2019). Islamic Green Finance: Development, Ecosystem 
and Prospects; (https://documents1.worldbank.org/curated/en/591721554824346344/pdf/Islamic-Green-Finance-
Development-Ecosystem-and-Prospects.pdf).

FONLARIN
KULLANIMI

Sadece uygun 

SRI projeleri için 

kullanılabilmektedir.

UYGUN SRI
PROJELERİ

SRI PROJELERİNİN AMACI

ÇEVREYİ VE
DOĞAL
KAYNAKLARI
KORUMAK

ENERJİ
KULLANIMINI
KORUMAK

YENİLENEBİLİR
ENERJİ
KULLANIMINI
TEŞVİK ETMEK

SERA
EMİSYONUNU
AZALTMAK

TOPLUMUN
YAŞAM
KALİTESİNİ
ARTIRMAK

Doğal kaynakları,

yenilenebilir enerjiyi ve 

enerji verimliliğini 

içermektedir.

DEĞERLENDİRME

Uygun SRI projelerinin

değerlendirilmesinin

yapılması üzere bağımsız

bir denetçi atanmaktadır.

RAPORLAMA

SRI projelerinin

durumu hakkında

yatırımcılara yıllık 

raporlama yapılmaktadır.

Şekil 88: Malezya Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım (SRI) Sukuk Çerçevesi
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Malezya’da İslami ve sürdürülebilir finans 
açısından diğer bir önemli gelişme de Değer 
Bazlı Aracılık (Value Based Intermediation: 
VBI) kavramıdır. VBI kavramı, amaçlanan 
çıktılarda ESG ve SRI gibi kavramlar ile önemli 
benzerlikler taşımaktadır. Bununla birlikte VBI, 
temel değerlerin, ahlaki ölçütlerin ve önceliklerin 
belirlenmesinde İslami kurallara dayanıyor oluşu 
ile ilgili kavramlardan farklılaşmaktadır. VBI 
ile paydaşların finansal getirilerinden ve uzun 
vadeli çıkarlarından ödün vermeden; topluma, 
ekonomiye ve çevreye sürdürülebilir, olumlu 
etki oluşturulması amaçlanmaktadır. VBI, ayrıca 
ülkedeki İslami bankaların uygulamalarından ortaya 
çıkabilecek olumsuz etkileri de en aza indirmeye 
yoğunlaşmaktadır.

Malezya’da bu alanda yapılan çalışmalar sadece 
standartlar ile kısıtlanmamış bunun yanı sıra 
derecelendirme mekanizması da oluşturulmuştur. 
Bu çerçevede, Malezya’nın iki derecelendirme 
kuruluşundan biri olan RAM Ratings, 31 Mayıs 2000 
tarihinde RAM Sürdürülebilirlik (RAM Sustainability) 
şirketini kurmuştur. RAM Sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilirliğe ilişkin derecelendirme ve ikinci 
görüş verilmesi kapsamında ASEAN bölgesinde 
kurulan ilk kuruluş olmuştur. Ayrıca, Uluslararası 
Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri 
(GBP), Sosyal Tahvil İlkeleri (SBP) ve ASEAN'daki 
Sürdürülebilirlik Tahvil İlkelerinin ilk kayıtlı 
gözlemcisidir.

İhraç edilen yeşil sukuklar ICMA-GBP, ASEAN-
GBS gibi standartlara uyum noktasında dış 
gözlemci statüsüne sahip Uluslararası İklim 
Araştırmaları Merkezi (CICERO) tarafından da 
değerlendirilmektedir. Malezya ve Endonezya’daki 
ihraçlar sadece uluslararası yeşil tahvil 
standartlarına göre değil ülkelerin kendi yurt 
içi yeşil sukuk çerçevelerine de uyumlu olarak 
gerçekleştirilmektedir.

 Yeşil sukuku geleneksek sukuk ihraçlarından ayıran 
başlıca konulardan birisi ise ihraç edilen sukuka 
ilişkin dış gözlemci raporu zorunluluğudur. Yeşil 
finansın yönetişim yapısında önemli bir rol oynayan 
dış gözlemciler ihraç işleminin ilgili standartlara 
uyumu konusunda İkinci Görüş İncelemesi olarak 
tanımlanan bağımsız bir derecelendirme hizmeti 
sunmaktadır. İkinci Görüş İncelemesi birçok açıdan 
kredi derecelendirmesine benzemekle birlikte 
ürünlerin çevresel etkileri üzerine odaklanmaktadır.85

Dış gözlemci raporu, ihraç öncesi ve sonrası süreçleri 
kapsamaktadır. İhraç öncesi gözlemci raporu, üçüncü 
taraf değerlendirmesi, ikinci taraf görüşü, yeşil 
tahvil derecelendirilmesi ve yeşil tahvil sertifikası 
doğrulamasını içermektedir. İhraç sonrası gözlemci 
raporu ise ikinci ve üçüncü taraf raporlaması, etki 
raporlaması ve ihraç sonrası yeşil tahvil sertifikası 
doğrulamasını kapsamaktadır. 

Dış gözlemci ataması isteğe bağlı olarak yapılmakla 
birlikte yatırımcıların güvenini kazanmak açısından 
önem arz etmektedir. Bunun temel sebebi de dış 
gözlemci raporları ile sukuk ihraç gelirlerinin şartları 
taşıyan projelerde kullanıldığının doğrulanmasıdır. 
Dolayısıyla, dış gözlemci raporu, İslami yeşil 
finans uygulamaları açısından şeffaflık ve hesap 
verilebilirliği artırmaktadır. 

Bu çerçevede, bugüne kadar ihraç edilen yeşil 
sukuklarda en çok tercih edilen dış gözlemci şirketi 
olarak CICERO ön plana çıkmaktadır. CICERO’nun 
İkinci Görüş İncelemesinde yeşil tahvil standartlarına 
uyum değerlendirmesi, fonların yönetimi, şeffaflık 
ve etki raporlaması gibi süreçler bulunmaktadır. 
Bunlara ek olarak, CICERO’da yeşil renk tonlarına 
göre derecelendirme de yapılmaktadır (Şekil 89).

85World Bank. (6 Ekim 2020). Pioneering the Green Sukuk: Three Years On; (http://hdl.handle.net/10986/34569).



Kaynak: CICERO Shades of Green. (17 Kasım 2021). Green Bonds, Research-Based, Independent and Relevant;
(https://cicero.green/green-bonds).

YEŞİL TAHVİL
İLKELERİ

İKLİM
BİLİMİ

İLGİLİ
STANDARTLAR

YEŞİL TAHVİL
ÇERÇEVESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
STRATEJİSİ VE RAPORU

DİĞER İLGİLİ
BELGELER

Değerlendirme
Başlangıcı

İkinci Taraf
Görüş Taslağı

Son
Görüş

Fonların Kullanımı

Fonların Yönetimi

Yönetim ve Şeffaflık

Etki Raporu

Gerektiğinde
ihraççı ile ilgili

açıklamalar

Yeşilin
Tonları

İhraç Girdileri Hafta 1-2 Hafta 3-5 İkinci Taraf Görüş Raporu 

Şekil 89: CICERO İkinci Taraf Görüşü Değerlendirme Süreci

5.4 TÜRKİYE’DE YEŞİL FİNANS 
Türkiye’de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüme yönelik 
politikalar geliştirilmiştir. Bu çerçevede, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansa yönelik eylemler ve 
yol haritası, Onbirinci Kalkınma Planı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Orta Vadeli Program (2022-
2024) gibi temel politika belgelerinde de yer almıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ile 7 Ekim 2021 yılında 
yürürlüğe konulan Paris İklim Anlaşması da yeşil kalkınma sürecinin en önemli adımlarından birisi 
olmuştur. 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı ile SKA’ların uygulanan politikalara 
yansıtılması ve SKA'lara ilişkin etkin bir uygulama takip mekanizmasının geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. SKA'ların kamu politika metinlerinde yer alması, kamu ve özel sektör ayağında yeşil 
finansa ilişkin uygulamaları hızla artırmıştır. 

Son dönemde, Türkiye'de yeşil finans alanındaki önemli gelişmeler Tablo 20, Tablo 21 ve Tablo 22‘de 
özetlenmektedir.
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Sektör Gelişmeler

Kamu 
Alanındaki 
Gelişmeler

• Ağustos 2009'da Türkiye, sera gazı emisyon sınırlamaları ve azaltım yükümlülükleri getiren Kyoto 
Protokolü’nü  taraf olarak imzalamıştır.

• 2012 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 
yayımlanmıştır. Sonrasında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) ve Ulusal Yenilenebilir 
Enerji Eylem Planı (UYEEP) hazırlanmıştır.

• 2014 yılında Borsa İstanbul (BIST) tarafından BIST Sürdürülebilirlik Endeksi yayımlanmaya 
başlanmıştır.

• Eylül 2015 tarihinde Türkiye, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanını (Intended Nationally Determined 
Contribution)  Sözleşme Sekretaryasına sunmuştur.

• 2019 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye 2. 
Ulusal Gözden Geçirme Raporu yayımlanmıştır.

• On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023), iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma yönelik 
politika ve tedbirlere yer verilmiştir.

• 2020 yılında BDDK Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS, Basel Committee on Banking 
Supervision) tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Riskler Görev Gücüne (TFCR, Task 
Force on Climate-related Risks) üye olmuştur.

• Ekim 2020’de SPK tarafından Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi yayımlanmıştır.
• Haziran 2021’de SPK ve Dünya Bankası (DB) iş birliği ile Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası 

Çalıştayı düzenlenmiştir.
• Haziran 2021’de BDDK tarafından yayımlanan Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber’de 

ile banka kredi politika ve süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ile ilgili faktörler ile 
iklim değişikliği üzerindeki etkilerin dikkate alınmasına yönelik konulara yer verilmiştir.

• 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında iklim değişikliğine yönelik tedbirlere yer verilmiştir.
• Temmuz 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlanmıştır.
• 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın uygulanmasını takip etmek amacıyla ilgi kamu 

kurumlarının yer aldığı “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.
• Mart 2021’de açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda (EREP) Cari Açık başlığı altındaki 

“Sanayide Yeşil Dönüşüm Desteklenecektir” başlığı altında eylemlere yer verilmiştir.
• Ekim 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.
• Ekim 2021’de T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma 

Devrimi" kitabı yayımlanmıştır.
• Aralık 2021’de BDDK tarafından “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı” yayımlanmıştır.
• 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) makroekonomik hedefler ve politikalar 

başlığı altında yeşil dönüşüme ilişkin politika ve tedbirlere yer verilmiştir.
• Şubat 2022'de  SPK “Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi ”ni yayımlamıştır.
• Mayıs 2022'de T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı 

kapsamında hazırlanan “Yeşil Sukuk Çalışma Raporu” yayımlanmıştır.
• 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) makroekonomik hedefler ve politikalar 

başlığı altında yeşil dönüşüme ilişkin politika ve tedbirlere yer verilmiştir. 

Tablo 20: Türkiye’de Yeşil Finans Alanında Gelişmeler (Kamu Kesimi)



Sektör Gelişmeler

Finans Sektörü 
Alanındaki 
Gelişmeler

• 2016 yılında Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliği ile Sürdürülebilir Şehirler Programı
      Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SCP, Sustainable Cities Program) başlatılmıştır.
• 2016 yılından itibaren bankalar tarafından Sürdürülebilir Tahvil İhraçları 

gerçekleştirilmektedir.
• 2017 yılında, UN Global Compact üyesi yedi banka (Akbank, Garanti Bankası, ING 

Bank, İş Bankası, Şekerbank, Yapı Kredi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, daha 
sonra Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da katılmıştır Global Compact Türkiye 
Sürdürülebilir Finansman Bildirgesine imza atmıştır.

• 2019 yılında BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI, United Nations Environment 
Programme Finance Initiative) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık 
Prensiplerine (Principles for Responsible Banking) Türkiye’den Garanti Bankası, ING 
Bank, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank, TSKB ve Yapı Kredi Bankası kurucu 
imzacı olarak katılmıştır.

• Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 2014 yılında hazırlanan Bankacılık Sektörü 
için Sürdürülebilirlik Kılavuzu 2021 yılında güncellenmiştir.

• 2021 yılında TBB, İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatların Bankacılık 
Sektörüne Muhtemel Etkileri başlıklı konferans düzenlemiştir.

• TSKB, Zorlu Enerji adına 2020 yılında sürdürülebilir kira sertifikası ve 2021 yılında SKA 
uyumlu kira sertifikası ihracına aracılık etmiştir.

• 2021 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından Global Sürdürülebilir Tier 2 
Sermaye Benzeri Sukuk İhracı gerçekleştirilmiştir.

• 2021 yılında Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından ülkedeki ilk yeşil kira sertifikası 
ihracı gerçekleştirilmiştir.

• 2021 yılında Türkiye Emlak Katılım Bankası İstanbul Finans Merkezi projesini yürüten 
TVF İFM AŞ'nin yeşil kira sertifikası ihracına aracılık etmiştir.

Sektör Gelişmeler

Sivil Toplum 
Alanındaki 
Gelişmeler

• 2004 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) kurulmuştur.
• Ekim 2020’de iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla TSKB tarafından Yeşil 

Kuğu Platformu kurulmuştur. 
• İstanbul Sanayi Odası (İSO), bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 

ayrı sektör için “sürdürülebilirlik öncelikleri ve takip göstergelerini” içeren rehber 
hazırlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Tekstil Ürünleri Sanayi ve Giyim Eşyaları 
Sanayi'ne yönelik doküman Eylül 2021’de yayımlanmıştır.

• Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından Sürdürülebilir Finansman 
ve Destek Modelleri Notu hazırlanmıştır.

• Nisan 2021’de etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım tercihi hâline getirme 
vizyonu ile Etki Yatırım Danışma Kurulu (EYDK) kurulmuştur.

• Şubat 2022'de UNDP finansman desteği ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu  iş birliğinde 
SKA Yatırımları Türkiye Platformu kurulmuştur.

Tablo 21: Türkiye’de Yeşil Finans Alanında Gelişmeler (Finansal Kesim)

Tablo 22: Türkiye’de Yeşil Finans Alanında Gelişmeler (Sivil Toplum Kuruluşları)
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMATİK
ALANLAR

6.1 Küresel Görünüm
 6.1.1 Helal Gıda
 6.1.2 Helal Medya
 6.1.3 Helal Moda
 6.1.4 Helal Turizm
 6.1.5 Helal İlaç
 6.1.6 Helal Kozmetik
6.2 Helal Değer Zinciri
6.3 Katılım Finans Kapsamında
 Helal Değer Zinciri
6.4 Helal Park Kavramı ve Dünya Uygulamaları
 6.4.1 Malezya
 6.4.2 Çin
 6.4.3 Endonezya
 6.4.4 Suudi Arabistan
6.5 Helal Park A.Ş. (HPAŞ) Önerisi

Katılım Finansın Helal Değer 
Zinciri ile Bütünleşmesi

06



6.1 KÜRESEL GÖRÜNÜM
Dünyada 2021 yılı itibarıyla, İslami finans hariç helal ekonominin büyüklüğü 2,1 
trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Böylece helal ekonominin toplam büyüklüğü 5,7 
trilyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. İslami finans hariç helal ekonominin 
sektörler itibarıyla dağılımında, helal gıda 1,3 trilyon ABD doları ile ilk sırada yer 
almakta olup, bu sektörü 295 milyar ABD doları ile helal moda, 231 milyar ABD 
doları ile helal medya ve 102 milyar ABD doları ile helal turizm izlemektedir. 
Covid-19 pandemi sürecinin etkisiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında 
daralan helal ekonomi, 2021 yılında%15,1 oranında büyümüştür. Öte yandan, helal 
ekonominin büyüklüğünün 2025 yılında 7,7 trilyon ABD doları seviyesine ulaşması 
beklenmektedir (Şekil 90).86

Kaynak: Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/
reports/pdf/State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).
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Şekil 90: Dünyada Helal Ekonomi-Sektörel Dağılım (2021, Milyar ABD doları)

86Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).
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Dünyada Müslüman nüfusun gelirinin ve 
farkındalığının artmasına paralel olarak helal yaşam 
tarzı ve helal tüketim kavramları daha da önem 
kazanmaktadır. Ayrıca, tüketici tercihlerinde yüksek 
kaliteli ve güvenli ürünlere yönelik beklentiler de 
Müslüman ve Müslüman olmayan tüketiciler için helal 
ürünlere yönelik talebi olumlu yönde etkilemiştir. 
Bunun bir yansıması olarak da helal sektörler 
tarafından üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin
hacminin küresel düzeyde hızla arttığı 
gözlenmektedir.

Özellikle COVID-19 pandemi sürecinde, tüketici 
tercihlerinde yüksek kaliteli ve güvenli ürünlere 
yönelik beklentiler, İslam’ın “helal ve temiz 
(Helalen ve Tayyiben)” kuralı çerçevesinde karşılık 
bulmaktadır. Dolayısıyla, helal ve temiz kuralı, helal 

ekonomi içerisinde yer alan sektörlerin sadece 
Müslümanlara hitap eden “helal” olma durumunu 
değil tüm insanlığa hitap eden “temiz” olma kuralını 
da kapsamaktadır. Örneğin, helal gıda alanında 
bir ürünün helal sertifikası alması için taşıması 
gereken şartlar, Koşer sertifikası alması için gereken 
şartlarının önemli bir kısmını da kapsamaktadır. 

81 ülkede helal ekonomi altında yer alan yedi 
sektörün genel gelişimini ve performansını 49 
kritere göre değerlendiren Dinar Standard Küresel 
İslami Ekonomi Göstergesine (GIEI) göre, helal 
ekonomi alanında en gelişmiş ülke Malezya’dır. Ülke 
sıralamasında Malezya’yı Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri takip etmektedir (Tablo 23 ve Tablo 
24).

Ülke GIEI İslami 
Finans

Helal 
Gıda

Helal 
Turizm

Helal 
Moda

Helal 
Kozmetik 

ve İlaç

Helal 
Medya

1. Malezya 207,2 426,9 123,4 193,5 46 83,9 97,3

2. Suudi Arabistan 97,8 218,6 56,6 69,2 19,3 34,3 29,7

3. BAE 90,2 114,6 63,3 78,6 171,8 53,6 63,8

4. Endonezya 68,5 91 71,1 58 68 46,3 26,8

5. Türkiye 67,3 51 69,8 106,7 95,1 55 53,5

6. Bahreyn 66,7 121,9 44,5 89,3 18,6 29,4 30,1

7. Singapur 65 45 57,8 107,1 48,3 107,9 78,5

8. Kuveyt 62,1 115,5 43,1 69 17,5 29,6 29,2

9. İran 56 90,3 48,1 52,1 25,4 42,3 24,9

10. Ürdün 51,8 72,1 51,3 58,4 19,3 44,6 25,7

11. Umman 47,8 74,5 46,1 43,2 20,2 26,9 25,9

12. Katar 46,9 73,4 43,4 40,1 21,6 26,2 30,8

13. İngiltere 46,1 49 47,4 31,4 41,9 45,2 52,9

14. Kazakistan 45,2 46 59,2 60,8 26,6 22,7 26,4

15. Pakistan 44,9 65,7 48,3 38,7 26,4 30,9 11

Tablo 23: Küresel İslami Ekonomi Göstergesi (GIEI) Ülke Sıralaması (2021)

Kaynak: Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/
reports/pdf/State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).



GIEI hesaplamalarına göre, 2021 yılında Türkiye, genel sıralamada 5., helal gıdada 3., helal modada 
2., helal turizmde 3., helal ilaç ve kozmetikte ise 7. sırada yer almaktadır. Öte yandan, İslami finansta 
Türkiye 12. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla, GIEI göstergeleri katılım finansın helal ekonomide 
yer alan diğer sektörlerle yeteri kadar bütünleşemediğini ve bu alanda katılım finansın büyümesine 
yönelik önemli bir potansiyelin olduğunu işaret etmektedir.

İslami Finans Helal Gıda Helal Turizm

1. Malezya 1. Malezya 1. Malezya

2. Suudi Arabistan 2. Endonezya 2. Singapur

3. Bahreyn 3. Türkiye 3. Türkiye

4. Kuveyt 4. Rusya 4. Bahreyn

5. BAE 5. BAE 5. BAE

6. Endonezya 6. Kazakistan 6. Tunus

7. İran 7. Singapur 7. Suudi Arabistan

8. Umman 8. Suudi Arabistan 8. Kuveyt

9. Katar 9. Güney Afrika 9. Kazakistan

10. Ürdün 10. Avusturalya 10. Fas

Helal Moda Helal Kozmetik ve İlaç Helal Medya

1. BAE 1. Singapur 1. Malezya

2. Türkiye 2. Malezya 2. Singapur

3. Endonezya 3. Hollanda 3. BAE

4. Çin 4. Belçika 4. Çin

5. İspanya 5. Fransa 5. Türkiye

6. İtalya 6. Mısır 6. İngiltere

7. Singapur 7. Türkiye 7. Hollanda

8. Fransa 8. BAE 8. Belçika

9. Malezya 9. Endonezya 9. Almanya

10. Almanya 10. İngiltere 10. ABD

Tablo 24: Küresel İslami Ekonomi Göstergesi (GIEI) Sektörel Sıralama (2021)

Kaynak: Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; https://cdn.salaamgateway.com/
reports/pdf/State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf
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87Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

88Garip, E. (29 Haziran 2019). Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar. Anadolu Ajansı;
(https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/helal-gida-ihracatinda-hedef-15-milyar-dolar/1518865). 

89Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

6.1.1 HELAL GIDA
Helal gıda, ilgili kurumlarca tanımlanan standartlara 
uygun, insan sağlığına zarar vermeyen ve çevreyi 
koruyan üretim teknikleri ile üretilmiş yiyecek ve 
içeceklerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan kalite 
güvence sistemidir.

Dünya çapında helal gıda, özellikle farklı dinî 
inanışlara mensup çok kültürlü toplumların bir 
arada yaşadığı Amerika, Avrupa ve Güney Asya 
bölgelerinde daha gelişmiş ve yaygın bir sektördür. 
Malezya, helal gıda sektörü ile helal gıda güvencesi 
ve sertifikalandırmasının en gelişmiş olduğu ülke 
konumundadır. 

Helal gıda harcamaları, küresel gıda harcamalarının 
%20’sini oluşturmaktadır. 2020'de 1,2 trilyon ABD 
dolar seviyesindeki küresel helal gıda harcamaları, 
2021 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında 
artarak 1,3 trilyon ABD dolarına yükselmiştir. 
COVID-19 pandemisi sürecinde helal gıda sektörü 
talebinde önemli bir düşüş gerçekleşmemiştir. 
2021-2025 döneminde helal gıda sektörünün yıllık 
ortalama %7,1 seviyesinde artış göstererek 2025 yılı 
itibarıyla 1,7 trilyon ABD doları seviyesine ulaşması 
beklenmektedir.87  

Önümüzdeki dönemde, helal gıda sektörüne ilişkin 
dört temel eğilimin öne çıkması beklenmektedir88:  
• Müslüman nüfustaki hızlı artışa paralel olarak 

helal gıda talebi de hızla artacaktır.
• Müslüman nüfus dışındaki tüketiciler için de 

sertifikalı, kaliteli, güvenli ve etik ürünlere 
yönelik talepte hızlı bir artış olmakta ve 
bu talebin helal gıda talebini de arttırması 
beklenmektedir. Örnek olarak, İngiltere’de 
Müslüman nüfus 2 milyon kişi olmasına karşın, 
helal sertifikalı et sektörünün 6 milyon tüketiciye 
ulaştığı tahmin edilmektedir.

• Müslüman nüfusun gelirindeki artış 
ve bu kapsamda gerçekleşen tüketim 
alışkanlıklarındaki değişim de helal gıda talebini 
olumlu yönde etkilemektedir. 

• Müslüman nüfus arasında helal sertifikalı gıda 
tüketimi ihtiyacı ve gerekliliği konusundaki 
farkındalık artmaktadır.

6.1.2 HELAL MEDYA
Helal medya, içerik ve üretim süreçleri olarak ilgili 
kurumlarca tanımlanan standartlara uygun medya 
ürünlerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan kalite 
güvence sistemidir.

Helal medya kapsamında değerlendirilen ürün 
ve hizmetlere yönelik küresel harcama tutarı 
2021 yılında bir öndeki yıla göre %4,1 seviyesinde 
artarak 231 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2021-
2025 döneminde helal medya sektörünün yıllık 
ortalama %7,5 seviyesinde artış göstererek 2025 yılı 
itibarıyla 308 milyar ABD doları seviyesine ulaşması 
beklenmektedir.89

Dünyada 2030 yılına kadar Müslüman nüfusun 
yarısının 30 yaşın altında olacağı tahmin 
edilmektedir. Müslümanların eğlence için 
harcanabilir gelirleri arttıkça, helal turizm 
kapsamındaki faaliyetlerin de hızla artacağı 
beklenmektedir. Helal medya platformları, güvenli 
bir medya içeriği sunduğundan dolayı ebeveynler 
tarafından da tercih edilmektedir. 



90Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

91Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

Türkiye’de başta Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) olmak üzere çeşitli medya 
sağlayıcıları ve yapım şirketleri tarafından 
üretilen medya ürünleri Müslüman nüfusun 
yoğun olduğu ülkelerden yüksek talep 
görmektedir. Dünya çapında yapılan televizyon 
ölçümlerinin yanı sıra, programlar üzerine 
analizler yapan bir araştırma şirketi olan 
Eurodata verilerine göre, ülkelerin ithal ettikleri 
yapımların %25’ini Türkiye menşeli yapımlar 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı 
itibarıyla Türkiye’nin yıllık dizi ihracat geliri 500 
milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Türk dizilerine ilişkin mevcut talep, Türkiye'de 
helal medyanın potansiyeli konusunda da bir 
fikir vermektedir. 

6.1.3 HELAL MODA
Helal moda, ilgili kurumlarca tanımlanan 
standartlara uygun, insan sağlığına zarar 
vermeyen ve çevreyi koruyan üretim teknikleri 
ile üretilmiş giyim ve moda ürünlerinin 
belirlenmesi amacıyla oluşturulan kalite 
güvence sistemidir. Dünyada, Güney Asya 
yanında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri 
de helal moda konusunda öne çıkmakta olup, 
bu kapsamda üretilen ürünler genellikle 
e-ticaret yoluyla dünya üzerindeki müşterilere 
ulaştırılmaktadır.

Helal moda kapsamında değerlendirilen 
ürünlere yönelik küresel harcama tutarı 2021 
yılında bir önceki yıla göre %6,5 seviyesinde 
artarak 295 milyar ABD doları seviyesine 
yükselmiştir. 2021-2025 döneminde helal moda 
sektörünün yıllık ortalama %6,1 seviyesinde 
artış göstererek 2025 yılı itibarıyla 375 milyar 
ABD doları seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Küresel moda endüstrisinin büyüklüğü 1,7 
trilyon ABD doları seviyesinde olup helal 
modanın payı %16,2 seviyesindedir. İran 50,7 
milyar ABD doları tutarındaki İslami moda 
sektörü harcamasıyla listede 1. sırada yer 
alırken, Türkiye 36,2 milyar ABD dolar ile 2., 

Pakistan 23 milyar ABD Doları ile 3. ve Suudi 
Arabistan ise 21,6 milyar ABD Doları ile 4. sırada 
yer almaktadır.90

Türkiye helal moda konusunda küresel olarak 
önemli bir üretim üssü olmakla birlikte, 
potansiyelinin çok daha yüksek seviyede olduğu 
değerlendirilmektedir. Türkiye’nin tekstil üretim 
alanındaki kalite algısı ve tasarım konusunda 
uzmanlık kazanmış olması, Türkiye'yi dünyada 
ve bölgesinde bu alanda trend oluşturan ülke 
konumuna getirmiştir. Son yıllarda küresel 
e-ticaretin de etkisiyle Türk firmaları helal moda 
alanında önemli tedarikçiler hâline gelmişlerdir.

6.1.4 HELAL TURİZM
Helal turizm, ilgili kurumlarca tanımlanan 
standartlara uygun ve helal değer zinciri içinde 
yer alan turizm aktivitelerini kapsayan bir kalite 
güvence sistemidir. Dolayısıyla, helal turizm, 
transfer, konaklama, toplu alanda mahremiyet, 
gıda ve gerekli sosyal alanları oluşturma 
yanında finansal işlemleri de kapsamaktadır. 

2000’li yılların başından bu yana, Müslüman 
nüfusun gelirindeki artış ve küreselleşme ile 
başta turizm olmak üzere eğlence ve dinlenme 
faaliyetlerine ilişkin harcamalarda önemli bir 
artış meydana gelmiştir. Dünyada helal turizm 
faaliyetlerinin artmasıyla birlikte mevcut turizm 
tesislerinin gerekli dönüşümü yaparak helal 
turizm sertifikası alma taleplerinde de artış 
gözlenmektedir.

Helal turizm kapsamında değerlendirilen 
ürünlere yönelik küresel harcama tutarı 2021 
yılında bir önceki yıla göre %47,4 seviyesinde 
azalarak 102 milyar ABD doları seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 2021-2025 döneminde helal 
turizm sektörünün yıllık ortalama %16,5 
seviyesinde bir artış oranıyla 2025 yılı itibarıyla 
189 milyar ABD doları seviyesine ulaşması 
beklenmektedir. 91
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92Mastercard-Crescentrating. (2019). Global Muslim Travel Index;
(https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html). 

93Tekin, Ö. A., Turhan, A. A. ve Turhan E. A. (2017). Türkiye Turizmi Için Stratejik Bir Vizyon: Helal Turizm. MÜSİAD;
(https://www.researchgate.net/publication/318858964_Turkiye_Turizmi_icin_Stratejik_Bir_Vizyon_Helal_Turizm). 

94Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

Helal turizm, 2000-2020 yılları arasında istikrarlı 
ve hızlı bir büyüme göstermiştir. Global Muslim 
Travel Index 2019 yılı raporuna göre, 2000 yılında 
kendi ülkesinden bir başka ülkeye tatile giden 
Müslümanların sayısı 25 milyon iken bu sayı 2018 
yılında 140 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu sayının 
2026 yılında 230 milyon kişiye, toplam ekonomik 
büyüklüğün ise 300 milyar ABD dolarına ulaşacağı 
tahmin edilmektedir.92 

Türkiye, beş saatlik bir uçuş yarıçapı içerisinde 
yaklaşık 400 milyon Müslümanın yaşadığı bir 
coğrafyada bulunmakta olup, helal turizm 
kapsamında çok önemli bir coğrafi avantaja sahiptir.  
Ayrıca, Türkiye’ye üç saatlik uçuş mesafesinde yer 
alan Müslüman nüfus yoğunluklu altı ülkenin (Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, 
Katar, Bahreyn) kişi başı yıllık ortalama gelir düzeyi 
30 bin ABD dolarının üzerinde olup bu ülkelerin kişi 
başı turizm harcamaları da oldukça yüksektir. Öte 
yandan, toplam nüfusu 55 milyon kişiye ulaşan bu 
ülkelerden Türkiye’yi tercih eden yıllık turist sayısı 1 
milyon kişinin altındadır. 

Helal turizm potansiyelinden daha fazla faydalanmak 
amacıyla 2016 yılında TSE ve SMIIC iş birliği ile “Helal 
Yönetim Sistemi-Oteller, TS 13683/Şubat 2016” isimli 
ilk standart oluşturmuş olup otellere bu standart 
çerçevesinde helal yönetim belgesi verilmektedir.93

6.1.5 HELAL İLAÇ 
Helal ilaç, ilgili kurumlarca tanımlanan standartlara 
uygun, insan sağlığına zarar vermeyen ve çevreyi 
koruyan üretim teknikleri ile üretilmiş tıbbi 
ürünlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan 
kalite güvence sistemidir. Bu kapsamda, ilaç 
ürünlerinin içeriği (domuz ürünleri ve türevlerinin 
olmaması, alkol kullanılmaması vs.) yanında üretim 
süreçleri de helal ilaç sertifikasyonu kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Helal ilaç kapsamında değerlendirilen ürünlere 
yönelik küresel harcama tutarı 2021 yılında bir 
önceki yıla göre %6,3 seviyesinde artarak 100 
milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir. 2021-
2025 döneminde helal ilaç sektörünün yıllık 
ortalama %6,7 seviyesinde artış göstererek 2025 yılı 
itibarıyla 129 milyar ABD doları seviyesine ulaşması 
beklenmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi 
sonrası süreçte helal ilaç talebinin katlanarak 
artması beklenmektedir.94

Malezya gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu 
ülkeler yanında Müslümanların azınlık olarak 
yaşadığı ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan ve 
Güney Afrika gibi ülkelerde, helal ilaç kavramına 
ilişkin farkındalık ve duyarlılık da son yıllarda 
hızla artmaktadır. Türkiye’de de bu konuya ilişkin 
farkındalık gelişme göstermektedir. 

6.1.6 HELAL KOZMETİK  
Helal kozmetik, ilgili kurumlarca tanımlanan 
standartlara uygun, insan sağlığına zarar vermeyen 
ve çevreyi koruyan üretim teknikleri ile üretilmiş 
kozmetik ürünlerinin belirlenmesi amacıyla 
oluşturulan kalite güvence sistemidir. Helal kozmetik 
kapsamında değerlendirilen ürünlere yönelik küresel 
harcama tutarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %6,1 
seviyesinde artarak 70 milyar ABD doları seviyesine 
yükselmiştir. 2021-2025 döneminde helal kozmetik 
sektörünün yıllık ortalama %7,4 seviyesinde artış 
göstererek 2025 yılı itibarıyla 93 milyar ABD doları 
seviyesine ulaşması beklenmektedir.95

Dünyada helal kozmetik ürünlerine ilişkin ilk 
standart 2008 yılında Malezya’da yayımlanmıştır. 
Türkiye’de de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
2013 yılında TSE K202 “Helal Kozmetik Standardı” 
hazırlamıştır. 2018 yılında ise Helal Teknik Komitesi 
tarafından TS OIC/SMIIC 4 standardı helal kozmetik 
alanında güncellenmiştir. Türkiye'de yılda yaklaşık 



250 milyon liralık kozmetik ürünü tüketilmekte 
olup, helal kozmetik kapsamındaki ürünlerin 
payı %1 seviyesinin altındadır. Bu kapsamda, 

Türkiye’de ve dünyada helal kozmetik pazarına 
ilişkin büyük bir potansiyel bulunmaktadır.

6.2 HELAL DEĞER ZİNCİRİ
Helal değer zinciri (Halal Value Chain: HVC) kavramı bir ürünün üretilmesi veya bir hizmetin 
sunulmasına ilişkin girdi (hammaddeler), üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim gibi tüm 
aşamalarında helal standartlarına uygun olmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla, helal değer zinciri, 
tedarik zinciri yönetimi, depolama, ambalaj ve nakliye gibi aşamalar yanında bu aşamaların 
finansmanını da kapsamaktadır.

Helal değer zincirinin bir helal güvence yönetim sistemi olarak üç temel aşaması bulunmaktadır:

95Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

Standardizasyon: Uluslararası Standardizasyon 
Örgütü (ISO) standardizasyonu, “belirli bir 
faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, 
bütün ilgili tarafların katkı ve iş birliği ile 
belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama 
işlemi” olarak tanımlamaktadır. Helal 
standartları da ilgili ürün veya hizmetlerin 
hangi koşulları karşılaması durumunda helal 
olarak nitelendirileceğini belirlemektedir. 
Dünyada helal standartlarını oluşturan farklı 
kurumlar bulunmaktadır. Türkiye, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na (İİT) bağlı olarak faaliyet gösteren 
ve ülkemizin de üyesi bulunduğu İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 
tarafından yayımlanan standartları kabul 
etmektedir. 

Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK), akreditasyonu “uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen 
çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar 
sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit 
belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini 
desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite 
altyapısı” olarak tanımlanmaktadır.  Uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu 
ilgili uluslararası standartlara göre yetkili 

kurumlar tarafından yapılmaktadır. 2017 yılında 
kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) 
Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek 
kurumdur.

Belgelendirme: Helal belgelendirme 
faaliyetleri, helal sertifikasını alan veya 
almak isteyen işletmelerin ürün, hizmet ve 
faaliyetlerinin akredite olmuş bir belgelendirme 
kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili 
standartlara uyumunun tespit edilmesini 
kapsamaktadır. Helal değer zincirinin üretici 
ve tüketici ile ilk teması helal belgelendirme ile 
başlamaktadır. 

SMIIC standartlarına göre, akreditasyon 
kurumları, belgelendirme hizmeti verecek 
kuruluşların finansal yapı ve faaliyetlerinin 
standartlarda belirlenen helal kriterlere uygun 
olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini 
akreditasyon aşamasında dikkate almaktadır. 
Öte yandan belgelendirme şirketleri, helal 
sertifikası talep eden şirketlerin finansal yapı ve 
faaliyetlerinin İslami finansa uygunluğuna ilişkin 
değerlendirme yapamamaktadır.
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6.3 KATILIM FİNANS KAPSAMINDA HELAL DEĞER ZİNCİRİ
Helal değer zincirinde, bir ürün veya hizmetin üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm süreçlerin 
helal kapsamında olması esastır. Öte yandan, helal değer zincirinin finansman ayağının, dünyadaki diğer 
uygulamalarda olduğu gibi, katılım finans ilke ve prensiplerine uygun olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Bunun bir sonucu olarak da katılım finans helal değer zincirinde yeterince yer almamaktadır.

Helal değer zinciri ile katılım finans sisteminin 
işbirliklerini artırması her iki taraf için de önemli 
bir kazan-kazan fırsatı sunmaktadır. Katılım 
finans kuruluşlarının helal ekonomi kapsamındaki 
firmaların ihtiyaçlarına yönelik finans çözümleri 
geliştirmeleri, bu firmaların finansa erişimi ve 
finansman maliyetleri üzerinde olumlu etkide 
bulunabilecektir. Diğer taraftan, katılım finans 
kuruluşlarının helal değer zincirinde daha fazla 
yer almaları, bu kuruluşların pazar payı ve müşteri 
kitlesinin büyümesine yönelik büyük bir potansiyel 
sunmaktadır. Özellikle altını çizmek gerekir ki, 
katılım finansın helal değer zincirine yönelik ürün ve 
hizmetleri sadece katılım finansman kuruluşları ile 
sınırlı değildir. Bunun yanında katılım sigortacılığı, 
sosyal finans, kitle fonlaması, P2P-B2B finansmanı 
gibi alanlarda da katılım finansın helal değer 

zincirine yönelik çözümler geliştirme kapasitesi 
bulunmaktadır. Ayrıca, katılım finansın helal değer 
zincirinin bütünleşik bir parçası olması, “bütünsel 
bir markalaşma” imkânı yanında katılım finansa 
yönelik olumlu algı ve farkındalığı da artırabilecek bir 
faktördür.

Katılım finansın helal değer zinciri ile 
bütünleşmesinde, gerekli destek ve teşvik 
mekanizmalarının sağlanması önem arz etmektedir. 
Organize sanayi bölgelerine benzer şekilde 
oluşturulabilecek helal parkların önemli bir teşvik 
mekanizması olacağı değerlendirilmektedir. Bir 
sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacak olan 
helal park kurgusunun, Türkiye’nin üretim ve ihracat 
odaklı yeni ekonomi modelini de destekleyecek bir 
yapı olduğu değerlendirilmektedir.

6.4 HELAL PARK KAVRAMI VE DÜNYA UYGULAMALARI
Çeşitli ülkelerde, helal ekonomi kapsamındaki faaliyetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
bir kümelenme modeli olan helal parklar oluşturulmaktadır. Helal park yapısının Türkiye’de de faaliyete 
geçmesinin katılım finans ve helal değer zincirinin bütünleşmesi ve birlikte gelişmesi açısından önemli bir 
adım olacağı değerlendirilmektedir. 

Helal parklar, başta üreticiler olmak üzere helal değer zincirinin paydaş kurum ve kuruluşlarının belirli coğrafi 
alanlarda kümelenmesiyle oluşturulan organize sanayi ve ticaret bölgeleridir. Organize sanayi bölgelerine 
benzer biçimde, helal parkların helal değer zincirindeki aktörler arasında etkin koordinasyonu sağlaması 
hedeflenmektedir. Ayrıca, helal parklar vasıtasıyla helal ekonomi kapsamında faaliyet gösteren firmaların 
rekabet gücünün artırılması ve yabancı yatırımların önünün açılması sağlanabilmektedir. 

Dünyadaki helal park uygulamalarında genel uygulama merkezleri ve özel uygulama merkezleri olmak üzere 
iki temel yapı bulunmaktadır. Genel uygulama merkezleri, birçok sektörün faaliyetlerini sürdürdüğü, özel 
uygulama merkezleri ise tematik projelerin yürütüldüğü ve/veya belirli bir sektörün yer aldığı endüstriyel 
bölgeleridir. 

6.4.1 MALEZYA
Malezya’nın helal ekonomi konusunda dünyada merkez olma 
hedefine yönelik hazırlanan ve “Helal Endüstrisini Geliştirme 
Master Planı” 2008 yılında uygulamaya konulmuştur. Malezya, 
“Küresel Bir Helal Merkezi Olarak Malezya” (Malaysia: As a 
Global Halal Hub) vizyonu ile helal ekonomi alanında dünyada 
merkez ülke olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik 
stratejiler de kümelenme, lojistik ve iletişim olmak üzere üç 
temel sacayağı üzerine kurulmuştur (Tablo 25).



Kümeleme Lojistik İletişim

Helal parklar ve uluslararası helal
ticaret merkezleri

Kolay bozulan ürünler için bir 
merkez

E-Helal belgelendirme

Tarımsal üretim alanları Helal soğuk zincir E-ticaret pazarı

Gıda üretim merkezleri Helal lojistik İİT ve diğer ilgili kuruluşlar

Ar-ge kuruluşları Lojistik güvenliği

Kabotaj politikası

Hedef Kümeler oluşturmak Verimli lojistik Pazara giriş ve helal bütünlük

Fayda
Üretim kapasitesini 

artırmak, tedarik 
zinciri yönetimi

Maliyet avantajı, takip edilebilirlik, 
helal lojistik

Üretim, sanal ve fiziksel ticaret 
pazarı

Tablo 25: Malezya Küresel Helal Merkezi Strateji Unsurları

Kaynak: Erkan, M. E. (2019). Helal Üretimde Bir Bütünlük Stratejisi Olarak Helal Parklar: Dünyadaki Helal Park Uygulamalari 
ve Ülkemiz İçin Öneriler.

Malezya’daki helal üretime ilişkin yatırımların 
“Küresel Bir Helal Merkezi Olarak Malezya” 
master planın uygulanmaya başlanmasının 
ardından hızla arttığı gözlenmektedir. 2012 
yılında 1 milyar ABD doları olan helal ekonomi 
kapsamındaki yatırımlar, 2015 yılında 2,6 
milyar ABD dolar seviyesine ulaşmıştır. Helal 
sertifikalı firma sayısı 2011 yılında 2.336 iken 

2015 yılında firma sayısı 5.726’ya yükselmiştir. 
Helal ekonomi kapsamında istihdam edilen 
kişi sayısı 2010 yılında 97.000’den 2018 yılında 
250.000’e çıkmıştır. 2010 yılında 3,7 milyar ABD 
doları seviyesinde gerçekleşen toplam helal 
ürün ihracatı 2018 yılında 9,8 milyar ABD doları 
seviyesine yükselmiştir.

6.4.2 ÇİN
Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi 
Konseyinin (CCPIT) 2014 yılı verilerine 
göre, dünyada gerçekleştirilen toplam helal 
ürün ihracatından Çin’in aldığı pay %0,1 
seviyesindedir. Küresel helal pazarından alınan 
payın artırılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) üye ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi amacıyla, 2006 yılında 
“Wuzhong Helal Endüstriyel Parkı” helal bir 
park olarak kurulmuştur. Söz konusu parkta 
hâlihazırda 200 firma faaliyet göstermektedir. 
Çin’in ilk helal belgelendirme kuruluşu olan 
Ningxia Hui Helal Belgelendirme Merkezi de 
2008 yılında kurulmuştur. Akabinde, 2013 
yılında Ningxia Hui bölgesini de kapsayan 
bölgesel helal standardı “Helal Gıda Tanımlama 
Standardı” yayımlanmıştır.96
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6.4.3 ENDONEZYA
2019-2024 dönemini kapsayan Endonezya İslami 
Ekonomi Master Planında “Helal Değer Zincirinin 
Güçlendirilmesi” başlığı altında helal gıda, kozmetik 
ve ilaç sanayi gibi sektörler yanında turizm, moda, 
medya ve yenilenebilir enerjiler konularında da 
kümelenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Endonezya’nın ilk helal parkı Modern Cikande 
Industrial Estate (MCIE) ismiyle 2020 yılında 
faaliyete başlamıştır. Helal gıda konusunda 
ihtisaslaşmanın hedeflendiği bölgede laboratuvar 
içeren bir helal belgelendirme kuruluşunun yanı sıra 
helal su arıtma tesisinin ve lojistik merkezini de yer 
alması planlanmaktadır.97 

96Dubê, F. N., Hongxia, Z., Haijuan, Y. ve Lijun, H. (2015). Internationalization Promotion Policies in The Halal Food Industry: Comparison of 
China (Ningxia) And Malaysia. Euro-Asian Journal of Economics and Finance; (https://doi.org/10.12783/dtem/icem2016/4069). 

97Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/22; (https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/
State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).

6.4.4 SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan hükûmeti 25 Nisan 2016 yılında 
uygulamaya alınan “Vision 2030” stratejisi 
çerçevesinde, ülkenin Arap ve İslam dünyasında 
etkinliğinin artırılmasına yönelik çeşitli stratejiler 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Dünyanın en büyük 
helal üretim alanının Suudi Arabistan’da kurulması 
hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, helal ürün üreticileri ve hizmet 
sağlayıcıları, helal belgelendirme kuruluşları, 
üniversiteler ve AR-GE kuruluşlarının işbirliği ile 
helal üretime odaklanmış bir yapı kurulacaktır. 
Gıda, kozmetik, eczacılık ürünleri ve tıbbi ekipman 
sektörlerini kapsayacak şekilde merkezde yer 
alan firmalara birtakım teşviklerin sağlanması 
öngörülmektedir.



6.5 HELAL PARK A.Ş. (HPAŞ) ÖNERİSİ
HPAŞ, helal park içerisinde faaliyet gösterecek olan yerleşik yatırımcıların, sermaye ortaklığı 
(müşâreke) üzerinden kurulacak olan proje yönetim şirketini (SPV) ifade etmektedir. Dolayısıyla, 
HPAŞ, proje yönetim şirketi vasıtasıyla helal parkta yer almak isteyen işletmelerin ortaklığında 
kurulacak ve yönetilecektir. Proje ortaklarının (müşârikler) koymuş oldukları sermayenin yetersiz 
olması durumunda ise helal park projesinin kuruluşu için gerekli olan finansman kaynağının 
arta kalan kısmı, ortaklığa dayalı kira sertifikası (mudârebe sukuk) ihracı üzerinden özsermaye 
finansmanı ve/veya eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası (istisnâ sukuk) ihracı ile dış kaynak 
finansmanı vasıtasıyla temin edilecektir. Yerleşik olmayan ortaklığa dayalı kira sertifikası 
yatırımcıları (rabbü’l-mal), sermayeleri nispetinden HPAŞ’ye doğrudan ortak olacaklardır. Öte 
yandan, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası yatırımcıları ise HPAŞ’de sermayeleri nispetince 
temsil edilen gayrimenkulün sahibi olacaklardır. HPAŞ, proje inşaat sürecinin sona ermesiyle 
birlikte eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası yatırımcılarından sermayeleri nispetinde temsil 
ettikleri gayrimenkulü satın alacaktır. Gayrimenkul geri satın alımının finansmanı, dolayısıyla 
eser sözleşmesine dayalı kira sertifikasının itfası ise bahse konu gayrimenkuller üzerinden 
HPAŞ tarafından gerçekleştirilecek sahipliğe dayalı kira sertifikası (icâre sukuk) ihracı yoluyla 
karşılanacaktır (Şekil 91).  

HPAŞ
(SPV)

ORTAKLAR

DIŞ YATIRIMCILAR1

DIŞ YATIRIMCILAR

YERLEŞİK OLMAYAN
YATIRIMCILAR
(Rabbu’l-Mal)

YERLEŞİK OLAN
YATIRIMCILAR
(Müşârikler)

İnşaat Süreci

• Danışmanlık Hizmeti
• Denetim Hizmeti
• Sigortacılık Hizmeti

Özsermaye

Fon

Fon

Özsermaye

Hizmet

İnşaat Sonrası Süreç

2

Şekil 91: HPAŞ Projesi Tarafları

Tablo 26’da HPAŞ iş modeline ilişkin kanvas yer 
almaktadır. Helal park iş modeli kanvasında yer 
alan Temel Paydaşlar kısmında “sermayedarlar” 
helal parkın kuruluş sermayesini oluşturan 
yatırımcıları ifade etmektedir. Sermayedarlar 
özel şirketler, katılım finans kuruluşları, 
kamu şirketleri gibi kurumsal yatırımcılardan 
oluşmaktadır. “Bireysel ve kurumsal dış 
yatırımcılar” olarak belirtilen temel paydaşlar 
ise helal parkın kurulmasında yeterli sermaye 
toplanamaması durumunda ek sermaye 
ihtiyacına ilişkin ihraç edilen kira sertifikalarını 
alan bireysel ve/veya kurumsal yatırımcıları 
ifade etmektedir. “Ulusal ve uluslararası 
tedarikçiler” helal parkın üretim sürecinde 

helal standartlarına uygun mal ve hizmet temin 
eden firmaları belirtmektedir. “Düzenleyici ve 
denetleyici kuruluşlar” helal parkta yer alan 
şirketlerin üretim, tedarik, depolama ve lojistik 
transferlerin helal şartlarını düzenleyecek ve 
denetiminden de sorumlu olacak kurum ve 
kuruluşları ifade etmektedir. 

“Eğitim kuruluşları” şirketlerin beşerî sermaye 
konusunda nitelikli personele duyulan ihtiyacı 
karşılama ve mevcut personelin eğitimlerle 
sektörde uzmanlık kazanmasıyla beşerî 
sermayeyi güçlendirecek konumda faaliyet 
gösterecektir. “Katılım finans kuruluşları” ise 
helal parkta yer alan şirketlerden fon toplama, 
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fon sağlama ve sigortacılık alanında ihtiyaç duyulan 
hizmetleri sağlayan katılım finans kuruluşlarıdır. 
Katılım finans kuruluşlarının buradaki hizmeti, şube 
bankacılığının daha ilerisinde katılım finans ürün 
ve hizmet çeşitliğini artırmaya yönelik çalışmaları 
beraberinde getirerek kümülatif bilgi havuzu da 
oluşturmuş olacaktır. HPAŞ, helal parkta faaliyet 
gösteren firmalar için üst bir çatı yönetim şirketi olup 
helal parkın projelendirilmesi, projeye ilişkin VKŞ’nin 
kurulması, teknik ve şeri danışmanlık hizmetiyle 
şirketlerin uluslararası entegrasyonunu sağlamakla 
görevlidir. 

Helal Park Değer Üretim Mekanizması, sürdürülebilir 
bir helal ekonomi oluşturulmasını hedeflemektedir. 
Bu çerçevede finansman ihtiyacında, katılım sermaye 
piyasası ürünlerinin aktif olarak kullanılması ve ticari 
odaklı alternatif katılım finans ürünlerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Güvenilir ve izlenebilir helal değer 
zinciri oluşturarak hem helal ürüne ulaşılabilirliği 
hem de farkındalığı artırmak hedeflenmektedir. Buna 
ek olarak, uluslararası bilgi transferleri başta olmak 
üzere piyasa bilgi havuzuna sahip helal ekonomi 
ekosistemi oluşturulacaktır. 

Helal Park İlişkileri, üç aşamalı şekilde gelişmektedir. 
Bunlar, kurumsal destek başlığı altında şirketlerin 
iç yönetim mekanizmasını destekleyici faaliyet 
yürütmektedir. Operasyonel destekleri, şirketlerin 
ulusal ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde 
katkı sağlayacaktır. Danışmanlık hizmeti ile 
şirketlerin üretim ve helal standartlara uygunluk 
kapsamında çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

Helal Park Müşterileri, helal sektöründe yer alan 
şirketler ve bu şirketlerden mal ve hizmet alımı yapan 
şirketler bulunmaktadır. Dolaylı olarak, Helal Park 
A.Ş.’nin sukuk ihraçlarıyla bireysel ve/veya kurumsal 
yatırımcılar ve helal sektörü dışında bulunan fakat 
laboratuvar, sertifikasyon ve denetim hizmetine 
ihtiyaç duyan firmalara hizmet sağlayacaktır. 
Helal Park İletişim kanalları, helal park merkezleri, 
ulusal ve uluslararası fuar organizasyonları ve çağrı 
merkezi olarak iletişim kanallarını oluşturmaktadır.
Helal Park Temel Kaynakları, fiziksel ve 
teknolojik altyapısı, finansmana dayalı varlıkları 
ve sertifikasyon, patent ve tescil mekanizması 
temel kaynaklar olarak ele alınabilir. Bunların 

yanı sıra, etkin fıkhî denetim mekanizması, 
laboratuvar inceleme merkezi ile temel kaynaklarını 
oluşturmaktadır.

Helal Park Maliyet Yapısını oluşturan iki temel 
faktör bulunmaktadır. Bu kaynaklar, helal parkın 
iç ve dış yönetim giderleri ile dış kaynak hizmet 
alım giderlerini karşılamaktadır. Helal parkın 
ürün girişinde çıkışına kadar olan süreç zarfınca 
helal standartlarına uygunluk ve uluslararası 
bütünleşmesinin sağlamasına yardımcı olacak 
danışmanlık ve sertifika işlemleri bu maliyet yapısı 
içerisinde yer almaktadır. Helal parkın kuruluşundan 
faaliyet göstereceği süre boyunca katılım sermaye 
piyasası ürünlerini aktif kullanabilmesi için VKŞ 
kurulacaktır, dolayısıyla VKŞ’nin işletme giderleri 
maliyet yapısına dâhildir. 

Helal Park Gelir Akımı altında dört temel kaynak 
bulunmaktadır. Helal park içerisinde yer alan 
şirketlerin HPAŞ’a ödeyecekleri aidat gelir endeksli 
olarak belirlenmektedir. Helal park kurulurken 10 
yıllık vizyonda oluşacak büyüme hesaplanacaktır. 
Bu büyüme doğrultusunda inşa sürecinde stok 
ticari üniteler bulundurulacak ve mülkiyeti Helal 
Park A.Ş.’ye ait olacaktır. Ticari ünitelerin kiralama 
gelirleri, gelir akımını dâhil olacaktır. Helal Park 
A.Ş.’nin ortaklık temelli kuracağı ticari faaliyetlerin 
gelirleri ve tüm bu süreçte oluşan bilgi ve deneyimler 
sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgi 
havuzları oluşturulacaktır. Bilgi havuzları vereceği 
danışmanlık hizmetleriyle birlikte helal parkın 
sürdürülebilir gelir akımına sahip organize sanayi 
bölgesi formunda çalışması hedeflenmektedir. 

Helal parkların organize üretim alanları olmanın 
yanında katılım finans ürünlerinin uygulandığı 
pilot bölgeler olması planlanmaktadır. Kuruluş 
aşamasından itibaren, çeşitli katılım finans ürünleri 
kullanılarak finansal olarak sürdürülebilir bir 
finansman yapısı oluşturulması hedeflenmektedir. 
Ayrıca, finansman ürünleri yanında helal parkta 
faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duydukları 
leasing, tekafül ve katılım sosyal finans ürünleri de 
bütüncül bir şekilde karşılanacaktır. 



Temel Paydaşlar Temel Aktiviteler Değer Üretim 
Mekanizması İlişkiler Müşteriler

Sermayedarlar

Bireysel ve
Kurumsal
Yatırımcılar

Ulusal ve
Uluslararası
Tedarikçiler

Düzenleyici ve
Denetleyici
Kurumlar

Eğitim
Kuruluşları

Katılım Finans 
Kuruluşları

Helal Parkın
Kurulması ve
Yönetimi

Helal Parka Bağlı
VKŞ Kurulması ve
Yönetimi

Teknik ve Şer’i
Danışmanlık

Uluslararası
Entegrasyon

Helal Ekonomi
Ekosistemi

Sürdürülebilir
Değerler

Katma Değer
Sunan Ürün ve
Hizmet Üretimi

Güvenilir ve
İzlenebilir Helal
Değer Zinciri

Helal Ürüne
Farkındalığı ve
Ulaşılabilirliği
Artırmak

Piyasa Bilgi
Havuzu 

Uluslararası
Know-How
Transferi 

Ticari Odaklı
Alternatif Katılım
Finans Ürünlerin
Geliştirilmesi

Kitle Fonlaması
Mekanizması

Kira Sertifikası
İhracı ile Proje
Finansmanı

Kurumsal Destek

Operasyonel
Destek

Danışmanlık
Hizmeti

Helal Ekosistemde
Yer Alan Şirketler

Mal/Hizmet Alımı
Yapan Şirketler

Kurumsal ve
Bireysel
Yatırımcılar

Dış Hizmet Alımı

Temel Kaynaklar Kanallar

İnsan Kaynağı

Kariyer Merkezi

Fiziksel ve
Teknolojik Altyapı

Finansman
Varlıkları

Sertifikasyon,
Patent ve Tescil
Mekanizması

Şer’i Denetim
Mekanizması

Laboratuvar
İnceleme
Mekanizması

Bilgi Havuzu

Yerleşik Helal Park
Merkezleri

Uluslararası
Organizasyonlar

Basın Yayın
Organları

Çağrı Merkezi

Tablo 26: HPAŞ İş Modeli Kanvası

Maliyet Yapısı Gelir Akımı

Yönetim ve Operasyonel Maliyetler HPAŞ Faaliyet Gelirleri

Finansman Giderleri HPAŞ Aidat Gelirleri

Kira Gelirleri

Finansman Gelirleri
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Finansal Teknolojiler 
Perspektifinden Katılım Finans
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Finansal faaliyetlerde teknolojinin kullanımını ifade eden finansal teknolojiler 
(fintek), finansal kapsayıcılık, ürün ve hizmetlerin erişilebilirliği ile zaman ve işlem 
maliyetleri gibi konularda sağladığı avantajlarla mevcut finansal iş modellerini 
büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu çerçevede, dünyada İslami finans kuruluşlarının 
da fintek alanına ilgisi ve bu alana ilişkin yatırımları önemli ölçüde artmaktadır. 
İslami fintekler, ürün, hizmet ve uygulamalarında fıkhî kurallara tabi olmaları 
noktasında konvansiyonel finteklerden ayrışmaktadır. 

2021 yılı itibarıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) İslami fintek hacmi 79 milyar ABD 
dolarına ulaşmış olup, İslami fintekin 
küresel fintek işlemleri içindeki payı %0,8 
seviyesinde gerçekleşmiştir. İslami fintek pazar 
büyüklüğünün 2026 yılına kadar ortalama 
%17,9 seviyesinde büyüyerek 179 milyar ABD 
dolarına ulaşması beklenmektedir.98 Dünyada 
İslami fintek alanında faaliyet gösteren 320 adet 
kuruluş bulunmaktadır. Küresel İslami fintek 
kuruluşları sayısında Asya, %40,6 oranındaki 
payı ile lider bölge olurken Asya'yı Orta Doğu ve 
Avrupa takip etmektedir. Aynı zamanda, Avrupa 
ve Amerika'nın toplam paylarının %29,3 ile 
yaklaşık piyasanın üçte birine karşılık gelmesi, 
İslami finteklerin Müslüman coğrafyalar dışında 
da yoğun faaliyetleri olduğunu göstermektedir.  
99 Müslüman dünyada genç nüfusun payının 
dünya ortalamasının çok üzerinde olması 
ve İslami finansın son yıllarda hızlı gelişme 
göstermesi gibi faktörler İslami fintek 
piyasası açısından büyük bir potansiyele işaret 
etmektedir.100

İslami fintek alanında ödeme hizmetleri, kitle 
fonlaması ve blokzinciri ürünleri ön plana 
çıkarken sigortacılık ve robo danışmanlık 
alanlarındaki uygulamaların payı düşük seviyede 
kalmıştır. 

Türkiye, genç nüfusu, yüksek mobil penetrasyon 
oranı ve eğitimli işgücü gibi avantajları ile 
fintek alanında önemli bir potansiyele sahiptir. 
2021 yılı itibarıyla Türkiye'de fintek alanında 
520 girişim ve kuruluş faaliyet göstermektedir. 
Genel itibarıyla fintek girişimlerinde ödeme 
sistemleri, kripto para, blokzincir ve bankacılık 
ürünleri ön plana çıkmakta olup sigortacılık 
ve sermaye piyasaları gibi alanlarda kullanımı 
görece düşük seviyededir.101 Türkiye’deki katılım 
finans kuruluşlarının da dijitalleşme anlamında 
ciddi atılımları bulunmaktadır. 2021 yılı itibarıyla 
Türkiye, 4,4 milyar ABD dolarına ulaşan 
işlem hacmi ile İslami fintek alanında İİT üye 
ülkeleri arasında beşinci sırada bulunmaktadır. 
Türkiye'de söz konusu işlem hacminin 2025 
yılında 7,3 milyar ABD doları seviyesine ulaşması 
beklenmektedir.102

98 DinarStandard & Elipses (2022). Global Islamic Fintech Report; (https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/
islamic-fintech-2022).

99 IFNFintech. (Ağustos 2022). Landscape Data; (https://ifnfintech.com/landscape/). 

100DinarStandard & Elipses (2022). Global Islamic Fintech Report; (https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/
islamicfintech-2022).

101T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Startups Watch. (2021). Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu; 
(https://www.cbfo.gov.tr/sites/default/files/2021-12/turkiye-fintek-ekosistemi-durum-raporu-2021.pdf).

102 DinarStandard & Elipses (2021). Global Islamic Fintech Report; 
(https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2021).
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Son yıllarda İslami fintek alanı, hem yasal düzenlemeler anlamında hem de özel sektör girişimleri anlamında, 
küresel olarak önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem geçirmiştir. Söz konusu gelişmelerden bazıları Tablo 
27’de aktarılmaktadır.

Yıl Gelişmeler

2020

• Endonezya’da şer’i uyumlu ulusal ilk e-para platformu faaliyete geçmiştir.
• İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu'nun özel sektör kolu olan İslami Özel Sektörü Geliştirme 
Kurumu (ICD) ile Asya merkezli fintek platformu Finterra arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır. 
ICD ile Finterra arasındaki iş birliği, İslami sosyal finans blokzinciri çözümlerine (SadaqahChain, 
WAQFChain ve ZakatChain) dayanmaktadır.
• IsDB’nin alt kuruluşu olan İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) ile özel bir blokzincir teknoloji 
şirketi arasında blokzincire dayalı ‘’Smart Credit Management Platform‘’ geliştirilmesi kapsamında iş 
birliği sağlanmıştır. 
• Malezya hükûmeti tarafından ilk dijital mobil sukuk piyasaya sürülmüştür.
• Birincil piyasada ihraç edilen ilk blokzincir tabanlı sukukun teknik hizmet sağlayıcı kurumu, ihracın 
ilk dokuz ayında %15,5 kümülatif yıllık brüt yatırımcı getirisi sağlandığını açıklamıştır.
• Pakistan Devlet Bankası, İslami yatırımları mümkün kılan ‘’Roshan Dijital Hesabı‘’ tanıtmıştır.
• Abu Dabi Uluslararası Finans Merkezi, fintek çözümlerini desteklemek için para hizmetlerinin 
sağlanmasını yöneten çerçeveyi değiştirmiştir.
• Filipinler Merkez Bankası’nın dijital bankaların kurulmasına ilişkin yönergeleri yürürlüğe girmiştir.
• Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, sektör ile düzenleyici kurumlar arasında kanal 
görevi görecek olan fintek birimini oluşturmuştur.

2021

• Endonezya’da finansal düzlenleyiciler tarafından menkul kıymet kitle fonlaması başlatılmıştır. Bu 
lisanslama ile platformlara, paya dayalı kitle fonlamasından daha geniş olarak sukuk dâhil çeşitli 
enstrümanlar ihraç edilebilmesi sağlanmıştır.
• Suudi Merkez Bankası, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması düzenlemelerini tamamlamıştır.
• IsDB, İslami Finans, Helal Gıda Endüstrisi ve Bilim, Teknoloji ve İnovasyon gibi alanlarda çözüm 
sağlayıcılar ile çözüm arayanları buluşturan dijital karşılaştırma platformunu ‘’e-Gateway‘’ 
başlatmıştır.
• Endonezya’nın İslam Ekonomisi ve Finansı Ulusal Komitesi, İslami dijital ekosistemi kapsamında yol 
haritası geliştirmeye başlamıştır.
• Endonezya Bankası, güncellenmiş düzenleyici deney alanı ‘’Sandbox 2.0‘’ başlatmıştır.
• Filistin Mali Otoritesi, İslami finansın finansal katılımı teşvik etmedeki rolünün güçlendirilmesi 
kapsamında, İslami bankaları dijital dönüşüme ve fintek entegrasyonu ile stratejiler geliştirmeye 
teşvik için resmi bir çerçeve başlatmıştır.
• Nijerya Borç Yönetim Ofisi tarafından mobil sukuk araştırmaları yapıldığı açıklanmıştır.
• IsDB, finansal hizmetler ve projelerde azami operasyonel verimliliği sağlamak için bir E-Ödeme 
Platformu (EDP) oluşturmuştur.
• BAE’de, şer’i uyumlu iş ve projelerin desteklenmesi kapsamında ilk resmi hükümet kitle fonlaması 
platformu açılmıştır. Kâr amacı gütmeyen ve ödüle dayalı iş modeli ile çalışan platform, KOBİ’lere, 
girişimcilere ve gençlere açık şekilde faaliyet göstermektedir.
• Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu, İslami fintek 
hızlandırıcı programını başlatmıştır.
• AAOIFI, İslami kitle fonlaması yönetişim standardını prensip olarak onaylamıştır.
• Suudi kabinesi, biri İslami olmak üzere iki dijital bankanın kurulmasını onaylamıştır.
• Pakistan’da, dijital tekafül için taslak düzenlemelerin yanı sıra yatırım fonu dijital platformlarına 
yönelik yönergeler yayımlanmıştır.
• Hükûmet, akademi, sanayi örgütleri temsilcileri ve sivil toplum temsilcilerini barındıran Malezya 
Konsorsiyumu, ‘’İslami Finansta i-Connect Fintek‘’ programını oluşturmuştur. Programda, akıllı 
çözümlerin sosyal finansmanı ve şer’i uyumlu finansal çözümlerin dijitalleştirilmesi olmak üzere iki 
odak alanda yeniliğin teşviki için fon oluşturulmuştur.
• Brunei’de, kamu-özel ortaklığıyla bölgesel İslami dijital finans merkezi kurulması için harekete 
geçilmiştir.
• ICD, ilk defa gerçekleştirdiği Global Finnovation Awards organizasyonu kapsamında, biri 
Tacikistan’daki ilk şer’i uyumlu dijital banka olmak üzere beş kuruma ödül vermiştir.
• Umman Sermaye Piyasası Otoritesi, ‘’Kitle Fonlama Platformları için Kurallar‘’ düzenlemesini 
hazırlamıştır.

Tablo 27: İslami Fintek Alanında Yaşanan Önemli Gelişmeler (2020-2022)  



Yıl Gelişmeler

2021

• Türkiye’de borçlanmaya dayalı ve paya dayalı kitle fonlamasını birlikte ele alan ”Kitle Fonlaması 
Tebliği (III-35/A.2)” yayımlanmıştır. Böylece 2019 yılındaki tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
• T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından ’’Millî Fintek Strateji Belgesi’’ hazırlıklarına 
başlanmıştır.
• İslam ekonomisi ve blokzinciri teknolojisi odaklı çalışmalar yürüten, İrlanda merkezli IBF Net 
platformu, blokzinciri tabanında sadaka platformu projesi ile gündeme gelmiştir. Proje, hem 
maddi yardımları hem de insan kaynağı olarak yardımları içermektedir. 
• IBF Net platformu, hayır projesine bağış yapılması ve bağışın etki raporunun sunulması 
neticesinde bağışçının dijital cüzdanına eklenen sosyal kripto varlıkları tasarlamıştır.
• ABD’de yeni bir İslami neobank girişimi faaliyete başlamıştır.
• Türkiye’de 2021 yılsonu itibarıyla beş adet platform, paya dayalı kitle fonlaması lisansı almıştır.
• Albaraka Türk Katılım Bankası’nın Alneo uygulaması, Londra merkezli Cambridge IFA 
tarafından düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri’nde ’’En İyi İslami Fintek’’ ödülü 
almıştır.

2022

• Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ”Dijital 
Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.
• Malezya Merkez Bankası tarafından dijital sigorta ve tekafül operatörlerine ‘’Dijital Sigorta ve 
Tekafül Çerçevesi’’ düzenlemesi sunulmuştur.
• Pakistan Devlet Bankası, hem İslami hem de geleneksel dijital bankalar kurmayı hızlandırmak 
amacıyla, ‘’Dijital Bankalar için Lisanslama ve Düzenleyici Çerçeve’’ düzenlemesini yayımlamıştır.
• Suudi Merkez Bankası, ülkede faaliyet gösteren fintek şirketlerini ve gelişmeleri desteklemek 
amacıyla kitle fonlaması kurallarını güncellemiştir.
• Türkiye merkezli dijital tarım platformu Tarfin, İslami finans ilkelerine uyum kapsamında özel bir 
danışmanlık şirketinden icazet belgesi almıştır.
• T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Katar Finans Merkezi iş birliğiyle, Türkiye’nin fintek ve 
katılım finans ekosistemlerinin yurt dışı yatırımcılara tanıtılması amacıyla, çevrimiçi webinar 
düzenlenmiştir.
•  İslami Metaverse inşa edilmesi hedefi bulunan IBF Net, bu kapsamda değiştirilemez nitelikli fikrî 
tapuları (NFT) da içeren ‘’Credence’’ platformunu oluşturmuştur.
• Umman Sermaye Piyasası Otoritesi tarafından ilk İslami kitle fonlaması platformuna ve Dubai 
merkezli bir P2P kredi platformuna lisans verilmiştir.
• Elmangos Ventures tarafından organize edilen 3. Küresel İslami Fintek Zirvesi, ilgili paydaşların 
katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
• Şer’i hükümlerinin NFT halini blokzincire kaydeden ilk şer’i danışmanlık şirketi ile blokzinciri 
tabanlı İslami finans şirketi arasında fetvanın jeton varlık haline getirilmesi kapsamında sözleşme 
imzalanmıştır.
• Fransa’da bir İslami neobank girişimi, şer’i uyumlu bankacılık hizmetleri verilmesi kapsamında 
açılış hazırlıklarına başlamıştır. 
• Suudi Arabistan hükümeti, ülkenin İslami fintek piyasasını da olumlu etkileyeceği değerlendirilen 
‘’Fintek Strateji Uygulama Planı’’ ile 2025 yılına kadar, ülkenin fintek piyasasını yaklaşık üç kat 
büyütmeyi hedeflemektedir. 
• Oxford İslami Araştırmalar Merkezi ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ortaklığında 
düzenlenen 11. İslami Finans Misafir Bursu programında ‘İslami sosyal finans ve fintek’ öncelikli 
konulardan birisi olarak belirlenmiştir.
• Yeni Zelanda merkezli bir fintek şirketi tarafından küresel İslami yatırım platformu piyasa 
sürülmüştür.
• Arnavutluk Birleşik Bankası öncülüğünde, ülkenin ilk dijitalleştirilmiş murabaha platformunun 
kurulması söz konusu olmuştur.
• Avustralya’da ilk İslami banka olarak düzenleyici otoriteden izin alan IBA Group, tamamen dijital 
olarak faaliyet gösterecektir.
• Mısır’da ilk dijital murabaha finansman hizmeti başlatılmıştır.
• Kuveyt merkezli bir banka, Metaverse pazarına girerek sanal dünyada varlık gösteren ilk İslami 
banka özelliğini kazanmıştır.
• Türkiye’de üç tane dijital katılım bankası BDDK’dan kuruluş izni almıştır.

Kaynak: IFN (2021). IFN Financial Innovation Report; (https://ifnfintech.com/ifn-financial-innovation-report-2021-
request/)
IFN Fintech. (Eylül 2022). Archive; (https://ifnfintech.com/archive/)
Katılım Fintek. (Eylül 2022). Haber & Medya; (https://www.katilimfintek.com/category/gkf/)
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Dijital bankacılığın katılım bankacılığında kullanımı 
hızla artmaktadır. Mevcut durumda, fon transferi, 
yatırım işlemi, finansal tavsiye, hesap yönetimi 
ve daha birçok türden hizmet dijital kanallarla 
verilmektedir. Aynı zamanda veri analitiği ve yapay 
zekâ gibi yeni fintek yöntemleri de kullanılarak 
müşterilerin verileri analiz edilmekte ve buna 
bağlı olarak müşterilerin davranışına göre ürün ve 
hizmetler sunulmaktadır. 

Katılım finans kuruluşları, Neo Bank olarak 
isimlendirilen ve sadece dijital ortamda hizmet 
veren bankalar kurarak hizmet ağlarını büyük ölçüde 
genişletme potansiyeline sahiptir. Özellikle, finansal 
erişimin fiziki yollarla zor olduğu müşteri kitlesine ve 
KOBİ’lere yönelik neo bank uygulamalarının katılım 
finansın etki ve tanınırlığını büyük ölçüde arttırması 
beklenmektedir.

Neo Bank yapıları yanında, fiziki şubesi bulunmadan 
sadece dijital ortamda faaliyet gösteren ve herhangi 
bir ana bankaya bağlı olmayan Challenger Bank 
modelleri de dünyada hızlı büyüme göstermektedir. 
Challenger Bank modelinin katılım bankacılık 
faaliyetleri açısından en önemli avantajının 
şubeleşme ve işlem maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltarak katılım finansın konvansiyonel eşlenikleri 
ile eşit koşullarda rekabet edebilmesine yapacağı 
katkıdır. Böylece, Neo Bank ve Challenger Bank iş 
modellerine dayalı katılım bankacılık hizmetleri çok 
daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etme şansına 
kavuşacaktır.    

7.1.2 AÇIK BANKACILIK
Açık bankacılık, banka müşterilerine ait finansal 
verilerin, uygulama geliştirme arayüzleri (API) ile 
üçüncü taraflara (fintek girişimleri) sunularak yeni 
uygulamaların geliştirilmesine imkân veren bir fintek 
alanıdır. Müşterilerin izni dâhilinde gerçekleşen veri 
paylaşımları ile müşteriler için daha iyi ürün ve hizmet 
geliştirilmesi ve finansal işlemlerin kolaylaştırılması 
amaçlanmaktadır.

Açık bankacılık ile müşterilere gerçek zamanlı, 
düşük maliyetli ve ihtiyaçlarına uygun finansal 
hizmetler sunulabilmektedir. Finansal kurumlar 
için ise müşteri memnuniyeti sağlanarak kurumsal 
bağlılık kazandırılması ve finansal hizmetlerin 
teknolojiyle bütünleşik olarak geliştirilmesi imkânları 
bulunmaktadır. Fintek girişimleri adına da finansal 
kurumların hizmetleri ile kendi modellerinin 
bütünleşmesi sağlanarak yeni müşteri kazanımı 
sağlanmaktadır. Bu çerçevede, açık bankacılık 
uygulamalarının, bankacılık sektörünün geleceği 
açısından önemli değişiklikleri beraberinde getirme 
potansiyeli bulunmaktadır. 

Servis Modeli Bankacılığı (Banking as a Service) 
mevcut bir bankanın verdiği bazı hizmetlerin üçüncü 
taraf fintek şirketleri tarafından verilmesini ifade 
etmektedir. Böylece katılım finans kuruluşlarının 
lisansına dayalı olarak girişimcilerin yenilikçi finansal 
hizmetleri bu yöntemle sunması sağlanmaktadır.   
Açık bankacılık uygulamalarının gelişmesinde yasal 
düzenleyici çerçeve ve teknolojik altyapı özellikle 
önemlidir. Bunun temel nedeni de verilerin çalınması 
veya kötü amaçlı kullanımının, güvene dayalı olarak 

Katılım Finans Strateji Belgesinde, katılım fintek uygulamaları beş ana başlık ekseninde ele alınmaktadır:
• Dijital finans uygulamaları,
• Sigortacılık uygulamaları,
• Sosyal finans uygulamaları,
• Kitle fonlaması uygulamaları,
• Blokzincir teknolojisi ve jetonlaştırma.

Bu ana başlıklar arasında özellikle sosyal finans, kitle fonlaması ve jetonlaştırmanın katılım finans stratejileri 
açısından özellikle üzerinde durulması gereken alanlar olduğu değerlendirilmektedir.

7.1 DİJİTAL FİNANS UYGULAMALARI
7.1.1 DİJİTAL BANKACILIK
Dijital bankacılık, bankacılık ürün ve hizmetlerinin internet, mobil veya başka teknolojik araçlarla sağlanması 
şeklinde tanımlanmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi 
alanlar dijital bankacılık kapsamında yer almaktadır. 



faaliyet gösteren açık bankacılık açısından 
önemli bir risk oluşturma potansiyelidir.

7.1.3 ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI
Elektronik para kuruluşları, mevzuat 
çerçevesinde, müşterilerine banka hesabı 
açmaksızın elektronik ortamda para yönetimi 
imkânı vermektedir. Bankalarla iş ilişkisi 
kurmak istemeyen, bankalara çeşitli sebeplerle 
erişemeyen veya geleneksel ödeme sistemlerini 
ve araçlarını tercih etmeyen finansal kullanıcılar 
açısından elektronik para kuruluşları önemli 
bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
reşit olmayan kişilere belirli limitler dâhilinde 
elektronik alışveriş yapma olanağını sağlamak 
gibi avantajlarıyla genç kuşak tarafından da 
tercih edilmektedir. 

Elektronik para kuruluşları, para transferinin 
7/24 yapılabilmesi ve mobil uygulamalarla 
işlem yapılabilmesi gibi sebeplerle finansal 
kullanıcılar açısından önemli avantajlar 
sunmaktadır.  Ayrıca, elektronik para transferi 
ile gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınıyor 
olması kayıtdışı faaliyetlerin azaltılması imkânını 
da sağlamaktadır. 

Katılım finans kapsamında elektronik para 
kuruluşları, katılım finans kuruluşlarının 
personel ve operasyonel maliyetlerini azaltma 
potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca geleneksel 
bankacılık hizmetlerine göre, başta genç nüfus 
olmak üzere, daha geniş bir müşteri kitlesine 
ulaşma imkânı bulunmaktadır.

7.1.4 ROBO DANIŞMANLIK
Varlık yönetimi hizmetlerinin dijitalleşmesi 
noktasında robo danışmanlık, yenilikçi bir 
iş modeli olarak öne çıkmaktadır. Robo 
danışmanlık, yenilikçi teknolojilerle birlikte 
piyasayı ve yatırımcıyı analiz ederek yatırım 
tavsiyesi ve portföy yönetimi hizmetleri 
verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. 
Geleneksel varlık yönetimi hizmetlerinde, 
danışmanlık hizmetlerinin yüksek maliyet 
içermesi, insan kaynaklı hatalara açık olması 
ve şeffaflık sağlanamaması gibi sorunlar 
bulunmaktadır. Robo danışmanlık sisteminin 
düşük maliyetli olması, finansal algoritma 
yazılımları ve yapay zekâ gibi teknolojilerle 

insan hatası olasılığını düşürmesi ve şeffaf 
hizmet sunmasından dolayı geleneksel varlık 
yönetim hizmetlerine ilişkin pek çok sorun 
aşılabilmektedir. Yatırım alt limitinin düşük 
olması, erişiminin kolay olması ve zaman 
sınırı olmaması gibi özellikleriyle de birlikte 
geleneksel varlık yönetimi hizmetlerine göre 
daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etme 
potansiyeli bulunmaktadır. 

Dünyada, İslami finans kapsamında robo 
danışmanlık konusunda önemli bir örnek olan 
Wahed, AAOIFI standartları çerçevesinde, 
çevrimiçi danışmanlık platformu olarak hizmet 
vermektedir. ABD merkezli girişimin toplamda 
10 farklı ülkede 11 adet ofisi bulunmakta olup 
200 binden fazla müşteriye sahiptir. Wahed, 
kullanıcılarına uygun portföyler oluşturmak 
amacıyla çeşitli finansal algoritmalar 
geliştirmiştir. Platformunda yatırımcılara yönelik 
finansal okuryazarlık eğitimleri de verilmektedir. 

Robo danışmanlık ile katılım finans 
yatırımcılarına farklı getiri ve risk seçeneklerinde 
yatırım tavsiyeleri sunulabilmektedir. 
Geleneksel danışmanlık hizmeti maliyetleri 
sebebiyle yatırım danışmanlığı alamayan 
müşterilere de ulaşma imkânı bulunmaktadır. 
Ayrıca, yatırım sürecinde fıkhî uyuma 
ilişkin şartlar da büyük ölçüde, yapay 
zekâ algoritmasının bir parçası haline 
getirilebilmektedir. 

Türkiye’de de katılım finans esaslı bir robo 
danışman platformu oluşturmak, katılım 
finans esaslı ürünlere yatırım yapılmasının 
kolaylaştırılması, sektörlere yönelik 
penetrasyonun artırılması, yatırım danışmanlığı 
hizmetinin tabana yayılması ve finansal 
okuryazarlığın artırılması gibi hususlarda önemli 
bir potansiyele sahiptir. 

7.1.5 DİJİTAL ÖDEMELER        
Dijital ödeme sistemleri her geçen gün farklı 
çözümlerle gündeme gelmekte olup “bigtech” 
olarak adlandırılan büyük teknoloji firmalarının 
da sürece dâhil olmasıyla oldukça rekabetçi 
hale gelmiştir. Finansal teknolojilerin en temel 
alanlarından birisi olan dijital ödemeler alanında 
Türkiye küresel ölçekte önemli bir yere sahiptir. 
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7.2 KATILIM SİGORTACILIĞI VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER
Katılım sigortacılığında çok geniş bir potansiyel müşteri kitlesi bulunmakla beraber, başta sigortacılık 
uygulamalarına ilişkin fıkhî çekinceler, erişilebilirliğe ilişkin kısıtlar, düşük finansal okuryazarlık, katkı 
ödemelerinin hasarsızlık durumunda sigorta şirketine kalması ve hasar yönetimine ilişkin etkinlik kaynaklı 
sorunlar penetrasyon oranlarının düşük olmasında önemli rol oynamaktadır.

Dijital ödeme sistemlerinin mesai saatine bağlı 
kalmadan ve IBAN numarasına ihtiyaç duymadan 
para transferi yapılabilmesi, düşük komisyon 
oranları ve sanal POS gibi ödeme yöntemleriyle 
ticari işlemlerin kolaylaştırılması gibi avantajları 
bulunmaktadır. 

Dijital ödeme sistemleri yoluyla gerçekleştirilen 
işlemlere ilişkin veriler de ekonomik aktörlerin 
ekonomik davranışlarını izlemek, değerlendirmek ve 

hizmet politikalarını buna göre yürütmek açısından 
oldukça önemlidir. 

Katılım finans sisteminde dijital ödeme yöntemleri 
kullanımı gelişme ve olgunlaşma aşamasındadır. 
Özellikle blokzincir teknolojisinin katılım finans 
sistemi kapsamında dijital ödeme sistemlerinin 
gelişimine büyük katkı yapması beklenmektedir.  

Katılım sigortacılığı penetrasyon oranının düşük 
olmasına ilişkin bazı yapısal sorunlarının çözümünde 
ve bu sektörün çok daha rekabetçi bir yapıya 
dönüşmesinde finansal teknolojilerin önemli 
katkılarının olacağı değerlendirilmektedir. 

Katılım sigortacılığında blokzincire dayalı 
uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin önemli bir 
potansiyeli bulunmaktadır. Örneğin, katılım sigorta 
işlemlerine ilişkin müşterilere yönelik sözleşme 
şartları ile müşterilerden gelen talepler blokzincire 
kaydedilip ağda doğrulanabilmektedir. Böylece, olası 
yanlış talepler otomatik olarak reddedilebilmektedir. 
Akıllı sözleşmeler ile belirli koşullar doğrulandığında 
ödemeler otomatik olarak yapılıp talepler etkin 
şekilde karşılanabilmektedir. Kimlik, araç hasar 
raporu, sağlık raporları ile alakalı muhtemel yanlış 
beyanlar ve dolandırıcılık işlemlerinin blokzincir 
ve ilgili teknolojiler ile daha kolay şekilde tespit 
edilebilmektedir.

Veri paylaşımı ve saklanması hususu da finansal 
teknolojilerin kullanılmasıyla daha verimli 
hâle getirilerek bakiye iadeleri sağlıklı şekilde 
yürütülebilir. Böylece güncel problemlerden biri 
olan, acentelerin eksik bilgi paylaşımı ve müşterilere 
bakiye iadesi yapılmasındaki zorluklar aşılabilecektir. 

Dünya’da sigortacılık alanında eşlerarası (peer-to-
peer, P2P) sigortanın kullanımı da hızla artmaktadır. 
P2P sigorta, benzer sosyal ağlarda bulunan 
insanların (arkadaş, aile) ortaya çıkabilecek riskler 
karşısında güvene dayalı olarak olarak fon toplaması 
ve bu fonun kullanımından kalan miktarın katılımcılar 
arasında tekrar dağıtılması gibi hususlarda katılım 
sigortacılığına benzemektedir. Hâlihazırda P2P 
sigorta sağlayan çeşitli girişimler bulunmakta olup 
P2P modelinin ilerleyen dönemlerde işletmeler arası 
(business-to-business, B2B) sigortacılık modeline 
doğru evrilebileceği düşünülmektedir. Geleneksel 
sigortacılık faaliyetlerinde rekabet etmekte zorlanan 
katılım sigortacılığı sektörü açısından P2P ve B2B’ye 
dayalı modeller büyük bir potansiyel taşımaktadır.



7.3.1 ZEKÂT VE SADAKA
Blokzinciri teknolojisi, kitle fonlaması 
platformları ve çeşitli dijital tabanlı uygulamalar, 
zekât ve sadaka gibi sosyal finans faaliyetlerinin 
potansiyeline dönük gelişmesinde önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Blokzincirine dayalı 
uygulamalarda aracılara ihtiyaç duyulmaksızın 
yapılan işlemlerin ve elde edilen verilerin 
ağdaki kullanıcılarla şeffaf olarak paylaşılması, 
sosyal finans faaliyetlerinin düşük maliyetli, 
hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesine 
imkân vermektedir. Ayrıca, bu uygulamalar ile 
dünyanın farklı yerlerindeki paydaşlar güvenli 
biçimde bir araya getirilebilmektedir. 

Bağışa dayalı kitle fonlaması, zekât ve sadaka 
gibi sosyal finans faaliyetleri açısından diğer bir 
fırsat penceresidir. Farklı coğrafi yerlerdeki çok 
sayıda bağışçı, çevrimiçi platformlar aracılığıyla 
oldukça düşük işlem maliyetleri ile sosyal 
finans faaliyetlerine katılabilmektedir. Örneğin, 
İslami sosyal finans alanında dünyada en 
önemli sosyal fintek girişimlerinden olan Global 
Sadaqah, kurulduğu 2018 yılından bu yana 
yoksul ailelere, göçmenlere, sağlık ve eğitim 
kurumlarına yönelik ve kitle fonlaması platformu 
üzerinden bağış kampanyaları yürütmektedir. 
Platformun kampanyalarında bugüne kadar 1 
milyon 600 bin Malezya Ringiti üzerinde bağış 
toplanmıştır.103 Sadaka ve zekât uygulamalarını 
içeren Launchgood isimli kitle fonlaması platformu 
da bugüne kadar yürüttüğü kampanya sayısı ve 
topladığı fon miktarıyla ön plana çıkmaktadır. 2013 
yılında kurulan platform, bugüne kadar 1 milyonun 
üzerinde bağışçısı ile 49 bin kampanyadan 351 
milyon ABD doları tutarında fon toplamıştır.104

Türkiye’de de küresel ölçekte faaliyet 
gösterecek sosyal fintek kurumları yanında 
yerel düzeyde ve özel amaçlara odaklı bağışa 
dayalı kitle fonlaması platformları oluşturmak, 
sosyal yardımların daha etkin şekilde 
yapılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda ihtiyacı 
olan kişilerin tedavi masrafları ile evlenecek 
çiftlerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması 
ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi gibi 
konularda da katılım esaslı ve bağışa dayalı kitle 
fonlaması platformlarının oluşturulabileceği 
değerlendirilmektedir.

7.3.2 VAKIFLAR
Vakıflar, geçmişte, Müslüman toplumlarda 
sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olarak sosyal 
finans faaliyetleri yürütmüştür. Günümüzde 
ise diğer sosyal finans kurumları gibi, topluma 
yönelik katkıları potansiyel seviyesinin altında 
kalmaktadır. Özellikle, COVID-19 pandemi 
sürecinde ve sonrasında, kamu ve özel sektörün 
rollerini tamamlayıcı biçimde toplumsal refahın 
artırılması ve toplumun farklı kesimlerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin olarak rol 
oynama potansiyeline sahiptir. Fintek, vakıfların 
yurt içi ve yurt dışında daha geniş paydaş 
kitlelerine ulaşılması, doğru ihtiyaç sahiplerine 
ulaşılması ve vakıf varlıklarının kullanımına 
ilişkin şeffaflığın artırılması gibi yollarla 
vakıfların erişilebilirliğini ve etkinliği arttırmada 
önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Dünyada, vakıfların etkinliğini artırmak üzere 
çeşitli fintek uygulamaları kullanılmaya 
başlanmıştır. İngiltere’de kurulu Waqfinity dijital 
platformu yoluyla bireylerin veya kurumların 

103 Tarmizi, I. (2020). Introduction Deck. Global Sadaqah;
(https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2627399/GS%20Intro%20Deck.pdf). 

104 LaunchGood. (Ağustos 2022). (https://www.launchgood.com/)

7.3 KATILIM SOSYAL FİNANS VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER
Türkiye’de tarihsel olarak sosyal finans kurumlarına ve bu alandaki uygulamalara ilişkin önemli bir 
tecrübe ve birikim bulunmakla birlikte, katılım sosyal finans kurumları günümüzde potansiyelinin 
çok altında bir işlev görmektedir. Türkiye’de geçmiş dönemlerde daha çok yerel düzeyde ve 
geleneksel yöntemlerle yürütülen sosyal finans faaliyetleri, günümüzde daha merkezî bir şekilde 
ve büyük ölçüde dernek ve STK’lar tarafından yürütülmektedir. Öte yandan, günümüz uygulamaları 
işlem maliyetleri, şeffaflık ve sosyal yardımların doğru insanlara ulaştırıp ulaştırılmadığı gibi 
konuları öne çıkarmaktadır. Bu çerçevede, başta blokzinciri teknolojisi ve kitle fonlaması yöntemleri 
olmak üzere, finansal teknolojiler katılım sosyal finans açısından bir dönüm noktası olabilir.
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vakıflar kurması, vakıflara baz oluşturan varlıkların 
profesyonel biçimde yönetimlerinin yapılması ve 
vakıf varlıklarıyla sürdürülebilir gelir sağlayan 
yatırımların yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, 
vakıf gelirleri şeffaf biçimde sosyal amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Malezya, Singapur, Hong Kong, 
BAE ve Hindistan gibi ülkelerde faaliyet gösteren 
ve blokzincir tabanlı bir finansal hizmet sağlayıcı 
girişim olan Finterra, blokzinciri tabanlı WaqfChain 
isimli uygulaması ile vakıflara yönelik projeler 
geliştirmektedir. WaqfChain uygulaması vakıflara 
fon sağlama, vakıf ve yardım temalı projeleri hayata 
geçirme gibi faaliyetlere imkân vermektedir. İslam 
Kalkınma Bankası (IsDB) bünyesinde kurulan İslam 
Kalkınma Bankası Enstitüsü (IsDBI) tarafından vakıf 
mülklerinin belgelenmesi ve korunması amacıyla 
blokzinciri teknolojisine dayalı bir elektronik platform 
oluşturulması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

7.3.3 MİKROFİNANS
Mikrofinans geleneksel finansal hizmet sağlayıcıların 
yeterli ölçüde erişemediği düşük gelirli ve geri 
ödeme açısından yüksek riskli olarak görülen 
kesimlere yönelik finansal ürün ve hizmetlerin 
sunulmasında önemli rol oynamaktadır. Finansal 
teknolojilerin mikrofinans faaliyetlerinin etkin 
uygulanması konusunda da önemli bir potansiyeli 
bulunmaktadır. Mevcut mikrofinans uygulamalarında 
finansal aracıların bulunması, mikrofinans 
müşterilerinin kredi risklerinin ortalamanın üzerinde 
olması ve finansal kullanıcılar tarafından ihtiyaç 
duyulan fon miktarlarının oldukça küçük olması 

gibi sebeplerle mikrofinans faaliyetlerinin işlem 
maliyetleri yüksektir. Fintek vasıtasıyla mikrofinans 
uygulamalarının işlem maliyetlerinin önemli ölçüde 
düşürülmesi imkânı bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
fintek yardımıyla karz-ı hasen, mudârebe, müşâreke 
ve murabaha gibi katılım finans kapsamındaki 
finansal ürünler mikrofinans faaliyetlerinde daha 
yaygın ve etkin biçimde kullanılabilme potansiyeline 
sahiptir. 

Endonezya’da faaliyet gösteren Blossom Finance, 
mikrofinans odaklı bir platform olup 2015 
yılından bu yana mikro işletmelere yönelik fon 
sağlamaktadır. Platform, blokzinciri tabanlı olarak 
hizmet vermekte olup özellikle platform vasıtasıyla 
gerçekleştirilen uluslararası para transferlerinde 
maliyet ve zamandan büyük ölçüde tasarruf 
edilmektedir. Blossom, blokzinciri teknolojisine ve 
akıllı sözleşmelere dayalı mudârebe sukuk ihracı 
da gerçekleştirmiştir. Söz konusu sukukun vadesi 
bir yıl olarak belirlenmiş olup %15,5 oranında yıllık 
brüt getiri oranı elde edilmiş ve 234 işletmeye fon 
sağlanmıştır. İhracın kâr-zarar paylaşımlı olarak 
salgın döneminde gerçekleştirilmesi ve sağladığı 
getiri oranı da ayrıca kayda değerdir. 

Dünyada sosyal yardım faaliyetlerinde önde gelen 
ülkelerden bir tanesi olan Türkiye’de benzer yapıların 
kurulmasının katılım sosyal finansın hacminin 
büyümesine önemli katkıları olacaktır.

Kitle fonlaması, çevrimiçi platformlar yoluyla birden çok yatırımcıdan toplanan fonların, fon ihtiyacı bulunan 
taraflara aktarılması olarak tanımlanmaktadır. Kitle fonlaması platformları ödüle, bağışa, paya ve borca dayalı 
olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılmaktadır. Kitle fonlamasının önümüzdeki dönemde, katılım finans 
sisteminin gelişmesinde en önemli alanlardan bir tanesi olacağı değerlendirilmektedir.

Paya dayalı kitle fonlaması, yatırımcılara çevrimiçi 
platform vasıtasıyla sunulan proje veya girişimlere 
ortak olma imkânı sağlamaktadır. Katılım finans 
sisteminin temel sözleşmelerinden olan mudârebe 
ve müşâreke, paya dayalı kitle fonlamasında 
kullanılmaya oldukça uygundur. Dünyada paya dayalı 

kitle fonlaması, yatırımcılar açısından daha yüksek 
getiri riski içermesi, asimetrik bilgi problemleri ve 
projenin değerlemesi gibi konular sebebiyle borca 
dayalı kitle fonlamasına göre daha düşük bir hacme 
sahiptir. Öte yandan, paya dayalı kitle fonlaması en 
hızlı büyüme gösteren kitle fonlaması alanıdır.

7.4 KİTLE FONLAMASI



Borca dayalı kitle fonlaması uygulamasında ise 
yatırımcılar girişimcilere kredi yoluyla finansman 
sağlamaktadır. Katılım finans kapsamında faiz 
yasağı sebebiyle borca dayalı kitle fonlamasının 
sınırlı bir kullanım alanı bulunmaktadır. Öte 
yandan, katılım finansta yer alan alım-satıma 
dayalı sözleşmeler katılım esaslı ve borca dayalı 
kitle fonlamasının gelişmesi açısından önemli bir 
potansiyel taşımaktadır. Dünyada borca dayalı 
İslami kitle fonlaması uygulamaları genellikle 
KOBİ’lere finansman sağlamak amacıyla 
murabaha ve/veya karz-ı hasen sözleşmeleri 
kullanılarak uygulanmaktadır. Örneğin, Güney 
Doğu Asya merkezli hibrit bir kitle fonlama 
platformu olan Kapital Boost, KOBİ’lere 
murabaha, karz-ı hasen ve vekâlet sözleşmeleri 
vasıtasıyla kısa vadeli finansman sağlamaktadır. 
Borca dayalı kitle fonlaması yoluyla KOBİ’lerin 
kısa vadeli finansman ve işletme sermayesi 
ihtiyaçlarının karşılanması, KOBİ’lerin finansa 
erişiminin banka dışı kuruluşlarca sağlanması 
açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır.  

Dünyada gayrimenkul edinimleri için de İslami 
kitle fonlaması uygulamaları yaygınlaşmaktadır. 
Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde 
inşaat firmaları kitle fonlaması platformları 
aracılığıyla konut projelerine finansman 
sağlamaktadır. Özellikle, kitle fonlaması 
yoluyla sosyal konut projelerinin finansmanının 
sağlanmasında önemli bir potansiyel olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu alanda 50’den fazla 
ülkeden 30 bini aşkın üyesi bulunan Endonezya 
menşeili Ethis platformu önemli bir örnek 
teşkil etmektedir. Kurulduğu günden bu yana 
Ethis tarafından finansmanı sağlanan sosyal 
konut projelerinin değeri 133 milyon ABD doları 
seviyesindedir. Ethis tarafından gerçekleştirilen 
kampanyaların yatırımcılara getiri oranları da 
yıllık %9-%24 seviyelerinde gerçekleşmiştir.     

Türkiye’de ilk kitle fonlaması platformu 2010 
yılında kurulmuştur. İlgili mevzuatın olmaması 
sebebiyle, 2017 yılına kadar sadece ödüle 
ve bağışa dayalı kitle fonlaması faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında yayımlanan 
kanun ile paya dayalı kitle fonlaması ilk 
defa mevzuata girmiştir. Paya dayalı kitle 
fonlamasına ilişkin esasları belirleyen "Paya 
Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1)" 2019 
yılında yayımlanmıştır. 2021 yılı Ekim ayında bu 
tebliğ yürürlükten kaldırılarak, borçlanmaya 
dayalı ve paya dayalı kitle fonlamasını birlikte 
ele alan "Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2)" 
yayımlanmıştır. 2021 yılı Nisan ayında lisans 
alan ilk şirketten bu yana toplamda sekiz şirket 
SPK'dan kitle fonlaması lisansı almıştır.   

Paya dayalı kitle fonlamasına göre faaliyet 
gösteren ilk platform 2021 yılı Nisan ayında 
lisansını almıştır. Platformun ilk kampanyasına 
oldukça yoğun talep gelmiş olup kampanyaya 
çıkan yerli girişime hedeflenenin iki katı 
talep gelmiştir. Bu kampanyaya yatırımcı 
başına ortalama 1.216 TL tutarında yatırım 
yapılmıştır. Söz konusu rakam, dünyadaki benzer 
uygulamalara ilişkin ortalama yatırım tutarının 
üzerindedir.

Özetle, Türkiye’de katılım finans esaslarına 
göre çalışan kitle fonlaması platformlarının 
başta KOBİ’lerin sermaye ve yatırım 
ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal konut 
projelerinin finansmanı ve katılım sosyal finans 
alanlarında yaygın olarak kullanılabileceği 
değerlendirilmektedir.
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7.5 BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE JETONLAŞTIRMA 
Blokzinciri teknolojisi, bu teknolojiyle birlikte gelişen akıllı sözleşmeler ve varlıkların blokzinciri üzerinden 
jetonlaştırılması da fintek alanında oldukça büyük potansiyele sahiptir.

Blokzinciri, üçüncü taraf aracılara ihtiyaç 
duyulmaksızın verilerin dağıtık ağ üzerinde 
saklanıp korunabildiği bir kayıt teknolojisidir. Akıllı 
sözleşmeler ise taraflar arasında kararlaştırılan 
sözleşme koşullarının, insan müdahalesi 
gerekmeksizin bilgisayarlar ile otomatik olarak 
gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Geleneksel sözleşme süreçlerine göre işlem 
maliyetlerini büyük ölçüde azaltma potansiyeline 
sahip akıllı sözleşmeler, bir kere kurgulandıktan 
sonra sözleşmelerin gözetim ve denetlenmesine 
ilişkin süreçleri oldukça kısaltmaktadır. 

Katılım finans açısından akıllı sözleşmeler, 
murabaha, müşâreke ve kira sertifikası gibi finansal 
ürünlerin sözleşmelerini daha basit ve anlaşılır 
hale getirmesi yanında bu sözleşmelerin fıkhi 
uyumluluğuna ilişkin gözetim ve denetim süreçlerini 
de çok daha etkin hâle getirme potansiyeline sahiptir. 

Jetonlaştırma, fikirlerin, hizmetlerin ve gerçek 
varlıkların dağıtık defterlerdeki temsilini ya da 
geleneksel varlık sınıflarının blokzinciri üzerinden 
ihracını içermektedir. Pay senetleri, kira sertifikaları, 
altın, gayrimenkul gibi geleneksel yatırım araçları 
yanında telif, yazılım, dijital içerik gibi değerler de 
jetonlaştırılabilmektedir. Jetonlaştırmanın daha 
fazla kullanılmasıyla birlikte geleneksel finansal 
piyasalarda fiyatlandırma, ticaret, likidite, takas 
ve mutabakat gibi konularda önemli dönüşümlerin 
yaşanması beklenmektedir. 

Katılım finans kapsamında varlıkların blokzinciri 
üzerinden jetonlaştırılması, KOBİ’lere daha uygun 
maliyetli finansal ürünler sunulabilmesi ve kira 
sertifikalarının ikincil piyasa işlemlerinin uluslararası 
olarak yapılabilmesi gibi çeşitli avantajlar 
sunmaktadır. Ayrıca, jetonlaştırma, katılım finansın 
önemli sacayaklarından bir tanesi olan varlığa 
dayalılık ilkesi ile de yakından ilişkilidir. 

Öte yandan, katılım finans kapsamında jetonlaştırma 
uygulamalarının yeni gelişen bir alan olması 
nedeniyle fıkhî boyutuna ilişkin henüz çok fazla 

araştırma bulunmamaktadır. Bu çerçevede, jetonların 
taraflararası transferinin şartları, mülkiyet hakları ve 
ilgili işlemlerin devlet otoriteleri tarafından tanınıp 
tanınmaması gibi bazı konuların değerlendirilmesi 
önem arz etmektedir. 

7.5.1 PAY SENETLERİNİN JETONLAŞTIRILMASI
Şirketlerin hisselerini blokzinciri üzerinden 
jetonlaştırmasının, hisse senedi arzı ve ticareti 
noktasında yıkıcı yenilikler getirme potansiyeli 
bulunmaktadır. Geleneksel yöntemde hisselerini 
halka arz etmek isteyen kuruluşlar, yüksek işlem 
maliyetleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, 
şirketler sermaye ihtiyaçlarını karşılamada borca 
dayalı finansman yöntemlerini kullanmayı daha 
fazla tercih etmektedir. Öte yandan, pay senetlerinin 
blokzinciri üzerinden jetonlaştırılması ihraç 
maliyetlerini büyük oranda düşürmekte ve işlem 
sürelerini de kısaltmaktadır. Ayrıca, jetonlaştırılan 
pay senetlerinin varlık borsalarında 7/24 esasına 
göre ve listeleme maliyetlerinin de avantajıyla tüm 
dünyada işlem görebilme imkânı bulunmaktadır. 
Mevcut durumda, dünyanın en değerli şirketleri dâhil 
birçok şirketin paylarını jetonlaştırarak ihraç ettiği ve 
küresel ölçekte işlem gördüğü bilinmektedir.   

Jetonlaştırmaya dayalı pay senetlerinin geleneksel 
pay senetlerine göre çok daha düşük işlem 
maliyetlerine sahip olmasının KOBİ’lerin de halka 
arzlara daha fazla ilgi duymasını sağlayacağı 
düşünülmektedir. Jetonlaştırmaya dayalı sermaye 
piyasalarının gelişimi ile söz konusu pay senetlerinin, 
küçük yatırımcılar da olmak üzere, daha geniş bir 
yatırımcı kitlesine ulaşma imkânı bulunmaktadır.  



7.5.2 KİRA SERTİFİKALARININ 
JETONLAŞTIRILMASI 
Katılım sermaye piyasalarının en önemli 
finansal ürünlerinden bir tanesi olan 
kira sertifikaları da blokzinciri üzerinden 
jetonlaştırılıp ikincil piyasalarda işlem görmeye 
oldukça uygundur. Son yıllarda, Dubai ve 
Endonezya’da jetonlaştırılmış sukuk ihraçları 
gerçekleştirilmiştir. 

Jetonlaştırılan kira sertifikalarının akıllı 
sözleşmeler vasıtasıyla ihraç edilmesi ve 
alım-satımının yapılması, belgelendirme ve 
sonuca dayalı ödeme gibi konularda işlem 
maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir. 
Ayrıca, akıllı sözleşmelere dayalı jetonlaştırılmış 
kira sertifikalarının, performansa dayalı 
ödemelerin daha düşük işlem maliyetleri ile 
gerçekleştirilmesi gibi avantajları sebebiyle risk-
paylaşımına dayalı kira sertifikası ihraçlarını da 
olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Akıllı sözleşmelerde taraflar arasındaki 
sözleşme şartlarının otomatik olarak 
tetiklenmesi gerçekleşen koşulların 
takibini de sağlamaktadır. VKŞ ve yatırımcı 
arasındaki ödemelerin otomasyonu işlemlerin 
gerçek zamanlı ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Ayrıca sözleşme koşullarının blokzinciri 
üzerinde izlenebilmesi de şeffaflık ve denetim 
kolaylığı açısından önemli avantajlara sahiptir. 
Jetonlaştırılan kira sertifikalarının ikincil piyasa 
işlemleri de geleneksel takas ve mutabakat 
süreçlerine nazaran çok daha hızlı, şeffaf ve 
düşük maliyetli olarak gerçekleşebilir. Gerçek 
zamanlı anlaşmalar ile karşı taraf riski en 
aza indirilmektedir. Jeton ticaretinin 7/24 ve 
uluslararası olarak yapılması kira sertifikalarının 
likiditesini de artıran bir faktördür. 

Öte yandan, akıllı sözleşmelerde gerçekleşen bir 
hata durumunda sözleşmelerin geri alınamıyor 
oluşu fıkhî açıdan ve mevzuat açısından önemli 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle olası 
bir blokzincir tabanlı sukuk ihracı için farklı 
disiplinlerden uzmanların bir araya gelmesi 
önem arz etmektedir.

7.5.3 GAYRİMENKUL VARLIKLARININ 
JETONLAŞTIRILMASI
Gayrimenkul yatırımlarının işlem süresi ve 
maliyetleri diğer finansal ürün yatırımlarına 
göre daha yüksektir. Ayrıca, gayrimenkul 
yatırımlarının likiditesi diğer finansal 
ürünlere göre oldukça düşüktür. Gayrimenkul 
piyasalarında likiditenin diğer piyasalara 
göre az olması sermaye kazancı kayıplarına 
neden olabilmektedir. Gayrimenkul varlıkların 
jetonlaştırılması, gayrimenkul varlıklara ilişkin 
piyasaların 7/24 çalışabilmesi ve küresel 
düzeyde erişilebilirliğe olanak sağlamaktadır. 
Dolayısıyla bu piyasalarda likidite artmaktadır.

Aynı zamanda yatırım yapılacak gayrimenkul 
bölümlere ayrılarak satılabilir, böylece giriş 
maliyeti düşürülür ve küçük yatırımcıların 
piyasaya girişi kolaylaşabilir. Yeterli sermayesi 
ve internete erişimi olan dünyanın herhangi 
bir yerindeki kişi gayrimenkul yatırımına dâhil 
olabilecektir. Standartlaştırılması mümkün 
olan koşullar akıllı sözleşmeler aracılığıyla 
otomatikleştirilebilir böylelikle de işlem 
maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir.
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8.1 DÜNYADA FIKHÎ YÖNETİŞİM YAPILARI
Kurumsal yönetişim, “kurumun/şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları 
ve menfaat sahipleri arasındaki çeşitli ilişkiler” olarak tanımlanmaktadır.105 
Kurumsal yönetişimin finansal kuruluşlar ve finansal sistem açısından önemi 
ile sistemik risklerin azaltılmasındaki rolü konularında finans yazınında genel 
bir fikir birliği bulunmaktadır. Nitekim yakın zamanda yapılan çeşitli çalışmalar, 
finansal kuruluşlardaki zayıf yönetişimin, 2008 Küresel Finansal Krizinin önemli 
sebeplerinden bir tanesi olduğunu ortaya koymaktadır.106 Yirmiler Grubu (G20), 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Basel Bankacılık Denetim 
Komitesi (BCBS) gibi uluslararası kuruluşlar, finansal kuruluşlara ilişkin kurumsal 
yönetişim standartlarını ve prensiplerini belirlemektedir. 

İslami finansın kurumsal yönetişimi, 
operasyonel, finansal, yönetimsel ve fıkhî 
yönetişim olmak üzere birçok farklı alanı 
kapsamaktadır. İslami finans sistemine özgü 
bir yönetişim alt başlığı olan fıkhî yönetişim, 
İslami finans kuruluşlarının sözleşmeleri, 
ürün ve hizmetleri ile faaliyetleri kapsamında 
çeşitli fıkhî prensip ve gereklilikleri yerine 
getirmelerini sağlayan kurumsal yapıları ve 
kontrol mekanizmalarını içermektedir. Fıkhî 
yönetişim, İslami finansa özgü bir risk olan fıkhî 
uyumsuzluk riskini de azaltmak amacıyla, risk 
yönetimi, fıkhî denetim ve ürün geliştirme gibi 
aşamalardan oluşmaktadır.107

Başta fıkhî yönetişim olmak üzere, kurumsal 
yönetişim ilke ve esaslarının belirlenmesi 
konusunda AAOIFI ve IFSB dünyada öne 
çıkan uluslararası kuruluşlardır. AAOIFI bu 
kapsamda, “Fıkhî Gözetim Kurulları: Atanması, 
Yapısı ve Raporu”108, “Fıkhî Gözetim”109, “Fıkhî İç 
Gözetim”110, “Denetim ve Yönetim Komitelerinin 
Kurulması”111,“Fıkhî Gözetim Kurullarının 
Bağımsızlığı”112 gibi kurumsal yönetişim 
standartlarını yayımlamıştır. Benzer şekilde, 
IFSB “İslami Bankalardaki Kurumsal Yönetişim 
İçin Rehber İlkeler (Tekafül ve Yatırım Fonları 
Hariç)”113, “İslami Kolektif Yapılar (Islamic 
Collective Schemes) Yönetim İlkeleri”114 isimli 
standartları hazırlamıştır.

105 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri. OECD Publishing; 
(https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr). 
106 Kirkpatrick, G. (2009). The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis. OECD Journal: Financial Market Trends; 
(https://www.oecd.org/finance/financial-markets/42229620.pdf). 
107 Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation. (2020). 
Improving Shariah Governance Framework (SGF) in Islamic Finance. Proceedings of the 14th Meeting of the COMCEC Financial 
Cooperation Working Group;
108 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (1997). Shari’ah Supervisory Board: Appointment, 
Composition and Report. Governance Standard for Islamic Financial Institutions No: 1.
109 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (1999). Shari’ah Review. Governance Standard for 
Islamic Financial Institutions No: 2.
110 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (1999). Internal Shari’ah Review. Governance 
Standard for Islamic Financial Institutions No: 3.
111 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2001). Audit & Governance Committee for IFIs. 
Governance Standard for Islamic Financial Institutions No: 4.
112 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2005). Independence of Shariah Supervisory Board. 
Governance Standard for Islamic Financial Institutions No: 5.
113 Islamic Financial Servces Board. (2006). IFSB-3: Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions offering only 
Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds).
114 Islamic Financial Servces Board. (2008). IFSB-6: Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investment 
Schemes.
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Dünyada İslami finans fıkhî yönetişim sistemi 
temel olarak, aşağıda yer alan kurumsal yapılar ve 
düzenlemeleri içermektedir: 
• Merkezî danışma ve gözetim kurulları,
• Danışma komiteleri,
• Uyum ve iç denetim birimleri,
• Dış denetim birimleri,
• Standartlar.

İslami finansın faaliyet gösterdiği ülkelerin hepsinde 
yukarıda yer alan yapıların tamamı bulunmamaktadır. 
Bu yapılar ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. 
Yukarıdaki yapılara ek olarak, katılım finans 
derecelendirme sisteminin, katılım finans fıkhî 
yönetişim yapılarının en önemli sacayaklarından 
bir tanesi olması gerektiği değerlendirilmektedir. 
Katılım Finans Strateji Belgesinde katılım finans 
derecelendirme sistemine ilişkin ayrı bir bölüm 
ayrıldığından, katılım finans derecelendirme 
sisteminden bu bölümde ayrıca bahsedilmemektedir.

8.1.1 MERKEZİ DANIŞMA VE GÖZETİM KURULLARI 
Ülke genelinde ve merkezî olarak hizmet veren 
Merkezi Danışma ve Gözetim Kurulları, farklı 
ülkelerde Şer’i Kurul ve Merkezî Danışma Kurulu gibi 
farklı isimlerle tanımlanmaktadır. Merkezî danışma 
ve gözetim kurulları, İslami finans kuruluşlarının 
belirli standartlar kapsamında çalışmasını sağlamak 
yanında bu kuruluşlarda ortaya çıkması muhtemel 
fıkhî uyumsuzluk riskinin de gözetim ve denetimini 
sağlaması açısından, İslami finans sisteminde önemli 
bir yere sahiptir.

Mevcut ülke uygulamalarında, fıkhî yönetişime ilişkin 
danışma ve gözetim kurulları, yapısı, fonksiyonu ve 
sistem içindeki konumu açısından dört ana gruba 
ayrılmaktadır:116

Uluslararası Danışma ve Gözetim Kurullarına 
Dayalı Yapı: Uluslararası kuruluşlar nezdinde 
kurulan danışma kurullarını ifade etmekte olup 
önde gelenleri AAOIFI bünyesindeki Şer’î Danışma 
Kurulu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki 
Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi (IIFA)’dır. 
Uluslararası danışma ve gözetim kurullarının 
çalışma şekli ve fonksiyonları, bağlı oldukları 
uluslararası kuruluşların temel görev tanımlarına 
göre farklılaşmaktadır. Örneğin, AAOIFI Danışma 
Kurulu muhasebe, denetim, yönetişim gibi 
konularda standartların geliştirilmesi konusuna 
odaklanmaktadır.

Merkezi Danışma ve Gözetim Kurullarına Dayalı 
Yapı: Bu yapıda merkezi danışma ve gözetim kurulları 
ülkede bulunan tüm İslami finans kuruluşlarına 
yönelik bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan kararlar 
almaktadır. Söz konusu kurullar, genellikle, 
bulundukları ülkelerin finansal sisteminde en önemli 
düzenleyici ve denetleyici kurum altında faaliyet 
göstermektedir. Merkezî danışma ve gözetim 
kurullarının yanında finansal kuruluşlar bünyesinde 
danışma komitelerinin de bulunduğu Malezya, 
Endonezya ve Pakistan bu yapıya örnek teşkil 
etmektedir. Bu yapılar, bulundukları ülkede İslami 
finans alanında nihai karar mercii olup olmamalarına 
göre de ayrıca sınıflandırılmaktadır.

2008 Küresel Finansal Krizi ile kurumsal yönetişim ve fıkhî yönetişim konularındaki düzenlemeler 
güncellenmiştir. Bunlardan en önemlisi IFSB tarafından 2009 yılında hazırlanan “İslami Bankalarda 
Şer’î Yönetim Sistemi Temel İlkeleri” başlıklı standarttır. AAOIFI ve IFSB’ye benzer biçimde Malezya gibi 
çeşitli ülkelerdeki yerel düzenleyici ve denetleyici kurumlar da fıkhî yönetişim alanında çeşitli standartlar 
yayımlamış ve düzenlemeler yapmıştır. Örneğin, Malezya Merkez Bankası (BNM) tarafından 2019 yılında 
“Fıkhî Yönetim/Yönetişim”115 isimli politika dokümanı yayımlanmıştır.

115Bank Negara Malaysia. (2019). Shariah Governance. Policy Document;
(https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Shariah+Governance+Policy+Document+2019.pdf).

116Standig Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation. (2020). Improving Shariah 
Governance Framework (SGF) in Islamic Finance. Proceedings of the 14th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation Working Group; 
(http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/adc9ab88-78b5-4101-afb8-ffea3ad14a59.pdf).
Hassan, R. (2013). A Comparative Analysis of Shari’ah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdictions. ISRA Research 
Paper (No:50/2013).
Dinç, Y. (2016). Katılım Bankalarının Danışma Kurullarının Kurumsal Yönetim Unsuru Olarak Değerlendirmesi. İslam Ekonomisi ve Finansı 
Dergisi, 2(2): 83-103; (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/277782).



Sadece Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşa 
Hizmet Veren Yapı (Exclusive Centralized): 
Uluslararası tanımlamalarda “pasif” veya 
“serbest” model olarak nitelendirilen bu 
yapının bulunduğu ülkelerde İslami finans 
kuruluşları için hukuki altyapı mevcut olup 
merkezî gözetim/danışma kurulu daha çok pasif 
bir konumdadır. Bu yapının en bilinen örneği 
Bahreyn olup, finansal işlemler ile işlemlerin 
şekli ve yönetimindeki sorumluluk, İslami 
bankalar ile İslami bankalardaki kurumsal 
gözetim ve danışma kurullarında bulunmaktadır. 
Öte yandan dünya genelinde, bu yapıdan 
merkezî danışma ve gözetim kurullarının daha 
aktif rol oynadığı bir yapıya doğru bir eğilim 
gözlemlenmektedir.

Merkezi Olmayan Danışma ve Gözetim 
Komitelerine Dayalı Yapı: Ülkedeki düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşlar nezdinde merkezî 
danışma ve gözetim kurullarının bulunmadığı, 
bunun yerine tüm fıkhî yönetişim süreçlerinin 
İslami finans kuruluşu bazında yürütüldüğü 
yapıları ifade etmektedir. Bu yapıda, danışma 

ve gözetim komiteleri daha üst bir gözetim ve 
denetim kurumuna tabi değildir. Uygulamada 
ülkeden ülkeye farklılık olmakla birlikte bu 
yapıya İngiltere, Suudi Arabistan ve Singapur 
örnek olarak verilebilir.

Genel bir uygulama olmamakla birlikte, 
bulundukları ülkedeki hukuki düzenlemelerin 
gerekliliklerine göre, İslami bankalar danışma 
ve gözetim ihtiyaçlarını ulusal veya uluslararası 
nitelikli danışmanlık şirketleri yoluyla da 
karşılayabilmektedir. 

Özetle, fıkhî yönetişim uygulamaları 
açısından ülkeler arasında bir yeknesaklık 
bulunmamakta, bu uygulamaların kapsamı 
ve niteliği ülkedeki İslami finans sisteminin 
büyüklüğü, çeşitliliği ve mevcut hukuki mevzuat 
çerçevesinde belirlenmektedir. Genel olarak, 
ülke uygulamaları açısından, fıkhî yönetişim 
yapıları danışma ve gözetim kurullarının 
merkezi ve merkezi olmadığı yapılar olarak ikiye 
ayrılmaktadır (Tablo 28).

Merkezî Danışma ve
Gözetim Kurulları Mevcut

Merkezî Danışma ve Gözetim Kurulları 
Mevcut Değil

Aktif Pasif İhtiyari ve sektör odaklı Zorunlu

Merkezî ve
kurumsal yapılar
hukuken
zorunlu,

Merkezî ve kurumsal
yapılar hukuken zorunlu,

Merkezi ve kurumsal 
yapılar hukuken zorunlu 
değil,

Kuruluş bazında danışma 
ve gözetim komiteleri 
zorunlu,

Sıkı bir şekilde
düzenlenmiş,

Pasif ve sadece
denetleyici ve düzenleyici
kurumlara hizmet
etmekte,

Regüle edilmiş bir
fıkhî yönetişim
bulunmuyor.

Regule edilmiş bir
fıkhî yönetişim
bulunmakta, 

Malezya, Pakistan,
Endonezya ve Sudan.    

Kuveyt, Bahreyn.
Suudi Arabistan ve
İngiltere.

Katar.

Tablo 28: Merkezî Danışma ve Gözetim Kurullara İlişkin Yapılar

Kaynak: Ginena, K. ve Hamid, A. (2015). Foundations of Shariah Governance of Islamic Banks. Wiley.
Standig Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation. (2020). Improving 
Shariah Governance Framework (SGF) in Islamic Finance. Proceedings of the 14th Meeting of the COMCEC Financial 
Cooperation Working Group; (http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/adc9ab88-78b5-4101-afb8-ffea3ad14a59.pdf).
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Son dönemde, fıkhî yönetişim konusunda ülkelerin, 
özellikle de Körfez ülkelerinin genel eğilimi “pasif” ve 
“ılımlı” yapıdan daha “detaylı” ve “sıkı” düzenlemelerin 
olduğu yapıya doğru geçiş şeklindedir. Özellikle 
2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dönemde, İslami 
finansın faaliyet gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri, 
Bahreyn ve Endonezya gibi ülkelerde merkezî 
danışma ve gözetim kurullarına dayalı ve fıkhî 
yönetişimin daha detaylı bir şekilde düzenlendiği bir 
kurumsal yönetişim yapısına geçiş yapılmaktadır. 
Merkezî danışma ve gözetim kurullarının ulusal 
düzeyde düzenleyici bir fonksiyonunun bulunduğu 
ülkelerde, bu kurulların temel görev ve sorumlulukları 
birbirine benzemekle birlikte ülkeler arasında 
uygulama ve sorumluluk alanları açısından farklılıklar 
bulunmaktadır (Tablo 29).

Pakistan: Pakistan Merkez Bankası (State Bank 
of Pakistan: SBP), oluşturduğu fıkhî yönetişim 
esasları çerçevesinde İslami bankalarda danışma 
kurullarının bulunmasını ve fıkhî iç denetimi zorunlu 
tutmaktadır. SBP bünyesinde kurulan ve merkezî 
danışma ve gözetim kurulu görevini ifa eden Şer’i 
Kurul yoluyla genel fıkhî gözetim yanında, kurul 
içinde yer alan Fıkhî Uygunluk Denetim Birimiyle 
de İslami bankalardaki iş, işlem ve süreçlerin fıkhî 
açıdan uygunluğu denetlenmektedir. Ayrıca, kurul 
tarafından yayımlanan “Fıkhî Uygunluk Denetim 
Kılavuzu” (Shariah Inspectian Manual) ile fıkhî 
denetim parametreleri ve prosedürleri standart bir 
şekilde belirlenmiştir.117

Bahreyn: 2018 yılında yürürlüğe giren Şer’i Yönetişim 
Modulü, İslami bankaların fıkhî yönetişimi konusunda 
kurumsal danışma kurulları ve ilgili iç birimlerinin 
denetimi yanında dış bağımsız denetimi de şart 
koşmaktadır. Söz konusu modül, ilgili kuruluşların 
AAOIFI standartları ile Merkezi Şer’i Gözetim Kurumu 
(Centralized Shariah Supervisory Body: CSSB) 
kararlarına ve fetvalarına uymayı zorunlu hâle 
getirmektedir. Ayrıca, diğer mevzuat ve kararların 
CSSB fetvaları ile ihtilaf olması durumunda CSSB 
kararlarının geçerli olduğunu belirtmiştir.118

Endonezya: İslami bankalar nezdinde kurulan 
danışma komiteleri yanında ulusal düzeyde 
merkezî danışma ve gözetim kurulu olan Ulusal 
Şer’i Kurul’a (Dewan Syariah Nasional: DSN) da 
önemli yetkiler veren ikili bir sistem bulunmaktadır. 
DSN’nin temel görevi İslami finansa yönelik fetva ve 
düzenlemeler yaparak genel gözetimde bulunmaktır. 
DSN’nin İslami finansa yönelik fetva ve kararları 
İslami bankalar nezdindeki danışma kurullarınca 
bağlayıcılık taşımaktadır. Ayrıca, kamu otoriteleri 
tarafından yapılan düzenlemelerin uygulanmasına 
ilişkin Endonezya Merkez Bankası (Bank Indonesia) 
bünyesinde fıkhî bankacılık komitesi oluşturulmuştur. 
Danışma kurullarının fıkhî denetimlerine ilişkin 
düzenledikleri raporları altı aylık dönemlerle 
Endonezya Finansal Hizmetler Kurumuna (OJK) 
sunma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Malezya: Fıkhî yönetişim sisteminin dünyada ayrıntılı 
düzenlenmiş olduğu ülkelerden bir tanesidir. Her 
İslami bankanın kendi içinde danışma komitesi 
oluşturma zorunluluğunun yanında fıkhî risk 
yönetimi, fıkhî gözetim ve fıkhî denetim konularını 
da aktif şekilde uygulaması gerekmektedir. İslami 
bankalar nezdindeki danışma komitelerinin karara 
varamadıkları ve herhangi bir düzenlemenin 
bulunmadığı durumlarda ise ülkedeki en yetkili 
merkezî danışma ve gözetim kurulu olan ve Malezya 
Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş olan Fıkhî 
Danışma Kurulu’na (Shariah Advisory Council: SAC) 
başvuruda bulunabilmektedirler. Ülke içinde bulunan 
herhangi bir fetva otoritesinin veya İslami banka 
nezdindeki danışma komitesinin fetva veya kararıyla 
SAC’ın kararının çeliştiği durumlarda ise SAC’ın 
kararı bağlayıcı karar olarak kabul edilmektedir. SAC 
üyeleri, Maliye Bakanının tavsiyesiyle devlet başkanı 
tarafından atanmaktadır. İslami sermaye piyasası 
ürünlerinin fıkhî denetiminin yapılması amacıyla 
Malezya Sermaye Piyasası Kurulu (Securities 
Commissions: SC) bünyesinde de SAC adıyla fıkhî bir 
danışma kurulu oluşturulmuştur.

117 Islamic Banking Department State Bank of Pakistan (2007). Pakistan’ s Islamic Banking Sector Review: 2003 to 2007;
(http://www.documents.pk/file/State%20Bank%20of%20Pakistan%20(SBP)%20-%20Pakistans%20Islamic%20Banking%20Sector%20
Review%202003-07.pdf). 

118 Central Bank of Bahrain. (2017). Shariah Governance Module;
(https://cbben.thomsonreuters.com/rulebook/sg-sharia-governance-1).



AAOIFI Malezya Pakistan Endonezya Sudan Fas

İsim
Shari'ah 
Board

Shariah
Advisory
Counsil
(SAC)

Shariah
Advisory
Committee
(SAC)

National
Sharia Board
(DSN)

Higher
Sharia
Control
Commission
(HSCC)

Shari’a
Committee
for
Participatory
Finance
(SCPF)

Üye
sayısı

Tek sektör: 5
Farklı
sektörler:7

Sayı
belirtilmemiştir.
119

Sayı
belirtilmemiştir.
120

46121 7-11 10

Üyelerin
atanması

Ülkenin ilgili
atama
makamı
tarafından

Maliye Bakanına
danışılarak
Devlet Başkanı
tarafından

Kamuya açık
değildir

Endonezya
Ulema Kurulu
tarafından

Cumhurbaşkanı
tarafından

Devlet Başkanı
tarafından

Bağlı
olduğu
kuruluş

-

Malezya Merkez
Bankası (BNM)
ve Sermaye
Piyasası Kurulu
(SC)

Pakistan Devlet
Bankası (SBP)
ve Sermaye
Piyasası Kurulu
(SECP)

Majelis Ulama
Indonesia (MUI)

Sudan Merkez
Bankası (CBoS)

Vakıflar ve
Din İşleri
Bakanlığı

Yeniden
atanma

3-5 yıl.
Yenilenebilir

Görev süresi
belirtilmemiştir.
Yenilenebilir

Görev süresi
belirtilmemiştir.
Yenilenebilir

Görev süresi
belirtilmemiştir.
Yenilenebilir

5 yıl.
Yenilenebilir

Görev süresi
belirtilmemiştir.
Yenilenebilir

Fıkhi
denetim

alanı

İslami
bankalar,
tekafül,
sermaye
piyasası
ve diğer
İslami finans
kuruluşları

İslami
bankalar,
tekafül,
sermaye
piyasası
ve diğer
İslami finans
kuruluşları

İslami
bankalar,
tekafül,
sermaye
piyasası
ve diğer
İslami finans
kuruluşları

İslami
bankalar,
tekafül,
sermaye
piyasası
ve diğer
İslami finans
kuruluşları

İslami
bankalar,
tekafül,
sermaye
piyasası
ve diğer
İslami finans
kuruluşları

İslami
bankalar,
tekafül,
sermaye
piyasası
ve diğer
İslami finans
kuruluşları

Tablo 29: Seçilmiş Ülkelerde Merkezî Danışma ve Gözetim Kurullarının İşleyişi

119Merkez bankasına bağlı olan MDK’da dokuz, Sermaye Piyasası Kurulun bünyesindeki MDK’da ise dokuz üye görev 
yapmaktadır, bkz: http://www.sacbnm.org/?page_id=3293 ve https://www.sc.com.my/development/icm-v2/shariah-
advisory-council.

120Merkez bankasına bağlı olan MDK’da yedi, Sermaye Piyasası Kurulun bünyesindeki MDK’da ise beş üye görev yapmaktadır, 
bkz: https://www.sbp.org.pk/IB/shariah.asp ve https://www.secp.gov.pk/islamic-finance/shariah-advisory-board-
rulingsopinion/.

121Islamic Research and Training Institute. (2016). Indonesia Islamic Finance Report: Prospects for Exponential Growth; 
(https://irti.org/product/indonesia-islamic-finance-report-prospects-for-exponential-growth/).
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Danışma komiteleri, temel olarak, İslami finans 
kuruluşlarının finansal ürün ve hizmetlerinin 
incelenmesi, onaylanması ve denetlenmesi gibi 
konulardan sorumludur. Bu yüzden katılım finans 
kuruluşunda yapılacak iş ve işlemlerin fıkhî ilkelere 
uygunluğunun tesis edilebilmesi için danışma 
komitesi, İslami finans kuruluşlarının uyum, 
denetim, sekretarya ve ürün geliştirme bölümleri 
ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Komitenin 
vermiş olduğu kararlar, İslami finans kuruluşu 
açısından sadece kendi kuruluşunu bağlayıcı 
fetva niteliği taşımaktadır. Öte yandan, bu fetvalar 
gerçekleştirilen faaliyete özel fetvalar olmakta 
ve diğer kararlara istinaden referans karar olarak 
değerlendirilememektedir. 

Danışma komitesinin görevleri şu şekilde 
özetlenmektedir: 
• Finansal ürün ve araçların fıkhî uygunluğuna dair 

görüş (fetva) verme,
• İş ve işlemlerin fıkhî uygunluğuna dair fetva 

verme,
• İslami finans kuruluşlarının gelir ve giderlerinin 

kuruluş hissedar ve yatırımcılarına dağıtımına 
dair kuralları belirleme,

• İslami finans kuruluşlarının, İslam hukukunun 
uygun görmediği gelirlerinin akıbeti hakkında 
karar verme.

Danışma komitesi üyelerinin seçilmesinde ülkeler 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Birleşik Arap 
Emirlikleri, Türkiye, Pakistan ve Ürdün gibi ülkelerde 
danışma komitesi üyeleri bankanın yönetim kurulu 
tarafından atanırken; Irak, Kuveyt, Endonezya ve 
Katar gibi ülkelerde bu üyeler bankanın genel kurulu 
tarafından atanmaktadır. Uluslararası uygulamalarda 
komite üyelerinin sayısı genellikle üç ila yedi kişi 
arasında değişmektedir. Danışma komitesi üyelerinin 
özellikle İslam hukuku ve İslam hukukunun bir alt dalı 
olan İslam ticaret hukuku (muamelat) alanlarında 
uzmanlaşmış olması, komite üyelerinin seçiminde 
genel bir kuraldır.

Bahreyn: Danışma komitelerine ilişkin düzenleme 
Bahreyn Merkez Bankası (CBB) tarafından hazırlanan 
"Fıkhi Yönetişim Modülü" belgesinde yer almaktadır. 
Bu düzenlemeye göre, İslami finans kuruluşlarının 
danışma komitesi kurması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, 
İslami finans kuruluşlarının danışma komitelerinin 
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği bir 
tüzük hazırlaması gerekmektedir. Danışma komitesi 
üyelerinin seçiminde İleri düzeyde Arapça bilgisi, en 
az lisans düzeyinde İslam hukuku veya İslam ticaret 
hukuku bilgisi ve sektörde en az yedi yıllık tecrübe 
gibi şartlar bulunmaktadır. Üyelerin görev süresi 
asgari olarak üç yıl olarak belirlenmişken, üyelerin 
görevlerinin ne zaman sona ereceğine dair bir 
düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca danışma komitesinin 
üç ayda bir toplanacağı kararlaştırılmıştır.122

Malezya: Danışma komitelerine ilişkin düzenleme 
Malezya Merkez Bankası (BNM) tarafından hazırlanan 
"Fıkhi Yönetişim" belgesinde yer almaktadır.  Bu 
düzenlemeye göre; İslami finans kuruluşlarına 
fıkhî danışma komitesi oluşturma zorunluluğu 
bulunmakta olup, danışma komitesinin görev, yetki 
ve sorumluluklarının belirtildiği banka içi bir tüzük 
hazırlaması da gerekmektedir. BNM, danışma komitesi 
üyelerinin seçimi için gerekli kriterleri belirlerken ileri 
düzeyde Arapça seviyesi ve en az lisans düzeyinde 
İslam hukuku ya da İslam ticaret hukuku alanından 
mezun olma zorunluluğu getirmiştir. Düzenleme ile 
danışma komite üyelerinin yalnızca bir kuruluşta 
görev alabilmeleri ve en fazla dokuz yıl aynı kuruluşta 
çalışabilmelerine imkân tanınmaktadır. Ayrıca üyelerin 
iki ayda bir toplanması ve yıl içerisinde yapılan bu 
toplantıların sayısının ve danışma komitesi üyelerinin 
katılımının banka faaliyet raporunda açıklanması 
zorunlu tutulmuştur.123 

8.1.2 DANIŞMA KOMİTELERİ
Danışma komiteleri, İslami finans kuruluşlarının faaliyetlerinin fıkhî kurallara uygunluklarının gözetim ve 
denetimini yapmak amacıyla kuruluş bünyesinde oluşturulmuş yapılardır. Komite, müşterilere sunulan 
finansal ürün ve hizmetlerin fıkhî kurallara uygun olarak yapıldığına dair bir güvence mekanizması işlevi 
görmektedir.

122, 123 Soysal, B. (2021). İslami Finansta Kurumsal Yönetim-Fıkhî Uygunluğu Sağlamaya Yönelik Yapı ve Süreçler. İktisat Yayınları.



8.1.3 UYUM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ
Uyum birimleri, katılım finans kuruluşları 
bünyesindeki uygulamaların (genellikle 
Merkezî Danışma ve Gözetim Kurulları 
tarafından) yayımlanan standartlara ve 
danışma komitelerinin fetvalarına uygunluğunu 
denetlemektedir. Kurum veya kurullar 
tarafından alınan kararların ve yayınlanan 
standartların uygulama zemininde farklılıklara 
sebebiyet vermemesi açısından uyum 
birimleri kritik bir görev üstlenmektedir. Bu 
açıdan uyum birimlerinin kurumsal yönetişim 
bağlamında tamamlayıcı bir fonksiyon icra 
ettikleri söylenebilir. İç denetim birimi ise ilgili 
faaliyetlerin uygulama sonrası takibi ve fıkhî 
uygunluğunun denetlenmesinden sorumludur. 

Yapılan faaliyetlerin fıkhî açıdan uygunluğunun 
denetlenmesi İslami finans kuruluşlarını 
konvansiyonel finans kuruluşlarından ayıran en 
önemli farklılıklardan bir tanesidir. İç denetim 
birimi aracılığıyla tüketiciye ulaştırılan finansal 
hizmetlerin denetlenmesi hem kurumsal 
yönetişim hem de kuruluşa duyulan güven 
açısından önemli bir faaliyettir. Kurumsal 
yönetişim çerçevesinde uyum ve iç denetim 
birimleri fonksiyonları itibarıyla katılım finans 
kuruluşlarının iki önemli bileşeni olarak ifade 
edilebilir.   

Malezya: Fıkhî uyum sistemlerine ilişkin 
düzenleme Malezya Merkez Bankası (BNM) 
tarafından yayımlanan “Fıkhî Uygunluk 
Yönetim Sistemine Dair Politika Belgesi” ile 
yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, Malezya’da 
fıkhî uyum, fıkhî inceleme fonksiyonu olarak 
isimlendirmiştir. İç denetim ise bankanın mevcut 
iç denetim birimleri tarafından icra edilmektedir.

Bahreyn: Fıkhî uyum sistemlerine ilişkin 
düzenleme ilgili AAOIFI ve IFSB standartları 
referans alınarak hazırlanmıştır. Yapılan 
düzenlemeye göre, İslami bankaların fıkhî 
uygunluk yönetim sistemleri, danışma komitesi, 
koordinasyon ve uygulama fonksiyonu 
(fıkhî uyum sistemlerine ilişkin hükümler bu 
bölümdedir), iç denetim fonksiyonu ve bağımsız 

fıkhî dış denetim fonksiyonu olmak üzere dört 
ana yapıdan oluşmaktadır.124

8.1.4 DIŞ DENETİM BİRİMLERİ
Fıkhî dış denetim birimleri, İslami finans 
kuruluşlarının bünyesinin dışında teşekkül 
edilmiş olup, başta finansal tablolar olmak 
üzere bu kuruluşların faaliyetlerinin danışma 
komitesi tarafından belirlenen fıkhî ilke 
ve kurallara uygunluğunu denetleyip ilgili 
otoritelere raporlayan bağımsız denetim 
kuruluşlarıdır. Fıkhî dış denetim, diğer denetim 
görevleri yanında İslami finans kuruluşlarının 
faaliyetlerinin fıkhî uygunluğunu da 
denetlemesi yönüyle konvansiyonel dış denetim 
kuruluşlarından ayrışmaktadır.

Fıkhî dış denetim yoluyla, katılım finans 
kuruluşlarının iş ve işlemleriyle ilgili fıkhî 
uygunluk denetiminin kurum bünyesinde 
teşekkül eden bir kurul tarafından değil, 
bağımsız bir gerçek kişi ya da tüzel kişi 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Malezya, Kuveyt, Bahreyn ve Pakistan gibi 
ülkelerde fıkhî dış denetime ilişkin mevzuat 
belirlenerek kurumsal yapı oluşturulmuştur. 

Malezya: Dış denetim açısından Malezya’da en 
yetkili kurul Merkezi Fıkhî Danışma Kurulu (SAC) 
olmakla birlikte, İslami Finansal Hizmetler 
Kanunu (Islamic Financial Services Act 2013: 
IFSA) Merkez Bankasına bağımsız dış denetim 
ile İslami finans kuruşlarının İslam hukukuna 
uygunluğunu denetlemek üzere gerçek veya 
tüzel kişi görevlendirme yetkisi vermiştir. 
Bu işlemlerden doğacak masrafların finans 
kurumuna yüklenmesini karara bağlamıştır. 
Söz konusu denetim faaliyetinin uygulanışı 
Merkez Bankasının ihtiyati olarak alacağı kararla 
olmaktadır. 

Kuveyt: Merkez Bankası Kanunu’nda İslami 
bankalar için bağımsız bir dış denetim 
öngörülmüştür. Dış denetçilik kurumu iç 
denetimden sorumlu fıkhî danışma komitesi 
ile bütünleşik bir yapıda tesis edilmiştir. Fıkhî 

124 Central Bank of Bahrain. (2017). Shariah Governance Module;
(https://cbben.thomsonreuters.com/rulebook/sg-sharia-governance-1).

189

TE
M

AT
İK

 A
LA

N
LA

R
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



denetim banka içerisindeki fıkhî danışma komitesine 
tevdi edilirken bankanın bu komiteyle olan ilişkisini 
denetlemek üzere ise dış denetim kurumu ihdas 
edilmiştir.

Bahreyn: İslami bankaların AAOIFI standartlarına 
uymalarını zorunlu hâle getirmiştir. Bahreyn’de 
İslami bankaların, Merkez Bankası tarafından 
onaylanmış bağımsız bir dış fıkhî uyum denetçisi 
ataması zorunludur. Bu atamalar her yıl 
gerçekleştirilmektedir. Dış denetçiler raporlarını 
Merkez Bankasına sunmaktadır.

Pakistan: Pakistan’da fıkhî denetimin hukuki alt 
yapısı Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren 
İslami Bankacılık Bölümü tarafından yayımlanan 
düzenlemeler çerçevesinde belirlenmektedir. Mevcut 
düzenlemelere göre, İslami bankaların bağımsız 
denetim şirketlerine fıkhî dış denetim yaptırma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılacak dış denetimde 
AAOIFI tarafından belirlenen standartlar, bankanın 
fıkhî danışma kurulu kararları ve Pakistan Sermaye 
Piyasası Kurumunun muhasebe standartlarının 
referans alınması gerekmektedir.125 

8.1.5 STANDARTLAR
Standartlar, İslami finans kuruluşlarına ilişkin ürün, 
hizmet, uygulama ve süreçlerin İslami finansın 
ilke, prensip ve esaslarına göre uygulanmasını 
sağlamak üzere yetkili otoritelerce hazırlanmakta 
olup uygulamada standartlaşmayı da sağlamaya 
çalışmaktadır. 

Dünyada İslami finans alanında standartlar 
ülkelerin ilgili kurumlarınca (genellikle merkezi 
danışma ve gözetim kurullarınca) veya standart 
yapıcı çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından 
hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Uluslararası 
standartların oluşturulmasında iki temel kuruluş 
İslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim 
Kuruluşu (AAOIFI) ve İslami Finansal Hizmetler 
Kuruludur (IFSB). AAOIFI, uluslararası İslami 
finans uygulamalarının ve mali raporlamalarının 
İslami kurallara göre standardizasyonu ve 
uyumlaştırılması için muhasebe, denetim, etik ve 
yönetişim alanlarında standartlar hazırlamaktadır. 
IFSB ise İslami finansal hizmetler endüstrisinin 
istikrarlı ve sağlam temeller üzerinde büyümesi 
amacıyla düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara 
yönelik standartlar yayımlamaktadır. Standartlar 
katılım finans sisteminde istikrarın sağlanması ve bu 
alanda ortak bir dilin oluşturulması açısından önem 
arz etmektedir. Zira standartlaştırmaların olmadığı 
ülkelerde çoklu ve karmaşık ürün ve yapılar ihdas 
edilmektedir. Bu hem denetim problemini hem de 
söz konusu sektörlere muhatap olan müşteriler 
açısından güven problemini ortaya çıkarmaktadır. 
Bu nedenle standartlar, sistemin test edilebilirliğini 
sağlamada ve müşteri güvenini temin etmede önemli 
bir fonksiyon üstlenmektedir.

8.2 TÜRKİYE’DE FIKHÎ YÖNETİŞİMİN MEVCUT DURUMU
Türkiye’de fıkhî yönetişime ilişkin bütüncül bir mevzuat yapısı bulunmamaktadır. Katılım finans kurumsal 
yönetişimin tesisi için yapılan düzenlemeler, bütüncül olmayan farklı mevzuat düzenlemeleri yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükûmet Programında Türkiye'de faizsiz finansın 
geliştirilmesi ve bu alanda gerekli koordinasyonunun sağlanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılının 
sonunda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı gelişmesi ve Türkiye’nin uluslararası finans merkezi 
vizyonuna katkı sağlaması amacıyla Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu (FFKK) oluşturulmuştur. Türkiye 
için FFKK’nin kurulması merkezî danışma kurulunun açılması için de atılan bir adım olmuştur. FFKK tavsiyesi 
doğrultusunda BDDK tarafından 22.02.2018 tarihli yayımlanan Kurul Kararı ile “katılım bankacılığı meslek ilke 
ve standartlarını belirlemek üzere TKBB tarafından bir Komite oluşturulmasına ve katılım bankalarının komite 
tarafından alınan kararlara uymasına” karar verilmiştir. 

125 Islamic Banking Department State Bank of Pakistan. (2018). Shariah Governance Framework for Islamic Banking Institutions;
(https://www.sbp.org.pk/ibd/2018/C1-Annex-A.pdf). 



TKBB nezdinde, katılım finans kuruluşları 
faaliyetlerinin meslek ilke ve standartlarına 
uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyla Merkezî Danışma Kurulu (MDK) 9 
Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu 
Kurul, diğer ülkelerdeki benzer yapılardan 
farklı olarak katılım bankacılığına ilişkin meslek 
birliğinin bünyesinde teşekkül edilmiştir. MDK, 
TKBB Yönetim Kurulu tarafından dört yıllık süre 
için görevlendirilen yedi üyeden oluşmaktadır. 
MDK üyelerinin görevlendirilmesinde, 
TKBB Yönetim Kurulunun uygun görüşü 
alınmakta ve görev süresi biten üyeler tekrar 
görevlendirilebilmektedir. Atanan danışma 
kurulu üyelerinin görevlerine yönetmelikte yer 
alan bazı istisnalar dışında son verilememektedir.

Kurul, asgari ayda bir kez olmak üzere gerekli 
görülen hâllerde Kurul Başkanının çağrısı ile 
toplanmaktadır. Toplantının gündem maddesine 
göre, ilgili kuruluş temsilcisi veya alanında 
uzman kişiler Danışma Kurulu toplantılarına 
katılabilmektedir. Ancak kararlar, yalnızca 
üyelerin hazır bulunduğu oturumda alınmaktadır.

Merkezî Danışma Kurulunun görevleri şu şekilde 
sıralanmaktadır:
• Katılım finans kuruluşları kapsamında 

uluslararası kuruluşlar tarafından 
yayımlanan standartları takip etmek 
suretiyle katılım finans kuruluşlarının 
uymaları gereken meslek ilke ve 
standartlarını belirlemek,

• Gerekli gördüğü durumlarda, katılım 
finans kuruluşları arasındaki uygulama 
farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli 
kararlar almak,

• Katılım finans kuruluşlarının iş ve 
işlemlerinin meslek ilke ve standartları 
ile kurul tarafından alınan genel 
nitelikli kararlara uygunluğuna ilişkin 
değerlendirme yapmak,

• Başvurulması hâlinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz 
meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara 
faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş 
bildirmek.

MDK’nın kurulmasıyla birlikte, katılım 
bankalarının danışma komitelerinin yapısı 
ile görev ve sorumluklarına ilişkin çeşitli 
konularda yeniden düzenleme yapılması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, BDDK 
tarafından 14.09.2019 tarih ve 30888 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan “Faizsiz Bankacılık 
İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ” ile 
katılım finans kuruluşları bünyesindeki danışma 
komitelerine yönelik bir tebliğ yayımlanmıştır. 
Danışma kurulunun kurulması ve söz konusu 
tebliğin yayımlanmasıyla kurumsallaşma 
yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programında 
bulunan Faizsiz Finans Politikası ve 
Tedbirleri kapsamında, faizsiz finans denetim 
standartlarının oluşturulması ve faizsiz finans 
kurumsal yönetişim sisteminin tesis edilerek, 
uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda son yayımlanan 
“Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma 
İlişkin Tebliğ”, danışma komitesi üyelerinin 
seçilmesi ve görevden alınması noktalarında, 
AAOIFI standartlarından farklılaşmaktadır. 
AAOIFI 1 No’lu Standardına göre danışma 
komitesi üyelerinin seçilmesi ve görevden 
alınması ile ilgili olarak esas yetkiyi İslami 
finans kuruluşlarının genel kuruluna verirken126, 
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma 
İlişkin Tebliğe göre bu konudaki yetki, komite 
üyelerinin atanmasında yönetim kurulunun 
teklifinin genel kurula sunulması zorunluluğu 
bulunmakla birlikte, katılım finans kuruluşunun 
yönetim kuruluna verilmektedir. Tebliğe 
göre, danışma komitesi üyelerinin görevden 
alınmasında ise genel kurulun onayına ihtiyaç 
bulunmamakta ve bu hususta yönetim kurulu 
asıl yetkili olarak tanımlanmaktadır.

Katılım finans alanında fıkhî yönetişim ile ilişkili 
ve 2010 yılı sonrasında yapılan bazı önemli 
düzenlemeler Tablo 30’da yer almaktadır.

126 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (1997). Shari’ah Supervisory Board: Appointment, 
Composition and Report. Governance Standard for Islamic Financial Institutions No: 1.
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8.3.1 KATILIM FİNANS STANDARTLARI KURULU 
(KFSK)
Katılım Finans Strateji Belgesinde Katılım Finans 
Standartları Kurulu (KFSK) olarak isimlendirilen 
merkezî danışma ve gözetim kurulunun, katılım 
finans kuruluşlarının katılım finans esaslarına 
uyumunun sağlanması, katılım finansa ilişkin 
standartların oluşturulması, katılım finans sisteminin 
genel gözetiminin yapılması gibi görevlerinin 
olması gerektiği değerlendirilmektedir. KFSK’nın 
kurulmasının İstanbul Finans Merkezi projesi 
kapsamında Türkiye’nin küresel bir katılım finans 
merkezi olmasına da önemli katkısı olacaktır. 

Katılım Finans Standartları Kurulunun temel 
görevlerine ilişkin öneriler aşağıda sıralanmaktadır:
• Katılım finans esaslarını belirlemek,
• Katılım finans kuruluşlarının katılım finans 

esaslarına uyumu konusunda sistemin genel 
gözetimini gerçekleştirmek,

• Katılım finans fıkhî yönetişim yapısı kapsamında 
yer alan diğer kurum ve organlar ile katılım 
finans derecelendirme kuruluşlarını akredite 
etmek,

• Çeşitli kurum ve kuruluşların ürün, hizmet 
ve faaliyetlerinin katılım finans esaslarına 
uygunluğuna ilişkin görüş vermek,

• Katılım finans kuruluşlarından ve katılım 
finans derecelendirme kuruluşlarından gelen 
rapor, soru, öneri, görüşleri incelemek ve 
değerlendirmek.

KFSK’nın kurulmasının katılım finans sisteminin 
gelişimine ilişkin potansiyel katkısının aşağıdaki gibi 
olacağı değerlendirilmektedir:
• Katılım finansa ilişkin merkezî bir kurul 

oluşturulması, katılım finans kuruluşlarının 
faaliyet, ürün ve hizmetlerine yönelik farklı fetva 
ve uygulamalar arasında uyumun ve yeknesaklığın 
sağlanmasına katkıda bulunacaktır.127 

• KFSK tarafından sektörün ihtiyaçlarına uygun 
ve Türkiye’nin kendi koşullarını dikkate alarak 
hazırlanan standartlar, katılım finans sisteminin 
büyümesine ve dünyada öncü rol oynamasına 
katkıda bulunacaktır.

• KFSK’nın katılım finans kuruluşlarının katılım 
finans esaslarına uyumuna ilişkin sürekli gözetim 
faaliyetleri, bu kuruluşların fıkhî uyumsuzluk 
riskini azaltacaktır. 

• KFSK, katılım finans kuruluşlarının katılım 
finans esaslarına uyumuna ilişkin kamuoyunda 
oluşması muhtemel tereddüt ve şüphelerin 
ortadan kaldırılmasına da yardım ederek itibar 
riskinin azaltılmasını sağlayacaktır. 

• Katılım finans kuruluşlarında, ulusal ve 
uluslararası fetvalar ile standartların olası 
uyumsuzluğundan ortaya çıkabilecek 
operasyonel risk, yönetim riski ve fıkhî uyum 
riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

• Katılım finans sisteminin tüm aktörlerine ilişkin 
standartlar hazırlayan ve sürekli gözetim 
faaliyetleri icra eden KFSK, katılım finans 
kuruluşları arasında uyum ve entegrasyonu 
sağlayarak önemli bir sinerjinin oluşmasına 
imkân sağlayacaktır.

• KFSK, ulusal düzeyde bir merkezî danışma ve 
gözetim kurulu olarak katılım finans sisteminde 
ortaya çıkabilecek hukuki konularda referans 
üretme imkânına sahip olacaktır.

• KFSK tarafından verilen fetva ve görüşler, 
katılım finans kuruluşlarının yeni ürün geliştirme 
çalışmalarına önemli katkıda bulunacaktır.

• KFSK, katılım finans kuruluşlarının uluslararası 
kabul görme imkânlarını artırırken yayımlayacağı 
standartlar ile katılım finans sisteminde 
standardizasyonu ve uyumu da arttıracaktır. 
Yapılan çeşitli çalışmalar, bu alandaki 
standardizasyon eksikliğinin başta katılım 
sermaye piyasaları ürünleri olmak üzere 
katılım finans ürünlerinin düşük işlem hacmine 

8.3 TÜRKİYE’DE YENİ BİR FIKHÎ YÖNETİŞİM YAPISINA YÖNELİK İHTİYAÇ
İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finansın Katılım Finans Strateji 
Belgesi amaç ve hedefleri ile uyumlu biçimde gelişmesi ve İstanbul’un küresel bir katılım finans merkezi 
olması açısından tüm katılım finans sistemini bütüncül bir şekilde ele alan yeni bir fıkhî yönetişim yapısına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Fıkhî yönetişim alanında da ilk ve temel adımın da merkezi bir danışma ve gözetim 
kurulu olduğu değerlendirilmektedir. 

127 Ginena, K. ve Hamid, A. (2015). Foundations of Shariah Governance of Islamic Banks. Wiley.



sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır.128 
• Merkezî bir danışma ve gözetim kurulunun 

varlığı, katılım finans alanında yurt içine 
yatırım yapmak isteyen uluslararası 
fonlar açısından da öngörülebilirlik, 
standardizasyon ve katılım finans esaslarına 
uyumun sağlanması gibi yönlerden yatırım 
kararlarını olumlu yönde etkileyecek bir 
gelişme olacaktır. 

Öte yandan, KFSK’nın oluşturulması ve 
çalışmasına ilişkin aşağıdaki hususların 
göz önünde bulundurulması gerektiği 
değerlendirilmektedir:
• KFSK’nın kuruluşu Katılım Finans 

Kanununda yer almalı ve Kurulun çalışma 
usul ve esaslarına ilişkin temel konular 
ile Kurul üyelerinin atanma ve görevden 
ayrılma koşulları kanun düzeyinde 
belirlenmelidir.

• KFSK’nın kamu otoritesini kullanmakla 
birlikte bağımsız bir yapıda olması 
gerekmektedir. Kurulun bağımsızlığı 
özellikle yurt dışı yatırımcılar açısından 
oldukça önemlidir. Bu kapsamda, Kurul 
tarafından alınan kararlar yanında Kurula 
üye seçimi ve Kurul sekretaryasının 
oluşturulmasında bağımsızlığı koruyacak 
şekilde düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.

• Türkiye’de katılım finans sistemine ilişkin 
düzenlemeler ve denetim faaliyetleri, farklı 
yetkili kurumların görev alanına girmektedir. 
Bu kapsamda, KFSK’nın görev ve yetkilerinin 
yetkili kurumlarla yetki çatışmasına 
yol açmayacak şekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir.

• KFSK kararlarının hukuki bağlayıcılığı ve bu 
bağlayıcılığın ne şekilde sağlanabileceği 
önemli bir konudur. Dünya uygulamalarında 
merkezî danışma ve gözetim kurullarının 
kararları genellikle hukuki olarak da 
bağlayıcı niteliktedir. Öte yandan, Türkiye’de 
yasal altyapı ile yetkili kurumların mevcut 
görev ve yetkileri açısından bağlayıcılığa 
ilişkin yeni bir model oluşturulması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, KFSK’nın 

kararlarının doğrudan hukuki bağlayıcılığı 
yerine, bu kararların yetkili kurumlar 
tarafından baz alındığı bir yapının daha 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

• KFSK’nın, başta danışma komiteleri olmak 
üzere fıkhî yönetişimin diğer unsurları ile 
ilişkileri gibi konular da Kanun düzeyinde 
belirlenmelidir. Bu çerçevede, KFSK’nın 
fıkhî yönetişimin diğer kurumlarının temel 
akreditasyon organı olması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

8.3.2 DANIŞMA KOMİTELERİ
Katılım finans kuruluşlarının iş ve işlemleriyle 
ilgili fıkhî uygunluk denetiminin yapıldığı ve 
kuruluş bünyesinde teşekkül edilen kurulları 
ifade eden fıkhî danışma komitesi, kurumsal 
fıkhî yönetişimin önemli bir parçasıdır.

Türkiye’de mevcut durumda yetkili kurumlar 
tarafından danışma komitelerine yönelik 
çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Danışma 
komitelerinin çalışma usul ve esaslarına 
ilişkin ilk düzenleme 2019 yılında BDDK 
tarafından yayımlanan “Faizsiz Bankacılık İlke 
ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ”dir. Söz 
konusu Tebliğ uyarınca “bankalar, faaliyetlerinin 
faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına 
uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir 
danışma komitesi tesis etmekle yükümlüdür.”  
Bu konuda yapılan ikinci düzenleme ise 2020 
yılında SEDDK tarafından yayımlanan “Katılım 
Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel 
Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik”tir. 
Söz konusu Yönetmeliğe göre; “katılım esasları 
çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik 
faaliyetlerinin yürüten şirketlerin, faaliyetlerinin 
katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve 
takibi maksadıyla bünyesinde danışma komitesi 
oluşturması gerekmektedir.”

128 Esen, A. ve Karabacak, S. (2014). National Shariah Boards: global applications and the case of Turkey. Afro Eurasian Studies, 
3(3 ii): 5–16; (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/700407).
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8.3.3 DIŞ DENETİM
Türkiye’de fıkhî yönetişim konusunda bir diğer önemli ihtiyaç da fıkhî dış denetimdir. Fıkhî dış denetim, katılım 
finans kurumlarına yönelik olarak bağımsız dış denetçi aracılığıyla gerçekleştirilecek bir denetim faaliyetidir. 
Dış denetçinin iki temel görevi bulunmaktadır. Birincisi standart belirleyici kurumlar tarafından tayin edilen 
denetim kriterleri çerçevesinde gerekli denetimi yapmak, ikincisi ise katılım finans kuruluşu bünyesinde 
teşekkül eden fıkhî iç denetim komitesinin kurumun işleyişiyle olan uyumunu denetlemektir. Denetime 
tabi kurumları ilgili kriterler uyarınca denetleyen denetçi, yetkili otoritelere yönelik rapor oluşturmakta ve 
denetim faaliyeti sonuçlarını raporlamaktadır.

Fıkhî dış denetim faaliyeti, katılım finans kuruluşlarının fıkhî açıdan standartlara uygun olarak işlemesi 
konusunda önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Uyum Tebliğinde katılım bankalarına ilişkin iç denetim 
sorumlulukları uyum ve denetim birimine verilirken katılım bankalarının içinde kalan kendi kendini kontrol 
mekanizması dış denetim yoluyla daha güvenli hâle getirilmiş olacaktır.

Tarih Düzenleyen 
Kurum Düzenlemenin Adı/İçeriği

1 Nisan 2010 SPK
Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ

7 Haziran 2013 SPK Kira Sertifikaları Tebliği

04 Şubat 2015 TKBB
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Ücretlendirilebilecek Ürün ve
Hizmetlere İlişkin İzahname

15 Aralık 2015 Başbakanlık
Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2015/17 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi

22 Aralık 2016 BDDK
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20 Eylül 2017 BDDK
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğ

20 Eylül 2017 Başbakanlık Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

02 Nisan 2018 TKBB
Merkezî Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ

27 Haziran 2018 TKBB Merkezî Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

30 Haziran 2018 TKBB Yatırım Vekaleti

18 Ekim 2018 BDDK
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18 Ekim 2018 BDDK
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına
Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Kasım 2018 TKBB
Katılma Hesaplarında Valör Uygulaması Hakkında
Mesleki Tanzim Kararı

26 Aralık 2018 TKBB
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Finansal Tüketicilerden Alınacak
Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında
Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere İlişkin İzahname

Tablo 30: Katılım Finans Alanında Son Dönemlerde Yapılan Seçilmiş Bazı Düzenlemeler



Tarih Düzenleyen 
Kurum Düzenlemenin Adı/İçeriği

11 Ocak 2019 TKBB Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı

25 Ocak 2019 BDDK
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Şubat 2019 BDDK
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31 Temmuz 2019 TKBB
Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sisteminin Kuruluş ve İşleyişine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

14 Eylül 2019 BDDK Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

14 Aralık 2019 KGK Faizsiz Finans Denetim Standartları

27 Şubat 2020 TKBB
Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz Bankacılık İlke ve
Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek Kuruluşların
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

6 Temmuz 2020 TKBB Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı

26 Ağustos 2020 TKBB
Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı
(Güncellenmiş Standart)

19 Aralık 2020 SEDDK
Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik 
Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

1 Nisan 2021 SEDDK
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin 
Genelge 

7 Nisan 2021 BDDK
Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

2 Mart 2021 TKBB Teverruk Standardı

6 Mayıs 2021 TKBB Murabaha Standardı

17 Aralık 2021 TKBB Kefalet Standardı

6 Ocak 2022 TKBB Kur Korumalı TL Katılma Hesapları

19 Şubat 2022 TKBB
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) 
Hesapları

21 Mart 2022 TKBB
Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin 
Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber

21 Nisan 2022 SEDDK
Teysîr Modeline ve Katılım Esaslı Diğer Faaliyetlere İlişkin Sektör 
Duyurusu 

13 Ağustos 2022 BDDK
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18 Ağustos 2022 BDDK
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve 
Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

9.1 Nitelikli ve Amaca Dönük Akademik Eğitim
9.2 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
9.3 Mesleki Yetkinlik İnşası

Beşerî Sermaye

09

TEMATİK
ALANLAR



Ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden bir tanesi olan beşerî sermaye, 
kısmen doğuştan gelen beceri, anlayış, bilgi ve deneyimlerin toplamı olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla beşerî sermaye kavramı, insan kaynağı kavramından 
daha geniş bir kapsamı ifade etmektedir.

Katılım finans sisteminde beşerî sermayenin geliştirilmesinin, birbiriyle doğrudan 
ilişkili üç temel alanı olduğu değerlendirilmektedir: 
• Nitelikli ve amaca dönük akademik eğitim,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
• Mesleki yetkinlik inşaası.

9.1 NİTELİKLİ VE AMACA DÖNÜK AKADEMİK EĞİTİM
Dünyada İslami finansın gelişimine paralel 
olarak akademik eğitim alanında da önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. İslami finansın, özellikle 
2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dönemde, 
dünyada birçok ülkede çift haneli rakamlarda 
büyümesi İslami finans eğitimi veren kurum ve 
kuruluşların kurulmasına zemin hazırlamış olup, 
bu eğitim kurum ve kuruluşlarının vizyonu ve 
eğitim kalitesi de İslami finansın gelişme hızını 
etkilemiştir. Malezya, Endonezya, Pakistan, 
Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Fas gibi 
ülkeler yanında İngiltere, Amerika, Fransa gibi 

Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu ülkelerde 
de İslam ekonomisi ve finansı alanında lisans 
ve lisansüstü programlar faaliyete başlamıştır. 
İslami finans özelinde en fazla eğitim 
kurumuna sahip ilk üç ülke Pakistan, İngiltere 
ve Malezya’dır (Şekil 92). İslam ekonomisi ve 
finansı alanında özellikle Malezya’da bulunan 
The Global University of Islamic Finance 
(INCEIF) ve International Islamic University 
Malaysia (IIUM) ile İngiltere’de bulunan Durham 
Üniversitesi öne çıkmaktadır.

Kaynak: Sarıbaş, H. (2018). Postgraduate Curriculum of Islamic Economics and Finance in the World. Research Notes 2. 
İKAM; (https://ikam.org.tr/images/publications/IKAM_AN_2_EN.pdf).

Şekil 92: Seçilmiş Ülkelerde Lisansüstü İslami Finans Programlarının Sayısı
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Üniversite/
Kurum

Araştırma
Merkezi / Enstitü Lisans Yüksek Lisans Doktora

1
Afyon Kocatepe
Üniversitesi

İslam İktisadı ve
Finansı
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

-
Katılım
Bankacılığı

Katılım
Bankacılığı

2
Aksaray
Üniversitesi

- -
İslam İktisadı ve
Finansı

-

3
Ankara Sosyal
Bilimler
Üniversitesi

Uluslararası İslam   
Ekonomisi ve Finansı 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

-
İslam Ekonomisi ve 
Finansı
(İngilizce)

-

4
Ankara Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi

- -
Finans ve Katılım 
Bankacılığı

-

5
Ardahan 
Üniversitesi

İslam İktisadı ve 
Finansı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

- - -

6
Bingöl 
Üniversitesi

- -
İslam İktisadı ve 
Hukuku

-

7
Bolu Abant 
İzzet Baysal 
Üniversitesi

- - - Katılım Bankacılığı*

8
Bursa Uludağ 
Üniversitesi

- -
İslam İktisadı ve 
Katılım Bankacılığı

İslam İktisadı 
ve Katılım 
Bankacılığı

9
Hitit 
Üniversitesi

İslam Ekonomisi ve 
Finansı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

-
İslami Bankacılık ve 
Finans

-

10
Ibn Haldun 
Üniversitesi

İslami Ekonomi ve 
Finans Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

- - -

11
İstanbul 
29 Mayıs 
Üniversitesi

- -
İslam Ekonomisi ve 
Finansı (Türkçe, 
İngilizce)

-

12
İstanbul 
Medeniyet 
Üniversitesi

- -
İslami Bankacılık ve 
Finans

-

Tablo 31: Türkiye’de İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Akademik Eğitim Programları ve Araştırma Merkezleri



   Üniversite/
Kurum

Araştırma
Merkezi / Enstitü Lisans Yüksek Lisans Doktora

13
İstanbul
Sabahattin Zaim
Üniversitesi

Uluslararası İslam 
Ekonomi ve Finansı 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

İslam İktisadı ve 
Finans (Türkçe, 
İngilizce)

Uluslararası
Finans ve Katılım
Bankacılığı
İslam Ekonomisi
ve Finans (İngilizce)
İslam İktisadı ve 
Hukuku (Arapça)

İslam Ekonomisi ve
Finans
(Türkçe, İngilizce, 
Arapça)

14
İstanbul
Üniversitesi

İslam İktisadı
ve Finansı
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

-
İslam İktisadı ve
Finansı

İslam İktisadı ve
Finansı

15
İstanbul Ticaret
Üniversitesi

İslam Ekonomisi ve 
Ekonomik Sistemler 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

- - -

16
Karadeniz
Teknik Üniversitesi

- - -
Katılım
Bankacılığı*

17
Kastamonu
Üniversitesi

İslam Ekonomisi
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

- - -

18
KTO Konya
Karatay Üniversitesi

-
İslam İktisadı ve
Finans

- -

19
Marmara
Üniversitesi

İslam Ekonomisi
ve Finansı
Enstitüsü

-

İslam Ekonomisi ve
Finansı 
(Türkçe, İngilizce) 
İslami Sigortacılık

-

20
Necmettin
Erbakan Üniversitesi

- - İslam İktisadı -

21
Sakarya
Üniversitesi

İslam Ekonomisi
ve Finansı
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

İslam İktisadı ve
Finans

İslam Ekonomisi ve
Finans

İslam Ekonomisi 
ve
Finansı

22
Süleyman
Demirel Üniversitesi

- -
İslam İktisadı ve
Finansı

-

23
Şırnak
Üniversitesi

- -
İslam Ekonomisi ve 
Finans

-

24
İLKE İlim Kültür 
Eğitim Vakfı

İslam İktisadı 
Araştırma Merkezi

- - -

25
İslam İktisadı 
Araştırmaları Derneği

İslam İktisadı 
Araştırmaları 
Derneği

- - -

26 Maruf Vakfı
İslam Ekonomisi 
Enstitüsü

- - -

*YÖK 100/2000 Doktora Bursları Projesi Kapsamında

199

TE
M

AT
İK

 A
LA

N
LA

R
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



Dünyada İslami finansın gelişimine paralel olarak 
bu alanda çalışan araştırma merkezlerinin ve 
enstitülerin sayısı da hızla artmaktadır. Çeşitli enstitü 
ve araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar ve 
buralardaki akademik personel istihdamı, sektörün 
ihtiyacı olan araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
yapılması yanında akademik programların 
gelişmesine de katkı sağlamaktadır. 

Dünyada bu alanda öne çıkan araştırma merkezleri, 
Malezya’da INCEIF bünyesinde kurulan International 
Shari’ah Research Academy for Islamic Finance 
(ISRA), IIUM bünyesinde kurulan International 
Institute for Halal Research and Training (INHART), 
Pakistan’da Institute of Business Administration 
bünyesinde kurulan The Centre for Excellence in 
Islamic Finance (CEIF) ile İslam Kalkınma Bankası 
(IsDB) bünyesinde kurulan Islamic Development 
Bank Institute (IsDBI) olarak sıralanabilir.

Kaynak: Bayram, K. (2021). Seçilmiş Ülkelerde İslam Ekonomisi ve Finansı Lisans Programlarının Ders Dağılımı. 
(Yayımlanmamış çalışma grubu toplantı notu). T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Katılım Finans Dairesi Başkanlığı,
Beşerî Sermaye Çalışma Grubu.

9.2 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şekil 93: Seçilmiş Ülkelerde İslam Ekonomisi ve Finansı Lisans Programlarının Ders Dağılımı

İslam ekonomisi ve finansına dair çalışmaların 
niteliği ve niceliği, dünya genelinde olduğu gibi, 
ülkemizde de son yıllarda hızla artmaktadır. 2012 
yılından itibaren İslam ekonomisi ve finansı alanında 
lisansüstü seviyede programlar ve araştırma 
merkezleri faaliyete başlamıştır. Bu alanda 
lisans düzeyindeki ilk program ise 2016 yılında 
kurulmuştur.

Türkiye’de mevcut durumda İslam iktisadı ve finansı 
alanında toplam 23 üniversitede (18 tanesi devlet ve 
5 tanesi vakıf üniversitesi) 4 tanesi lisans, 21 tanesi 
yüksek lisans ve 9 tanesi doktora programı olmak 
üzere 34 akademik program bulunmaktadır (Tablo 
31).

Bu alanda Türkiye ile dünyada seçilmiş ülkeler 
arasında akademik programların müfredatı 
açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır (Şekil 
93). Bahreyn, Malezya ve Pakistan gibi İslami 
finansın oldukça gelişim gösterdiği ülkelerde, 
İslami finans kapsamındaki derslerin sayısı İslam 
iktisadı kapsamındaki derslerin sayısının oldukça 
üzerindedir. Türkiye'de İslam ekonomisi ve finansı 
alanında yer alan lisans programları müfredatının 
dağılımında ise konvansiyonel iktisat ve finans 
ağırlıklı bir program izlenmektedir. Bununla 
birlikte, İslam iktisadına ilişkin derslerin, katılım 
finansa yönelik derslere göre daha fazla olduğu 
gözlemlenmektedir.
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• ISRA, İslami finans alanında uygulamalı 
çalışmaları teşvik etmek için kurulmuş bir 
araştırma merkezidir. Bu bağlamda, ulusal 
ve uluslararası İslam hukuku uzmanlarından 
müteşekkil konsey yönetiminde İslami 
finans endüstrisindeki güncel konularda 
araştırma çalışmaları yürütmekte ve bu 
alanda beşerî sermayenin gelişimine katkıda 
bulunmaktadır.129 

• INHART, helal endüstri alanında araştırma 
ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. 
Malezya’nın küresel bir helal endüstri 
merkezi olma stratejisini desteklemek 
amacıyla kurulan INHART'da akademik 
programlar yanında uzmanlık eğitimleri 
verilmekte ve araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri yürütülmektedir.130

• CEIF, İslami finans alanında yenilikçi dünya 
standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma 
programları sunan araştırma odaklı bir 
kurum olmak ve İslami finans endüstrisine 
çözümler geliştirmek adına ulusal ve 
uluslararası ilgili kuruluşlar ile stratejik 
ilişkiler kuran bir merkezdir.131 

• IsDBI, İslam ekonomisi ve ekonomik 
kalkınma alanında yenilikçi çözümler, bilgi 
üretimi ve ekonomik analizler yaparak 
araştırma ve uygulama çalışmaları 
yürütmenin yanı sıra bu alanda beşeri 
sermayenin gelişimine katkıda bulunan 
çalışmalar yürütmektedir.132 

Türkiye’de İslami iktisadı ve finansı alanında 
çalışmalar yapan ilk araştırma merkezi 
2010 yılında kurulmuştur. Mevcut durumda, 
üniversiteler veya sivil toplum kuruluşları 
bünyesinde kurulu 2 enstitü ve 12 araştırma 
merkezi bu alanda faaliyet göstermektedir 
(Tablo 31). Söz konusu araştırma merkezleri 
arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Uluslararası İslam 
Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (İSEFAM), İstanbul Üniversitesi 

bünyesinde kurulan İslam İktisadı ve Finansı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM), 
Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan İslam 
Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (İSEFAM), Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi bünyesinde kurulan Uluslararası 
İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ULİFAM), İLKE İlim Kültür 
Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan İslam İktisadı 
Araştırma Merkezi (İKAM) öne çıkmaktadır. 
Ayrıca, 2019 yılında Marmara Üniversitesi 
bünyesinde İslam Ekonomisi ve Finansı 
Enstitüsü (MÜİSEF) kurulmuştur.
• İZÜ-İSEFAM133, akademi ve sektörün ihtiyacı 

doğrultusunda nitelikli insan kaynağı 
yetiştirmek amacıyla İslam ekonomisi ve 
finansı alanındaki bilgi birikimine katkı 
sunmaktadır. Bu doğrultuda, İslami finans 
sektöründeki güncel gelişmeleri takip 
ederek söz konusu alandaki farkındalık 
düzeyini artırmak için çalışmalar yürütmekte 
ve paydaşları bilgilendirmektedir. Bunlara 
ilave olarak İSEFAM, bu alandaki akademik 
araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak 
için İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’ni 
(Journal of Islamic Economics and Finance: 
JIEF) yayımlamaktadır.134

• İÜ-İSİFAM, İslam iktisadı teorisinin ve 
uygulamalarının geliştirilmesi, İslami 
finansta etkinliği ve derinliğin sağlanmasının 
yanı sıra bu konulardaki farkındalık ve bilinci 
artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçları 
gerçekleştirmek için nitelikli akademik 
ve sektörel çalışmalar düzenleyerek 
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar 
başta olmak üzere bu alandaki tüm 
paydaşlara bilgi sağlamakta ve öneriler 
geliştirmektedir.

• İSEFAM135, Türkiye’de İslam ekonomisi ve 
finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi 
düzeyinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve 
öğretim programları düzenlemekte ve bu 
alanda çalışmalar yürütmektedir.  

129 International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance; (https://www.isra.my/aboutus). 
130 International Institute for Halal Research and Training; (https://www.iium.edu.my/institute/inhart).
131 Centre for Excellence in Islamic Finance; (https://ceif.iba.edu.pk/vision.php). 
132 Islamic Development Bank Institute; (https://irti.org/about-us/).
133 İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
134 İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi; (https://www.izu.edu.tr/isefam/hakk%C4%B1m%C4%B1zda).
135 İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sakarya Üniversitesi.
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Bununla birlikte, İslam ekonomisi ve finansı 
konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar 
ile iş birliği yaparak organizasyonlar 
gerçekleştirmektedir. Bunlara ilave olarak 
İSEFAM, bu alanda yapılan akademik araştırma 
ve çalışmaları Uluslararası İslam Ekonomisi ve 
Finansı Araştırmaları Dergisi’nde (International 
Journal of Islamic Economics and Finance: 
IJISEF) yayımlamaktadır.136 

• ULİFAM, İslam ekonomisi ve finansının 
küresel seviyede araştırılarak anlaşılması ve 
uygulanması amacıyla kurulmuştur. Küresel 
ölçekte ihtiyaç duyulan katılımcı, dayanışmacı, 
katma değer üretimine dayanan, sosyal 
sorumluluk ve evrensel etik ilkeleri temelinde 
bir iktisat ve finans paradigmasının inşa 
edilmesi kapsamında çalışmalar yürütmektedir. 
ULİFAM, belirlediği bu esas ve hedefleri 
kapsamında yapılan çalışmaları İslam İktisadı 
Dergisi’nde (Journal of Islamic Economics) 
yayımlamaktadır.137

• İKAM, İslam ekonomisi düşüncesinin inşası 
için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik 

etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu anlamda, İslam ekonomisini 
hem teorik hem de pratik zeminde ele alarak 
muhtelif platformlarda genişleten ve çeşitli 
etkinliklerle zenginleştirerek bu alanda çalışan 
kişiler için faydalanabilecekleri bir ortam 
sunmaktadır. İKAM, bu alandaki çalışmalarını 
daha geniş kitlelere ulaştırmak adına Türkiye 
İslam İktisadı Dergisi’ni (Turkish Journal of 
Islamic Economics: TUJISE) yayımlamaktadır.138

İslam ekonomisi ve finansı alanında eğitim 
programlarının gelişimine ve dolayısıyla araştırma 
merkezlerinin artmasına paralel olarak ilgili 
alanda yapılan akademik çalışmalar nitelik 
bakımından gelişirken niceliksel bakımdan da artış 
göstermektedir. Günümüzde gelinen noktada İslam 
ekonomisi ve finansına ilişkin birçok temel esere 
İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde erişim imkânı 
bulunmaktadır. Türkçe temel eserlerdeki artış 
özellikle 2010’lu yıllardan itibaren Türkiye’de kurulan 
araştırma merkezlerinin sayısına ve etkinliğine 
paralellik göstermektedir.

136 İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi; (https://www.isefam.sakarya.edu.tr/?page_id=205). 

137 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi; (https://ulifam.asbu.edu.tr/tr/hakkinda). 

138 İslam İktisadı Araştırma Merkezi; (https://ikam.org.tr/ikam-hakkinda).

Kaynak: Aslan, H. ve Toprak, M. (2021). İslam İktisadı ve Finansı Bilim Alanı ve Doçentlik Sistemi (Politika Notu: 2021/22). 
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı; (http:///dx.doi.org/10.26414/pn022).

Şekil 94: İslam Ekonomisi ve Finansı Alanına Ait WoS Verileri Tabanında Taranan Küresel Düzeydeki Yayınlar
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9.3 MESLEKİ YETKİNLİK İNŞAASI
Katılım finans beşerî sermayesinin geliştirilmesi için akademik kurum ve faaliyetler önemli olmakla 
birlikte, sürekli değişen ve gelişen iş süreçleri ile sektörlerin insan kaynağına dönük ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından, mesleki yeterlilik, sürekli eğitim ve sertifikasyon süreçleri de gün geçtikçe 
önem kazanmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar, İslami finans alanında çalışan uzmanların %60’ından 
daha fazlasının ilgili alanda eğitim ve yetkinliklerini geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını ortaya 
koymaktadır.140

İslami finans alanında yer alan beşerî sermayenin nitelik ve yetkinlik kazanması için dünya çapında 
çeşitli mesleki yeterlilik eğitimleri ve sertifikasyon programları düzenlenmektedir (Tablo 32).

Dünyada İslam ekonomisi ve finansı alanında 
akademik dergi ve yayım sayısında da hızlı bir 
artış gerçekleşmiştir. Web of Science (WoS) 
tarafından taranan İngilizce dergilerde İslam 
iktisadı ve finansı alanında İngilizce yayım 
sayısı 2000 yılında beş iken, 2020 yılında 683’e 
yükselmiştir (Şekil 94). Türkiye, WoS’ta taranan 
yayımlar arasında 209 yayım ile ilk 10 ülke 
içerisinde yer almakta olup bu alanda dünyada 
ilk beş ülke Malezya (1267), Endonezya (433), 
ABD (410), İngiltere (360) ve Suudi Arabistan 
(276)’dır.139

Geçen yirmi yıllık süreçte İslam ekonomisi 
ve finansı yazınına erişim, dünya genelinde 
ve Türkiye’de ilgili alanda kurulan araştırma 
merkezlerinin gelişmesi ile birlikte artmıştır. 
Dünya genelinde IsDBI, ISRA gibi araştırma 
merkezlerinin akademik yayın veri tabanları ön 
plana çıkarken, Türkiye’de ise ilgili alanlarda 
üniversite araştırma merkezlerinin yanı sıra 
İKAM’ın oluşturmuş olduğu İslam İktisadı 
Bibliyografyası ilgili kaynaklara açık erişim 
imkânı sunmaktadır.

Program / Sertifika Eğitim / Sertifika Veren Kuruluş 

İslami Bankacı Sertifikası
(The Certified Islamic Banker)

İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (General 
Council of Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)

İslami Finansal Planlamacısı
(Islamic Financial Planner: IFP)

Malezya İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü
(Islamic Banking and Finance Institute Malaysia: IBFIM)
Malezya Finansal Planlama Birliği
(Financial Planning Association of Malaysia: FPAM)

İslami Finansta Yeterlilik Sertifikası
(Certified Qualification in Islamic 
Finance: CQIF)

Malezya İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü
(İslamic Banking and Finance Institute Malaysia: IBFIM)

İslami Profesyonel Muhasebeci 
Sertifikası (Certified Islamic 
Professional Accountat: CIPA)

İslami Finans Kurumları için Muhasebe ve Denetim Kurumu
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions: AAOIFI)

Şer’i Danışman ve Denetçi Sertifikası
(Certified Şhari’a Adviser and
Auditor: CSAA)

İslami Finans Kurumları için Muhasebe ve Denetim Kurumu
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions: AAOIFI)

Tekafül Uzmanı Sertifikası
(Certified Islamic Specialist in Tekafül)

İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi
(General Council of Islamic Banks and Financial Institutions: 
CIBAFI)

Tablo 32: İslam Ekonomisi ve Finansı Alanındaki Sertifika Programları

139 Aslan, H. ve Toprak, M. (2021). İslam İktisadı ve Finansı Bilim Alanı ve Doçentlik Sistemi (Politika Notu: 2021/22).
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı; (http:///dx.doi.org/10.26414/pn022).

140 Ming, S. S. (24 Haziran 2021). Why Build a Talent-Centric Economy to Propel Future Islamic Finance Growth?
Islamic Finance News, 18(26), 16.

Kaynak: Kurumların internet sayfalarında yer alan bilgilerden derlenmiştir.
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Türkiye’de de katılım finans alanında mesleki yeterlilik ve sertifika programlarına ilişkin çeşitli programlar 
yürütülmektedir. Mesleki yeterlilik ve sertifikasyon konularında üç husus öne çıkmaktadır:
• Katılım finansla ilgili meslek ve standartların tanımlanması,
• İslam ekonomisi ve finansı sınav ve belgelendirme merkezi kurulması ve mesleklerin tanımlanması,
• Akademik programların geliştirilmesi amacıyla mevcut durumda katılım finans alanında öğrenim gören 

adayların istihdamına ilişkin envanterlerin oluşturulması.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK) bu anlamda somut 
bir adım atarak, sigorta acenteleri ve bireysel 
emeklilik alanında faaliyet gösteren aracı şirketlerin 
personellerine eğitim zorunluluğu getirmiştir.141 
Bu doğrultuda, katılım esaslı sigortacılık faaliyeti 
gösteren şirketlerin mevzuat gereği bünyelerinde 
oluşturmaları gereken birimlerde İslami finans 
alanında lisans ve/veya yüksek lisans eğitimi almış 
asgari sayıda personel istihdam etme yükümlülüğü, 

diğer personellerin de katılım esaslı sigortacılık 
ve bireysel emeklilik sertifikası sahibi olması 
zorunluluğu bulunmaktadır.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından 
katılım finans alanında bugüne kadar 28.547 kişinin 
katılım sağladığı 1.305 mesleki eğitim ve sertifika 
programları düzenlemiştir.142 (Tablo 33).

Program / Sertifika Eğitim / Sertifika Veren Kuruluş 

Faizsiz Bankacılık Sertifikasyon Eğitimi Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)

Faizsiz Bankacılık Standartlarına Uyum 
Sertifikasyon Eğitimi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Marmara Üniversitesi İslam
Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF)

Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık 
Sertifikasyon Eğitimi Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)

Faizsiz Bankacılık Uygulamaları
Azerbaycan Sertifikasyon Eğitimi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve
İqtisadı Resursların Öyrnilmsi İctimai Birliği (SER)

Tablo 33: TKBB Tarafından Verilen Sertifika Eğitim Programları

141 Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge. ( 01 Nisan 2021).
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Sayı: 2021/3);
(https://seddk.gov.tr/files/doc/mevzuat/Katilim-Esasli-Sigortacilik-ve-BES-Genelgesi-SEDDK-WEB.pdf).

142 Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (30 Haziran 2022). TKBB Eğitim, Sertifika Programları; (https://tkbbegitim.org.tr/
sertifikalar).

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (30 Haziran 2022). TKBB Eğitim, Sertifika Programları; (https://tkbbegitim.org.tr/
sertifikalar).



T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building çözüm ortaklığında katılım finansta beşerî 
sermayenin oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin “Katılım Genç Gelişim” yetenek ve sertifikasyon 
programı da alanındaki ilk program olmuştur. İki aşamadan oluşan programın birinci aşamasında 
1.000 katılımcıya alanında uzman eğitmenler tarafından katılım finans temel eğitimi verilirken, ikinci 
aşamada ise birinci aşama eğitimlerin sonunda ilk 100’e giren katılımcılara uluslararası akademisyen 
ve sektör uzmanları tarafından İngilizce katılım finans eğitimi verilmektedir (Tablo 34).

Katılım Genç Gelişim programının birinci 
aşamasında, alanında uzman 16 eğitmen 
tarafından, aynı anda sekiz farklı sınıfta 
toplamda 32 saatlik katılım finans temel eğitimi 
verilmektedir. Söz konusu eğitimin yanı sıra her 
hafta iki sektör profesyoneli ile katılımcıların 
bir araya getirildiği 8 saatlik bir tecrübe 
paylaşımı programı gerçekleştirilmektedir. 
Eğitimler sırasında  her hafta bir ara sınav, 
eğitimler sonunda bir genel sınav yapılarak, 
söz konusu sınav sonuçlarının ağırlıklandırılmış 
ortalamalarından elde edilen genel 
değerlendirme sonucunda 1000 katılımcı 
arasından seçilen katılımcılara "Katılım Finans 
Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" takdim 
edilmektedir. Katılım Genç Gelişim
programının ikinci aşamasında ise Programın 
birinci aşamasında başarılı olan ilk 100 
katılımcıya, alanında uzman uluslararası 
eğitmen ve akademisyenler tarafından 
İngilizce olarak 40 saatlik katılım finans eğitimi 
verilmektedir. Eğitimler sonrasında yapılan 
sınav neticesinde başarılı olan katılımcılara 
"The Certified Islamic Finance Talent Training 

(Sertifikalı İslami Finans Yetenek Eğitimi)" 
sertifikası takdim edilmektedir. 2021 yılında 
ilki gerçekleştirilen Katılım Genç Gelişim 
programının birinci aşamasında başarılı olan 414 
katılımcıya "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı 
Sertifikası" takdim edilmiştir. İkinci aşamada 
ise 94 kişi "The Certified Islamic Finance Talent 
Training" sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Mayıs 2022 - Temmuz 2022 döneminde 
Katılım Genç Gelişim programının ikincisi 
gerçekleştirilmiştir. Programın birinci 
aşamasında 462 katılımcı başarılı olarak 
"Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" 
almaya hak kazanırken, ikinci aşamasında ise 
44 katılımcı başarı göstererek "The Certified 
Islamic Finance Talent Training" sertifikası 
almıştır.

Katılım finansa yönelik ilgilinin artması ve 
sektörden gelen olumlu yansımalar neticesinde, 
Ekim 2022 itibarıyla üçüncü Katılım Genç Gelişim 
programının yapılması planlanmaktadır.

Birinci Aşama İkinci Aşama

Kapsam 1.000 Yetenek Seçimi & Eğitim 100 Yetenek Seçimi & Eğitim

Sertifika Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası Certified Islamic Finance Talent
(İslami Finans Yetenek Sertifikası)

Tablo 34: Katılım Genç Gelişim Programı

Kaynak: Katılım Genç Gelişim. (23 Haziran 2022). Program Kapsamı; (https://katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr/#alanlar).
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMATİK
ALANLAR

10.1 Algı ve Farkındalık
10.2 Katılım Finans Okuryazarlığı

Algı, Farkındalık ve
Katılım Finans Okuryazarlığı

10



Katılım finans sisteminin geliştirilmesine yönelik hedeflerin büyük bölümü katılım 
finans sisteminin arz tarafına (katılım finans kuruluşları, kurumlar, kurumsal 
dönüşüm vs.) yönelik strateji ve eylemleri kapsamaktadır. Öte yandan, katılım 
finans sistemine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesinde, belki de en önemli faktör 
katılım finans paydaşları ve toplum nezdinde katılım finans sistemine ilişkin olumlu 
algının, farkındalığın ve finansal okuryazarlığın oluşturulmasıdır. 

Bu bölümde yer alan katılım finans sistemine 
yönelik algı, farkındalık ve finansal 
okuryazarlığa ilişkin değerlendirmeler, büyük 
ölçüde, 2019 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Finans Ofisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye 
Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması 
(CBFO Anketi) sonuçlarına dayanmaktadır. 
CBFO Anketinin temel amacı, hanelerde yatırım 
konularında karar verenler veya karara ortak 
olanlar arasında, mevcut finansal sistem 
hakkında algılar, yatırım tercihleri ve bunları 
yönlendiren etmenler, sistem dışında tasarruf 
yapma eğilimleri, yeni finansal ürünlere yönelik 
algı ve beklentileri belirlemektir. 

CBFO Anketi, alanında Türkiye’de bugüne 
kadar yapılan en büyük anket olup Türkiye’yi 
temsil edecek şekilde NUTS1 (İBBS) düzeyinde 
49 şehirde yürütülmüştür. Bu iller hanehalkı 
toplam nüfusunun %89’unu, GSYH’nin %92’sini 
kapsamaktadır. Anket çalışması, seçilen 
hanelerde, finansal konularda karar verici ya 
da karara ortak olan 15.041 kişi ile görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir.

CBFO Anketi sonuçları, katılım finans da dâhil 
olmak üzere, finansal sistemin geliştirilmesine 
ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 
politikalarda önemli girdiler olarak 
kullanılmaktadır.
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Katılım finans sistemine ilişkin algı ve 
farkındalığın, birbiriyle yakından ilişkili, çeşitli 
alt başlıklar kapsamında incelenmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, katılım finans 
sistemine ilişkin algı:
• Katılım finans esaslarına ilişkin algı,
• Katılım finans esaslarına uyuma ilişkin algı,
• Katılım finans kuruluşlarının etkinlik ve 

verimliliğine ilişkin algı olarak üç aşamada 
şekillenmektedir. 

Katılım finans sistemine ilişkin farkındalık ise,
• Katılım finans sistemine ilişkin farkındalık
• Katılım finans kuruluşlarına ilişkin farkındalık alt 

başlıkları altında değerlendirilmektedir.

Katılım finans sistemini konvansiyonel finansal 
sistemden ayıran temel faktör, İslam’ın finansal 
ürün, hizmetler ve yapılara ilişkin ilke ve esaslarını 
belirleyen ve katılım finans esasları olarak özetlenen 
kurallar setidir. Diğer koşulların aynı kaldığı 
varsayımı altında, mevcut ve potansiyel katılım finans 
sistemi finansal kullanıcılarının katılım finans esasları 
ile katılım finans sisteminin uygulanabilirliğine ilişkin 
algıları katılım finans sistemine dâhil olma kararlarını 
doğrudan etkilemektedir. Katılım finans esasları ve 
bu esasların uygulanabilirliği ile ilgili olumlu algı 
seviyesi, bu sistemin potansiyeli konusunda önemli 
fikir vermektedir. 

CBFO Anketinde, ankete katılanların katılım finans 
sisteminin uygulanabilirliğine ilişkin algı seviyelerini 
ölçmek üzere “Faizsiz bir sistem ne ölçüde 
mümkündür?” sorusu yöneltilmiştir. İlgili soruda 
ankete katılanlardan, “Faizsiz bir ekonomik sistem 
mümkündür ve günümüz koşullarında uygulanabilir”, 
“Faizsiz bir sistem mümkündür ancak günümüz 
koşullarında uygulanamaz”, “Faizsiz bir sistem 
mümkün değildir” ve “Fikrim yok” ifadelerinden bir 
tanesini seçmeleri talep edilmiştir. Buna göre, ankete 
cevap verenlerin %35’i faizsiz bir ekonomik sistemin 
mümkün olduğunu ancak günümüz koşullarında 
uygulanamayacağını; %21’i ise faizsiz bir ekonomik 
sistemin mümkün olduğunu ve günümüz koşullarında 
uygulanabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, ankete 
katılanların %56’sı faizsiz bir ekonomik sistemin 
mümkün olduğunu düşünmektedir (Şekil 95). Faizsiz 
sistemin günümüzde uygulanamayacağına ilişkin 
görüşün ise katılım finans sistemine ilişkin algı 

başlıklarının diğer ikisi olan katılım finans esaslarına 
uyuma ilişkin algı ve katılım finans kuruluşlarının 
etkinlik ve verimliliğine ilişkin algı ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 

Katılım finans esaslarına ilişkin CBFO Anketinde 
çıkan yüksek seviyeli olumlu algının uygulamada 
da destekleyici bir yansıması çeşitli faizsiz finans 
ürünlerine yönelik müşteri talebidir. Bireysel 
Emeklilik Sistemi (BES), Otomatik Katılım Sistemi 
(OKS) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) 
tarafından ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı 
kira sertifikalarında yatırımcılar benzer nitelik ve 
getiri oranlarına sahip konvansiyonel veya katılım 
esaslı finansal ürünlere yönelik yatırım tercihleri 
yapabilmektedir. Yatırımcıların bu tercihleri, benzer 
finansal ürünler ve getiri oranları kısıtları altında, 
katılım finans esaslarına yönelik algı ve buna 
dayalı tercihler noktasında yarı-deneysel sonuçlar 
vermektedir.

10.1 ALGI VE FARKINDALIK

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. (2019). Türkiye Hanehalkı 
Finansal Algı ve Tutum Araştırması; (https://cbfo.gov.tr/sites/
default/files/docs/2021-05/turkiye_hanehalki_finansal_algi_ve_
tutum_arastirmasi.pdf). 

Şekil 95: Faizsiz Sistemin Ne Ölçüde Mümkün Olduğuna
İlişkin Algı

Faizsiz bir ekonomik sistem mümkündür 
ve günümüz koşullarında uygulanabilir
Faizsiz bir sistem mümkündür ancak 
günümüz koşullarında uygulanamaz
Faizsiz bir sistem mümkün değildir
Fikrim yok

%35

%21

%32

%12



Buna göre, 2020 yılı sonu itibarıyla, BES, OKS 
ve HMB tarafından gerçekleştirilen altın tahvili 
ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarında 
katılım esaslı finansal ürünlerin payı, sırasıyla, 
%15, %63 ve %59 olarak gerçekleşmiştir. Öte 
yandan, aynı dönemde, katılım bankacılığı 
varlıklarının toplam bankacılık sistemi varlıkları 
içindeki payı %7,3 seviyesindedir (Şekil 
96). Bu çerçevede, benzer nitelikte ve getiri 
oranlarına sahip finansal ürünlere yönelik 

olarak yatırımcı tercihlerinde katılım esaslı 
finansal ürünlere yönelik müşteri tercihlerinin, 
katılım bankacılığının bankacılık sistemindeki 
payından oldukça farklılaştığı gözlenmektedir. 
Dolayısıyla, katılım finans sistemine ilişkin algı 
seviyesinin düşük olmasında, başta faizsizlik 
olmak üzere katılım finans esaslarına ilişkin 
algıdan ziyade diğer algı başlıklarının etkili 
olduğu düşünülmektedir.

Katılım finans sistemine ilişkin algıya yönelik 
ikinci ana başlığı katılım finans kuruluşlarının 
katılım finans esaslarına uyumuna ilişkin 
algı maddesi oluşturmaktadır. Katılım 
finans sisteminin mevcut ya da potansiyel 
müşteri kitlesinin katılım finans esaslarına 
ilişkin olumlu algısı olsa bile, katılım 
finans kuruluşlarının söz konusu esaslara 
uyumuna ilişkin algısı da sisteme ilişkin talebi 
önemli ölçüde belirlemektedir. Paydaşların 
katılım finans kuruluşlarının katılım finans 
esaslarına uyumuna ilişkin olumlu algısı, 
karşılaşabilecekleri ek maliyetlerin katılım 
finans sistemini kullanmaya yönelik tercihlerini 
olumsuz yönde etkilemesini azaltmaktadır. 
Böylece, katılım finans kuruluşları olumlu 
algıya ve bu algı kaynaklı talebe dayalı olarak 
ek bir rekabet gücü kazanmaktadır. Dolayısıyla, 
mevcut durumda, daha yüksek işlem 
maliyetlerinin bulunduğu katılım finans sistemi 
oyuncularının, katılım finans esaslarına uyuma 

ilişkin algıyı mümkün olduğunca yüksek tutması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

Katılım finans kuruluşlarının katılım finans 
esaslarına uyumu kapsamında, ankete cevap 
verenlerin katılım bankacılığı algısına ilişkin 
olarak CBFO Anketinde katılım bankacılığı ile 
ilgili yer alan ifadelere ne ölçüde katıldığına 
ilişkin bir soru seti oluşturulmuştur. Ankete 
katılanlar, katılım bankacılığı ile ilgili soru 
setinde yer alan ifadelere tam olarak katılıp 
katılmadıklarına ilişkin hazırlanan skalada seçim 
yapmaktadırlar (Şekil 97). Ankete katılanların 
verilen ifadelere ne ölçüde katıldığı 0-100 
aralığında yer almaktadır. Buna göre, ankete 
katılanların, %51’i katılım bankalarının diğer 
bankalara göre daha güvenilir olduğunu, %51’i 
İslami kurallara göre çalıştığını, %48’i faizsiz 
şekilde çalıştığını ve %68’i de ahlaki ilkelere 
uygun biçimde çalıştığını güçlü biçimde (0-100 
aralığında 60 ve üzeri not veren) belirtmektedir. 

Kaynak: Hazine Maliye Bakanlığı verileri, TSB verileri, Faizsiz Finansal Okuryazarlık Raporu
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Öte yandan, söz konusu sorulara ilişkin 40 ve altı 
puan verenlerin oranlarının yüksekliği de göze 
çarpmaktadır. Sonuçlar, katılım bankalarının 
konvansiyonel bankalardan temel ayrım noktası olan 
katılım esaslarına uyum konusunda, toplumda çok 

güçlü bir algı oluşturamadıklarını göstermektedir. 
Öte yandan, katılım bankalarının çalışmalarında 
ahlaki ilkelere uygun çalışmasına ilişkin güçlü algının 
da ayrıca üzerinde durulması gereken önemli bir 
nokta olduğu değerlendirilmektedir.

CBFO Anketinde, katılım finans esaslarına uyuma 
ilişkin algı ile ilişkili olarak ankete katılanlara 
çeşitli ifadeler verilmekte ve bu ifadelere katılma 
durumlarını 0 (hiç katılmıyorum) ve 100 (tamamen 
katılıyorum) aralığında seçmeleri istenmektedir 
(Şekil 98). Ankette yer alan ‘‘İnsanların katılım 
bankalarıyla çalışmamasının temel sebebi 
gerçekten İslami kurallara göre çalışmadıklarını 
düşünmeleridir.” ve “İslami kurallara uymak kaydıyla, 

diğer bankalar da katılım bankacılığı alanında 
çalışabilir.” ifadelerine ilişkin olarak ankete cevap 
verenlerin %21’i çok büyük oranda (80 ve üzeri 
puan) bu ifadelere katıldıklarını bildirmişlerdir. 
Bu iki ifadeye ilişkin ortalama değerlerin de 
61 seviyelerinde olması, ankete katılanların, 
katılım finansa uyuma önem verdiklerini ve 
katılım bankalarının bu konuda istenilen düzeyde 
olmadıklarını göstermesi açısından anlamlıdır. 

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. (2019). Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması;
(https://cbfo.gov.tr/sites/default/files/docs/2021-05/turkiye_hanehalki_finansal_algi_ve_tutum_arastirmasi.pdf).

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. (2019). Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması;
(https://cbfo.gov.tr/sites/default/files/docs/2021-05/turkiye_hanehalki_finansal_algi_ve_tutum_arastirmasi.pdf).

Diğer bankalara göre güvenilirliği

İslami kurallara göre çalışması

Faizsiz şekilde çalışması

Çalışmalarında ahlâki ilkelere uyması

Hizmet kalitesi

Getirisi

%0-40 %41-59 %60-100

0 20 40 60 80 100

İnsanların katılım bankalarıyla çalışmamasının 
temel sebebi gerçekten İslami kurallara göre

çalışmadıklarını düşünmeleridir

İslami kurallara uymak kaydıyla, diğer bankalar da 
katılım bankacılığı alanında çalışabilir

Faiz ve kâr payı aynı şeydir

İfadeye %80 ve üzeri katılım Ortalama

%21 %61,3

%21 %60,9

%60,2%25

Şekil 97: Katılım Bankacılığı Algısı (Katılım Finans Esaslarına Uyum)

Şekil 98: Katılım Bankacılığı Algısı (İslami Kurallara Uyum)



Diğer bankalara göre daha az finansal ürün sunmaları

Çalıştığım kurumun anlaşması yok

Diğer bankalara göre daha maliyetli

Diğer bankalar gibi faizle iş yapıyorlar

Diğer bankalara göre hizmet ve ürün kalitesi daha düşük

Diğer bankalara göre güvenilir değil

Getirisinin daha az olması

Şubelerine kolayca ulaşılamaması

Yeterince yenilikçi değil

Çalıştığım bankalardan memnunum

Diğer bankalara göre daha fazla finansal ürün sunmaları

Uygun fiyat politikası ve uygun fiyatla hizmet sunması

Genel olarak çalışmaktan memnunum

Hizmet ve ürün kalitesinin iyi olması

Getirisinin daha fazla olması

Faizsiz bankacılık anlayışını benimsemesi

Yenilikçi olması

Şubelerine kolayca ulaşabilmesi

Güvenilir olması

Katılım finans sistemine ilişkin algı konusunda 
üçüncü ana başlık katılım finans kuruluşlarının 
etkinlik ve verimliliğine ilişkin algıdır. Katılım 
finans kuruluşlarına ilişkin etkinlik ve verimlilik, 
başta hizmet kalitesi, erişilebilirlik, tatminkâr 
getiri oranları ve müşteri memnuniyeti olmak 
üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Katılım 
finans kuruluşlarının etkinlik ve verimliliğine 
ilişkin algı, mevcut durumda konvansiyonel 
finansal sistemi kullanmakla birlikte katılım 
finans sistemini de kullanabilecek potansiyel 
kullanıcıların kararlarında oldukça önemli 
olabilecek bir faktördür.

CBFO Anketinde, katılımcılara katılım 
bankalarını tercih edip etmeme sebepleri 
sorulmakta olup verilen seçeneklerden en 
uygun gördüklerini seçmelerini istenmektedir 
(Şekil 99). Katılımcıların katılım bankalarını 
tercih etmesinde en önemli faktörler güvenilirlik 
(%51), ulaşılabilirlik (%33), yenilikçilik (%32), 
faizsiz bankacılık anlayışının benimsenmesi 
(%30), göreceli yüksek getiri oranı (%28) 
ile hizmet ve ürün kalitesi (%28) olarak 
sıralanmaktadır.

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. (2019). Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması;
(https://cbfo.gov.tr/sites/default/files/docs/2021-05/turkiye_hanehalki_finansal_algi_ve_tutum_arastirmasi.pdf).

Katılım Hesabı Tercih Etme Nedenleri

Katılım Hesabı Tercih Etmeme Nedenleri

Şekil 99: Katılım Bankacılığını Tercih Etme ve Etmeme Nedenleri

211

TE
M

AT
İK

 A
LA

N
LA

R
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



Öte yandan, katılım bankalarının tercih 
edilmemesinde de yenilikçi olmama (%25), 
düşük ulaşılabilirlik (%21), göreceli düşük getiri 
oranı (%21) ile diğer bankalara göre daha az 
güvenilirlik (%19) gibi benzer nedenler ortaya 
konulmaktadır. Katılım bankalarını tercih edenlerle 
etmeyenlerin benzer nedenleri ortaya koymaları, 
katılım bankalarını tercih etmeyen önemli bir 
kitlenin deneyimlerinden ziyade oluşturdukları algı 
nedeniyle katılım bankalarından uzak durduklarını 
açıklamaktadır. Dolayısıyla, katılım finans sistemini 
tercih etmeyenlere yönelik algı ve farkındalık 
stratejilerinin geliştirilmesi oldukça önem arz 
etmektedir.  

Katılım finans sistemine ilişkin algının oluşmasında, 
katılım finans sistemi, kavramları ile ürün ve 
hizmetlerine ilişkin farkındalık seviyesi de oldukça 
önemlidir. Söz konusu konulara ilişkin farkındalığın 
yüksek olması, katılım finans sistemine ilişkin 
algıyı da olumlu yönde etkilemektedir. Katılım 
finans sistemine ilişkin farkındalık, katılım finans 
prensiplerine ilişkin farkındalık ve katılım finans 
kuruluşlarına ilişkin farkındalık olmak üzere iki temel 
başlıkta incelenmektedir.

Katılım finans prensiplerine ilişkin farkındalığın en 
önemli ayaklarından bir tanesini faiz ile kâr payı 
arasındaki ayrımın anlaşılması oluşturmaktadır. 
Bu konudaki farkındalığın düşük olması, katılım 
finans sistemine ilişkin algıyı da olumsuz yönde 
etkilemektedir. CBFO Anketinde, ‘‘Faiz ve kâr payı 
aynı şeydir.” ifadesine ilişkin olarak ankete cevap 
verenlerin %25’i çok büyük oranda (80 ve üzeri 
puan) bu ifadeye katıldıklarını bildirmişlerdir. 
Bu ifadeye ilişkin ortalama değerlerin de 60,2 
seviyesinde olması, ankete katılanların, faiz ve kâr 
payı farkına ilişkin farkındalıklarının düşük olduğunu 
göstermektedir (Şekil 98).

Katılım finans kuruluşlarına ilişkin farkındalık 
konusunda ise katılım bankalarının bilinirliği 
önemli bir göstergedir. CBFO Anketine göre, ankete 
katılanların %60’ı katılım bankacılığı hakkında bir 
fikir sahibi değildir. Dolayısıyla, toplumun büyük 
bir kısmının katılım bankaları hakkında bilgi sahibi 
olmaması katılım finans sistemine yönelik genel 
farkındalık seviyesini de oldukça düşürmektedir.

Yapılan çeşitli karşılaştırmalı çalışmalara 
göre Türkiye’de finansal okuryazarlık seviyesi 
OECD ortalamasının altındadır. Katılım finans 
okuryazarlığının, genel finansal okuryazarlık 
ortalamasının da altında olduğu düşünülmektedir. 
Bu çerçevede, katılım finans paydaşlarının finansal 
okuryazarlık seviyelerinin artırılması, katılım finansa 
ilişkin farkındalık ve algının daha yüksek seviyelere 
taşınması açısından önemli bir ön koşuldur. 

CBFO Anketinde, katılım finans okuryazarlığına 
ilişkin de önemli bulgular yer almaktadır. Anket 
katılımcılarına yatırım araçları seçiminde rol oynayan 
faktörler, reddedilen araçlar ve ret nedenlerine 
ilişkin çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bunlardan, asla 
tercih edilmeyecek yatırım araçları ile ilgili soruda 
katılım finansa ilişkin çeşitli yatırım araçları da 
asla tercih edilmeyecek yatırım araçları arasında 
sıralanmaktadır (Şekil 100). Burada ilginç bir nokta, 
kira sertifikası, faizsiz yatırım fonları, gayrimenkul 
sertifikası ve katılım hesabı gibi finansal ürünlere 
ilişkin temel reddetme nedeninin bu ürünlere ilişkin 
bilgi eksikliği olarak ifade edilmesidir.

10.2 KATILIM FİNANS OKURYAZARLIĞI
Katılım finans okuryazarlığı, katılım finans sistemi paydaşlarının genel olarak finansal, özel olarak 
da katılım finansla ilgili konularda temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri 
finansal kararlarında kullanabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Katılım finans okuryazarlığı, 
finansal okuryazarlığın bir alt kümesini oluşturmaktadır. İlk defa On Birinci Kalkınma Planında 
ve müteakip ekonomik programlarda da yer verilen finansal okuryazarlığın artırılması finansal 
stratejilere ilişkin öncelikli hedeflerden bir tanesidir.



Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. (2019). Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması;
(https://cbfo.gov.tr/sites/default/files/docs/2021-05/turkiye_hanehalki_finansal_algi_ve_tutum_arastirmasi.pdf).

Bankada vadeli (faiz getirisi sunan) TL mevduat hesabı

Altını elde veya bankada tutmak

Nakitte tutmak

Gayrimenkul almak

Bankada vadesiz TL mevduat hesabı 

İş kurmak / işe ortak olmak

Döviz mevduat hesabı veya döviz tutmak 

Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası

Katılım bankasında kâr payı sunan katılım hesabı

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası vb. diğer ürünleri almak

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonları

Bono ve tahvil almak

Borsada pay (hisse) senedi almak

Kripto para (Bitcoin, Ethereum, vs.)

Şekil 100: Asla Tercih Edilmeyen Yatırım Araçları

CBFO Anketi, Türkiye’de temel yatırım 
araçlarının altın ve gayrimenkul olduğunu bir 
kez daha teyit etmektedir. Anket, ayrıca, altın 
ve gayrimenkul gibi yatırımlara yönelik tercihte, 
diğer finansal ürünlere yönelik bilgi seviyesinin 
düşük olmasını da önemli bir etken olarak ortaya 
koymaktadır. Katılım finansın gelişimine ilişkin 
yapılan çeşitli araştırma ve dokümanlarda, 
ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasının 
katılım finansın büyümesi açısından önemi 
vurgulanmaktadır. Öte yandan, katılım 
finans paydaşlarının finansal okuryazarlığını 
arttırmadan sadece ürün ve hizmet çeşitliliğinin 
artırılmasının beklenen etkiyi oluşturmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

CBFO Anketi sonuçlarına göre, ankete cevap 
verenlerin finansal ürün tercihlerinde düşük 
risklilik en önemli faktördür. Genel olarak 
katılım finans ürünlerine ilişkin bilgi düzeyinin 
düşük olması ve tercihlerde en düşük risk 
seviyesindeki finansal ürün arayışı, katılım 
finans sisteminin bu gerçeklikler ile tercihleri 
karşılayacak finansal ürünler geliştirmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, sabit getiri 
imkânı sunan, altyapı projelerinin menkul 
kıymetleştirilmesi gibi, katılım finans ürünlerinin 
de tanıtımının veya geliştirilmesinin öneminin 
altının çizilmesi gerekmektedir.
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TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM



Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık sürecinde Paydaş Öneri Formu ve Çalışma 
Grupları çıktıları ile paydaşlarla gerçekleştirilen istişareler ve diğer çalışmalarda 
elde edilen tüm bilgiler detaylı olarak analiz edilerek katılım finans sistemine ilişkin 
temel tespit ve öneriler ortaya konulmuştur. Bu bölümde yer alan temel tespitler 
dışında da geniş bir tespit listesi ayrıca oluşturulmuştur. Ancak, tüm tespitler 
yerine temel tespitlere odaklanmasının amaca dönük doğru eylem maddelerinin 
belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Temel Tespitler ve Öneriler bölümünde, katılım finans sektörlerine ve çeşitli tematik 
alanlara ilişkin tespit ve önerilerin yer aldığı yedi başlık bulunmaktadır. Söz konusu 
başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

• Katılım Finansman Kuruluşları
• Katılım Sermaye Piyasaları
• Katılım Sigortacılığı
• Katılım Sosyal Finans
• Katılım Finans Fıkhi Yönetişimi
• Beşerî Sermaye
• Algı, Farkındalık ve Katılım Finans Okuryazarlığı
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Katılım Finansman 
Kuruluşları

01

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Katılım finansman kuruluşlarının finansal sistem içinde hak ettiği yere 
ulaşmasında en önemli kısıtlardan bir tanesi kamuoyu nezdinde katılım 
bankalarının konvansiyonel bankalardan farkı olmadığına ilişkin genel algıdır. 
Benzer şekilde kâr payı ve faizin özünde aynı kavramlar olduğuna ilişkin de 
genel bir algı bulunmaktadır. 

• Katılım bankalarına ilişkin mevcut algının değişmesinde bu kuruluşların 
özünde borç finansmanı sağlamak olan bankacılıktan ayrıştığının net olarak 
toplumsal algıda yer edinmesi gerekmektedir. Katılım bankası isminin “katılım 
finans kurumu” olarak değiştirilmesinin toplumsal algı açısından katılım finans 
kurumlarının konvansiyonel bankalardan ayrışmasına önemli katkısının olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• İsim değişikliği önerisine ilişkin önemli eleştirilerden bir tanesi, banka ifadesinin 
müşteriler nezdinde güven çağrıştırdığı iddiasıdır. Öte yandan, “banka” 
ifadesine ilişkin genel algı özellikle 2008 Küresel Krizi dönemi sonrasında hem 
dünyada hem de Türkiye’de ciddi erozyona uğramıştır. Banka kavramı, faiz ve 
borç finansmanı ile özdeşleştirilmiş bir kavram olup bu durum faizsiz finansal 
işlemler gerçekleştirdiği iddiasındaki katılım bankalarının imajını da aslında 
olumsuz yönde etkilemektedir.

• Bir finansal hizmet sağlayıcısının yurtdışı tanınırlığı ve uluslararası sistemde 
faaliyet göstermesine yönelik temel faktör, bu kuruluşun ülkedeki resmi 
düzenleyici ve denetleyici altındaki konumu ile kendisine verilen lisansın 
kapsamı ve içeriğidir. İsim değişikliği önerisi, katılım finans kurumlarının 5411 
Sayılı Bankacılık Kanunundan çıkmasına neden olmayacaktır. Dolayısıyla, 
katılım finans kurumlarının tabi olacakları mevzuat açısından bir değişiklik söz 
konusu değildir. 
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• ÖFK'ların kurulduğu ilk dönemlerde bu 
kurumların yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığının az 
olması çeşitli sorunlara yol açmıştır. Örneğin, 
ÖFK’ların verdikleri teminat mektupları karşı 
taraflarca kabul edilmemiş ve başka bankaların 
teminat mektupları talep edilmiştir. Özellikle 
yurtdışı işlemlerde karşı taraflar, ÖFK’ların 
isminde banka ifadesi geçmemesi sebebiyle 
bu kurumları finansal hizmet sağlayıcı kuruluş 
kategorisi dışında görmüşlerdir. Söz konusu 
sorunlar da, ÖFK’ların katılım bankası ismini 
almasının en önemli ve haklı gerekçelerinden 
bir tanesini oluşturmuştur. Öte yandan, ilk 
kurulduğu yıllarda pazar payı sadece %1 
seviyelerinde olan katılım bankalarının pazar 
payı bugün yüzde 8 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 
Geçen dönemde, katılım bankaları uluslararası 
işlem hacmi, ortaklıkları ve tanınırlığı 
açısından da çok büyük bir yol katedilmiştir. Bu 
çerçevede, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa 
tabi olmak kaydıyla, isim değişikliğinin katılım 
finans kurumlarını benzer sorunlarla karşı 
karşıya bırakacağı iddiası, örtük olarak, 
katılım bankacılığının bu sürede aslında 
gelişme göstermediğini kabullenmek olduğu 
düşünülmektedir.

• Katılım bankalarının ortalama ölçek büyüklüğü 
mevduat bankalarının ortalama ölçek 
büyüklüğünün altındadır. Bu durum katılım 
finans sisteminin rekabet gücünü olumsuz yönde 
etkilemektedir. Örneğin, 2021 yılı sonu itibarıyla, 
katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğü, 
aktif büyüklüğüne göre 6. sıradaki mevduat 
bankasının gerisindedir.  

• Dünyada İslami finansın geliştiği çeşitli 
ülkelerde, mega İslami bankalar olarak 
isimlendirilen, büyük ölçekli İslami bankaların 
kurulmasına yönelik bir eğilim gözlenmektedir. 
Katılım finans holding şirketi önerisinin, katılım 
bankalarının ölçek büyüklüğünün artmasına da 
olumlu katkısı olacaktır.

• Yurt içinde, büyük kooperatifler, çeşitli kamu 
iştirakleri ve özel sektör holding şirketleri 
gibi kuruluşların katılım finans holding şirketi 
kurma potansiyeli bulunmaktadır. Söz konusu 
kuruluşların katılım finans holding şirketi 

vasıtasıyla finansman maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltabileceği değerlendirilmektedir. 
Öte yandan, yurt içi kuruluşların katılım finans 
holding şirketi kurma noktasında teşvik edilmesi 
önem arz etmektedir. 

• Yurt dışında büyük ölçekli çeşitli İslami finans 
kuruluşları mevcut tecrübelerini yeni gelişmeye 
başlayan ve potansiyeli büyük piyasalarda 
satın alma, birleşme ve ortaklıklar gibi yollarla 
değerlendirme eğilimindedir. Etkin bir yurt 
dışı tanıtım faaliyeti süreci ile yurt dışındaki 
İslami finans kuruluşlarının Türkiye’de katılım 
finans holding şirketi kurma noktasında istekli 
davranacakları düşünülmektedir.  

• Katılım bankalarının faaliyetleri içinde reel 
sektör finansmanı hala potansiyelinin altındadır. 
Bunun bir yansıması olarak sermaye piyasası 
ve kambiyo gibi faaliyetlerin toplam faaliyetler 
içindeki payı son yıllarda hızla artmaktadır.
Dolayısıyla, katılım bankalarının reel sektörle 
yakından çalışmasına dönük yapısal bir 
kırılmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 

• Katılım finans holding şirketi yapısının, başta 
KOBİ’ler olmak üzere, reel sektörün finansmana 
erişiminde önemli bir rol oynama potansiyeli 
bulunmaktadır. Öte yandan, bu model önerisinin 
etkin çalışması için katılım finans holding 
şirketinin, 
 
- reel sektörle ortaklıklar kurabilmesi ve ticari 
faaliyetler yürütebilmesi konusunda gerekli 
mevzuat düzenlemelerinin yapılması, 
 
- faaliyete geçmesine yönelik yeterli teşvik ve 
desteklerin sağlanması önem arz etmektedir. 
  

• Bu kapsamda, sermaye yeterlilik şartları 
ve kurumlar vergisi temelinde yapılacak 
düzenlemelerin katılım finans holding şirketi 
modelinin başarılı olmasında önemli teşvik 
mekanizmaları olacağı değerlendirilmektedir. 

• 2025 yılı itibarıyla, katılım bankacılığının 
toplam bankacılık sistemi içindeki payının 
%15 seviyesine ulaşması durumunda, katılım 
bankacılığının ek sermaye ihtiyacının 156 milyar 



TL seviyesinde olacağı hesaplanmaktadır. 
Bunun için de mevcut katılım bankalarının 
öz sermayelerindeki yıllık bileşik büyüme 
oranının %36 seviyelerinde olması 
gerekmektedir. Katılım bankacılığının ihtiyaç 
duyduğu ek sermaye ihtiyacının kamu, yurt 
içi özel sektör ve yurt dışı kaynaklarla ne 
şekilde karşılanacağına yönelik stratejilerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

• Katılım finans holding şirketi yapısını 
tamamlayacağı düşünülen bir diğer model 
de sektör (örneğin, tarım sektörü) ve 
finansal ürün odaklı (örneğin, icâreye 
dayalı) ihtisaslaşmış katılım finansman 
kuruluşları önerisidir. Almanya, Fransa ve 
ABD gibi ülkelerde de benzer finansman 
kuruluşları yaygın biçimde faaliyet 
göstermektedir. İhtisaslaşmış katılım 
finansman kuruluşlarının, 
 
- uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi birikimi, 
tecrübe, tanınırlık gibi sebeplerle işlem 
maliyetlerini düşürebilecekleri, 
 
- belirli müşteri segmentlerine diğer 
katılım finans kuruluşlarına göre daha rahat 
ulaşabilecekleri değerlendirilmektedir. 

• Basel standartlarında yer alan orantılılık 
(proportionality) kavramı finansal 
kuruluşların varlık hacmine göre farklı 
uygulamalara tabi tutulmasını mümkün 
kılmaktadır. Dolayısıyla, ihtisaslaşmış 
katılım finansman kuruluşlarının yetkili 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
tarafından, finansal istikrara risk 
oluşturmayacak biçimde, daha esnek 
yükümlülüklere tabi olması durumunda 
diğer finans kuruluşları ile rekabet 
edebilecekleri düşünülmektedir.  

• Mevcut katılım bankaları arasında 
ihtisaslaşmış katılım finansman kuruluşu 
olarak faaliyet gösterme potansiyeline 
sahip katılım bankalarının olduğu 
düşünülmektedir.  

• Türkiye'de mevcut kooperatiflerden 
bazılarının katılım finans holding 
şirketi, katılım esaslı yatırım bankası 
veya ihtisaslaşmış katılım finansman 
kuruluşu olarak yapılandırılma potansiyeli 
bulunmaktadır. Bu tarz kooperatif katılım 
finansman kuruluşlarının kurulmasının 
katılım finansın ve reel sektörün gelişmesine 
önemli katkısı olacaktır.

• Tasarruf finansman sistemi, yeterli ölçeğe 
ulaşması durumunda, makro-finansal 
istikrarının sağlanması açısından büyük 
bir potansiyel taşımaktadır. Diğer katılım 
finans kuruluşlarının da bu alanda faaliyet 
göstermesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
Bunun katılım finansın gelişimine ve 
makroekonomik açıdan sağlayacağı faydalar 
şu şekilde özetlenebilir: 
  
- Katılım bankaları, katılım hesapları 
da dahil mevcut kaynaklarının önemli 
bir kısmını konut ve taşıt finansmanına 
ayırmaktadır. Katılım bankalarının konut 
ve taşıt finansmanının bir kısmını tasarrufa 
dayalı finans ile yapması durumunda, mevcut 
kaynaklarının daha büyük bir kısmını reel 
sektörün finansmanına ayırma imkanına 
kavuşacaktır. Dolayısıyla, başta KOBİ’ler ve 
proje finansmanı olmak üzere reel sektöre 
yönlendirilebilecek fon arzının artması 
sağlanacaktır. 
 
- Katılım bankalarının konut ve taşıt 
finansmanını büyük oranda tasarruf 
finansman sistemi yoluyla gerçekleştirmesi, 
bu kuruluşların bilanço yapısına da 
olumlu yansıyacaktır. Bu durumda, katılım 
bankalarının 2025 hedefleri çerçevesinde 
ek sermaye, sermaye yeterlilik ve vade 
uyumsuzluğuna dayalı likidite ihtiyaçları da 
azalacaktır.  
 
- Başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkede uzun yıllardır varlığını 
sürdüren tasarrufa dayalı yapı finansman 
sistemi, bu ülkelerde konut ediniminde 
önemli bir finansman kaynağıdır. Örneğin, 
2019 yılında, Almanya’da bankacılık sistemi 
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tarafından sağlanan konut kredilerinin tutarı 1,5 
trilyon Avro seviyesinde iken tasarrufa dayalı 
yapı finansman sisteminde gerçekleşen tutar 919 
milyar Avro seviyesine ulaşmıştır. Yüksek konut 
talebine sahip Türkiye’de tasarruf finansmanı 
sisteminin büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. 
Öte yandan, mevcut durumda tasarruf finansman 
sistemi potansiyelinin hâlâ çok altında bir hacme 
sahiptir. Katılım bankalarının tasarruf finansmanı 
faaliyetleri yürütmesinin, potansiyel müşteriler 
nezdinde daha olumlu bir algı ve farkındalık 
oluşturarak, tüm sistemin büyümesine büyük bir 
katkısının olacağı değerlendirilmektedir. 
 
- Konjonktür yanlısı (procyclical) nitelikte olan 
konut ve taşıt kredilerinin, bankacılık sisteminin 
toplam kredi hacminde önemli bir paya sahip 
olması, finansal istikrarı ve para politikasının 
etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Sisteme fon giriş ve çıkışlarının zamana yayılmış 
ve konjonktürü düzleştirici biçimde gerçekleştiği 
tasarruf finansmanı sistemi, kredi sisteminin 
konjonktür yanlısı etkilerini azaltıcı yönde etkide 
bulunmaktadır. Tasarruf finansmanı sisteminin 
finansal sistem içindeki payının önemli ölçüde 
artmasının makroekonomik dengeler ve finansal 
istikrar açısından da olumlu katkılarının olacağı 
değerlendirilmektedir. 
 
- Katılım bankalarının tasarruf finansman 
faaliyetleri kaynaklı kâr oranlarının, konut 
ve taşıt finansmanı kaynaklı kâr oranlarının 
üzerinde olacağı değerlendirilmektedir.  
 

• Katılım bankaları topladıkları fonları 
finansman olarak reel sektöre yeteri ölçüde 
aktaramamaktadır. Örneğin, 2021 yılı Aralık ayı 
itibarıyla katılım bankalarının bankacılık sistemi 
içerisinde toplanan fonlar açısından payı %10,5 
iken kullandırılan fonlar açısından payı %6,9 
seviyesindedir. Ayrıca, katılım hesaplarının 
finansmana dönme oranının (K/M oranı) 
bankacılık sektörü ortalamasının altında olması, 
katılım finans sisteminin sürdürülebilir biçimde 
büyümesinin önünde de önemli bir kısıt olarak 
durmaktadır. Bu durumun değişmesinde, katılım 
bankalarının proje finansmanı ve diğer risk-
paylaşımına dayalı finansman yöntemlerini daha 
fazla kullanması önemli katkıda bulunacaktır. 
Öte yandan, risk-paylaşımına dayalı finansman 

yöntemlerinin daha fazla kullanılmasında kamu 
kesiminin de kolaylaştırıcı adımları atması 
gerekmektedir.

• Katılım hesaplarının finansmana dönme 
oranının bankacılık sektörü ortalamasının 
altında olmasında katılım bankalarının likiditeye 
erişimde yaşadıkları sorunlar da önemli bir 
faktördür. Yüksek likidite riski ve bu riski 
azaltacak finansal mekanizmaların yeterli 
olmaması katılım bankalarının likit varlıklar 
tutmasına sebep olmaktadır. Söz konusu likit 
varlıklar da bankalararası piyasada, BİST 
borçlanma araçları piyasası ile vaad, murabaha, 
teverruk ve swap gibi enstrümanlarda 
değerlendirilmektedir. Katılım bankalarının 
sürdürülebilir biçimde 2025 hedeflerine ulaşması 
açısından alternatif likidite mekanizmalarının 
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi oldukça 
önemlidir.   

• Toplam üretim ve istihdamda çok büyük bir paya 
sahip olan mikro ve küçük ölçekli firmaların 
COVID-19 pandemisi döneminde finansmana 
erişimi olumsuz etkilenmiştir. Katılım 
bankalarının, kredi işlem maliyetlerinin ve bilgi 
asimetrisinin daha yüksek olması gibi sebeplerle 
sermaye yapılarının özkaynaklarına daha 
fazla bağlı olduğu mikro ve küçük işletmelere 
yönelik finansman imkânlarını artırması ve bu 
firmalara uygun finansal ürünler geliştirmesi 
gerekmektedir. 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla 
mikro ölçekli KOBİ’lere sağlanan kredilerin 
mevduat bankalarının kredi stoku içindeki payı 
%8,9 seviyesinde iken; bu firmalara sağlanan 
finansmanın katılım bankalarının finansman 
stoku içindeki payı %5,3 seviyesindedir. 
Özellikle, risk-paylaşımına dayalı finansal 
ürünlerin öz sermaye yoğun çalışan mikro ve 
küçük işletmeler açısından finansa erişimde 
önemli imkânlar sunacağı düşünülmektedir. 

• Risk-paylaşımına dayalı finansal ürünlerin 
yaygın ve etkin kullanımına ilişkin önemli bir 
kısıt, faiz gelirlerinin vergiden düşülebilmesine 
karşın kâr payı kazançlarının vergi istisnasına 
tabi olmamasıdır. Bu durum, katılım finans 
kuruluşlarının rekabetçiliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Vergi mevzuatında faiz ile kâr 
payına ilişkin uygulama farklılıklarının ortadan 



kaldırılmasının, katılım finans sisteminin eşit 
şartlarda rekabet etmesine yönelik bir adım 
olacağı değerlendirilmektedir.  

• Katılım bankacılığının en önemli finansman 
ürünü olan murabaha işlemlerinde, çeşitli 
mevzuat ve vergi kısıtları sebebiyle, ideal 
bir alım-satım işlem yapılamamaktadır. 
Bu çerçevede, murabaha işleminin gerçek 
alım-satım şeklinde yapılması, satıcının 
faturayı katılım bankasına düzenlemesi, 
katılım bankasının da malı murabaha usulü 
ile sattığı müşterisine mevcut uygulamaya 
göre taraflara ek bir maliyet getirmeyecek 
şekilde fatura/belge düzenlemesinin hayata 
geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

• Yetkili kurumların katılım 
finans kuruluşlarına ilişkin risk 
değerlendirmelerinde, mevduat 
bankaları ile katılım finans kuruluşları 
arasındaki ürünlerin yapılarındaki 
farklılıkları göz önünde bulundurarak 
mevcut risk değerlendirme kriterlerini 
güncellemeleri gerekmektedir. Böylece 
katılım bankalarının risk-paylaşımına dayalı 
ürünleri kullanmasını kolaylaştıracağı 
değerlendirilmektedir. Örneğin, katılım 
bankalarının mudârebe işlemlerinde 
ortaya çıkan kâr veya zarar, katılım 
finans kuruluşları ile katılım hesabı 
sahipleri arasında paylaşıldığından, risk-
paylaşımına dayalı finansal ürünlerin 
risk hesaplamalarının farklılaştırılması 
gerekmektedir. 

• Türkiye, küresel fintek sektöründe özellikle 
bankacılık alanında önemli bir konumdadır. 
Eğitim, düzenleyici mevzuat ve AR-GE gibi 
alanlarda atılacak doğru adımlarla katılım 
finansman kuruluşları açısından fintek 
büyük gelişim imkânına sahiptir. Fintek 
kullanımları katılım bankacılığı üzerinde 
yoğunlaşmakla birlikte, tasarruf finansman 
şirketleri de fintek uygulamaları yoluyla, 
başta genç yaş grupları olmak üzere, yeni 
müşteri segmentlerine kolaylıkla ulaşma 
imkânına sahiptir. Bu çerçevede, tasarruf 
finansman şirketlerinin de şubeleşme 
yanında fintek uygulamalarına da ağırlık 

vermesinin gerektiği değerlendirilmektedir.

• Katılım finansman kuruluşları tarafından 
uygulanan çeşitli sözleşmelerin (müşâreke, 
murabaha, selem vb.), akıllı sözleşmeler 
yoluyla otomatikleştirilmesinin maliyetlerin 
düşürülmesi, bilgi asimetrisinin azaltılması, 
fıkhî denetim mekanizmalarının daha etkin 
hâle getirilmesi gibi konularda büyük bir 
fırsat sunacağı değerlendirilmektedir. 
 

• Gömülü finansın katılım finansman 
kuruluşları tarafından kullanılmasına 
ilişkin büyük bir potansiyel bulunduğu 
değerlendirilmektedir. Özellikle, “şimdi al 
sonra öde” iş modeli kapsamında murabaha, 
karz-ı hasen ve vekâlet yöntemleri 
kullanılabilir. Bu çerçevede, katılım 
esaslı gömülü finans şirketlerine ilişkin 
lisans türlerinin tanımlanması önem arz 
etmektedir. 

• Katılım esaslı elektronik para kuruluşlarının 
da katılım finansman kuruluşları 
kapsamında değerlendirilmesinin ve 
bu alanın gelişmesinin, katılım finans 
sisteminin farklı müşteri segmentlerine 
erişiminde önemli bir katkısının olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Dijital bankacılık kapsamında “yeni 
nesil bankacılık” ve “açık bankacılık” iş 
modelleriyle birlikte geleneksel yöntemlerle 
bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan 
düşük gelirli hanehalkı ve KOBİ’ler için 
finansal hizmetlerin sağlanması ve 
finansal kapsayıcılığın artırılması imkanı 
bulunmaktadır.
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Katılım Sermaye 
Piyasaları
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Sermaye piyasalarının dünya standartlarında güçlü bir mevzuatı bulunmaktadır. 
Dolayısıyla mevcut mevzuat, katılım sermaye piyasalarının gelişmesine 
katkı sağlayacak bir altyapıyı sunmaktadır. Ancak, mevcut sermaye piyasası 
mevzuatının, başta katılım finans esaslarına uyumun sağlanması olmak üzere, 
katılım sermaye piyasalarına özel konuları da içerecek şekilde güncellenmesi 
gerekmektedir.  

• Katılım sermaye piyasaları işlemlerinde mevzuat ile uygulama arasında 
farklılıkların oluşabildiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, mevzuatın katılım 
finans esaslarıyla da tam uyumlu biçimde uygulanması noktasında yeni 
mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

• TOBB, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların öncülüğünde katılım esaslı 
kalkınma ve yatırım fonlarının kurulma potansiyeli bulunmaktadır. Söz konusu 
fonların risk-paylaşımına dayalı ürünleri aktif biçimde kullanarak, başta 
savunma sanayi olmak üzere, stratejik sektörlere yönelik yatırım faaliyetlerinde 
bulunabileceği düşünülmektedir. 

• Mevcut durumda, BİST bünyesinde Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler 
Pazarı gibi farklı piyasalar bulunmaktadır. Benzer şekilde, katılım finans 
kuruluşlarıyla katılım endeksinde yer alan diğer şirketlerin işlem göreceği 
BİST Katılım Pazarı piyasasının kurulması gerektiği değerlendirilmektedir. 
BİST Katılım Pazarında, pay senetleri yanında kira sertifikaları, elektronik 
ürün senetleri ve katılım esaslı diğer menkul kıymetlerin de münhasıran işlem 
görmesi sağlanmalıdır. 
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• Ayrıca, altyapı yatırımlarının menkul 
kıymetleştirilmesi durumunda bu menkul 
kıymetlerin de Katılım Pazarda işlem 
görebileceği değerlendirilmektedir. BİST 
Katılım Pazarının, yurt içi yerleşik yatırımcılar 
yanında, “helal yatırım” arayışı içindeki yurt dışı 
yerleşikler için de cazip bir yatırım ortamı sunma 
potansiyeli bulunmaktadır.  

• Küçük yatırımcılara yönelik, sabit getirili, 
likiditesi yüksek ve riskliliği düşük finansal 
ürünlerin geliştirilmesi katılım sermaye 
piyasalarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. 
Katılım sermaye piyasalarının mevcut ürün 
yelpazesinde yukarıda sayılan özelliklere sahip 
finansal ürün bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 
kitle fonlaması, altyapı projelerinin menkul 
kıymetleştirilmesi ile gelir getiren finansal 
varlıkların jetonlaştırılmasına özel önem 
verilmelidir. 

• Kamu altyapı ve kalkınma projelerinin 
menkul kıymetleştirilerek sermaye piyasaları 
aracılığıyla küçük yatırımcılara yönelik ihraç 
edilmesinin katılım sermaye piyasalarının 
öncelikli konularından bir tanesi olduğu 
değerlendirilmektedir. Altyapı projeleri, yüksek 
getiri potansiyeli ve düşük riskliliği ile faizsiz 
finansal ürünlere yatırım yapmak isteyen 
ancak bu alanda kısıtlı ürün ve hizmet çeşitliliği 
sebebiyle yatırımlarını altın ve döviz gibi finansal 
araçlarda tutmak zorunda olan küçük yatırımcılar 
için oldukça cazip bir yatırım aracı olma 
potansiyeli taşımaktadır.  

• Bu projelerin küçük yatırımcılar açısından 
temel dezavantajı, projelere yatırım yapılması 
ve gelir getirmeye başlamaları arasında birkaç 
yılı bulabilecek bekleme döneminin olması, 
bunun da söz konusu ürünlerin likiditesini ve 
likiditeye bağlı talebini olumsuz etkileme riskidir. 
Bu noktada, menkul kıymetlendirilmiş altyapı 
projelerinin ikincil piyasasının oluşturulmasına 
yönelik çalışmaların hızlandırılması ve altyapının 
ivedilikle kurulması gerekmektedir.  

• Menkul kıymetleştirilen kamu altyapı ve 
kalkınma projelerine, BES ve OKS gibi emeklilik 
sistemi fonlarınca da yatırım yapılmasına 
ilişkin mevzuat düzenlemelerinin yapılarak 

gerekli teşvik mekanizmalarının sağlanması 
gerekmektedir. Emeklilik fonları, yapısı itibarıyla, 
kamu altyapı ve kalkınma projelerine yatırım 
yapılmasıyla gelir getirmeye başlanan bekleme 
süresine uygun yatırımcı profiline sahiptir. Bu 
noktada, kamu altyapı ve kalkınma projeleri 
ile sınırlı kalmak üzere, emeklilik fonlarının 
portföylerinde yer alabilecek sermaye piyasası 
ürünlerine ilişkin yasal limitlerin esnetilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, daha 
uzun bekleme süresine sahip emeklilik fonlarına 
yönelik bu menkul kıymetlerin risk-paylaşımına 
dayalı olarak ihraç edilmesinin, sunduğu 
potansiyel yüksek getiri imkânları ile yüksek 
talep görmesi beklenmektedir.  

• Mahallî idarelerin altyapı ve sürdürülebilir 
enerji yatırımlarının farklı kira sertifikası 
modelleri ile finansmanına yönelik büyük 
bir potansiyel bulunmaktadır. Belediyelerin, 
küçük ve orta ölçekli gelir getirici projeleri 
idari bölgelerinde yer alan küçük yatırımcılara 
yönelik ihraç etmesinin uygulanabilir olduğu 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, belediyelerin 
kira sertifikasına dayalı yatırım finansman 
modellerinin belediyelerin bütçe dengesine de 
olumlu katkıları olacaktır.  

• Kamu kesimi tarafından ihraç edilen kira 
sertifikası yapılarının tamamı icâre sözleşmesine 
dayanmaktadır. İleri vadeli kiralama, istisnâ ve 
mudârebe gibi farklı sözleşmelere dayalı kira 
sertifikası ihraçlarının yapılmasının katılım 
finans sektörlerinin bilançolarına olumlu 
etkileri yanında, kâr payı oranlarının piyasa faiz 
oranlarından farklılaşmasına da katkı yapacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hızlı ekonomik 
büyümesini sürdüreceği öngörülmektedir. 
Türkiye’nin yüksek ekonomik büyüme potansiyeli 
ve küresel ekonomik büyüme oranlarının 
da düşük seyredeceği öngörüsü bir arada 
düşünüldüğünde, gayrisafi yurt içi hasılaya 
(GSYH’ye) dayalı kira sertifikası modellerinin 
oldukça büyük bir yurt dışı yatırımcı talebi 
potansiyeli olacağı değerlendirilmektedir. 
GSYH’ye dayalı kira sertifikalarının kamu 
maliyesi üzerinde de olumlu yansımalarının 
olacağı öngörülmektedir. 



• Kira sertifikaları ile birlikte geçmişte de 
kullanılan Gelir Ortaklığı Senetlerinin 
(GOS) güncellenerek kamu finansmanında 
etkin olarak kullanılabileceği 
değerlendirilmektedir.  

• Mevcut hâliyle kira sertifikası isminin, 
uluslararası tanımlamalarla da uyumlu 
biçimde, sukuk olarak değiştirilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir.  

• Türkiye Varlık Fonu, katılım sermaye 
piyasalarının gelişmesinde en önemli 
aktörlerden bir tanesi olma potansiyeli 
taşımaktadır. Türkiye Varlık Fonu altında 
yer alan şirket ve iştiraklerin yatırımlarının 
finansmanında katılım sermaye piyasası 
ürünlerini kullanmaları, katılım finans 
sisteminin 2025 hedeflerine ulaşmasında 
önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca, Türkiye 
Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek katılım 
sermaye piyasası ürünlerinin, yurt dışı 
kurumsal yatırımcılar tarafından da yüksek 
talep göreceği düşünülmektedir. 

• Reel sektör şirketlerinin sermaye piyasaları 
yoluyla finansmana erişimini kolaylaştırmak 
ve kira sertifikası ihraçlarını özendirmek 
amacıyla Kira Sertifikası Garanti Fonunun 
kurulmasının oldukça önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.  

• 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Aracı Kurumlar 
Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo 
İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ’de (III-45.2) Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ” ile Türkiye Varlık Fonunun 
ihraç etmiş olduğu borçlanma araçları, 
aracı kurumlar tarafından repo ve ters 
repo işlemlerine konu edilebilecek 
finansal araçlar arasına eklenmiştir. 
Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen 
veya edilecek kira sertifikalarının da söz 
konusu pazarda işlem görmesinin katılım 
finansman kuruluşlarının likiditeye erişimini 
kolaylaştıracağı değerlendirilmektedir.  

• Katılım sermaye piyasası ürünlerine 
ilişkin sözleşmelerin standartlaşmasının 
sağlanması gerekmektedir. Katılım sermaye 
piyasalarında yer alan ürün ve hizmetlere 
ilişkin sözleşmelerin standartlaştırılmasının 
işlem maliyetlerini düşürmesi ve olumlu 
algıya katkıda bulunması beklenmektedir. 

• Mevcut durumda KOBİ’lerin katılım sermaye 
piyasaları kaynaklı fonlara erişimi kısıtlıdır. 
KOBİ’lerin sermaye yapısında özkaynak ve 
ortaklığa dayalı finansman kaynaklarının 
ağırlığını arttırmada Katılım Finans Fıkhî 
Tarama Mekanizması’nın önemli bir işlev 
göreceği değerlendirilmektedir. Benzer 
bir uygulama 2021 yılı Ağustos ayında 
Malezya’da “Shariah Screening Toolkit for 
SMEs” ismiyle uygulamaya konulmuştur. 

• İhraç edilen kira sertifikalarının dayanak 
varlıklarının mevcudiyeti, muhtevası ve fıkhî 
şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin 
objektif ölçüm ve gözetim mekanizmalarına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, katılım 
sermaye piyasası ürünlerinin fıkhî uyumu 
ve çeşitli yönetişim ilkelerine uygunluğunun 
ölçümü gibi konularda Katılım Finans 
Derecelendirme Sisteminin önemli bir rol 
üstleneceği değerlendirilmektedir.

• Katılım esaslı sermaye piyasası 
fonlarının, icazetname alındıktan 
sonraki süreçte de, fıkhi esaslara uygun 
çalışmaya devam ettiğinin gözetiminin 
yapılması gerekmektedir.  Katılım Finans 
Derecelendirme Sisteminin, katılım sermaye 
piyasaları fonlarının fıkhî uyumunun 
değerlendirilmesi açısından da etkin olarak 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

• Tahsisli satış yoluyla veya nitelikli 
yatırımcılara ihraç edilen kira sertifikası 
ihraçlarına fazla talep gelmesi durumunda 
ticari bankaların tahvil/bono ihraçlarının 
aksine tertip ihraç tutarı artırılamamaktadır. 
07 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları 
Tebliği kapsamında halka arz, tahsisli ve/
veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı 
gerçekleştirilen borçlanma araçlarına 
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getirilen azami veya asgari tutar sınırlamalarının 
(bono ihraçlarında ihraç tutarının %50’si kadar 
ek satış hakkı bulunmaktadır) kira sertifikaları 
için de uygulamaya konulmasını sağlayacak 
düzenleme yapılmalıdır. 

• Kira sertifikası ihraç sürecinde, özellikle de fıkhî 
yönetişim kapsamındaki konularda, düzenleyici 
otorite ile kaydi ve saklayıcı kuruluşlara yüklü 
miktarda belge ibraz edilmektedir. Bu durum, 
katılım finans kuruluşları açısından önemli 
bir işlem maliyeti ortaya çıkarmaktadır. Kira 
sertifikası ihraçlarında ve icazetname alınması 
gibi konularda, tüm paydaşlara açık dijital 
bir platformun (Elektronik Kira Sertifikası 
Belge Sistemi) oluşturulmasının ve başta 
icazetname onayları olmak üzere bu belgelere 
ait işlemlerin Elektronik Kira Sertifikası Belge 
Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesinin, 
önemli bir işlem maliyeti avantajı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.  

• Gayrimenkul sertifikaları, küçük yatırımcılara 
cazip getiriler sunma, sermaye piyasalarının 
derinliğini arttırma ve konut piyasasının istikrarlı 
büyümesine katkı sağlama potansiyeline 
sahiptir. TOKİ tarafından ilk defa 2017 
yılında ihracı gerçekleştirilen gayrimenkul 
sertifikası, çeşitli nedenlerle yeterli talep 
görmemiş olup ihraç hacmi de oldukça sınırlı 
kalmıştır. Ekonomideki diğer tüm piyasalarla 
ve makroekonomik çıktılarla yakından ilişkili 
olan konut piyasası açısından stratejik bir 
finansal ürün olarak değerlendirilmesi gereken 
gayrimenkul sertifikasının yüksek hacimlerde 
ihraç edilmesi ve talep görmesine yönelik destek 
ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi 
oldukça önemlidir. Ayrıca gayrimenkul 
sertifikasının ikinci el piyasasının gelişimine 
destek olması açısından piyasa yapıcılığının 
hayata geçirilmesi değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda gayrimenkul sertifikalarının 
blokzinciri tabanında jetonlaştırılarak ihraç 
edilmesi dâhil çeşitli yenilikçi yöntemlerle 
maliyetlerin düşürülmesi, küçük yatırımcıların 
sürece dâhil edilmesi ve yatırımcı kitlesinin 
genişletilerek sertifikaların likiditesinin 
artırılması gibi avantajlar sağlanarak, bu yatırım 
kanalının sürdürülebilirliği tesis edilebilecektir.   

• Ortaklığa dayalı olarak yapılandırılan kira 
sertifikası modeli ihraçlarında, mevcut mevzuata 
göre çifte vergilendirme ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum katılım finans kuruluşlarının ortaklığa 
dayalı kira sertifikası ihraçlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Vergi mevzuatında yapılacak 
düzenlemelerle ortaklığa dayalı kira sertifikası 
ihraçlarında ortaya çıkan çifte vergilendirmenin 
ortadan kaldırılmasının, risk-paylaşımına dayalı 
kira sertifikası hacmini önemli ölçüde artırması 
beklenmektedir. 

• Hac, umre ve kurban fonu gibi kurumsal ve 
orta vadede büyük hacme ulaşma potansiyeli 
bulunan katılım esaslı fonların, katılım sermaye 
piyasalarında etkin bir şekilde dâhil olabileceği 
değerlendirilmektedir. Buna ilişkin olarak, 
gerekli yapıların kurulması, paydaşların 
belirlenmesi ve mevzuat değişiklikleri ile ilgili 
çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

• Zekâtın kurumsallaşması kapsamında zekât 
fonu kurulması da çeşitli platformlarda dile 
getirilmekle birlikte, zekât toplanması ve 
dağıtımına ilişkin çeşitli fıkhî kısıtlar sebebiyle, 
sermaye piyasalarında zekât fonu kurulmasına 
ilişkin olarak konunun uzmanlarınca 
ayrıca çalışmalar yapılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

• Dünyada etki yatırımlarının tahmini büyüklüğü 
2020 sonu itibarıyla 2,3 trilyon ABD dolarına 
ulaşmıştır. Yatırımcılarına finansal getiri 
yanında topluma ölçülebilir sosyal ve çevresel 
etkiler oluşturmayı amaçlayan etki yatırımları, 
katılım finans açısından büyük bir potansiyel 
sunmaktadır. Bu çerçevede, özellikle etki 
yatırımlarına dayalı katılım sermaye piyasası 
ürünlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.  

• Uluslararası kalkınma ve yatırım bankaları, 
katılım finans kuruluşlarına sermaye 
piyasaları araçları vasıtasıyla fon sağlayabilme 
potansiyeline sahiptir. Öte yandan, söz konusu 
bankaların katılım finans uygulamaları ve 
potansiyeline ilişkin sınırlı bilgi ve farkındalığa 
sahip oldukları gözlenmektedir. Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı 
Yatırım Bankası (AIIB) gibi uluslararası kalkınma 
ve yatırım bankaları ile katılım finans kuruluşları 



arasında etkin işbirliği ve koordinasyon 
sağlanarak bu alanda uluslararası fonların 
yeşil finans, etki yatırımı ve sosyal finans 
gibi alanlarda kullanılmasına ilişkin 
çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

• Katılım sermaye piyasalarının katılım finans 
sistemi içindeki önemine ve bu alandaki 
mevzuat gereksinimine istinaden, Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) bünyesinde katılım 
finansla ilgili ayrı bir daire başkanlığının 
kurulmasının önemli bir ihtiyaç olduğu 
değerlendirilmektedir. 

• Başta kira sertifikaları ve gayrimenkul 
sertifikaları olmak üzere, katılım sermaye 
piyasası kapsamındaki finansal varlıkların 
jetonlaştırılmasının, küçük işletmelerin 
de kira sertifikası ihraç edebilmesi, 
uluslararası yatırımcılara daha kolay ulaşma 
ve katılım sermaye piyasalarının derinliğinin 
artması gibi önemli faydaları olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Mevcut paya dayalı kitle fonlaması 
mevzuatı, gayrimenkul alanında kitle 
fonlaması yapılmasına izin vermemektedir. 
Öte yandan, gayrimenkule dayalı kitle 
fonlamasının düşük gelirli hanehalkı 
ve sosyal konut projeleri için büyük bir 
potansiyel taşıdığı ve konut finansmanında 
önemli bir alternatif olarak kullanılabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

• Özellikle, büyük çaplı sosyal konut projeleri 
yürüten TOKİ'nin, mevcut uygulamalarına 
alternatif olarak gayrimenkule dayalı kitle 
fonlaması yöntemini de faaliyetlerine 
dâhil etmesi, finansman kanallarının 
çeşitlendirilmesi ve kapasitenin 
genişletilmesi gibi açılardan önemli avantaj 
sağlama potansiyeli taşımaktadır. 

• Dünyada İslami finans prensiplerine göre 
faaliyet gösteren aile ofisleri kurulmakta 
ve bu ofisler vasıtasıyla yüksek varlıklı 
kişilerin finansal varlıklarının yönetimi 
sağlanmaktadır. Bu çerçevede, katılım 
finans kapsamında kurulacak aile 
ofislerinin, İFM Projesinin uluslararası bir 
katılım finans merkezi olma hedefine önemli 
katkısının olacağı değerlendirilmektedir.
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03

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Katılım sigortacılığına ilişkin hâlihazırda kanun düzeyinde bir mevzuat 
bulunmamaktadır. Bu alandaki düzenlemeler yönetmelik ve tebliğ düzeyindedir. 
Katılım Finans Kanununda katılım sigortacılığının da kanun düzeyinde 
tanınmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

• Mevcut durumda, katılım sigorta şirketlerinin kuruluşuna ilişkin yetkili kurum 
tarafından ayrı bir katılım sigorta şirketi lisansı verilmemektedir. Katılım 
sigortacılığı şirketleri konvansiyonel sigorta şirketlerine verilen lisansı almakta 
olup, müşterileri ile yaptıkları ana sözleşme çerçevesinde konvansiyonel sigorta 
şirketlerinden farklılaşmaktadır. Katılım sigorta şirketlerinin de yapısı itibarıyla 
katılım finans esaslarına uyma zorunluluğu çerçevesinde, katılım sigortacılığına 
ilişkin müstakil lisans tanımlanması konusunda çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

• Mevcut durumda, Teysîr ismiyle uygulamaya konulması planlanan katılım 
sigortacılığı modeli AAOIFI ve IFSB gibi uluslararası standart yapıcı kurumların 
fıkhî kurulları tarafından tanınmamaktadır. İFM kapsamında, Türkiye'de 
uygulanan bir katılım finans modelinin uluslararası standart yapıcı kurumlar 
tarafından da kabul edilmesine yönelik çalışmaların yapılması önem arz 
etmektedir.

• Teysîr modelinin temelini oluşturan prim karşılığı risk transferi meselesi İslam 
Hukuku açısından hala tartışılan bir husustur. Fıkhen ve akademik açıdan netlik 
kazanmamış bir konuda bir model belirlenmesi ve bunun uygulamaya konması 
sektör ve akademi tarafında eleştirilere yol açmaktadır. 

• Kooperatif sigortacılığı, katılım sigortacılığının gelişmesine önemli katkıda 
bulunma potansiyeline sahip bir modeldir. Öte yandan, katılım sigortacılık 
şirketlerinin anonim şirket olma zorunluluğu ve Kooperatif Kanunundaki 
çeşitli kısıtlar nedeniyle kooperatif sigortacılığının uygulanmasında zorluklar 
bulunmaktadır. 
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• Yapısı itibarıyla kooperatif sigortacılığına 
oldukça benzeyen ancak Kooperatif Kanununa 
tabi olmayan eşler arası (peer-to-peer: P2P) 
sigortacılık uygulamaları bu açıdan önemli bir 
alternatiftir. Katılım esaslı P2P sigortacılığının 
geliştirilmesinin, yaygınlaştırılmasının ve 
ilgili mevzuatın oluşturulmasının katılım 
sigortacılığının gelişmesine önemli katkı 
yapması beklenmektedir. 

• Katılım sigorta şirketleri, ortalama sermaye 
büyüklüğü açısından konvansiyonel rakiplerinin 
gerisindedir. Pazar payı konvansiyonel sigorta 
şirketlerine göre daha düşük olan katılım 
sigorta şirketleri, ölçek ekonomisinden 
yeterince faydalanamamaktadır. Dolayısıyla 
büyük ölçekli katılım sigorta şirketlerine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede, kamu 
öncülüğünde kurulacak bir katılım finans 
holding şirketinin güçlü katılım sigortacılığı 
altyapısı ile katılım sigortacılığının ölçeğini 
büyütmede oldukça önemli bir işlev göreceği 
değerlendirilmektedir.  

• Katılım bankalarının katılım sigortacılığı dağıtım 
kanalı olarak talep ettiği komisyon oranları ve 
şubelerdeki katılım sigortacılığı işlemlerinin 
katılım bankacılığı işlemlerine göre daha 
geri planda kalan bir faaliyet olması katılım 
bankalarının katılım sigortacılığı faaliyetlerinde 
etkin biçimde yer almasını engellemektedir. 
Katılım finans holding şirketi yapısı altında 
bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin birlikte 
yapılmasının önemli bir sinerji oluşturacağı 
düşünülmektedir. 

• Büyük ölçekli katılım sigorta şirketleri yanında 
daha küçük ölçekli katılım sigorta şirketlerinin 
sayısının artırılması gerekmektedir. Katılım 
sigortacılığının kendine has yapısı sebebiyle 
şirket sayısının artması rekabetten ziyade 
müşteri kitlesine her yıl farklı şirketten hizmet 
alma imkânı sağlamakta ve ulaşılabilecek 
müşteri havuzunu artırmaktadır. 

• Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak  
doğal afetlerin artması ve bunun özellikle 
tarım ve hayvancılık sektörü ile üretime 
yönelik mikro ve küçük KOBİ’leri etkilemesi, 
mikro sigortacılığın önemini arttırmıştır. 

Özellikle tarım ve hayvancılık alanında, 
katılım esaslı mikro sigorta hizmetlerinden 
faydalanabilecek ve düşük gelir grubuna dâhil 
geniş bir kitle bulunmaktadır. Öte yandan, mikro 
sigortacılığın daha yüksek maliyetler içermesi 
katılım sigortacılığı açısından bir dezavantaj 
oluşturmaktadır. Katılım sigortacılığının 
dijitalleşme ve devlet destekleri ile mevcut 
dezavantajlarını aşarak bu alanda da rekabet 
etme şansı bulunmaktadır. 

• Katılım sigortacılığının mevcut yapısı ve 
yurt içi penetrasyon oranları göz önünde 
bulundurulduğunda, katılım sigorta şirketlerinin 
yurt dışında faaliyet göstermeye dönük 
stratejileri de uygulamaya koymaları yerinde 
olacaktır. Öte yandan, yurt dışında küresel 
olarak büyük sigorta grupları ile rekabet 
etmek yerine, Türkiye’nin daha fazla işbirliğini 
geliştirmek istediği gelişmekte olan ya da 
az gelişmiş ülkelere yönelik mikro katılım 
sigortacılığı pazar stratejileri geliştirilmelidir. Bu 
kapsamda, finansal teknolojilerin de etkin olarak 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir.  
 

• Katılım sigortacılığının hâlihazırda faaliyet 
gösterdiği alanlarda aldığı payı büyütmeye 
çalışmasının yanında büyük ölçekli sigortacılık 
faaliyetlerine de yönelmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. Türkiye Ekonomi Modeli 
ile yatırımların ve ihracatın daha da artan 
önemine istinaden büyük ölçekli yatırım projeleri 
ile dış ticarete ilişkin işlemler katılım sigortacılığı 
açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. 
Başta Eximbank olmak üzere ilgili kurum 
ve kuruluşlarla katılım sigorta şirketleri 
arasında ortak eylem planlarının oluşturulması 
gerekmektedir.  

• Katılım sigorta şirketlerinin ölçek ekonomisinden 
yeterince faydalanamamasının bir sonucu da 
komisyon oranlarının konvansiyonel sigorta 
şirketlerine göre daha yüksek olmasıdır. Bu 
kapsamda, dijitalleşme katılım sigortacılığı 
açısından hayati derece önemlidir. Özellikle 
Insurtech, düşük maliyet, geniş müşteri kitlesine 
ulaşma gibi konularda önemli bir potansiyel 
barındırmaktadır. 



• Katılım sigortacılığının temel rekabet 
avantajı, katılım finans esaslarına uygun 
olarak sigorta yaptırmak isteyen geniş bir 
müşteri kitlesinin varlığıdır. Öte yandan, 
katılım sigortacılığının konvansiyonel 
sigortacılıktan ayrıştığı hususların toplum 
nezdinde daha iyi anlaşılmasına dönük 
doğru bir iletişim stratejisinin oluşturulması  
önem arz etmektedir.  

• Niş ürünlerin (cep telefonu/bilgisayar 
sigortası, bisiklet/motosiklet sigortası, 
evcil hayvan sigortası vs.) poliçe primleri 
yüksek olup, bazı rizikolara teminat 
verilmemektedir. Niş ürünlere yoğun talep 
olması ve rekabette ayrışma sağlaması, 
katılım sigortacılığı için önemli bir fırsat 
alanıdır. Katılım sigortacılığının niş 
ürün ve pazarlara yönelik yeni ürünler 
geliştirmesinin katılım sigortacılığının 
pazar payının artmasına katkısının olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Katılım sigortacılığında toplanan fonların 
değerlendirileceği ürün çeşitliliği 
konvansiyonel sigortacılığa göre oldukça 
kısıtlıdır. Mevcut durumda, katılım esaslı 
fonların büyük bir kısmı sabit ve düşük 
getirili kira sertifikaları ile kıymetli 
madenlerde değerlendirilmektedir. 
Özellikle riskliliği düşük ve risk-paylaşımına 
dayalı ürün yelpazesinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Başta kamu altyapı projeleri 
olmak üzere, proje finansmanına dayalı 
katılım sermaye piyasası ürünlerinin hayata 
geçirilmesiyle katılım sigortacılığı fonlarının 
da yatırım yapabileceği yeni alanların 
oluşacağı değerlendirilmektedir. Bu 
kapsamda proje finansmanına dayalı katılım 
sermaye piyasası ürünlerinin doğrudan 
katılım sigortacılığı fonlarına yönelik 
ihraç edilebileceği alternatif çözümler de 
düşünülmelidir.  

• Strateji belgesinde önerilen Katılım Finans 
Derecelendirme Sistemi, sigortacılık ve 
emeklilik fonlarının katılım finans esaslarına 
dayalı fonlara yatırım yapmalarının 
sağlanması açısından da önemlidir. 
Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin 

kurulması ile katılım sigortacılığının bu 
sistemden etkin biçimde faydalanmasına 
yönelik mekanizmalar geliştirilmeli ve 
mevzuat oluşturulmalıdır. 

• Katılım sigortacılığı alanında mevcut 
finansal okuryazarlık seviyesi genel 
finansal okuryazarlık ortalamasının 
altındadır. Özellikle, katılım sigortacılığı ile 
konvansiyonel sigortacılığın farklılıklarının 
potansiyel ve mevcut kullanıcılara anlaşılır 
ve ikna edici biçimde anlatılmasına yönelik 
stratejiler oluşturulmalıdır. Kullanıcıların 
katılım sigortacılığına ilişkin finansal 
okuryazarlığına benzer biçimde katılım 
sigortacılığı hizmeti veren aracı kişi ve 
kuruluşların genel katılım finans ve katılım 
sigortacılığı bilgisi ve farkındalığının da 
artırılması gerekmektedir. 

• Katılım sigortacılığı uygulamalarında 
akıllı sözleşmeler, yapay zekâ, nesnelerin 
interneti gibi teknolojilerin kullanımı, 
genel itibarıyla maliyet, hız ve şeffaflık 
gibi konularda olumlu katkıları olacaktır. 
Özellikle, talep yönetimi ve hasar 
tazmini gibi süreçleri verimlileştirecek, 
dolandırıcılık vakalarını önemli ölçüde 
azaltacaktır.

• Sigorta teknolojileri kapsamında kullanımı 
hızla yaygınlaşan, paylaşım ekonomisinin 
bir ürünü olan P2P sigortacılık, karşılıklı 
risk paylaşımına dayanması ve bakiye 
iadesinin bulunması gibi özellikleri 
itibarıyla katılım sigortacılığına önemli 
ölçüde benzemektedir. Bu anlamda 
Türkiye'de de katılım sigortacılığı esasları 
temelli P2P sigortacılık uygulamalarının, 
özellikle de niş sigorta alanlarında 
önemli bir müşteri kitlesine hitap edeceği 
değerlendirilmektedir.
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Katılım Sosyal 
Finans

04

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Türkiye’de zekâtın ekonomik ve sosyal refahın artırılması ile sosyal 
politika hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik büyük bir potansiyeli 
bulunmaktadır. Öte yandan, zekat faaliyetlerinin yeterince kurumsallaşamaması 
sebebiyle zekâtın toplanması ve dağıtımı etkin ve amaca dönük bir biçimde 
gerçekleştirilememektedir.   

• Zekâtın kurumsallaşması ile ilgili uygulanacak politikalarda üç konunun 
özellikle önemli olduğu düşünülmektedir: Mevzuat, finansal teknolojiler ve 
merkezi veri tabanının oluşturulması.                                                                                            
 

- Zekâtın kurumsallaşmasını ve sosyal politika aracı olarak etkin biçimde 
kullanımını kısıtlayan mevcut mevzuat maddelerinin tespit edilerek 
değiştirilmesi ve gerekiyorsa bu alanda yeni mevzuatın oluşturulması 
gerekmektedir. 
 
- Finansal teknolojiler, özellikle zekât fonlarının toplanması noktasında, 
önemli fırsatlar sunmaktadır.  
 
- Zekâtın hesaplanması, toplanması ve dağıtımına ilişkin ülke genelinde 
merkezi bir bilgi sisteminin oluşturulması geniş bir paydaş tabanında zekâtın 
toplanması ile bu fonların doğru şekilde dağıtılmasına katkı sağlayacaktır.
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• Zekâtın kurumsallaştırılmasına yönelik önemli 
bir adım, dünya örneklerine benzer biçimde, 
zekât fonuna aktarılan tutarın vergi matrahından 
düşülmesi olacaktır. Zekâtın vergi matrahından 
düşülmesi durumunda kamunun vergi geliri 
kaybının çok ötesinde kaynağın doğrudan 
ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı ve bunun da kamu 
sosyal yardım ödemelerini ikame edebileceği 
değerlendirilmektedir.  

• Başta COVID-19 pandemi süreci olmak üzere 
ülkemiz ve dünya genelinde ortaya çıkan 
sistemik şoklar ile mevcut finansal araçların 
toplumun belirli kesimlerini desteklemekte 
yetersiz kalması gibi faktörler, tarihte başarılı 
biçimde uygulanan, karz-ı hasen uygulamasına 
yönelik ihtiyacı arttırmıştır. Karz-ı hasen 
uygulamasının bireyler, kurum ve kuruluşlar 
sathında yaygınlaştırılması için çeşitli mevzuat 
değişiklikleri yanında meslek örgütleri ve 
vakıflar tarafından da uygulanmasının teşvik 
edilmesi gerekmektedir. 

• Karz-ı hasen uygulamasına ilişkin en önemli 
hukuki engel, çeşitli mevzuat boşlukları 
sebebiyle, karz-ı hasen uygulayan kurum 
ve kuruluşların mevcut mevzuata göre yasal 
yaptırımlarla karşı karşıya kalabilme durumudur. 
Bu çerçevede karz-ı hasen uygulamalarına ilişkin 
yasal çerçeve oluşturulmalıdır. 

• Karz-ı hasen uygulamalarının 
kurumsallaşmasında ve yaygınlık kazanmasında 
meslek birlikleri kilit rol oynamaktadır. Bu 
kapsamda, başta TOBB olmak üzere meslek 
birliklerinde karz-ı hasen sandıklarının 
kurulmasının ve etkin şekilde kullanılmasının 
KOBİ’lerin finansa erişimini olumlu yönde 
etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

• Tarihî süreçte sosyal ve ekonomik açıdan hayati 
bir rol oynamış olan vakıflar, bugün de ekonomik, 
sosyal ve beşerî kalkınmanın desteklenmesinde 
ve kamu finansman yükünün azaltılmasında 
önemli rol oynama potansiyeline sahiptir. 
Günümüzde vakıflar büyük ölçüde mevzuat 
kaynaklı olarak dernek yapısı altında faaliyetler 
yürütmekte olup, bu durum vakıfların sosyal 
ve ekonomik kalkınmaya yönelik potansiyel 
katkısını azaltmaktadır.

• Yurt içinde ve yurt dışında vakıflara ait mal 
ve yatırımların katılım esaslarına uygun ve 
profesyonel bir şekilde yönetilmesine ilişkin 
olarak vakıflar ile katılım finans kuruluşları 
arasında önemli bir işbirliği alanı bulunmaktadır. 
Yurt içindeki vakıflar yanında Türkiye’nin gönül 
coğrafyasında bulunan vakıfların da mali açıdan 
profesyonel bir şekilde yönetilmesi adına katılım 
finans kuruluşlarının farklı rollerde katkıda 
bulunabilecekleri değerlendirilmektedir. 
 

• Katılım finans esaslarına uygun olarak faaliyet 
gösteren vakıfların ve diğer katılım sosyal 
finans kurumlarının nakit akımlarının katılım 
bankaları üzerinden gerçekleştirilmesi, katılım 
sosyal finans uygulamalarının şeffaflığına 
ve katılım bankalarının likidite yönetimine 
katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda, gerekli 
düzenlemeler yapılarak katılım sosyal finans 
kapsamındaki kurumların tüm finansal 
işlemlerinin, katılım finans kuruluşları üzerinden 
yapılması zorunluluğunun getirilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

• Vakıf varlıklarının finansal olarak etkin ve 
sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi açısından 
vakıf yatırımlarının altyapı ve yenilenebilir 
enerji gibi alanlara yönlendirilmesi önemli bir 
fırsat penceresi sunmaktadır. Düzenli ve düşük 
riskli gelir getirme potansiyeline sahip kamu 
altyapı projelerinin finansmanında vakıfların 
kolayca erişebileceği katılım finans ürünlerinin 
geliştirilmesinin, vakıf varlıklarının uzun vadede 
korunması yanında görece uzun bekleme süresi 
gerektiren kamu yatırımlarının finansmanında 
önemli bir yeni yatırımcı tabanı oluşturacağı 
değerlendirilmektedir. 

• Ülkemizde yaygın olmamakla birlikte, 
mikrofinansın önemli bir potansiyeli 
bulunmaktadır. Mikrofinans kuruluşlarının 
kurumsal yapıları ile bu kuruluşlarca 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yasal 
altyapının oluşturulması ve mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. 

• Katılım sosyal finans alanında fintek 
uygulamalarının çok büyük bir potansiyeli 
bulunmaktadır. Fintek uygulamaları, katılım 
sosyal finans alanında şeffaflık, çok daha geniş 



bir paydaş kitlesine ulaşabilme ve işlem 
maliyetlerinin azaltılması gibi önemli 
fırsatlar sunmaktadır.

• LaunchGood ve GlobalSadaqah başta olmak 
üzere dünyadaki büyük çaplı sosyal finans 
fintek uygulamalarına bakıldığında bu 
girişimlerin kitle fonlaması olarak faaliyet 
gösterdiği görülmektedir. Sosyal finans 
alanında dünyadaki sayılı ülkelerden birisi 
olan Türkiye'de de kitle fonlamasına dayalı 
katılım sosyal finans uygulamalarının büyük 
potansiyel taşıdığı değerlendirilmektedir. 
Özellikle Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
gibi zaten geleneksel ve dijital yöntemlerle 
yüksek hacimlerde bağış toplayan 
kuruluşların, ayrıca oluşturacakları kitle 
fonlaması platformları ile birlikte hem 
uluslararası hem de ulusal düzeyde 
bağış kanallarını genişletme fırsatı 
bulunmaktadır. 

• Katılım sosyal finans kurum ve kuruluşlarına 
özel yasal bir mevzuatın bulunmaması 
sebebiyle bu kurum ve kuruluşların 
faaliyetlerine ilişkin çeşitli sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorunlardan bazıları 
aşağıda özetlenmektedir:  
 
- Mikrofinans ve karz-ı hasen üzerine 
faaliyet gösteren kuruluşların düzenlendiği 
herhangi bir yasal mevzuat bulunmadığı için 
söz konusu kuruluşlar, dernek veya vakıf 
şeklinde faaliyet göstermektedir. Katılım 
sosyal finans alanında faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşların yaptıkları iş ve 
işlemlerden dolayı finansal hizmet sağlayan 
kuruluşlar olarak değerlendirilmeleri, 
çeşitli hukuki problemlere sebep 
olmaktadır. Mevcut hukuki boşluk ve 
belirsizlik durumları sosyal finans 
kurumlarının teşekkülü açısından bir engel 
oluşturmaktadır. Belirtilen bu eksiklikler 
yalnızca katılım sosyal finans kurumları için 
değil konvansiyonel mikrofinans kurumları 
için de geçerlidir. 
 
- Türkiye’de vakıf bünyesinde iktisadi 
teşekkül kurarak faaliyetlerini sürdüren 
mikrofinans kuruluşları nakit finansman 

sağlamakta ve buna karşılık, operasyonel 
sürdürülebilirlikleri için ek bir fazlalık talep 
etmektedir. Bu durum, yetkili kurumlar 
tarafından bankacılık faaliyeti benzeri 
bir işlem olarak değerlendirilip BSMV 
yükümlülüğü getirilmiştir.  
 
- Ticari kuruluşların bünyelerinde karz-ı 
hasen gibi katılım sosyal finans faaliyetlerini 
gerçekleştirmeleri cezai işlem ve vergi 
yükümlülükleriyle karşı karşıya kalmalarına 
sebep olmaktadır.  
 
- İktisadi bir teşekkül kurulup karz-ı 
hasen verilmesi durumunda kurumsal 
hesaptan başkasına verilen faizsiz borç 
(karz-ı hasen) çeşitli hukuki yaptırımlara 
sebep olabilmektedir. Bu yüzden iktisadi 
teşekkül üzerinden karz-ı hasen verilerek 
mikrofinans süreçlerinin yürütülmesi, 
operasyonel yüke ek olarak hukuki riskler 
de ortaya çıkarabilmektedir.
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Katılım Finans Fıkhî 
Yönetişimi

05

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Katılım finans kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap veren, etkin ve uluslararası 
standartlarda oluşturulmuş fıkhî yönetişim yapılarının katılım finansın 
gelişmesine katkısı, diğer birçok destek ve teşvik uygulamalarının üzerinde 
olacaktır. Bu çerçevede, katılım finans fıkhi yönetişimi Katılım Finans Strateji 
Belgesinin temel konularından bir tanesidir.

• Katılım finans fıkhî yönetişim yapısının Katılım Finans Strateji Belgesinde yer 
alan amaç ve hedefler ile uyumlu biçimde oluşturulması veya geliştirilmesi 
ile ilgili ilk ve en önemli adımın müstakil bir Katılım Finans Kanununun 
hazırlanması olduğu değerlendirilmektedir.

• Katılım Finans Kanununun, katılım finans sisteminin gelişmesinin önündeki 
yapısal engelleri ortadan kaldırmaya dönük ve sektörlerin ihtiyaçlarını da 
göz önünde bulunduran bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Öte yandan, 
Katılım Finans Kanununun hazırlanmasında, dünya uygulamaları açısından 
öncü rol oynayabilecek ve sistemin olası şoklara karşı dayanıklılığını önemli 
ölçüde artıran yetkili kurumların mevcut düzenlemelerinin de göz önünde 
bulundurulması önem arz etmektedir.
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• Katılım finans, temelde faizsizlik üzerine inşa 
edilen finansal bir sistemi ifade etmektedir. 
Dolayısıyla, katılım finans sisteminde faize 
ilişkin uygulamaların olmaması esastır. Mevcut 
düzenlemelerde, katılım finans faaliyetleri 
kapsamında ortaya çıkan gecikme cezalarında 
faiz uygulanması gibi, katılım finans kuruluşlarını 
uygulamada zora sokan çeşitli maddeler 
bulunmaktadır. Bu maddelere ilişkin yeni 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, yeni oluşturulacak mevzuatta faize ilişkin 
uygulamaların alternatiflerinin kullanılabilmesine 
ilişkin düzenlemelerin de yer alması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

• Ülkeler arasında kabul gören standart bir fıkhî 
yönetişim yapısı bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 
AAOIFI ve IFSB gibi uluslararası standart yapıcı 
kurumlar da her ülkenin tabi olduğu standartlar 
açısından tek bir fıkhî yönetişim sistemi 
önermemektedirler. Öte yandan, fıkhî yönetişimin 
en önemli unsurlarından bir tanesi olan merkezi 
danışma ve gözetim kurullarına ilişkin dünyadaki 
genel eğilim ılımlı, esnek, pasif bir yapıdan 
daha bağlayıcı ve merkeziyetçi bir yapıya doğru 
dönüşüm şeklindedir.

• 2018 yılında TKBB bünyesinde faaliyete başlayan 
TKBB Danışma Kurulu mevcut faizsiz finans 
sistemi açısından önemli bir adım olmuştur. Öte 
yandan, TKBB Danışma Kurulunun, 
 
- katılım bankacılığına yönelik oluşturulmuş bir 
kurul olması sebebiyle katılım finans sisteminin 
tamamına bütüncül bir şekilde hitap edememesi, 
                                                                                                                 
- farklı iktisadi, finansal, hukuki ve sosyal 
alanlarda uzmanlaşmış ve daha geniş kadroya 
sahip bir sekreteryaya ihtiyaç duyması, 
 
- uluslararası niteliğinin zayıf olması gibi 
sebeplerle mevcut yapısıyla katılım finans 
sistemine ilişkin merkezi danışma kurul ihtiyacını 
karşılayamayacağı değerlendirilmektedir.

• Katılım finans sisteminin gelişmesini, katılım 
finans esaslarına uygun olarak icra edilmesini 
sağlamak ve katılım finans esaslarına uyumuna 
yönelik gözetimini yapmak amacıyla merkezî bir 

danışma kurulunun oluşturulması bir gerekliliktir. 
Merkezî danışma kurulunun standart yapıcı 
özelliğine vurgu yapmak açısından, söz konusu 
kurulun isminin de Katılım Finans Standartları 
Kurulu (KFSK) olması önerilmektedir.

• Katılım Finans Standartları Kurulunun 
bağımsızlığı, kurumsal yapısının uluslararası 
standartlarda oluşturulması ve üyelerinin 
yetkinliği, hazırlayacağı standartların ve alacağı 
kararların katılım finans paydaşları tarafından 
kabul edilip içselleştirilmesinde temel belirleyici 
faktörler olacaktır. Bu çerçevede, Katılım Finans 
Standartları Kurulunun kurumsal yapısı ve Kurul 
üyelerinin seçim prosedürleri gibi konuların 
doğrudan Kanun seviyesinde belirlenmesi önem 
arz etmektedir.

• Katılım finans kuruluşlarının katılım finans 
esaslarına uymaması durumunda karşılaşacakları 
cezai müeyyidelerin Katılım Finans Standartları 
Kurulu yerine doğrudan yetkili kurumlar 
tarafından verilmesinin Türkiye’nin hukuki 
ve bürokratik yapısı ile daha uyumlu olduğu 
düşünülmektedir. Öte yandan, Katılım Finans 
Standartları Kurulu kararlarının (tavsiye 
niteliğindeki ve benzeri kararlar hariç) yetkili 
kurumlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak 
bağlayıcı olması sağlanmalıdır. 

• Fıkhî yönetişim yapısı gereklilikleri ve tarihsel 
tecrübeler çerçevesinde, Katılım Finans 
Standartları Kurulu üyelerinin tamamının veya 
tamamına yakınının İslam hukuku eğitimi almış 
olması elzemdir. Öte yandan, Kurulun karar alma 
sürecinde etkin biçimde çalışacak; ekonomi, 
finans, finansal teknolojiler ve sürdürülebilirlik 
gibi konularda uzmanlaşmış hizmet birimleri ve 
uzman kadronun da oluşturulması gerekmektedir.

• Mevcut durumda, katılım bankacılığı alanı 
dışındaki katılım finans sektörlerinin kendi 
meslek birlikleri bulunmamaktadır. Katılım 
finansa bütüncül bir bakış açısı çerçevesinde, 
katılım finans sektörlerinin kendi meslek birlikleri 
yerine, tüm katılım finans sektörlerinin temsil 
edildiği bir meslek birliğinin (Katılım Finans 
Kuruluşları Birliği) kurulmasının gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. 



• Türkiye’de katılım finansın düzenlenmesi 
ve denetlenmesi farklı yetkili kurumlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz 
konusu yetkili kurumlar, katılım finans 
alanında kurumsal hafıza ve yetkinlik 
kazanmış olup, son yıllarda uluslararası 
standartlarda birçok düzenlemeyi de hayata 
geçirmiştir. Katılım finans sektörleri özelinde 
mevcut yetkili kurumları ikame eden ayrı bir 
yapının kurulmasına gerek olmadığı ve bu 
kurumların mevcut düzenleme ve denetleme 
faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam 
edebilecekleri değerlendirilmektedir. 

• Katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin, 
bağımsız dış denetim kuruluşları tarafından 
denetiminin yapılması katılım finans 
sistemine olan güveni daha üst seviyelere 
taşıyacaktır. Bu kapsamda, Katılım Finans 
Derecelendirme Sisteminin önemli bir 
boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 
Türkiye’de mevcut durumda katılım finans 
kuruluşlarına ve ürünlerine ilişkin sadece 
kredi derecelendirme hizmeti verilmektedir. 
Fıkhî uyumluluk, fıkhî yönetişimin kalitesi 
ve şeffaflık gibi konularda çalışan bir 
derecelendirme sisteminin başta katılım 
finansa ilişkin algının olumlu yönde 
artırılması ve fıkhî uyum riskinin azaltılması 
olmak üzere çok önemli katkılarının olacağı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, mevcut 
dünya uygulamalarında Katılım Finans 
Strateji Belgesinde önerilen Katılım Finans 
Derecelendirme Sistemi benzeri bir yapının 
yeterince gelişmemiş olması, bu konuda 
Türkiye’yi lider ülke durumuna getirme 
potansiyeline sahiptir.

• Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin 
bir ayağı olan Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizmasının da katılım finans sisteminin 
gelişimi ve reel sektörün risk-paylaşımına 
dayalı finansmana geçişinde oldukça önemli 
katkısının olacağı değerlendirilmektedir. 
Söz konusu mekanizmanın, İstanbul 
Finans Merkezi hedefleri ile tutarlı biçimde 
uluslararası fonların Türkiye’ye yönelik 
ilgisini de önemli ölçüde arttıracağı 
öngörülmektedir.

• Fintek alanı, fıkhî açıdan görece yeni bir 
alandır. Katılım fintek uygulamalarının 
artması ve çeşitlenmesiyle, bu alana ilişkin 
ikna edici fıkhî görüş ve kararlara olan 
ihtiyaç da hızla artacaktır. Ayrıca, finteklere 
ilişkin fıkhî gözetim ve denetim ihtiyacı da 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, fıkhî yönetişim 
yapılarının fintek gelişmelerine de cevap 
verecek şekilde oluşturulması ve bu alanda 
beşerî sermayenin oluşturulması önem 
kazanmaktadır. 

• Hali hazırda katılım finans ürünlerinin 
fıkhi uyumunun denetlenmesi, operasyon 
ve denetim birimleri arasındaki 
iletişim sorunları gibi sebeplerden 
ötürü etkin biçimde yapılamamaktadır. 
Bununla birlikte ağın herkes tarafından 
izlenebildiği blokzinciri ve sözleşmelerin 
standardize edilebildiği akıllı sözleşme 
teknolojileri, katılım finans ürünlerinin 
uygulama süreçlerini şeffaflaştırarak ve 
standardizasyon sağlayarak verimli bir fıkhi 
uyum ve denetim süreci tesis edilmesine 
imkân tanıyacaktır. 

• Katılım finans sisteminde cezai bir müeyyide 
olarak uygulanan gecikme cezalarına ilişkin 
özel bir enflasyon sepeti oluşturulmalıdır. 
Bu kapsamda, gecikme cezalarının da hangi 
oranlara göre belirleneceği üzerine Katılım 
Finans Standartları Kurulunun çalışması 
gerekmektedir.
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Beşerî Sermaye

06

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Katılım finans sisteminin 2025 yılı hedeflerini gerçekleştirmeye dönük beşerî 
sermayenin ivedilikle oluşturulması önem arz etmektedir. Buna ilişkin ilk 
adım da katılım finans alanında mevcut insan kaynağı envanterinin ve 2025 
yılı hedefleri ile uyumlu insan kaynağı ihtiyacının ortaya konulmasıdır. Katılım 
finans sistemine ilişkin insan kaynağı ihtiyaç planlamasının yapılmasında, 
katılım finansa ilişkin bütüncül yaklaşımın ortaya çıkartacağı insan kaynağının 
nicel ve nitel boyutu, dünyada İslami finans alanında yaşanan dönüşüm ve 
İstanbul Finans Merkezi projesinin katılım finansın insan kaynağı ihtiyacında 
ortaya çıkartacağı yeni ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Katılım Finans Strateji Belgesinin yayımlanmasını müteakiben, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi işbirliğinde, katılım finans alanında mevcut insan kaynağı ve yetenekler 
envanteri, potansiyeli ve projeksiyonlarına ilişkin bir çalışma grubu kurulması 
ve çalışma raporu hazırlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Söz konusu 
çalışma, beşerî sermaye kapsamında yer alan insan kaynağı, yetenekler, 
akademik eğitim ve mesleki yeterlilik gibi alanlara ilişkin planlar ve uygulamalar 
için de temel oluşturacaktır.

• Katılım finansı da kapsayan İslam iktisadı ve finansı alanında, akademik 
kurumların, personelin ve ders müfredatının mevcut durumu, projeksiyonları 
ile tespit ve önerileri içeren çalışmaları yapmak üzere YÖK koordinasyonunda 
bir çalışma grubu kurulması ve çalışma raporu hazırlanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Rapor çıktıları, akademik kurumlarda yeni bölüm kurulması, 
öğrenci sayılarının belirlenmesi ve ders müfredatının oluşturulması gibi 
alanlarda önemli katkıda bulunacaktır. Söz konusu çalışma raporlarının yıllık 
olarak da güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  
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• Katılım finans alanında beşerî sermayenin 
geliştirilmesinde bu alandaki insan kaynağının 
katılım finans esasları gibi konularda yeterli 
bilgi seviyesi, farkındalık ve inanca sahip 
olması oldukça önemlidir. Dolayısıyla, 
beşerî sermayenin gelişimine ilişkin eylem 
ve uygulamalarda, insan kaynağının katılım 
finans sistemini ve bu sistemin nihai amacını 
içselleştirmesi ön planda tutulmalıdır. Bu 
kapsamda, katılım finansa ilişkin bir değer 
önerisinin geliştirilmesi ve insan kaynağının 
oluşturulmasında bu değer önerisinin temel 
alınması önem arz etmektedir. 

• İslam iktisadı ve finansı alanında faaliyet 
gösteren enstitü ve araştırma merkezlerinin 
sayısı son yıllarda artmaktadır. Genel olarak, 
söz konusu enstitü ve araştırma merkezlerinin 
ihtisaslaşmak yerine genel konularda araştırma 
faaliyetleri yürüttükleri gözlenmektedir. Öte 
yandan,  
- mevcut kaynakların daha etkin ve amaca dönük 
kullanımı, 
- son yıllarda oldukça önem kazanan tarım, yeşil 
finans, finansal teknolojiler, helal ekonomi ve 
tahkim gibi alanlarda derinlikli araştırma ve 
politika önerisi ihtiyacı ve 
- katılım finans sektörleri ile etkin işbirlikleri 
kurma ihtiyacı potansiyeli gibi sebeplerle 
katılım finansın belirli sektör veya alanlarında 
ihtisaslaşmış enstitü ve araştırma merkezlerine 
ihtiyaç bulunmaktadır.

• Sürdürülebilirlik, tarım, KOBİ’ler ve yerel 
düzeyde altyapı yatırımlarının finansmanı 
gibi alanlarda çalışan katılım finans araştırma 
merkezlerinin kurulması, katılım finansın 
gelişmesi ve mevcut sorunlara somut çözüm 
önerileri üretmesi açısından oldukça önemlidir. 
Farklı şehirlerde kurulacak tematik araştırma 
merkezlerinin, il özel idareleri, kalkınma 
ajansları ile sanayi ve ticaret odaları ile yakından 
çalışma ve finansal olarak desteklenme 
potansiyeli bulunmaktadır.

• Risk-paylaşımı ve reel sektör odaklı bir katılım 
finans sisteminde, menkul kıymetleştirme, 
şirket değerlemesi, risk analizi, ortaklığa 
dayalı kira sertifikası modellemesi gibi sayısal 
alanların öneminin artması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, katılım finans alanında kantitatif 
araştırmalar yapıp modeller geliştirecek bir 
araştırma merkezinin kurulmasının katılım 
finans sisteminin gelişmesine katkıda 
bulunacağı değerlendirilmektedir. İstanbul’da 
bir üniversite bünyesinde kurulması önerilen bu 
araştırma merkezinin katılım finans sektörleri 
ile de yakından işbirlikleri geliştirme imkânı 
bulunmaktadır.

• Dünyada İslami finans alanında başarılı 
olmuş ülkelerin lisans ve lisansüstü öğretim 
programlarında konvansiyonel ve İslami 
finansa yönelik ders müfredatının ağırlığı 
Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye’de, 
İslam iktisadı ve finansı programları büyük 
ölçüde İslam iktisadı ve İslam iktisat tarihi 
konuları ağırlıklı müfredata sahiptir. Söz 
konusu programların müfredatında sektörün 
de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
katılım finansla doğrudan ilgili ve sayısal 
derslerin ağırlığının önemli ölçüde artırılması 
gerekmektedir.  

• İslam iktisadı ve finansı programlarında fıkhî 
yönetişim (muhasebe, fıkhî denetim vs.), 
derecelendirme ve sürdürülebilirlik gibi doğrudan 
uygulamaya ve Katılım Finans Strateji Belgesi 
hedeflerine dönük derslerin yer alması önemli 
bir gerekliliktir. Öte yandan, mevcut durumda bu 
konularda ders verecek eğitimcilerin sayısının 
oldukça kısıtlı olması sebebiyle, bu konularda 
uluslararası işbirliklerine dayalı eğitimcilerin 
eğitimi programları hayata geçirilmelidir.

• İslam iktisadı ve finansı alanlarında yer alan 
akademisyenlerin yer aldığı mesleki bir derneğe 
ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir yapının başta bu 
alandaki akademisyenlerin karşılıklı etkileşimi 
ile eğitim kalitesinin artırılması yanında, ders 
programlarında standartlaşmaya yardımcı olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• İslam iktisadı ve finansı alanında eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde bulunan akademisyenleri de 
desteklemek üzere, katılım finans sektörlerindeki 
uygulayıcıların lisans ve lisansüstü seviyede ders 
vermelerine ilişkin imkânların artırılması oldukça 
önemlidir.



• İslam iktisadı ve finansı alanında yurt 
dışından akademisyenlerin istihdam 
edilmesi kapsamında, Türkiye’nin 
çevresindeki ülkeler ile gönül 
coğrafyasında, İngilizce ve Arapça dillerine 
hâkim, İslam iktisadı ve finansı ile İslami 
ilimler alanlarında teknik bilgi seviyesi 
de yüksek bir insan kaynağı potansiyeli 
bulunmaktadır. Türkiye’nin dış politika 
hedefleri ile de uyumlu biçimde, söz konusu 
insan kaynağından azami ölçüde istifade 
edilmesine yönelik eylemlerin hayata 
geçirilmesi önem arz etmektedir.

• Özellikle İslam iktisadı ve finansı alanında 
lisansüstü programlara yönelik olarak, 
Türkiye’nin çevresindeki ülkeler ile gönül 
coğrafyasından yabancı öğrencilerin 
sayısının artırılmasına yönelik politikalar 
geliştirilmelidir. Bu öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun Arapça diline yönelik 
hâkimiyetleri ile fıkhî alanlardaki 
altyapılarından istifade edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, bu öğrencilerin 
yurt içindeki programlardan mezun olup 
ülkelerinde İslami finans alanlarında 
çalışmaya başlamasının da katılım finansın 
uluslararası tanınırlığına ve uluslararası 
işbirliklerine olumlu katkılarının olacağı 
değerlendirilmektedir. 

• İslam iktisadı ve finansı programlarında, 
uygulamaya dönük ve akademi-sektör 
işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmaların 
sayısının artırılması, katılım finansın tüm 
paydaşları açısından önemli bir kazan-
kazan alanıdır. Katılım finans sektörlerinin 
ihtiyaç duyduğu akademik çalışma alanları, 
bu çalışmaların nasıl destekleneceği ve 
çıktıların nasıl kullanılacağı gibi konuları 
içeren bilgi sistemlerinin (Katılım 
Finans Akademi-Sektör İşbirliği Bilgi 
Sistemi) T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi koordinasyonunda oluşturulması, 
güncellenmesi ve işbirliklerinin 
koordinasyonunun sağlanması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

• Katılım finansın özellikle gençler arasında 
tanınırlığı diğer yaş gruplarına göre daha 

düşük seviyededir. Dolayısıyla, gençlerin 
katılım finans alanında öğrenim görmesine 
yönelik başta burs ve yurt dışı eğitim 
imkânlarının artırılması olmak üzere bir 
dizi teşvik mekanizmasının, sektörlerin de 
desteği ile üniversitelerde yaygın ve etkin 
biçimde uygulanmaya başlanması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

• Dünyada İslami finans alanında öncü 
ülkelerin hemen hepsinde, küresel 
olarak tanınırlığı yüksek bir veya birkaç 
sertifika eğitimi ve danışmanlık firması 
bulunmaktadır. ETHICA (Malezya), 
IBFIM (Malezya), QFBA (Katar), DIFC 
Academy (Birleşik Arap Emirlikleri) 
ve AIMS (İngiltere) gibi kuruluşlar, 
kuruldukları ülkelerde İslami finans 
alanında insan kaynağının gelişmesine 
doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer eğitim 
ve sertifika kuruluşları için bu alanda 
amiral gemisi olacak benzer bir kuruluşun 
Katılım Finans Standartları Kurulu ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi işbirliği ile 
İstanbul Finans Merkezi bünyesinde hayata 
geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
Katılım finans kapasite inşası oluşturmak 
üzere İFM bünyesinde faaliyet gösterecek 
bu yapının başta uluslararası sertifikasyon 
ve yetkilendirme programları olmak üzere, 
yüksek lisans programları, çevrimiçi eğitim 
programları gibi çeşitli eğitim programlarını 
düzenleyebileceği düşünülmektedir.

• Katılım finansa ilişkin sertifika eğitimi ve 
danışmanlık hizmetleri ile ilişkili olarak, 
bu eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerini 
verecek kuruluşların akreditasyonunu 
yapacak yapının da oluşturulması önemlidir. 
Malezya’da Finance Accreditation Agency 
(FAA) ve Bahreyn merkezli AAOIFI gibi 
kurumlara benzer biçimde uluslararası 
tanınırlığı olan bir akreditasyon 
kuruluşunun hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Böyle bir akreditasyon 
kuruluşunu kurmak yerine, Katılım Finans 
Standartları Kurulunun katılım finans 
alanında temel akreditasyon kurumu 
olarak yapılandırılma alternatifinin de 
uygulanabilir olduğu değerlendirilmektedir. 
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• Katılım finans kuruluşlarının personel 
yetiştirme maliyetleri, diğer eğitimlere ek 
olarak katılım finans eğitimlerinin de verilmesi 
gerekliliği sebebiyle diğer finans kuruluşlarının 
eğitim maliyetlerinin üzerine çıkmaktadır.
Ayrıca, toplum genelinde katılım finansa 
ilişkin farkındalığın düşük olması katılım 
finans kuruluşlarına yönelik iş başvurularını 
da etkilemektedir. Bu kapsamda kamunun 
katılım finans alanında düzenleyeceği eğitim 
programları ile bu maliyetler önemli ölçüde 
azaltılabilir. Ayrıca bu eğitimlerin algı, 
farkındalık ve finansal okuryazarlık açısından 
da önemli katkıları olacaktır. Yakın zamanda 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 
düzenlenen Katılım Genç Gelişim programının 
bahse konu hedefleri gerçekleştirmede önemli 
katkılarının olduğu gözlenmiştir. Buna benzer 
programların 2022-2025 döneminde de yoğun 
biçimde uygulanması gerekmektedir.

• Katılım finans alanında sermaye piyasalarına 
yönelik uzman personel ihtiyacına dönük olarak 
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim 
Kuruluşu tarafından verilen sermaye piyasası 
sertifika programlarına benzer programların 
katılım finans alanında da oluşturulması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

• Katılım finansa ilişkin net bir meslek tanımının 
olmaması öğrencilerin kariyer planlarını 
bankacılıkla kısıtlı tutmalarına sebep olmaktadır. 
İş bulma imkânları ve irtibat açısından katılım 
finansın bir meslek türü olarak tanınmasına 
ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

• Katılım Finans Strateji Belgesi, katılım finansın 
reel sektör ile yakından çalışmasına büyük 
önem vermektedir. Katılım finans kuruluşlarının 
reel sektörle ortaklıklar kurabilmesi ve 
reel sektörle daha yakından çalışması, bu 
konularda uzman insan kaynağına olan ihtiyacı 
da arttıracaktır. Katılım finansa ilişkin genel 
insan kaynağının planlanması, oluşturulması 
ve desteklenmesinde buna da ayrıca dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

• Katılım finans alanında finteklerin gelişmesi 
açısından bu alanda beşerî sermayenin 
oluşturulması gerekmektedir. Fintek ve 

katılım finans alanlarında son yıllarda dünya 
standartlarında bir beşerî sermaye stoku 
oluşmaya başlamıştır. Öte yandan, bu iki alana 
da hâkim insan kaynağı gerektiren katılım fintek 
alanında gerekli insan kaynağının oluşması için 
bu konular üniversitelerde disiplinlerarası bir 
bağlamda ele alınmalıdır. Özellikle, İslam iktisadı 
ve finansı bölümleri ile ilahiyat bölümlerinde 
fintek alanına ilişkin seçmeli derslerin müfredata 
eklenmesi gerekmektedir. Öte yandan, her 
üniversitenin fintek alanına özel akademik 
kadrosu bulunamayacağı gerçeği altında, 
üniversitelerin ortaklığında ve çevrimiçi derslere 
dayalı işbirliği programlarının oluşturulabileceği 
değerlendirilmektedir. 

• Katılım finans alanında dil becerilerinin 
geliştirilmesi ve yurt dışı tecrübesi İstanbul 
Finans Merkezi projesi ile daha da önem 
kazanacaktır. Katılım finans alanındaki insan 
kaynağının dil becerileri ile yurt dışı tecrübesini 
artırmaya dönük olarak yurt dışında lisansütü 
öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri 
seçme ve yerleştirme (YLSY) bursluluk sınavı 
kapsamında kamu kurumlarının bu alana ilişkin 
YLSY kotalarının artırılması sağlanmalıdır. 

• Katılım finans alanında beşeri sermaye 
eksikliğinin hissedildiği en önemli alanlardan 
birisi de katılım fintek alanıdır. Bu kapsamda 
katılım fintek derslerinin Katılım Genç Gelişim 
programı müfredatında yer aldığı gibi çeşitli 
katılım finans eğitim/sertifika programlarının 
müfredatlarında yer alması oldukça önem 
arz etmektedir. Bununla birlikte ilgili lisans 
ve yüksek lisans programlarında katılım 
fintek derslerinin verilmesi ve katılım finans 
kuruluşlarının ilgili birimlerinde staj imkânı 
tanınması bu alandaki beşeri sermaye ihtiyacına 
çözüm niteliğinde olacaktır.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Algı, Farkındalık 
ve Katılım Finans 
Okuryazarlığı

07

TEMEL TESPİTLER 
VE ÖNERİLER



• Başta BES, OKS ve altına dayalı kira sertifikaları olmak üzere son dönemde 
sunulan bazı finansal ürünlere ilişkin yatırımcı tercihleri ile ülke genelinde 
yapılan çeşitli anketler ve çalışmalar, katılım finans sisteminin mevcut 
durumunun çok ötesinde bir potansiyele sahip olduğuna işaret etmektedir. 
Katılım finansın potansiyeli ile gerçekleşme rakamları arasındaki farkın 
oluşmasında en önemli faktörlerden bir tanesi katılım finansa ilişkin mevcut 
algı, farkındalık ve finansal okuryazarlık seviyesidir. Dolayısıyla, Katılım Finans 
Strateji Belgesinde bu konulara ilişkin eylemler önceliklendirilmektedir. 

• Mevcut durumda, rekabet baskısı ve mevzuat eksikliği gibi nedenlerle, katılım 
finansa ilişkin bazı uygulamaların katılım finansın ilkelerine, prensiplerine 
ve ruhuna uygun olmayan biçimde yapıldığı gözlenmektedir. Söz konusu 
uygulamalar katılım finansa ilişkin algıyı olumsuz yönde etkileyerek katılım 
finansın gelişmesini ve büyümesini engellemektedir. Bu fasit dairenin kırılması 
için de katılım finans sistemine ilişkin yüzeysel değişikliklerden ziyade yapısal 
problemleri çözmeye dönük eylemlerin hayata geçirilmesi bir zarurettir.
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• Katılım finans kuruluşlarının müşterilerine 
sundukları getiri oranları ile faiz oranlarının 
birbirine yakın seyretmesi toplum nezdinde 
katılım finans sistemine yönelik algıyı olumsuz 
yönde etkileyen en önemli konulardan bir 
tanesidir. Bu oranların farklılaşmasında, katılım 
finans kuruluşlarının risk-paylaşımına dayalı 
ürünleri daha fazla kullanması ve doğrudan reel 
sektör aktivitelerinin içinde yer alması önem arz 
etmektedir. 

• Dünyada da kullanımı hızla artan teverruk 
uygulamasının katılım finans kuruluşları 
tarafından da kullanılması, doğrudan veya 
dolaylı olarak, katılım finansa ilişkin algıyı 
olumsuz etkilemektedir. Bu konuda katılım 
finans kuruluşları kadar, katılım bankalarına 
yenilikçi likidite imkânlarının sağlanması gibi 
yollarla politika yapıcılara da önemli görevler 
düşmektedir.

• Katılım finans uygulamalarına ilişkin bazı fıkhî 
kararlarda, belirli bir metodolojiden yoksun 
ve ikna edici olmayan şekilde  zaruret ve 
maslahat ilkelerine sıkça referans verilmesi, 
toplum nezdinde katılım finans sistemine ilişkin 
mevcut algının bir diğer önemli sebebidir. Fıkıh 
uzmanlarının maslahat ve zaruret ilkesine 
dayalı kararlar alırken katılım finansa ilişkin 
oluşabilecek olumsuz algının katılım finans 
sisteminin gelişmesi üzerindeki etkilerini de 
göz önünde bulundurması gerekmektedir. 
Bu kapsamda zaruret ve maslahat ilkesine 
dayandırılan karar ve standartların belirli bir 
metodoloji ve ikna edici şerhlere dayalı olarak 
kamuoyu ile paylaşılmasının önemli bir dönüm 
noktası olacağı değerlendirilmektedir.

• T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 
yapılan Hanehalkı Anketi ve benzeri birkaç anket 
dışında, geniş kapsamlı ve toplumun katılım 
finansa ilişkin algı, farkındalık, davranış kalıpları 
ve beklentilerine ilişkin yeterli ölçüde çalışma 
bulunmamaktadır. Katılım finansa ilişkin algı ve 
farkındalığın mevcut durumu, bu konulardaki 
genel eğilimler ve sorunların tespitine yönelik 
olarak başta geniş örnekleme sahip anketler 
olmak üzere analitik çalışmaların yapılması 
önem arz etmektedir. Böylece, katılım finansa 

ilişkin olumlu algı ve farkındalığın artırılmasına 
yönelik politikaların veriye dayalı analizlerle 
desteklenme imkânı bulunacaktır.

• Algı ve farkındalık, davranışsal ekonomi ve 
finans alanlarıyla yakından ilişkilidir. Algı ve 
farkındalığı artırmaya yönelik eylemlerin hayata 
geçirilmesinde davranışsal ekonomi ve finansa 
dayalı çalışmaların daha fazla kullanılması 
gerekmektedir. Katılım finansa ilişkin olumlu algı 
ve farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar 
yapan ve politika yapıcılar ile de yakından 
işbirlikleri geliştiren bir davranışsal çalışmalar 
merkezinin hayata geçirilmesi önem arz 
etmektedir.

• Katılım finansa ilişkin olumlu algı ve 
farkındalığın artırılmasında etkin iletişimin 
sağlanması öncelikli konulardan bir tanesidir. 
Yapılan çalışmalar, katılım finansın bilinirliğinin 
toplum nezdinde düşük olduğunu; katılım 
finans hakkında bilgi sahibi olanların önemli bir 
kısmının da katılım finans sisteminin işleyişi, 
yapısı ve potansiyeli ile ilgili yanlış bilgilere sahip 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 
başta T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
olmak üzere, katılım finans konusunda iletişim 
sağlanmasına katkıda bulunacak kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinin katkılarıyla kapsamlı 
bir iletişim stratejisinin oluşturulması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

• Kitle iletişim araçları dışında, katılım finansa 
ilişkin olumlu algı ve farkındalığın artırılmasında 
özellikle din görevlileri ile muhtarların geniş 
kitlelere erişimde önemli rol oynayabilecekleri 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, din görevlileri 
ve muhtarlara ilişkin eğitim programları 
düzenlenmesi ve sorumlu oldukları yerleşim 
yerlerinde tanıtım faaliyetleri yürütmeleri önem 
arz etmektedir.   

• Katılım finans esaslarının ve katılım 
finans sisteminin öneminin geniş kitlelere 
ulaştırılabileceği en önemli yerlerden bir 
tanesi Cuma namazıdır. Bu kapsamda, Diyanet 
İşleri Başkanlığının Cuma hutbelerinde katılım 
finansla ilgili konulara sık olarak yer vermesi 
ve Cuma namazı sonrası tanıtım ve farkındalık 



faaliyetleri yürütmesi önem arz etmektedir. 

• Katılım finans okuryazarlığı, katılım finansa 
ilişkin olumlu algı ve farkındalığı arttıracak 
temel konulardan bir tanesidir. Türkiye’de 
finansal okuryazarlık seviyesi OECD 
ülkelerine göre daha düşük seviyededir. 
Katılım finans okuryazarlığının ise genel 
finansal okuryazarlıktan da düşük bir 
seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu 
kapsamda, katılım finans okuryazarlığını 
artırmak, genel finansal okuryazarlığı 
artırmaya göre daha fazla çaba 
gerektirmektedir. 

• Katılım finans okuryazarlığının 
artırılmasında, tüm finansal okuryazarlık 
programlarına katılım finansla ilgili 
konuların da eklenmesinin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilkokuldan 
başlayarak, katılım finans okuryazarlığını 
arttıracak eğitimlerin ve ders müfredatının 
oluşturulması gerekmektedir.

• Katılım finans okuryazarlığının 
artırılmasında, katılım finans terimlerinin 
standartlaştırılması ile bu terimlere yönelik 
ansiklopedik bir sözlüğün hazırlanması 
oldukça önemlidir. Türkçe, İngilizce ve 
Arapça dillerinde yayımlanacak böyle 
bir sözlüğün, katılım finansa ilişkin 
farkındalığın artırılmasında da katkısı 
olacaktır.

• Katılım finansa ilişkin algı, farkındalık ve 
finansal okuryazarlık, yaş grupları ve coğrafi 
dağılım olarak oldukça farklılaşmaktadır. Bu 
çerçevede, farklı toplum kitlelerine yönelik 
özelleşmiş tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle 
gençlere ve kadınlara yönelik faaliyetlere 
öncelik ve ağırlık verilmelidir. 

• Katılım finansı lise ve üniversite 
öğrencilerine tanıtmada, dijital 
uygulamaların sıkça kullanılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. Malezya’da 
uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen 
“Muamalat Interactive Game” gibi oyunların 

dijital uygulamalarının geliştirilerek 
ve bu uygulamalara dayalı yarışmalar 
düzenlenerek katılım finans okuryazarlığı 
konusunda önemli ilerleme sağlanılacağı 
düşünülmektedir.

• T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
tarafından 2021 yılından bugüne 
gerçekleştirilen Katılım Genç Gelişim 
programı, gençlerin katılım finansa 
ilişkin olumlu algı, farkındalık ve 
finansal okuryazarlığının artırılmasına 
yönelik alanında ilk eğitim programı 
olmuştur. Katılım Genç Gelişim programı 
sonuçları ve toplum nezdindeki tepkiler, 
programın oldukça başarılı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Katılım Genç 
Gelişim programının genişletilerek 
devam ettirilmesi, katılım finansın genç 
kitlelere tanıtımında önemli bir katkıda 
bulunacaktır. Ayrıca benzer programların, 
kamu çalışanlarına ve MÜSİAD ve TOBB 
gibi meslek örgütlerine yönelik de geniş 
çaplı olarak gerçekleştirilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

• Katılım finansa ilişkin olumlu algı, 
farkındalık ve finansal okuryazarlığın 
artırılmasında, katılım finans sistemi ile 
ilgili veri, yayım ve diğer dokümanlara 
merkezî ve kolay bir şekilde ulaşılması 
oldukça önemlidir. Bu çerçevede, katılım 
finansa ilişkin tüm verilerin, yayınların ve 
ilgili diğer belgelerin yer aldığı çevrimiçi bir 
veri merkezinin hayata geçirilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER



2022-2025 dönemini kapsayan Katılım Finans Strateji Belgesinin hazırlık sürecinde 
mevcut duruma ilişkin tespitler, Paydaş Öneri Formuna yönelik paydaşlardan 
gelen dönütler, çalışma gruplarında yapılan istişareler ile yurt içi ve uluslararası 
tecrübelere ilişkin çalışmalardan istifade edilmiştir. Hazırlık sürecinin sonunda T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde yapılan çalışmalarla da öncelikle Temel 
Tespitler ve Öneriler oluşturulmuştur.

Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan 
stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde 
Temel Tespitler ve Öneriler önemli rol 
oynamakla birlikte “Küresel ve Ulusal Genel 
Çerçeve” ve “Temel Prensipler” olarak 
isimlendirilen iki faktör de göz önünde 
bulundurulmuştur. 

“Küresel ve Ulusal Genel Çerçeve” başlığı, 
küresel ekonomi ve finans alanlarında 
önümüzdeki dönem gerçekleşmesi beklenen 
dönüşüm süreci ve Türkiye Ekonomi Modeli 
gibi makroekonomik politika önceliklerini 
kapsamaktadır. Önümüzdeki dönemde, 
bölgemizde ve dünyada ekonomi ve finans 
alanlarında tektonik etkileri olan yapısal bir 

dönüşüm gerçekleşeceği düşünülmektedir. 
Başta merkeziyetsiz finans, sürdürülebilirlik, 
artan eşitsizlikler, varlığa dayalılık, sosyal 
sorumluluk ve risk-paylaşımına dayalı finans 
olmak üzere katılım finans ile de yakından 
ilişkili konuların yeni bir küresel finansal 
mimarinin oluşturulmasında öne çıkacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, İstanbul Finans 
Merkezi projesinin bölgesel ve küresel bir 
finans merkezi olmaya yönelik vizyonu, 
Müslüman dünyaya ilişkin demografik, sosyal 
ve ekonomik eğilimler ile Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gibi 
uluslararası kısıtlar da “Küresel ve Ulusal 
Genel Çerçeve” başlığı kapsamında göz önünde 
bulundurulmaktadır (Şekil 101).

Şekil 101: Katılım Finans Strateji Belgesi Stratejik Amaçlarının ve Hedeflerinin Belirlenme Süreci

“Temel Prensipler” başlığı ise “Küresel ve Ulusal 
Genel Çerçeve” de göz önünde bulundurularak 
Katılım Finans Strateji Belgesi stratejik amaç ve 
hedeflerinin nasıl belirleneceğini ve içeriğine 
ilişkin genel yaklaşımı ifade etmektedir. 
Katılım Finans Strateji Belgesi stratejik amaç 

ve hedeflerinin oluşturulmasında, bütüncül 
yaklaşım, gaye odaklı ilkeler, reel sektör 
odaklılık ve Türkiye’ye özgülük olmak üzere 
dört temel prensip bulunmaktadır. Söz konusu 
prensipler aşağıda özetlenmektedir:

TEMEL TESPİTLER
VE ÖNERİLER

1. Katılım Finansman 

     Kuruluşları

2. Katılım Sermaye 

     Piyasaları

3. Katılım Sigortacılığı

4. Katılım Sosyal Finans

5. Katılım Finans Fıkhî 

     Yönetişimi

6. Beşerî Sermaye

7. Algı, Farkındalık ve 

    Katılım Finans 

    Okuryazarlığı

KÜRESEL VE ULUSAL
GENEL ÇERÇEVE

1. Finansal bağımsızlık

2. Makroekonomik 

     öncelikler

3. İFM projesi

4. Uluslararası eğilimler 

    (SKA, helal ekonominin 

    büyümesi, vs.)

TEMEL
PRENSİPLER

1. Bütüncül yaklaşım

2. Gaye odaklı ilkeler

3. Reel sektör odaklılık

4. Türkiye'ye özgülük

KATILIM FİNANS
STRATEJİK AMAÇLARI

VE HEDEFLERİ

251

ST
R

AT
EJ

İK
 A

M
AÇ

 V
E 

H
ED

EF
LE

R
T.

C.
 C

um
hu

rb
aş

ka
nl

ığ
ı F

in
an

s 
O

fis
i |

 K
at

ılı
m

 F
in

an
s 

St
ra

te
ji 

B
el

ge
si

 



BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Katılım finans sistemi, kendisini oluşturan 
sektörlerin birbirlerini desteklemesiyle ortaya 
çıkacak sinerji sayesinde, her bir sektörün ayrı 
ayrı büyüme potansiyelinin toplamından daha 
fazla bir büyüme potansiyeline sahiptir. Katılım 
Finans Strateji Belgesi bütüncül bir bakış açısına 
ve sektörler arası işbirliklerini mümkün olduğunca 
artırmaya dönük bir anlayışla hazırlanmaktadır. 
Örneğin, katılım bankacılığı ve katılım sosyal finans 
sektörlerinin etkin işbirliğinin katılım finansın 
kapsayıcı büyümeye katkısını önemli ölçüde 
artıracağı değerlendirilmektedir.

GAYE ODAKLI İLKELER

Katılım Finans Strateji Belgesi, katılım finans 
sisteminin, katılım finans esaslarına uyum koşuluyla, 
gaye odaklı ilkelere yönelik faaliyet göstermesini 
teşvik edici ve destekleyici mahiyette bir anlayışa 
sahiptir. Gaye odaklı ilkeleri gerçekleştirmeye 
yönelik somut adımların atılmasının, katılım finansa 
yönelik olumlu algı ve farkındalığın artması yanında 
İstanbul Finans Merkezi'nin küresel bir katılım 
finans merkezi olmasına da önemli katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.

REEL SEKTÖR ODAKLILIK

Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan 
amaçlar, hedefler ve eylem maddeleri, katılım 
finans faaliyetlerinin reel sektörü daha fazla 
desteklemesini sağlamaya odaklanmaktadır. 
Bu kapsamda, katılım finansa ilişkin makro bir 
çerçeve çizilmesi amaçlanmakta olup sektörlerin 
faaliyetlerine ilişkin diğer detay konular, sektörlerin 
kendi sektörel stratejilerine bırakılmaktadır.  

TÜRKİYE'YE ÖZGÜLÜK

Dünyadaki iyi uygulama örnekleri ve diğer ülke 
deneyimleri Katılım Finans Strateji Belgesinin 
hazırlanmasında yol gösterici olmuştur. Öte 
yandan, stratejilerin eyleme dönük başarısında, 
kurumsal iktisat ve ekonomik kalkınma yazınında 
da vurgulandığı üzere, ülkenin kendi öncelikleri, 
ülkeye has sosyo-kültürel yapı, kurumsal yönetişim, 
yasal altyapı ve ekonomik davranışlar gibi faktörler 
başat rol oynamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’ye 
özgü bir katılım finans modelinin ve ekosisteminin 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Katılım Finans 
Strateji Belgesinin oluşturulmasında, diğer ülke 
modellerini kopyalayıp uygulamak gibi bir anlayış söz 
konusu değildir.

“Küresel ve Ulusal Genel Çerçeve” ve “Temel Prensipler” kapsamında Katılım Finans Strateji Belgesinde yer 
alan stratejik amaç ve hedefler,

• Katılım finans sisteminin mevcut yapısal sorunlarına gerçekçi ve uygulanabilir çözümler bulunmasını,
• Katılım finans esaslarına tam uyumlu ve gaye odaklı ilkelere dönük bir ekosistem oluşturulmasını,
• Türkiye’nin finansal bağımsızlığına, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye katkı sağlayacak bir 

finansal yapı inşa edilmesini,
• Katılım finans sisteminin küresel finans sisteminde önemli bir alternatif olarak yer almasını,
• İstanbul Finans Merkezi'nin bölgesel ve küresel bir İslami finans merkezi olmasını amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede, Katılım Finans Strateji Belgesinde beş temel amaç ve daha somut nitelikte toplam 18 hedef 
belirlenmiştir (Şekil 102). Söz konusu stratejik amaçlar aşağıda sıralanmaktadır: 

• Kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek,
• Destekleyici mekanizmaları tesis etmek,
• Bütüncül fıkhî yönetişim yapısını oluşturmak,
• Beşerî sermayenin gelişmesini sağlamak,
• Algı, farkındalık ve katılım finans okuryazarlığını iyileştirmek.



Şekil 102: Katılım Finans Strateji Belgesi Amaç ve Hedefleri

DESTEKLEYİCİ
MEKANİZMALARI
TESİS ETMEK2

1. Uluslararası İslami Likidite ve Altyapı Kuruluşu

2. Katılım Finans Derecelendirme Sistemi 

3. Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi

4. Finansal teknolojilerin etkin kullanımı

5. Likiditeye erişimde yenilikçi mekanizmalar

4
1. Envanter ve planlama çalışmaları

2. Amaca dönük akademik eğitim

3. Yetkinlik inşası

BEŞERÎ SERMAYENİN
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK

KURUMSAL
DÖNÜŞÜMÜ
GERÇEKLEŞTİRMEK1

1. Güçlü yasal mevzuat

2. Katılım Finans Kuruluşları Birliği

3. Ürün ve hizmet çeşitliliği

4. Helal değer zinciri ile bütünleşme

BÜTÜNCÜL FIKHÎ 
YÖNETİŞİM YAPISINI
OLUŞTURMAK

5
1. Olumlu algı ve farkındalığın artırılması

2. Katılım Finans okuryazarlığının artırılması

3. Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezi

ALGI, FARKINDALIK VE
KATILIM FİNANS
OKURYAZARLIĞINI
İYİLEŞTİRMEK

3
1. Bütüncül mevzuatın oluşturulması

2. Kurumsal yönetişim mekanizmaları

3. Standartların oluşturulması

STRATEJİK 
AMAÇLAR
VE HEDEFLER

5 AMAÇ | 18 HEDEF
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Kurumsal Dönüşümü 
Gerçekleştirmek

01
1.1 Güçlü bir Mevzuat Altyapısının    
 Oluşturulması
1.2 Katılım Finans Kuruluşları Birliğinin   
 Kurulması
1.3 Ürün ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması
1.4 Katılım Finans Sisteminin Helal Değer   
 Zinciri ile Bütünleşmesi

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER



2022-2025 döneminde, Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan temel 
amaçlardan bir tanesi katılım finansın bütüncül, sürdürülebilir, değer üretimini 
destekleyici ve ruhuna uygun olarak gelişmesine yönelik kurumsal dönüşümü 
gerçekleştirmektir. Bu stratejik amaç çerçevesinde yeni düzenlemeler, kurumsal 
yapılarda değişiklikler, çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları, yeni ürünler ve 
kuruluşlar önerilmektedir. 

“Kurumsal Dönüşümü Gerçekleştirmek” 
stratejik amacı kapsamında, katılım finans 
sisteminin:
• Güçlü bir yasal altyapıya kavuşması,
• Katılım finans esaslarına dayalı, gaye odaklı 

ilkeleri göz önünde bulunduran, bütüncül 
ve değer önerisi ile tutarlı biçimde faaliyet 
göstermesi,

• Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik 
büyümeyi etkin biçimde desteklemesi,

• Finansal sistem içindeki payını 
sürdürülebilir biçimde arttırması,

• Başta risk-paylaşımına dayalı finansal 
ürünler olmak üzere ürün çeşitliliğini 
artırması,

• Helal değer zincirinde daha fazla yer alması,
• Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Hedeflerinin 

finansmanına katkı yapması 
amaçlanmaktadır.

Kurumsal Dönüşümü Gerçekleştirme 
başlığı altında yer alan hedefler aşağıda 
sıralanmaktadır:
• Katılım finansa ilişkin güçlü bir mevzuat 

altyapısının oluşturulması,
• Katılım Finans Kuruluşları Birliğinin 

kurulması,
• Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması,
• Katılım finans sisteminin helal değer zinciri 

ile bütünleşmesi.

1.1 GÜÇLÜ BİR MEVZUAT ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI
Katılım finans sistemine ilişkin güçlü bir mevzuat altyapısının oluşturulmasında en önemli adım 
müstakil bir Katılım Finans Kanununun hayata geçirilmesidir. Böylece, farklı kanunlar altında 
kendine yer bulmaya çalışan katılım finans sektörlerinin, bütüncül, etkin ve stratejik amaçlarla 
uyumlu şekilde faaliyet göstermesi imkânı sağlanmış olacaktır. 

Hazırlanacak müstakil Katılım Finans Kanununun, öncelikle, i) uyum, ii) reel sektör odaklı finansman 
ve iii) bütüncül yaklaşım olarak özetlenebilecek üç temel alan üzerinde yoğunlaşması gerektiği 
değerlendirilmektedir:
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1.2 KATILIM FİNANS KURULUŞLARI BİRLİĞİNİN KURULMASI

Katılım finansa ilişkin bütüncül bakış açısının sektörler açısından önemli bir yansıması, tüm sektörlerin 
ve katılım finans kuruluşlarının temsil edildiği yeni bir meslek birliğinin kurulmasıdır. Söz konusu meslek 
birliğinin isminin de bu bütüncül bakış açısının bir yansıması olarak Katılım Finans Kuruluşları Birliği (KFKB) 
olarak belirlenmesi önerilmektedir. Katılım finansla ilişkili mevcut meslek birliklerinin kapasitelerinin 
artırılması ve görev tanımlarının genişletilmesi yerine KFKB’nin kurulmasının, katılım finansın kurumsal 
dönüşümünde de kurumsal ve psikolojik olarak yeni bir başlangıç olarak algılanılacağı değerlendirilmektedir. 
Özetle, KFKB’nin kurulması ile,

• Katılım finansa ilişkin bütüncül yaklaşımın meslek birliğinin yapısı, görev ve yetkilerine de yansıyacağı,  
• Katılım finansın katılım bankacılığı dışındaki diğer sektörlerde de hızla gelişiminin sağlanacağı,
• Mevcut durumda kendi meslek birlikleri olmayan katılım finans sektörlerinin menfaatlerini en iyi şekilde 

temsil edebilecek bir meslek birliğine kavuşacakları,
• Sektörlerin katılım finans esaslarına göre faaliyet göstermesi bakımından güçlü bir kurumsal yapıya 

kavuşacağı,
• Henüz ayrı bir birlik kurma seviyesine gelmemiş katılım finans sektörlerinin destekleneceği,
• Katılım finans sektörlerinin kamu desteğine bağlı olmadan da gelişme sürecine girmesi amacıyla 

yürütülecek çalışmalar (eğitim, ürün geliştirme, halkla ilişkiler, uluslararası iletişim vs.) için bir merkeze 
kavuşacağı değerlendirilmektedir.

Katılım finans sistemini konvansiyonel finans sisteminden ayıran temel öğe 
katılım finans esaslarıdır. Dolayısıyla, katılım finans sistemine ilişkin yapılacak 
yasal düzenlemelerin ilk ve en önemli konusunun katılım finans kuruluşlarının bu 
esaslara uyumunu sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Kanun 
içeriğinde katılım finans esaslarına uyumu zorunlu kılan düzenlemelerin yer alması 
gerekmektedir. Ayrıca, gaye odaklı ilkelerin de Kanun içeriğinde yer alması katılım 
finans sisteminin kurumsal dönüşümüne önemli katkı sağlayacaktır.

Katılım Finans Strateji Belgesinde yapılan analiz ve değerlendirmeler, 
katılım finans sisteminin mevcut durumda reel sektörü istenilen ölçüde 
destekleyemediğini göstermektedir. Katılım Finans Kanununda, katılım finans 
holding şirketi yapısının kurumsallaşması gibi konuların yer almasının katılım 
finans kuruluşları tarafından sağlanan finansmanda reel sektörün payını önemli 
ölçüde artıracağı düşünülmektedir.

Katılım Finans Kanunu, katılım finans sistemine ilişkin bütüncül bakış açısını 
yansıtmalıdır. Tüm katılım finans sektörlerinin Kanun düzeyinde tanımlanmasının 
bütüncül yaklaşıma önemli katkısının olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, katılım 
finans sisteminde yer alan kuruluşların ortak adı olarak katılım finans kuruluşu 
tanımının Kanunda yer alması bütüncül yaklaşımın bir yansıması olacaktır.
Müstakil Katılım Finans Kanununun hayata geçirilmesi sürecinde ilgili ikincil 
mevzuat yanında vergi, tüketicinin korunması, menkul kıymetleştirme, 
kooperatifler ve vakıflar gibi alanlarda mevcut yasal düzenlemelerin bu Kanuna 
uyumuna ilişkin çalışmaların da yapılması gerekmektedir.

UYUM

REEL SEKTÖR ODAKLI 
FİNANSMAN

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM



1.3 ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 
Katılım finans, ekonomik faaliyetlerin tamamını destekleyecek ve farklı nitelikte birçok sözleşme 
çeşidini içerisinde barındırmaktadır. Ancak mevcut durumda, katılım finans kuruluşlarınca sunulan 
ürün ve hizmetler paydaşların ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayamamakta ve katılım finans 
sisteminin ekonomiye katkısını, potansiyel seviyesinin çok altında tutmaktadır. 

Ürün ve hizmet çeşitliliğini artıracak temel aktörler katılım finans kuruluşları olmakla birlikte, 
Katılım Finans Strateji Belgesi, katılım finans kuruluşlarının ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmasını 
kolaylaştırıcı eylem maddelerini kurumsal dönüşümün bir parçası olarak ele almaktadır. Bunun 
temel sebebi de ürün ve hizmet çeşitliliğini artıracak eylem maddelerinin büyük ölçüde mevcut 
kurum ve kuruluşların yapılarında çeşitli değişiklikler ve dönüşüm gerektirmesidir.

Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması hedefi kapsamında,

• Katılım finans holding şirketi ve ihtisaslaşmış katılım finansman kuruluşları gibi yenilikçi 
yapıların kurulmasının, 

• Risk-paylaşımına dayalı finansal sözleşmelerin teşvik edilmesinin,
• Farklı katılım finans sektörlerini birbiriyle ilişkilendirecek yenilikçi ürün ve hizmetlerin 

kullanılmasının,
• Kamu kesimi tarafından altyapı projelerinin finansmanında risk-paylaşımına dayalı kira 

sertifikaları gibi yeni kamu finansmanı modellerinin uygulanmasının,
• Kamu öncülüğünde Hac ve umre fonu gibi yeni kurumların oluşturulmasının ürün ve hizmet 

çeşitliliğinin artmasına önemli katkılarının olacağı değerlendirilmektedir.

Ürün ve hizmet çeşitliliğini artırabilecek diğer bir faktör de odak alanlardır. Katılım Finans Strateji 
Belgesinde yer alan odak alanlar kavramı, katılım finans sektörlerinin diğerlerine göre daha fazla 
odaklanması gerektiği düşünülen ürün, hizmet ve müşteri kitlesini ifade etmektedir.

Katılım finans sektörlerinin odak alanlara yoğunlaşmasının katılım finans sisteminin gelişimine 
yönelik katkıları aşağıda özetlenmektedir: 

• Mevcut finansal sistem içinde görece küçük bir paya sahip katılım finans sistemi, mevcut 
kaynakları ve enerjisini karşılaştırmalı üstünlüklerinin olduğu alanlara yönlendirerek 
potansiyeline doğru daha hızlı bir gelişim gösterecektir. 

• Odak alanlar kavramı, Gaye Odaklı İlkeler ile yakın ilişkisi sebebiyle, katılım finans sisteminin 
ruhuna daha uygun biçimde faaliyet göstermesine katkıda bulunacaktır.

• Katılım sosyal finans gibi sektörler, belirli odak alanlarda (örneğin, müşteri segmenti), diğer 
konvansiyonel finans oyuncularına göre doğal karşılaştırmalı üstünlüklere sahiptir. Dolayısıyla, 
odak alanlar yoluyla kısa zamanda büyük bir müşteri kitlesine ulaşma imkânı bulunmaktadır.

• Katılım finans sektörlerinin odak alanlara yönelik faaliyetleri katılım finans sisteminin vizyon, 
misyon ve amaçları ile uyumludur. 

• Odak alanlar, katılım finans sisteminin Türkiye Ekonomi Modeline katkısını da arttıracaktır.
• Katılım finans sektörlerinin odak alanlarda öne çıkması, katılım finansın değer önerisinin 

paydaşlar nezdinde daha fazla karşılık bulmasını ve katılım finansa yönelik olumlu algıyı 
destekleyecektir.

• Stratejik önemdeki sektörlerde faaliyet gösteren katılım finans kuruluşlarının, kamu destek ve 
teşviklerinden daha fazla faydalanması sağlanabilecektir.
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Katılım finans kuruluşlarının odak alanlara yönelik faaliyetlerini artırmaları açısından bu alanlara yönelik 
yeterli destek ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Dünyada da İslami finansın 
genel olarak finansal sistem içindeki payının ve İslami finans kuruluşlarının belirli alanlara yönelik 
faaliyetlerinin artırılmasında, başta vergi teşvikleri olmak üzere kamu destek ve teşvik mekanizmaları önemli 
rol oynamıştır. 

Türkiye’de katılım finans sisteminin geliştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi projesi vizyonu çerçevesinde, 
katılım finansa yönelik çeşitli destek ve teşviklerin verileceği öngörülmektedir. Öte yandan, odak alanlara 
yönelik destek ve teşviklerin, katılım finansa yönelik genel destek ve teşviklere ek olarak sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Dolayısıyla, odak alanlarda yer almayan katılım finans faaliyetleri de genel destek ve 
teşviklerden faydalanabilecektir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan odak alanların dört temel ayağı bulunmaktadır (Şekil 103):

FİNANSMAN ALANLARI
On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı gibi politika metinlerinde yer alan öncelikli 
sektörler ve öncelikli gelişme alanları odak alanların 
finansman ayağını oluşturmaktadır.

MÜŞTERİ GRUPLARI
Yeni girişimler, mikro ve küçük işletmeler ile 
hanehalkının gelir veya servete göre alttaki yüzde 
50’lik dilimi finansa erişimde dezavantajlı grupları 
kapsamakta olup odak alanların müşteri gruplarını 
oluşturmaktadır.

ÜRÜN YAPISI
Risk-paylaşımına dayalı ürünler odak alanların ürün 
yapısı ayağını oluşturmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirliği desteklemek üzere Türkiye’nin 
Yeşil Kalkınma hedefleri çerçevesinde yer alan 
faaliyetler odak alanların sürdürülebilirlik alanını 
oluşturmaktadır.

Şekil 103: Katılım Finans Strateji Belgesi Odak Alanları

FİNANSMAN ALANLARI

Öncelikli Sektörler ve
Gelişme Alanları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeşil Kalkınma Alanları

MÜŞTERİ GRUPLARI

Seçili KOBİ ve Hanehalkı 
Grupları

ÜRÜN YAPISI

Risk Paylaşımına Dayalı
Ürünler

ODAK
ALANLAR



Odak alanlara yönelik destek ve teşvik mekanizmalarının iki şekilde sağlanabileceği 
değerlendirilmektedir:

ODAK ALANLARA YÖNELİK MALİ TEŞVİKLER
Odak alanlar kapsamında yer alan ürün, hizmet ve faaliyetlerin kendilerinin veya bunları uygulayan 
katılım finans kuruluşlarının çeşitli mali teşviklerden faydalanabileceği mekanizmaları ifade 
etmektedir. Ayrıca, birden fazla odak alan kapsamındaki ürün, hizmet ve faaliyetlerin de doğrusal 
olmayan bir şekilde mali teşviklerden faydalanabileceği düşünülmektedir. 

Örneğin, tüm odak alanlara yönelik bir vergi teşvik mekanizması aşağıdaki şekilde kurgulanabilir:

 fa: finansman alanına ilişkin vergi indirimi
 uy: ürün yapısına ilişkin vergi indirimi
 ms: müşteri segmentine ilişkin vergi indirimi
 ss: sürdürülebilirliğe ilişkin vergi indirimi

olmak üzere;
 Vergi teşvikli maliyet=ilk maliyet*[(1-fa)*(1-uy)*(1-ms)*(1-ss)]

ODAK ALANLARA YÖNELİK MEVZUAT VE UYGULAMA TEŞVİKLERİ
Katılım finans kuruluşlarının odak alanlara yönelik faaliyetlerinde mali teşvikler yanında çeşitli 
mevzuat engellerinin kaldırılması ve uygulamaya dönük teşvikler oldukça önemlidir. Özellikle, 
katılım finans kuruluşlarının finansman portföyü içinde risk-paylaşımına dayalı ürünlerin ağırlığını 
arttırmaları açısından mevzuat düzenlemeleri ve standartların geliştirilmesinin mali teşviklerden 
daha önemli olabileceği değerlendirilmektedir. Örneğin, mevcut durumda katılım bankaları 
açısından risk-paylaşımına dayalı finansman kullandırımı, sermaye yeterliliği rasyoları açısından 
çok yüksek oranlı risk ağırlıklarına katlanmalarını gerektirmektedir. Bu kapsamda, Basel ve IFSB 
standartları da göz önünde bulundurularak, risk-paylaşımına dayalı finansal ürünlerin kullanımında 
risk ağırlıklarında yeni düzenlemeler yapılabilir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde ana hatları özetlenen odak alanlara yönelik destek ve teşvik 
mekanizmaları ile bunların ne şekilde uygulanacağına ilişkin çalışmaların, ilgili kamu kurumları 
ve sektör temsilcilerinden oluşan çalışma grupları ile CBFO koordinasyonunda belirlenmesinin 
gerektiği değerlendirilmektedir.

1.4 KATILIM FİNANS SİSTEMİNİN HELAL DEĞER ZİNCİRİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ

Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen helal ekonominin finansmanında katılım finans kuruluşlarının 
potansiyellerinin altında bir paya sahip olduğu gözlenmektedir. Türkiye’de helal ekonomi 
ekosisteminin finansal ayağını oluşturması gereken katılım finans sektörlerinin helal değer 
zincirinde hak ettiği yeri alması durumunda büyük bir sıçrama yapabileceği öngörülmektedir.

Özellikle helal parkların katılım finans sistemi ile helal ekonomi arasında bir sinerji oluşturacağı 
düşünülmektedir. Helal parkların Türkiye’nin ihracatına da önemli katkısı olacaktır. Bu kapsamda, 
Katılım Finans Strateji Belgesinde özetlenen helal parkların kurulmasına yönelik yasal, kurumsal ve 
idari düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 
Katılım finans sisteminin helal değer zinciri ile bütünleşmesinde bir diğer önemli konu da katılım 
finans derecelendirme sisteminin oynayabileceği potansiyel roldür. Mevcut helal standartları, helal 
sertifikası alan firmaların finansallarının da helal olması koşulunu getirmemektedir. Bu çerçevede, 
firmalara yönelik fıkhî tarama mekanizması katılım finans kuruluşlarının bu firmalarla daha yakından 
çalışmasına da olanak verecektir.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Destekleyici Mekanizmaları 
Tesis Etmek

02
2.1 Uluslararası İslami Likidite ve Altyapı  
 Kuruluşunun (IIILC) Hayata Geçirilmesi
2.2 Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin  
 Kurulması
2.3 Uluslararası Katılım Finans Tahkim   
 Merkezinin Hayata Geçirilmesi
2.4 Finansal Teknolojilerin Etkin Kullanımının  
 Sağlanması
2.5 Likiditeye Erişimde Yenilikçi Mekanizmaların
  Oluşturulması 

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER



Katılım finansa ilişkin dönüşümün gerçekleşmesi, katılım finans sektörlerinin 
etkin faaliyet göstermesini destekleyecek ve ekosistemin bir parçası olacak çeşitli 
destekleyici mekanizmaların (altyapı, kurum ve kuruluşlar) oluşturulmasıyla 
doğrudan ilişkilidir. Katılım finans sisteminin mevcut durumuna ilişkin yapılan tespit 
ve öneriler kapsamında beş destekleyici mekanizmanın öncelikli olarak kurulması 
gerektiği değerlendirilmektedir. 

Söz konusu destekleyici mekanizmalar ve bunlara ilişkin hedefler aşağıda 
sıralanmaktadır:
 
• Uluslararası İslami Likidite ve Altyapı Kuruluşunun hayata geçirilmesi,
• Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin kurulması,
• Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezinin hayata geçirilmesi,
• Finansal teknolojilerin etkin kullanımı,
• Likiditeye erişimde yenilikçi mekanizmaların oluşturulması.
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2.1 ULUSLARARASI İSLAMİ LİKİDİTE VE ALTYAPI KURULUŞUNUN (IIILC) HAYATA GEÇİRİLMESİ

Katılım finans sisteminde, katılım finans kuruluşlarının yeterli ve sürdürülebilir biçimde likiditeye erişimi ve 
kamu altyapı projelerinin risk-paylaşımına dayalı olarak finansmanında IIILC projesinin hayata geçirilmesinin 
oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde önerilen IIILC modelinin hayata geçirilmesi sürecinde aşağıdaki eylemlerin 
tamamlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir:  

2.2 KATILIM FİNANS DERECELENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI
Katılım Finans Derecelendirme Sistemi katılım finans kuruluşları ve ürünlerinin fıkhî uyum derecelerinin 
ölçülmesine dönük kapsamlı bir fıkhî derecelendirme sistemini ifade etmektedir. Ayrıca, reel sektör 
firmalarının fıkhî uyum derecelerini de gönüllülük esasına göre ölçmek üzere Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizması önerilmektedir.

Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin kurulması hedefi çerçevesinde, aşağıdaki eylemlerin hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir:

• Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin 
gerekliliği ve potansiyeline ilişkin çalışmaların 
yapılarak paydaşların belirlenmesi,

• Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin 
hayata geçirileceği kuruluşun belirlenmesi, 

• Katılım finans kuruluşları ve ürünlere yönelik 
Katılım Finans Derecelendirme metodolojisi 
ile Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması 
metodolojisinin belirlenerek paydaş görüşlerine 
sunulması,

• Katılım Finans Derecelendirme Sistemine 
yönelik gerekli mevzuat değişikliklerinin 
yapılması,

• Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizmasının 
helal değer zinciri ve katılım finans sistemi 
ile ilişkilendirilmesine yönelik çalışmaların 
yapılması,

• Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin ulusal 
ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin yapılması.

• Dünyada İslami finans, Türkiye’de katılım finans 
kuruluşlarının likiditeye erişimde yaşadıkları 
kısıtlar ve IIILC’ye ihtiyaç konusunda çalışmaların 
yapılması,

• Altyapı yatırımlarının finansmanında risk-
paylaşımına dayalı sukuk modelleri, bunların 
menkul kıymetleştirilmesi ve ikinci el piyasası 
gibi konuların uygulanmasına dönük çalışmaların 
yapılması,

• Sukuk ikinci el piyasasının ve likidite erişiminin 
dünya genelinde kesintisiz ve anlık çalışmasını 
temin etmek amacıyla elektronik bir platformun 
kurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması,

• IIILC’nin kuruluşu, yapısı, görev ve 
sorumluluklarına ilişkin modelin ve iş planının 
detaylı bir şekilde hazırlanması,

• IIILC tarafından yürütülecek faaliyetler ile ilgili 
mevzuatın ülkeler arasında uyumlaştırılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması,

• IIILC’nin çok taraflı bir uluslararası kuruluş 
hâline getirilmesine ilişkin süreç yönetiminin 
yapılması,

• IIILC’nin faaliyetlerine başlaması.

IIILC projesinin öncelikle sadece yurt içinde uygulanmasının, süreç başarılı olursa aşamalı olarak 
farklı ülkeleri de kapsayacak şekilde çok taraflı bir uluslararası kuruluş hâline getirilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, IIILC’ye ilişkin çalışmaları kapsayan hazırlık sürecinin 2023 yılı ilk 
yarısında tamamlanarak, 2023 yılı ikinci yarısında IIILC’nin yurt içinde faaliyete başlaması önerilmektedir. 
IIILC projesinin 2025 yılından itibaren D-8 ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin imkân dâhilinde 
olduğu değerlendirilmektedir. IIILC projesinin hayata geçmesinin, İstanbul’un uluslararası bir İslami finans 
merkezi olmasına da önemli katkısı olacaktır.



2.3 ULUSLARARASI KATILIM FİNANS TAHKİM MERKEZİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
Dünyada, uluslararası İslami finans merkezi olmayı hedefleyen finans merkezleri İslami finans 
tahkim ve arabuluculuk merkezlerinin kurulmasına önem vermektedir. İstanbul Finans Merkezi'nin 
küresel bir İslami finans merkezi olma vizyonu çerçevesinde İstanbul Uluslararası Tahkim 
Merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Uluslararası Tahkim 
Merkezi bünyesinde uluslararası bir katılım finans tahkim merkezinin kurulmasının katılım finansın 
gelişiminde oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.

İstanbul Uluslararası Tahkim Merkezinin bir vakıf yapısı içerisinde kurulması planlanmaktadır. Söz 
konusu vakıf yapısının da Merkezin uluslararası olarak kabul edilmesi ve bağımsızlığına yönelik 
algıya olumlu katkısının olacağı değerlendirilmektedir. 

İstanbul Uluslararası Tahkim Merkezinin bünyesinde faaliyete geçmesi önerilen Uluslararası Katılım 
Finans Tahkim Merkezinin,

2.4 FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI
Ulusal ve uluslararası rekabet koşulları katılım finans kuruluşlarını yoğun biçimde dijitalleşmeye 
yönlendirmekte ve sektörel stratejiler de dijitalleşme odaklı olarak oluşturulmaktadır. Ayrıca, 
katılım finans kuruluşlarını da içerecek biçimde, Millî Fintek Strateji Belgesi çalışmaları CBFO 
bünyesinde devam etmektedir. 

• Merkezin hukuki ve idari yapısının 
oluşturulmasına, 

• İstanbul Finans Merkezi kapsamında 
konumunun belirlenmesine,

• Mevcut hukuki düzenlemeler ve 
uluslararası anlaşmalarla entegrasyonunun 
sağlanmasına,

• Tahkim merkezinde yer alacak üye ve 
uzmanların belirlenmesine ve

• Tahkim merkezinin ulusal ve uluslararası 
tanıtımının yapılmasına yönelik eylemlerin 
hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Katılım Finans Strateji 
Belgesinde dijitalleşmeye dönük altyapının 
oluşturulmasından ziyade, katılım finans 
sisteminin gelişmesi için oldukça önemli 
olduğu değerlendirilen çeşitli finansal teknoloji 
alanlarına odaklanılmaktadır. Söz konusu 
finansal teknoloji alanları arasında aşağıda 
sıralanan dört alana ilişkin eylemlerin öncelikli 
olarak hayata geçirilmesinin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir:

• Akıllı sözleşmeler,
• Kitle fonlaması,
• Jetonlaştırma,
• Katılım sosyal finans fintek uygulamaları.

Akıllı sözleşmelerin, katılım finans 
sözleşmelerinin maliyet ve etkinliğine 
büyük katkısının olacağı ve katılım finansın 
rekabetçiliğini arttıracağı değerlendirilmektedir. 

Dünyada İslami finansa ilişkin yapılan 
değerlendirmelerde kitle fonlaması İslami 
finansın gelecekteki en önemli alanı olarak ifade 
edilmektedir. Katılım Finans Strateji Belgesi de 
özellikle paya dayalı kitle fonlamasını, en önemli 
risk-paylaşımı kanallarından ve katılım finansın 
gelişme potansiyeli en büyük alanlarından 
birisi olarak öngörmektedir. Finansal ve 
fiziki varlıkların jetonlaştırılması da katılım 
sermaye piyasalarının temel ayakları olan 
kira sertifikaları ve pay piyasasının gelişimine 
yönelik büyük bir potansiyel sunmaktadır. 
Türkiye’de henüz oldukça yeni bir alan olmakla 
birlikte, finteke dayalı katılım sosyal finans 
uygulamalarının ulusal ve uluslararası geniş 
bir paydaş kitlesine ulaşılmasında ve diğer 
sektörlerle bütünleşmesinde önemli katkısının 
olacağı değerlendirilmektedir.
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2.5 LİKİDİTEYE ERİŞİMDE YENİLİKÇİ MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI 
Katılım Finans Strateji Belgesinde, başta katılım bankaları olmak üzere katılım finans kuruluşlarının likiditeye 
erişimi ve likidite risklerinin etkin yönetimi açısından en önemli öneri IIILC’nin kurulmasıdır. Öte yandan, IIILC 
önerisinin orta vadede hayata geçirilebilecek bir yapı olması ve katılım finans kuruluşlarının farklı likiditeye 
erişim mekanizmalarına da ihtiyaç duyacak olması gibi sebeplerle likiditeye erişim kanallarında çeşitliliğin 
artırılması gerekmektedir.

Lisanslı depolarda bulunan ve depolanmaya uygun 
nitelikteki temel ve işlenmiş tarım ürünlerini temsil 
eden dijital bir senet olan elektronik ürün senedi 
(ELÜS) üzerine teverruk piyasası oluşturulması 
üzerine çalışmalar devam etmektedir. Teverruka 
dayalı likidite mekanizmasının oluşturulması, 
“Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde 
gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, 
elektronik ürün senedine veya hisse senedi 
portföyüne dayalı platformların oluşturulması 
sağlanacaktır.” eylemi kapsamında 2019-2023 
dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planında 
yer almaktadır. Bu çerçevede, ELÜS üzerine teverruk 
piyasasının 2022 yılında uygulamaya alınması 
hedeflenmektedir.

Katılım finans kuruluşlarının mevcut yapısı ve 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, Katılım 
Finans Strateji Belgesi amaç ve hedeflerine daha 

uygun likiditeye erişim mekanizmaları geliştirilene 
kadar ELÜS üzerine teverruk piyasasının geçici bir 
süre ve sadece standartlarda yer alan alanlarda 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
katılım finans alanında yeni ürünlerin geliştirilmesi 
açısından büyük fırsatlar sunan ELÜS piyasasında, 
katılım finans sisteminin ruhuna daha uygun başka 
ürünlerin geliştirilme potansiyeli bulunmaktadır.

Katılım finans kuruluşlarının likidite ihtiyaçlarının 
karşılanmasında T.C. Merkez Bankası (TCMB) 
en önemli aktör durumundadır. Dünyada merkez 
bankaları, Şer’i Uyumlu Nihai Kredi Mercii (Shariah-
compliant Lender of Last Resort: SLOLR) rolü 
kapsamında İslami bankalara likidite sağlamak 
üzere karz-ı hasen, mudârebe, müşâreke, vekâlet ve 
İslami Repo gibi sözleşmelere dayalı mekanizmaları 
kullanılmaktadır. 

• Katılım finans kuruluşlarının fintek 
farkındalığının ve finteke yönelik ilgisinin 
artırılmasına,

• Öncelikli fintek alanları olarak belirlenen, akıllı 
sözleşmeler, kitle fonlaması, jetonlaştırma 
ve katılım sosyal finans uygulamalarına 
ilişkin destek ve teşvik mekanizmalarının 
sağlanmasına,

• Başta öncelikli fintek alanları olmak üzere 
fintek uygulamalarına ilişkin yasal, kurumsal ve 
altyapısal düzenlemelerin yapılmasına yönelik 
eylemlerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan “Finansal Teknolojilerin Etkin Kullanımının Sağlanması” hedefi 
kapsamında,



Türkiye’de katılım finans kuruluşlarının TCMB 
üzerinden likiditeye erişimi kısıtlıdır. Bunun iki 
temel nedeni bulunmaktadır: 

• Türkiye’de, katılım finans kuruluşlarının 
merkez bankasından likidite temini sadece 
açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir.143

• APİ’de sadece T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından ihraç edilen 
kira sertifikaları teminat olarak 
kullanılabilmektedir. Özel sektör tarafından 
ihraç edilen kira sertifikaları ve diğer 
finansal ürünler, riskli olarak kabul 
edilmeleri sebebiyle, APİ işlemlerinde 
kullanılmamaktadır.

 

Bu kapsamda, TCMB bünyesinde yapılacak 
çalışmalar ve geliştirilecek yeni finansal 
ürünler katılım finans kuruluşlarının likiditeye 
erişiminde büyük önem arz etmektedir. İngiltere 
Merkez Bankası (BoE) tarafından uygulamaya 
konulması planlanan Alternatif Likidite İmkânı 
modeline benzer bir modelin TCMB tarafından 
da uygulamaya konulabileceği düşünülmektedir. 

1432013 yılı öncesinde, TCMB APİ işlemleri DİBS kullanılarak ve konvansiyonel bankacılığa uygun sözleşmeler vasıtasıyla 
gerçekleştirildiğinden, katılım finans kuruluşları bu likidite imkânından faydalanamamıştır. 2013 yılında yapılan değişikliklerle, 
kira sertifikalarının APİ işlemlerinde kullanılmasına imkân tanınmıştır.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Bütüncül Fıkhî Yönetişim 
Yapısını Oluşturmak

03
3.1 Bütüncül Bir Fıkhî Yönetişim Mevzuatının  
 Oluşturulması
3.2 Kurumsal Yönetişim Mekanizmalarının   
 Hayata Geçirilmesi,
3.3 Katılım Finans Standartlarının    
 Oluşturulması

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER



Katılım finans sisteminin bütüncül bir anlayışta gelişmesini sağlayacak, uluslararası 
standartlarda ve etkin bir fıkhî yönetişim yapısının oluşturulması Katılım Finans 
Strateji Belgesinin amaçlarından bir tanesidir. 

Türkiye’de fıkhî yönetişime ilişkin bütüncül bir mevzuat yapısı bulunmamaktadır. 
Katılım finans kuruluşlarının fıkhî yönetişim yapılarına ilişkin mevcut düzenlemeler, 
farklı kanunlar ve bu kanunlar altında yer alan ikincil mevzuat düzenlemeleri 
altında yer almaktadır.  

Bütüncül Fıkhî Yönetişim Yapısının Oluşturulması amacı kapsamında yer alan temel 
hedefler şu şekilde sıralanmaktadır:

• Katılım finans fıkhî yönetişimine ilişkin bütüncül bir mevzuatın oluşturulması,
• Kurumsal yönetişim mekanizmalarının hayata geçirilmesi,
• Katılım finans standartlarının oluşturulması,
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3.1 BÜTÜNCÜL BİR FIKHÎ YÖNETİŞİM MEVZUATININ OLUŞTURULMASI

Katılım finans fıkhî yönetişim yapısının oluşturulmasında ilk öncelik fıkhî yönetişime ilişkin bütüncül bir 
mevzuatın oluşturulmasıdır. Fıkhî yönetişime ilişkin bütüncül mevzuatın ilk ve en önemli ayağını da müstakil 
bir Katılım Finans Kanunu oluşturmaktadır.
 
Bu kapsamda, fıkhî yönetişim esaslarına ilişkin çeşitli tanımların Katılım Finans Kanununda yer alması 
gerektiği değerlendirilmektedir. Katılım Finans Standartları Kurulu, danışma komiteleri, gözetim ve denetim 
mekanizmaları ile derecelendirme hizmetleri gibi konuların ana hatlarının da ilgili Kanunda yer alması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

Katılım finans fıkhî yönetişimine ilişkin temel esasların Katılım Finans Kanununda belirlenmesi ve yasal bir 
zemin kazanmasıyla birlikte ikincil mevzuata ilişkin çalışmaların da yapılması gerekmektedir.

3.2 KURUMSAL YÖNETİŞİM MEKANİZMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ

Katılım Finans Standartları Kurulu (KFSK) katılım finans sisteminin gelişmesi, katılım finans esaslarına 
uygun olarak icra edilmesi ve katılım finans esaslarına uyumuna yönelik gözetim yapılması gibi görevleri 
açısından fıkhî yönetişim yapısının merkezinde bulunmaktadır. KFSK’nın kuruluşu ile görev ve yetkilerinin 
ikincil mevzuat yerine doğrudan Katılım Finans Kanununda yer almasının oldukça önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.

KFSK’nın oluşturulması ve çalışmasına ilişkin olarak 
önerilen eylem maddelerinde aşağıdaki hususlar 
özellikle göz önünde bulundurulmaktadır:

• KFSK’nın kuruluşu Katılım Finans Kanununda 
yer almalı ve bu Kurulun varlığı, çalışma usul 
ve esaslarına ilişkin temel konular ile Kurul 
üyelerinin atanma ve görevden ayrılma kıstasları 
Kanun düzeyinde belirlenmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir.

• KFSK’nın kamu otoritesini kullanmakla birlikte 
bağımsız bir yapıda olması gerekmektedir. 
Kurulun bağımsızlığı özellikle yurt dışı 
yatırımcılar açısından oldukça önemlidir. 
Bu kapsamda, Kurul tarafından alınan 
kararlar yanında Kurula üye seçimi ve Kurul 
sekretaryasının oluşturulmasında bağımsızlığı 
koruyacak şekilde düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.

• Türkiye’de katılım finans sistemine ilişkin 
düzenlemeler ve denetim faaliyetleri, farklı 
yetkili kurumların görev alanına girmektedir. 

Bu kapsamda, KFSK’nın yetkili otoriteleri 
tamamlayıcı rolünün Kanun düzeyinde net olarak 
ortaya konması gerekmektedir. 

• KFSK kararlarının hukuki bağlayıcılığı ve bu 
bağlayıcılığın ne şekilde sağlanabileceği 
önemli bir konudur. Dünya uygulamalarında 
merkezi danışma ve gözetim kurullarının 
kararları genellikle hukuki olarak da bağlayıcı 
niteliktedir. Öte yandan, Türkiye’de KFSK’nın 
kararlarının doğrudan hukuki bağlayıcılığı 
yerine, bu kararların yetkili otoriteler tarafından 
temel alındığı bir yapının daha doğru olduğu 
değerlendirilmektedir.

• KFSK’nın, başta danışma komiteleri olmak üzere 
fıkhî yönetişimin diğer unsurları ile ilişkileri, 
bu unsurlara yönelik kurumsal müdahalesi 
gibi konular da yapılacak düzenlemelerde 
net olarak belirlenmelidir. Bu çerçevede, 
KFSK’nın fıkhî yönetişimin diğer kurumlarının 
temel akreditasyon organı olması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Katılım finans fıkhî yönetişim yapısı içinde merkezi bir yer teşkil etmesi öngörülen KFSK’yı tamamlayacak 
biçimde danışma komiteleri, uyum kontrolleri, iç denetim birimleri ile bağımsız dış denetim kuruluşların da 
fıkhî yönetişim yapısında yer alması gerektiği değerlendirilmektedir.Katılım Finans Kanunu hazırlanması 
ve KFSK’nın kurulması durumunda danışma komitelerinin yapısında da çeşitli değişiklikler olması 
beklenmektedir. Bu kapsamda en önemli konuyu, danışma komitesi üyelerinin seçimi ile danışma 
komitelerinin görev ve yetkilerinin tam olarak belirlenmesi oluşturmaktadır.



3.3 KATILIM FİNANS STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI

Katılım finans standartları, katılım finans sisteminde yer alan ürün, hizmet, uygulama ve süreçlerin 
katılım finans esaslarına göre uygulanmasını sağlamak üzere oluşturulan detaylı kurallar 
bütünüdür. Söz konusu standartların KFSK tarafından oluşturulup yayımlanması önerilmektedir.

Katılım Finans Strateji Belgesi kapsamında yapılan önerilerin uygulamaya konması durumunda, 
KFSK tarafından farklı konularda yeni standartların hazırlanması veya AAOIFI ve IFSB gibi 
uluslararası standart yapıcı kurumlar tarafından hazırlanan standartların kabul edilmesi 
gerekmektedir. 

Katılım Finans Standartlarının oluşturulmasına 
yönelik eylem aşağıdaki önemli noktaların 
göz önünde bulundurulması gerektiği 
değerlendirilmektedir:

• Başta IFSB ve AAOIFI olmak üzere 
uluslararası standart yapıcı kuruluşlarca 
ilgili alanlarda yayımlanan standartların 
katılım finans ekosistemine ve Katılım 
Finans Strateji Belgesi amaçlarına 
uygunluğuna ilişkin değerlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır.

• OECD ve Basel gibi uluslararası kuruluşların 
ilgili konulardaki standart, eylem ve 
uygulamalarına ilişkin envanter çalışması 
yapılmalıdır. 

• Güncellenmesi gerektiği düşünülen mevcut 
standartların değiştirilmesine yönelik yol 
haritası hazırlanmalıdır. 

• Uluslararası alanda yapılmakta olan 
standart çalışmalarına ilişkin envanter 
çıkartılmalıdır.

• Envanter çalışması sonucunda eksik olan 
standartların hazırlanması çalışmaları 
başlatılmalıdır.

• KFSK’nın kurulmasını müteakiben 
standart hazırlama ve uyum çalışmaları 
ivedilikle başlamalı ve taslak standartlar 
hazırlanmalıdır.

Katılım finansa ilişkin uyum kontrolleri, katılım finans kuruluşları faaliyetlerinin katılım finans 
esaslarına ve danışma komitesi kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 
oluşturulan kurallar ve protokolleri içermektedir. 

Uyum kontrollerini tamamlayıcı biçimde katılım finans kuruluşlarında iç denetim birimlerinin 
kurulması gerekmektedir. İç denetim birimleri, katılım finans uyum kontrollerinin yeterliği ve 
etkinliği yanında katılım finans kuruluşları faaliyetlerinin katılım finans esasları ile danışma komitesi 
kararlarına uygunluğunu denetlemektedir.

Türkiye’de fıkhî dış denetim konusunda da önemli bir eksiklik olduğu gözlenmektedir. Katılım 
finans kuruluşlarının katılım finans esaslarına ve danışma komitesi kararlarına uyumunun bağımsız 
denetimi fıkhî dış denetim kuruluşlarınca yapılmalıdır. Bağımsız dış denetim, katılım finansa 
ilişkin diğer denetim mekanizmalarını tamamlayıcı mahiyettedir. Tüm bu fıkhî gözetim ve denetim 
aktörlerinin oluşturulmasıyla, katılım finans sisteminin uluslararası standartlarda bir fıkhî yönetişim 
yapısına sahip olması sağlanmış olacaktır.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Beşerî Sermayenin 
Gelişmesini Sağlamak

04
4.1 Beşerî Sermaye Envanter ve Planlama   
 Çalışmalarının Yapılması 
4.2 Amaca Dönük Akademik Altyapının   
 Oluşturulması
4.3 Mesleki Yetkinlik İnşaasına İlişkin Altyapının  
 Geliştirilmesi

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER



Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan stratejik amaç ve hedefler, büyük 
ölçüde, kurumsal dönüşüm, altyapı ve destekleyici mekanizmaların oluşturulması 
ile çeşitli hukuki düzenlemeleri içermektedir. Öte yandan, söz konusu stratejik amaç 
ve hedeflerin istenilen seviyede uygulanmasını belirleyecek temel faktörlerden bir 
tanesi, beşerî sermayeyi geliştirmeye yönelik adımlar olacaktır.

Katılım Finans Strateji Belgesinde, beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik üç 
temel hedef bulunmaktadır: 

• Mevcut beşerî sermaye envanterinin ve ihtiyacının ortaya konularak yol haritası 
oluşturmaya yönelik çalışmaların yapılması,

• Amaca dönük akademik altyapının oluşturulması,
• Mesleki yetkinlik inşasına ilişkin altyapının geliştirilmesi.
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4.1 BEŞERÎ SERMAYE ENVANTER VE PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI 

Katılım finans sisteminin beşerî sermaye bileşenine ilişkin akademik ve sektörel eylemlerin hayata 
geçirilmesinde beşerî sermayenin mevcut durumunun ortaya konulması ile eylemlere ilişkin planlamaların 
yapılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede öncelikle, katılım finans sisteminin mevcut insan kaynağı 
dağılımı, beşerî sermayenin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin envanter çalışmaları ile bu çalışmalara dayalı 
olarak insan kaynağı, yetenekler, akademik ihtiyaçlar ve mesleki yeterlilik programlarının oluşturulması gibi 
konularda yol haritasının oluşturulması önem arz etmektedir. 

4.2 AMACA DÖNÜK AKADEMİK ALTYAPININ OLUŞTURULMASI

Son yıllarda, katılım finansa yönelik ilginin artmasının da bir yansıması olarak, Türkiye’de İslam iktisadı ve 
finansına ilişkin akademik programlar ve bu alanda yapılan çalışmaların sayısı hızla artmıştır. Öte yandan, 
katılım finansın gelişimi amacına dönük akademik yapı ve faaliyetlerin nicel ve nitel olarak hâlâ istenilen 
seviyede olmadığı değerlendirilmektedir. Katılım Finans Strateji Belgesi, mevcut akademik altyapının nicel 
ve nitel olarak geliştirilerek, 2025 yılı itibarıyla amaca dönük akademik altyapının tamamlanması hedefini 
koymaktadır.  

Bu kapsamda, CBFO ile ilgili kuruluşların 
koordinasyonunda çeşitli çalışmaların ivedilikle 
yapılması planlanmaktadır. Beşerî Sermaye Envanter 
ve Planlama Çalışmalarının Yapılması hedefi 
çerçevesinde,
 
• Başta insan kaynağı olmak üzere beşerî 

sermayenin mevcut durumuna ilişkin bir 
envanter çalışmasının yapılması,

• İslam iktisadı ve finansı alanında akademik 
kurum, personel, ders müfredatı gibi konularda 
mevcut durum ve ihtiyaca yönelik çalışmaların 
yapılması,

• Katılım finans ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren 
enstitü ve araştırma merkezlerine yönelik 
mevcut durum analizlerinin ve potansiyele ilişkin 
çalışmaların yapılması,

• Mesleki yeterlilik, sertifikasyon ve hayat boyu 
öğrenme gibi alanlarda mevcut durum, ihtiyaçlar 
ve uluslararası entegrasyon gibi konularda 
çalışmaların yapılması,

• Yukarıdaki tüm alanlara ilişkin ayrıntılı yol 
haritalarının, küresel eğilimler ve kısıtlar da 
göz önünde bulundurularak, belirlenmesi 
konularında eylem maddeleri oluşturulmuştur.

Akademik faaliyetlerin Katılım Finans Strateji 
Belgesinin diğer amaç ve hedeflerini etkin 
biçimde desteklemesini sağlayacak bir altyapının 
oluşturulması kapsamında,

• Eğitim kurumlarının, enstitü ve araştırma 
merkezlerinin sayısının artırılması,

• Akademik eğitim ve yapılan çalışmaların 
kalitesinin artırılması,

• Akademik eğitim faaliyetleri ve yapılan 
çalışmaların katılım finansın gelişimine daha 
fazla katkı yapmasının sağlanması,

• Akademi ve özel sektör işbirliklerinin 
artırılmasına yönelik eylemlerin hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır. 

Eğitim kurumlarının, enstitü ve araştırma 
merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik olarak 
Beşerî Sermaye Envanter ve Planlama Çalışmalarının 
Yapılması hedefi kapsamında yapılan çalışmalar 
temel alınacaktır. 

Katılım finansa ilişkin akademik eğitimlerin ve 
çalışmaların kalitesinin artırılması kapsamında 
akademisyen, akademik kurum, ders müfredatı ve 
yapılan çalışmaların niteliği, kapsamı ve uluslararası 
standartlara uyumu konularında yol haritaları 
hazırlanması ve gerekli dönüşüme ilişkin eylemlerin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Mevcut durumda, İslam iktisadı ve finansı 
alanında yapılan çalışmalar ve projelerin, katılım 



finansın gelişimine yeterli ölçüde destek 
olamadığı gözlenmektedir. Katılım finansın 
gelişmesi kapsamında akademi ile sektörün 
işbirliğinin artırılması ve akademik kurumlarda 
sektörün ihtiyaçlarına dönük araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin artırılması oldukça 
önemlidir. Akademi ve özel sektör işbirliğinin 
artırılmasında, diğer eylemler yanında, tematik 
enstitü ve araştırma merkezlerinin kurulmasının 
özellikle önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Akademi ile katılım finans sektörlerinin 
işbirliğini artırmaya dönük bir başka eylem 
de sektörlerin ihtiyaç duydukları akademik 
çalışmalar veya projelerin yer aldığı bir proje 
çağrı platformunun kurulmasıdır. Platformun 
akademik kurumlar, akademisyenler ve 
katılım finans sektörleri arasında akademi-
sektör işbirliğini arttıracak bir adım olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Dünyada İslami finansın geliştiği ülkelerde, 
başta mesleki yeterlilik eğitimleri ve 
sertifikasyon alanlarında, mesleki yetkinlik 
inşaasına dönük merkezi ve etkin yapıların 
kurulmasına önem verilmiştir. Türkiye’de 
ise mevcut mesleki yeterlilik ve sertifika 
programlarının potansiyelinin altında 

kaldığı ve parçalı bir görünüm arz ettiği 
değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul Finans 
Merkezi projesi kapsamında, uluslararası 
standartlarda mesleki yeterlilik ve sertifika 
programlarının oluşturulması önem arz 
etmektedir.

4.3 MESLEKİ YETKİNLİK İNŞASINA İLİŞKİN ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Katılım finans sisteminde çalışan personelin mesleki yetkinliğini artırmaya yönelik mevcut 
mevzuatsal, kurumsal ve idari altyapının geliştirilmesi ve 2025 yılına kadar uluslararası 
standartlarda böyle bir altyapının tesis edilmesi beşerî sermayenin geliştirilmesi amacı altında yer 
alan önemli bir hedeftir. 
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

Algı, Farkındalık ve Katılım 
Finans Okuryazarlığını 
İyileştirmek

05
5.1 Katılım Finansa Yönelik Olumlu Algı ve   
 Farkındalığın Artırılması
5.2 Katılım Finans Okuryazarlığının Artırılması
5.3 Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezinin   
 Hayata Geçirilmesi

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER



Katılım finans sisteminin talep tarafında 2025 yılı hedeflerine ulaşmasında temel 
belirleyici faktörün, katılım finans sistemine ilişkin algının daha da iyileştirilmesi 
ve katılım finans okuryazarlığının artırılması olduğu değerlendirilmektedir. 
Dolayısıyla, Katılım Finans Strateji Belgesinde önerilen algı, farkındalık ve katılım 
finans okuryazarlığına ilişkin eylemlerin öncelikli eylem maddeleri olarak göz 
önünde bulundurulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Katılım Finans Strateji Belgesinde, algı, farkındalık ve katılım finans 
okuryazarlığının iyileştirilmesine yönelik üç temel hedef bulunmaktadır: 

• Katılım finansa yönelik olumlu algı ve farkındalığın artırılması,
• Katılım finans okuryazarlığının artırılması,
• Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezi’nin hayata geçirilmesi.
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5.1 KATILIM FİNANSA YÖNELİK OLUMLU ALGI VE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

Katılım finansa ilişkin algı ve farkındalığın artırılmasında, mevcut durum analizlerinin yapılması, başta 
kamu personeli olmak üzere katılım finans kavramının geniş kitlelere tanıtılması, katılım finans terimlerinin 
standartlaştırılması ve katılım finans sistemine ilişkin değer önerisinin oluşturulmasının öncelikle üzerinde 
durulması gereken konular olduğu değerlendirilmektedir. 

Katılım finansa yönelik olumlu algı ve farkındalığın artırılması hedefi kapsamında,

• Katılım finans algı ve farkındalığına ilişkin mevcut durum ve beklentilere yönelik anketler ile diğer 
analizlerin yapılması, 

• Davranışsal iktisat ve finans temeline dayalı çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• Katılım finans paydaşlarına yönelik ve değer önerisine dayalı etkin bir iletişim stratejisinin oluşturulması,
• Algı ve farkındalığı artırıcı geniş çaplı programların düzenlenmesine yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır.  

5.2 KATILIM FİNANS OKURYAZARLIĞININ ARTIRILMASI

Türkiye’de genel finansal okuryazarlık seviyesi OECD ortalamasının altındadır. Katılım finans okuryazarlığı 
ise genel finansal okuryazarlığın oldukça altındadır. Katılım finans okuryazarlığının katılım finans kuruluşları 
personelinde de yeterli seviyede olmadığı gözlenmektedir. Ayrıca, yapılan çeşitli çalışmalara göre, katılım 
finans okuryazarlığı düzeyi yaş ve demografik gruplara göre büyük oranda farklılaşmaktadır.
 
Katılım Finans Okuryazarlığının Artırılması hedefi kapsamında,

• Katılım finans terimlerinin standartlaştırılarak, tüm paydaşlara hitaben bir Katılım Finans Sözlüğünün 
hazırlanması, 

• Finansal okuryazarlığa ilişkin uygulama ve programlara katılım finansın da dâhil edilmesi,
• Çeşitli yaş gruplarına yönelik katılım finans okuryazarlığını artırıcı programların ve dijital uygulamaların 

geliştirilmesi,
• Katılım finans okuryazarlığına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına yönelik eylemlerin hayata 

geçirilmesi planlanmaktadır. 



5.3 TÜRKİYE KATILIM FİNANS BİLGİ MERKEZİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Katılım finansın yurt içi ve yurt dışı paydaşlarının en hızlı ve etkin biçimde bilgiye erişimini, 
paydaşların birbirleriyle iletişimini, katılım finansa ilişkin algı, farkındalık ve katılım finans 
okuryazarlığını artırmak üzere çevrimiçi bir bilgi merkezi ve platformun hayata geçirilmesinin 
gerektiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezinin (KFInfo), 
Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi (Malaysia International Islamic Financial Centre: MIFC) 
yapısına benzer bir çevrimiçi platform olarak kurulması planlanmaktadır. 

KFInfo’nun hayata geçirilmesi ile,

• Başta yurt dışı yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların katılım finansa ilişkin sektörel bilgi, 
mevzuat ve finansal verilere tek bir kaynak üzerinden kolaylıkla ulaşabilmesi,

• Katılım finansa ilişkin gelişmelerin ve haberlerin düzenli olarak platform kullanıcıları ile 
paylaşılması,

• İş ilanları duyuruları ile iş başvurularının platform aracılığıyla yapılabilmesi,
• Algı, farkındalık ve katılım finans okuryazarlığına ilişkin geniş bir arşivin oluşturulması, 
• Özellikle yurt dışı yatırımcılar ve diğer paydaşlarla etkin iletişimin sağlanması amaçlanmaktadır.
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

EYLEM 
MADDELERİ

Kurumsal Dönüşümü 
Gerçekleştirmek

01
1.1 Güçlü bir Mevzuat Altyapısının    
 Oluşturulması
1.2 Katılım Finans Kuruluşkları Birliğinin   
 Kurulması
1.3 Ürün ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması
1.4 Katılım Finans Sisteminin Helal Değer   
 Zinciri ile Bütünleşmesi



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Katılım Finans 
Kanununa ilişkin taslak 
önerisinin hazırlanması

CBFO, BDDK
Adalet Bakanlığı, 
HMB, SPK, 
SEDDK, KFKB*

Katılım bankalarının “katılım 
finans kurumu” olarak yeniden 
isimlendirilmesini de içeren 
müstakil bir Katılım Finans 
Kanunu taslağı önerisi 
hazırlanarak söz konusu öneri 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz 
edilecektir.

2

Diğer Kanunlarda 
mevzuat 
değişikliklerine ilişkin 
önerilerin hazırlanması 

Adalet Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
HMB, BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK, 
TCMB

CBFO

Katılım Finans Kanununun, 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 
4632 sayılı Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu ile 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring, Finansman 
ve Tasarruf Finansman Şirketleri 
Kanunu gibi çeşitli kanunlarda 
ve diğer mevzuatta değişiklikler 
gerektireceği öngörülmektedir. 
Buna ilişkin çalışmalar CBFO 
koordinasyonunda yürütülecektir.

3 İkincil mevzuatın 
hazırlanması

HMB, BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK, 
TCMB, KFKB*

CBFO

Katılım Finans Kanununun 
yayımlanması durumunda, 
yönetmelik, tebliğ ve benzeri 
mevzuat kapsamında kapsamlı 
değişikliklerin yapılması ve 
Katılım Finans Kanunu ile 
uyumlu ikincil mevzuatın 
hazırlanması gerekecektir. 
Buna ilişkin çalışmalar CBFO 
koordinasyonunda yetkili 
kurumlar tarafından yapılacaktır.

4
Vergi ile ilgili 
düzenlemelere ilişkin 
çalışmaların yapılması

HMB
CBFO, BDDK, 
SPK, SEDDK, 
KGK, KFKB*

Kâr payı ödemelerinin faiz 
giderlerinden farklı muamele 
görmesi ve ortaklığa dayalı 
kira sertifikalarına ilişkin çifte 
vergilendirme gibi vergisel 
konularda yapılabilecek 
düzenlemelere ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır.

5
Faiz ile ilgili mevzuata 
ilişkin çalışmaların 
yapılması 

HMB, Ticaret 
Bakanlığı

CBFO, BDDK, 
SPK, SEDDK, 
KGK, TCMB

Mevzuatta yer alan faiz 
uygulamalarına ilişkin maddeler 
incelenerek bu maddelerin 
uyumlaştırılmasına ilişkin 
çalışmalar yapılacaktır.

1.1 GÜÇLÜ BİR MEVZUAT ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1

Katılım Finans 
Kuruluşları 
Birliğine (KFKB) 
ilişkin mevzuatın 
oluşturulması

CBFO, BDDK
HMB, SPK, 
SEDDK, KFKB*, 
FKB

KFKB’ye ilişkin ana düzenlemenin 
Katılım Finans Kanununda düzenlenmesi 
durumunda, Birliğin organları, çalışma 
esasları ve faaliyetleri kapsamında ikincil 
mevzuatın oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır. 

2
Mevcut Birliklerde 
dönüşüm sürecinin 
gerçekleştirilmesi

BDDK
CBFO, HMB, SPK, 
SEDDK, KFKB*, 
FKB

KFKB’nin kurulmasıyla, TKBB ve FKB gibi 
mevcut birliklerin hukuki, kurumsal ve 
idari yapılarında değişikliklerin yapılması 
gerekecektir. Bunlara ilişkin dönüşüm 
süreci yetkili kurumların öncülüğünde 
gerçekleştirilecektir. 

3
KFKB’nin kurumsal 
ve idari yapısının 
oluşturulması

KFKB*
CBFO, HMB, 
BDDK, SPK, 
SEDDK

KFKB’nin kurumsal ve idari yapısının 
oluşturularak katılım finans kuruluşlarının 
KFKB’ye üye olması ve KFKB’nin faaliyete 
başlaması sağlanacaktır.

1.2 KATILIM FİNANS KURULUŞLARI BİRLİĞİNİN KURULMASI

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Katılım Finans Holding 
Şirketi önerisinin hayata 
geçirilmesi 

CBFO, BDDK
HMB, Ticaret 
Bakanlığı, SPK, 
SEDDK, KFKB*

Katılım Finans Holding Şirketi 
önerisine ilişkin çalışmalar ve 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

2

İhtisaslaşmış 
katılım finansman 
kuruluşlarının 
kurulması

BDDK CBFO, HMB, 
KFKB*

İhtisaslaşmış katılım finansman 
kuruluşları kurulması önerisine 
ilişkin çalışmalar ve gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır.

3
Katılım esaslı kalkınma 
ve yatırım fonlarının 
kurulması

SPK

CBFO, HMB, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı, BDDK, 
KFKB*, TVF

Özellikle altyapı projeleri, yeşil 
dönüşüm ile ileri ve yenilikçi 
teknolojiler kapsamındaki 
yatırımların finansmanına yönelik 
katılım esaslı kalkınma ve yatırım 
fonlarının kurulması önerisine 
ilişkin çalışmalar ve gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır.

4

Kooperatif 
katılım finansman 
kuruluşlarının 
kurulması

BDDK CBFO, Ticaret 
Bakanlığı

Dünyada da başarılı pek çok 
örneği bulunan kooperatif 
bankalarına benzer biçimde, 
kooperatif katılım finansman 
kuruluşlarının kurulmasına 
yönelik çalışmalar ve gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır.

5 Odak alanlara ilişkin 
çalışmaların yapılması CBFO

SBB, HMB, 
Ticaret Bakanlığı, 
BDDK, SPK, 
SEDDK, KOSGEB

Odak alanların belirlenmesine 
ve bu alanlara yönelik destek ve 
teşvik mekanizmalarının hayata 
geçirilmesine yönelik çalışmalar 
ve gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. 

1.3 ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

6

Kamu yatırımlarının 
finansmanında risk-
paylaşımına dayalı kira 
sertifikası ihracı

HMB CBFO, SBB, SPK

Başta altyapı projeleri olmak üzere çeşitli 
kamu yatırımlarının risk-paylaşımına dayalı 
kira sertifikaları yoluyla finansmanına 
yönelik modeller uygulamaya konulacaktır.

7
Kamunun GSYH’ye 
endeksli kira sertifikası 
ihracı

HMB CBFO, SBB

Fıkhi olarak doğru kurgulanması koşuluyla, 
ihraç edilmesi açısından uygun bir 
konjonktürün bulunduğu değerlendirilen 
GSYH’ye dayalı kira sertifikası ihracına 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

8 Etki yatırımına dayalı 
stratejiler oluşturulması CBFO

CBYO, HMB, 
BDDK, SPK, 
SEDDK, KFKB*

Katılım finans sisteminin etki yatırımına 
dönük ürün ve hizmetler geliştirmesi 
kapsamında stratejiler belirlemek ve 
bu stratejilerin hayata geçirilmesini 
kolaylaştırmak üzere çalışma grubu 
oluşturulacak ve çalışmalar yürütülecektir.

9
Kamunun etki yatırımına 
dayalı kira sertifikası 
ihracı

HMB CBFO, CBYO, 
SBB, SPK

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
gerçekleştirilmesine dönük, başta 
iklim değişikliği, sağlık ve eğitim gibi 
konularda etki yatırımı kapsamında 
değerlendirilecek ve yurt dışı yatırımcılara 
yönelik kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 
çalışmalar yapılarak uygulama olanakları 
değerlendirilecektir.

10 Kira Sertifikası Garanti 
Fonunun kurulması HMB

CBFO, SBB, 
Ticaret Bakanlığı, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı, BDDK, 
SPK, KOSGEB

Reel sektör şirketlerinin sermaye 
piyasası üzerinden finansmana erişimini 
kolaylaştırmak ve kira sertifikası ihraçlarını 
teşvik etmek amacıyla Kira Sertifikası 
Garanti Fonunun kurulması sağlanacaktır.

1.3 ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI (DEVAM)

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

11 BİST-Katılım Pazarının 
kurulması BİST

CBFO, HMB, 
BDDK, SPK, 
KFKB*

BIST bünyesinde kira sertifikaları, 
elektronik ürün senetleri ve 
katılım esaslı pay senetleri 
gibi katılım sermaye piyasası 
ürünlerinin münhasıran 
işlem göreceği Katılım Pazarı 
kurulacaktır.

12 Hac, Umre ve Kurban 
Fonunun kurulması SEDDK CBFO, DİB, HMB, 

SPK, KFKB*

Küçük tasarruf sahiplerinin hac, 
umre ve kurban vecibelerini 
yerine getirmek üzere, tüzel 
kişiliği haiz Hac, Umre ve 
Kurban Fonunun kurulmasına 
ilişkin çalışmalar ve gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır.

13
Meslek birliklerinde 
karz-ı hasen 
sandıklarının kurulması

TOBB CBFO, HMB, 
Ticaret Bakanlığı

TOBB’a bağlı il oda ve borsaları 
ile mesleki kuruluşlarda karz-ı 
hasene dayalı sandıkların 
kurulması ve ilgili düzenlemelerin 
yapılması sağlanacaktır.

14
Kooperatif 
sigortacılığının 
geliştirilmesi

SEDDK CBFO, Ticaret 
Bakanlığı

Katılım sigortacılığının en önemli 
alanlarından bir tanesi olma 
potansiyeline sahip kooperatif 
sigortacılığının geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar ve gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır.

1.3 ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI (DEVAM)

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1 Helal Değer Zinciri çalışma 
grubunun oluşturulması CBFO, TSE

SBB, HMB, 
Ticaret Bakanlığı, 
KOSGEB, HAK

Katılım finans kuruluşlarının helal değer 
zincirinde daha fazla yer almasına ve 
uygulanabilecek desteklere ilişkin 
çalışma grubu oluşturulacaktır. 

2
Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizmasının hayata 
geçirilmesi

CBFO
HMB, Ticaret 
Bakanlığı, BDDK, 
SPK

Katılım finans kuruluşlarının helal değer 
zincirini desteklemesini kolaylaştırmak 
amacıyla Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizması hayata geçirilecektir.

3 Helal Park A.Ş. kurulması Ticaret Bakanlığı CBFO, SBB, HMB, 
KOSGEB, HAK

Kamu desteği ile örnek teşkil edecek 
bir Helal Park A.Ş. kurularak işlerlik 
kazandırılacaktır. Girişim sermayesi 
yatırım fonlarının (GSYF) veya girişim 
sermayesi yatırım ortaklıklarının 
(GSYO) helal parklara yatırım 
yapabilmesine yönelik çalışmalar ve 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

1.4 KATILIM FİNANS SİSTEMİNİN HELAL DEĞER ZİNCİRİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

EYLEM 
MADDELERİ

Destekleyici 
Mekanizmaları Tesis 
Etmek

02
2.1 Uluslararası İslami Altyapı ve Likidite   
 Kuruluşunun (IIILC) Hayata Geçirilmesi
2.2 Katılım Finans Derecelendirme Sisteminin  
 Kurulması
2.3 Uluslararası Katılım Finans Tahkim   
 Merkezinin Hayata Geçirilmesi
2.4 Finansal Teknolojilerin Etkin Kullanımının  
 Sağlanması
2.5 Likiditeye Erişimde Yenilikçi Mekanizmaların
 Oluşturulması



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1 IIILC ihtiyacına yönelik 
çalışmaların yapılması CBFO

SBB, HMB, BDDK, 
SPK, TCMB, BİST, 
KFKB*

Dünyada ve Türkiye’de İslami 
(katılım) finans kuruluşlarının 
likiditeye erişimine ilişkin 
sorunlar ve IIILC ihtiyacına yönelik 
çalışma grubu oluşturularak 
raporlar hazırlanacaktır. 

2 IIILC finansal ürün 
yapısının kurgulanması CBFO HMB, TCMB

Altyapı yatırımlarının 
finansmanında risk-paylaşımına 
dayalı sukuk modelleri, bunların 
menkul kıymetleştirilmesi ve 
ikinci el piyasası gibi konulara 
dönük çalışmaların yapılması 
amacıyla ulusal ve uluslararası 
isimlerden meydana gelen bir 
çalışma grubu oluşturulacaktır.

3 IIILC Elektronik 
platformunun kurulması BİST

CBFO, HMB, 
BDDK, SPK, 
SEDDK

Sukuk ikinci el piyasasının ve 
likidite mekanizmasının çevrimiçi 
erişime dayalı olarak çalışmasını 
temin etmek amacıyla, Borsa 
İstanbul bünyesinde elektronik 
platform kurulacaktır. 

4
IIILC’nin faaliyetine 
ilişkin altyapının 
oluşturulması 

HMB CBFO, SBB

IIILC’nin kuruluşu, yapısı, görev 
ve sorumluluklarına ilişkin 
çalışmalar yapılarak uygulamaya 
dönük gerekli adımlar atılacaktır. 
Ayrıca, IIILC tarafından 
yürütülecek faaliyetler ile ilgili 
mevzuatın ülkeler arasında 
uyumlaştırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

5 IIILC’nin faaliyete 
başlaması HMB CBFO, SBB

IIILC’nin çok taraflı bir uluslararası 
kuruluş hâline getirilmesine 
ilişkin süreç yönetimi yapılarak 
faaliyetlerine başlaması 
sağlanacaktır.

2.1 ULUSLARARASI İSLAMİ ALTYAPI VE LİKİDİTE KURULUŞUNUN (IIILC) HAYATA GEÇİRİLMESİ

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1

Katılım Finans 
Derecelendirme 
Sistemine ilişkin 
hazırlıkların 
tamamlanması

CBFO
HMB, BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK, 
KFKB*

Finansal kuruluşlara ve ürünlere yönelik 
Katılım Finans Derecelendirme Sistemine 
ilişkin kavramsal ve yöntemsel çalışmalar 
tamamlanacaktır. Sistemin hayata 
geçirileceği kuruluşlar belirlenerek bu 
konuda iş birliği yapılacaktır.

2

Katılım Finans 
Derecelendirme 
Sistemine ilişkin 
düzenlemelerin 
yapılması

BDDK, SPK, 
SEDDK

CBFO, HMB, KGK, 
KFKB*

Finansal kuruluşlara ve ürünlere yönelik 
Katılım Finans Derecelendirme Sistemine 
ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. 

3

Katılım Finans Fıkhî 
Tarama Mekanizmasına 
ilişkin hazırlıkların 
tamamlanması

CBFO
SPK, BİST, 
KOSGEB, HAK, 
KFKB*

Başta şeffaf ve objektif bir fıkhî filtreleme 
yöntemi olmak üzere, Katılım Finans Fıkhî 
Tarama Mekanizmasına ilişkin kavramsal 
ve yöntemsel çalışmalar tamamlanacaktır. 
Sistemin hayata geçirileceği kuruluşlar 
belirlenerek bu konuda iş birliği yapılacaktır.

4

Katılım Finans Fıkhî 
Tarama Mekanizmasının 
katılım finans ile 
entegrasyonu

CBFO, Ticaret 
Bakanlığı

HMB, BDDK, SPK, 
SEDDK, BİST, 
KOSGEB, HAK

Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizmasının, başta helal değer zinciri 
olmak üzere, faaliyet göstereceği kuruluşlar 
ve alanlarla entegrasyonuna ilişkin 
koordinasyon sağlanacaktır. 

5 Tanıtım faaliyetlerinin 
yapılması

CBFO, Ticaret 
Bakanlığı HAK

Katılım Finans Fıkhî Tarama Mekanizması 
kapsamındaki şirketlere yatırım yapmak 
isteyen uluslararası yatırımcılara ve 
fonlara yönelik tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.

2.2 KATILIM FİNANS DERECELENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1 İFM Tahkim Merkezine 
ilişkin vakfın kurulması CBFO TVF

Uluslararası deneyimler ışığında 
katılım finans uyuşmazlıklarına 
ilişkin kural ve mekanizmaları 
bünyesinde barındıracak İFM 
Tahkim Merkezini hayata 
geçirecek olan vakfın kurularak 
mütevelli heyeti oluşturulacaktır.

2

İFM Tahkim Merkezi 
bünyesinde uluslararası 
katılım finans 
tahkim kurallarının 
hazırlanması ve 
hakem listelerinin 
oluşturulması 

CBFO TVF

Uluslararası katılım finans 
tahkimine ilişkin kurallar 
hazırlanacak ve hakem kurulu 
listeleri oluşturulacaktır.

3

Uluslararası katılım 
finans tahkimine 
ilişkin İFM Tahkim 
Merkeziyle ilgili 
yasal düzenlemelerin 
yapılması

Adalet Bakanlığı, 
HMB CBFO, TVF

Katılım finans kuruluşları başta 
olmak üzere katılım finans sistemi 
paydaşları ile yurt dışından ilgili 
tarafların uluslararası katılım 
finans tahkimine başvurularını 
kolaylaştırıcı, gerek tahkim 
usulüne ilişkin ve gerekse tahkim 
kararlarının etkin uygulanmasına 
dönük düzenlemeler yapılacaktır.

4

Katılım finans 
uyuşmazlıklarında 
tahkimin 
önceliklendirilmesi

Adalet Bakanlığı, 
HMB, Ticaret 
Bakanlığı, TVF

CBFO, KFKB*, 
FKB

Katılım finans kuruluşlarının diğer 
paydaşlarıyla ortaya çıkacak 
anlaşmazlıklarda hukuki sürecin 
başlamasından önce tahkime 
başvurma seçeneğinin teşvik 
edilmesi sağlanacaktır.

2.3 ULUSLARARASI KATILIM FİNANS TAHKİM MERKEZİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Katılım fintek kuluçka 
ve hızlandırma 
programlarının açılması

KFKB* CBFO
İFM İstanbul Finans ve Teknoloji Üssünde, 
katılım fintek kuluçka ve hızlandırma 
programları açılacaktır.

2

TOBB Katılım 
Kitle Fonlaması 
Platformunun 
kurulması

TOBB
CBFO, HMB, 
Ticaret Bakanlığı, 
SPK

TOBB tarafından mikro işletmeler, 
erken aşama girişimler ve projelerin 
risk-paylaşımına dayalı sözleşmelerle 
finansmanının sağlanmasına yönelik katılım 
esaslı bir kitle fonlama platformu faaliyete 
geçirilecektir. TOBB üyelerinin de bu kitle 
fonlaması platformuna yatırım yapmaları 
teşvik edilecektir.

3

KOSGEB Kitle 
Fonlaması 
Platformunun 
kurulması

KOSGEB
CBFO, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, SPK

KOSGEB tarafından, KOBİ'lerin işletme 
sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla murabaha, karz-ı hasen ve vekâlet 
gibi katılım esaslı finansal sözleşmelerin 
kullanıldığı bir kitle fonlaması platformu 
kurularak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

4
TOKİ Kitle Fonlaması 
Platformunun 
kurulması 

TOKİ

CBFO, Çevre, 
Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı, HMB, 
SPK, BİST

TOKİ tarafından, dünyada da örnekleri 
bulunan, hanehalkının konut edinimleri ile 
sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik katılım esaslı paya dayalı kitle 
fonlaması platformu kurulacaktır. Bu 
çerçevede, mevcut mevzuatta gayrimenkul 
işlemlerinin paya dayalı kitle fonlamasıyla 
gerçekleştirilebilmesine yönelik 
değişikliklerin de yapılması gerekmektedir.

5
Kızılay Kitle Fonlaması 
Platformunun 
kurulması

Kızılay CBFO, SPK

Kızılay tarafından dünya genelinde 
faaliyet gösterebilecek katılım esaslı ve 
bağışa dayalı bir kitle fonlaması platformu 
kurulacaktır. Kızılay’ın yurt dışı bağlantıları 
ve bilinirliği kapsamında söz konusu kitle 
fonlaması platformunun dünyadaki en büyük 
platformlardan bir tanesi olma potansiyeli 
taşıdığı değerlendirilmektedir.

2.4 FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

6

Bağışa dayalı 
belediye kitle fonlama 
platformlarının 
kurulması

Türkiye 
Belediyeler Birliği

CBFO, İçişleri 
Bakanlığı 

Belediyelerin sosyal destek 
faaliyetleri kapsamında, SMA 
gibi özel hastalık masraflarına, 
ihtiyaç sahiplerinin temel gıda 
ve barınma ihtiyaçlarına yönelik 
valilik onaylı bağışa dayalı kitle 
fonlaması platformları kurulması 
teşvik edilecektir.

7 DİB Bağış Platformunun 
kurulması DİB CBFO

Diyanet İşleri Başkanlığının 
cami yapımı, Kur’an kursu 
açılması ve çeşitli yardım 
faaliyetleri kapsamında 
bağışa dayalı kitle fonlaması 
platformu oluşturularak, bağış 
faaliyetlerinin merkezi bir biçimde 
yürütülmesi sağlanacaktır.

8
Katılım finans fintek 
çalışma grubunun 
oluşturulması

CBFO
HMB, BDDK, SPK, 
SEDDK, TCMB, 
KFKB*

Katılım finans kuruluşlarının 
fintek uygulamalarına ilişkin 
potansiyelin artırılmasına yönelik 
olarak CBFO koordinasyonunda 
düzenli toplanan bir çalışma 
grubu oluşturulacaktır. 

9

Gayrimenkul 
sertifikalarının 
jetonlaştırılmasına 
yönelik çalışmaların 
yapılması

BİST CBFO, SPK

Gayrimenkul sertifikalarının 
jetonlaştırılması ve kullanım 
alanının artmasına yönelik 
çalışmalar tamamlanarak ilgili 
mevzuat hazırlanacaktır. 

10
Gömülü finans 
konusunda çalışmaların 
yapılması

BDDK CBFO, SPK, TCMB

Gömülü finans alanında faaliyet 
gösteren lisanslı şirketlerin 
katılım finansman şirketi 
kapsamında değerlendirilmesi 
ve bu kapsamda lisans 
verilmesi konusunda çalışmalar 
yapılacaktır.

2.4 FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI (DEVAM)

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1

ELÜS üzerine 
alternatif katılım 
finans ürünlerinin 
geliştirilmesi 

CBFO
SBB, HMB, BDDK, 
SPK, TCMB, 
TÜRİB, KFKB*

ELÜS üzerine, teverruk dışında, alternatif 
katılım finans ürünlerinin geliştirilmesine 
ilişkin çalışma grubu oluşturulacaktır. 

2
TCMB katılım finans 
likidite olanaklarının 
artırılması

TCMB CBFO, BDDK, 
KFKB* 

Dünya örnekleri de incelenerek, katılım 
finansman kuruluşlarına likidite sağlayacak 
yeni mekanizmaların kurulması ve 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
sağlanacaktır. 

3
HQLA şartını karşılayan 
kira sertifikası 
ihraçlarının yapılması

HMB CBFO, TCMB, 
KFKB*, TVF 

Katılım finansman kuruluşlarının HQLA 
gereksinimlerini karşılamak üzere kamu 
kesimi tarafından kira sertifikası ihraçlarının 
gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır.

4
ELÜS üzerine teverruk 
piyasası çalışmalarının 
tamamlanması

BDDK

HMB, Ticaret 
Bakanlığı, TÜRİB, 
MKK, Takasbank, 
TMO, KFKB*

Başka alternatifler geliştirilene kadar 
kullanılması düşünülen ELÜS üzerine 
teverruk piyasasının oluşturulmasına ilişkin 
çalışmaların tamamlanması sağlanacaktır.

2.5 LİKİDİTEYE ERİŞİMDE YENİLİKÇİ MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI 

* Kurulması durumunda
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

EYLEM 
MADDELERİ

Bütüncül Fıkhî Yönetişim 
Yapısını Oluşturmak

03
3.1 Bütüncül Bir Fıkhî Yönetişim Mevzuatının  
 Oluşturulması
3.2 Kurumsal Yönetişim Mekanizmalarının   
 Hayata Geçirilmesi
3.3 Katılım Finans Standartlarının    
 Oluşturulması



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1

Katılım finans fıkhî 
yönetişimine ilişkin 
ikincil mevzuatın 
hazırlanması

BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK

HMB, TCMB, 
KFKB*

Katılım finans fıkhî yönetişim 
yapısının temel esaslarının 
Katılım Finans Kanununda 
belirlenmesi ile yönetişim yapısını 
oluşturan unsurlara ilişkin ikincil 
mevzuat oluşturulacak ve diğer 
ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

3.1 BÜTÜNCÜL BİR FIKHÎ YÖNETİŞİM MEVZUATININ OLUŞTURULMASI

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
KFSK’nın kurumsal ve 
idari yapısının hayata 
geçirilmesi

KFSK*
CBFO, HMB, 
DİB, BDDK, SPK, 
SEDDK

KFSK’nın kurumsal ve idari yapısı 
oluşturulacaktır. Bu kapsamda başta kurul 
üyelerinin seçimi ve hizmet birimlerinin 
faaliyete başlaması sağlanacaktır. 

2 İç denetim birimlerinin 
kurulması

BDDK, SPK, 
SEDDK

CBFO, HMB, KGK, 
KFKB*

Katılım finans iç denetim birimlerinin 
kurulması ve işleyişine ilişkin gerekli 
değişiklikler yapılacaktır.

3 Dış denetim birimlerinin 
kurulması

BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK

CBFO, HMB, 
KFKB*

Katılım finans dış denetim birimlerinin 
kurulması ve işleyişine ilişkin gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. Katılım esaslı 
yatırım fonlarının, katılım finans esaslarına 
uyumluluğuna ilişkin raporlama alt yapısı 
ve denetim mekanizması da dış denetim 
kapsamında oluşturulacaktır.

4
Katılım finans 
derecelendirme sistemi 
ile uyumun sağlanması

BDDK, SPK, 
SEDDK

CBFO, HMB, KGK, 
KFKB*

Katılım finans derecelendirme sisteminin 
katılım finans kuruluşları tarafından 
kullanılmasına ilişkin gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır.

5

Uyum kontrol 
mekanizmalarının 
yeniden 
yapılandırılması

BDDK, SPK, 
SEDDK

CBFO, HMB, KGK, 
KFKB*

Katılım finans uyum mekanizmalarının 
kurulması ve işleyişine ilişkin gerekli 
değişiklikler yapılacaktır.

3.2 KURUMSAL YÖNETİŞİM MEKANİZMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Katılım finans 
standartlarının 
hazırlanması

KFSK*

Katılım finans kanununun 
yasalaşması durumunda 
yayımlanması gereken standartlar 
öncelikli olmak üzere katılım 
finans standartlarına ilişkin 
ihtiyaç envanteri hazırlanarak 
ilgili standartların hazırlanması 
sürecine başlanılacaktır.

2
Katılım finansa ilişkin 
fıkhî görüş ve kararların 
gözden geçirilmesi

KFSK*

KFSK’nın kurulmasından 
sonraki dönemde, zaruret ve 
maslahat ekseninde verilecek 
fıkhî görüş ve kararlara ilişkin 
envanter oluşturulacaktır. 
Zaruret ve maslahata dayalı 
görüş ve kararlarda takip edilen 
metodoloji ile alınan kararların 
şerh bölümlerinde ilgili kararın 
katılım finans ilkeleri açısından 
ikna edici gerekçelerine ilişkin 
açıklamaların yer alması 
sağlanacaktır. Kararların 
kamuoyu ile paylaşılması da 
sağlanacaktır.

3
Elektronik Kira 
Sertifikası Belge 
Sisteminin kurulması

SPK

Başta icazetname olmak üzere, 
kira sertifikası ihracı sürecinde 
ortaya çıkan bilgi, belge ve diğer 
dokümantasyon işlemlerinin, tüm 
paydaşlara açık şekilde dijital 
bir platform olarak kurgulanan 
Elektronik Kira Sertifikası 
Belge Sistemi aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.  

3.3 KATILIM FİNANS STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI

* Kurulması durumunda
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

EYLEM 
MADDELERİ

Beşerî Sermayenin 
Gelişmesini Sağlamak

04
4.1 Beşerî Sermaye Envanter ve Planlama   
 Çalışmalarının Yapılması 
4.2 Amaca Dönük Akademik Eğitim Altyapısının  
 Oluşturulması
4.3 Mesleki Yetkinlik İnşasına İlişkin Altyapının  
 Geliştirilmesi



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1

Türkiye Katılım 
Finans Beşerî 
Sermaye Raporunun 
hazırlanması

CBİKO CBFO, MEB, ÇSG, 
YÖK, KFKB*

Katılım finans alanında beşerî 
sermayenin mevcut durumuna 
ve potansiyeline ilişkin çalışma 
grubu oluşturularak çalışma 
raporu hazırlanacaktır.

2

Katılım Finans 
Akademik Eğitim 
Raporunun 
hazırlanması

YÖK CBFO, CBİKO, 
KFKB*

Katılım finans odaklı olarak 
İslam iktisadı ve finansı alanında 
akademik kurum, personel, 
ders müfredatı gibi konuları 
kapsayacak şekilde mevcut 
duruma, potansiyele, sorunlara 
ve kısıtlara ilişkin rapor 
hazırlanacaktır.

3

Katılım Finans 
Akademik Yol 
Haritasının 
oluşturulması

CBFO, YÖK CBİKO, MEB, 
KFKB*

Katılım Finans Strateji Belgesi, 
Türkiye Katılım Finans Beşerî 
Sermaye Raporu ve Katılım Finans 
Akademik Eğitim Raporu temel 
alınarak yol haritası ve detaylı 
eylem maddeleri hazırlanacaktır. 

4

Katılım Finans 
Mesleki Yeterlilik ve 
Yetenek Geliştirme 
Yol Haritasının 
oluşturulması

CBFO, CBİKO, YÖK SBB, MEB, ÇSG, 
KFKB*

Katılım Finans Strateji Belgesi, 
Türkiye Katılım Finans Beşerî 
Sermaye Raporu ve Katılım Finans 
Akademik Eğitim Raporu temel 
alınarak yol haritası ve detaylı 
eylem maddeleri hazırlanacaktır.   

4.1 BEŞERÎ SERMAYE ENVANTER VE PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI 

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Tematik enstitü ve 
araştırma merkezlerinin 
kurulması

YÖK CBFO

Katılım finans kapsamında tarımın 
finansmanı, yeşil finans, finansal 
teknolojiler, helal ekonomi ve tahkim gibi 
alanlarda tematik enstitü ve araştırma 
merkezlerinin kurulması sağlanacaktır.  

2

Katılım Finans 
Akademi-Sektör 
Proje Platformunun 
kurulması

KFKB* CBFO

Katılım finans sektörlerinin ihtiyaç 
duyduğu akademik çalışma veya projelerin 
detaylarının, bilgilerinin ve beklenen 
çıktılarının yer aldığı ve akademi-sektör 
iş birliğini artırmaya dönük bir platform 
oluşturulacaktır. Platforma üye akademik 
kurum veya akademisyenler tarafından 
da proje önerileri sektörlere sunulacaktır. 
Platformun zaman içinde Türkiye Katılım 
Finans Bilgi Merkezi ile entegrasyonu 
sağlanacaktır.

3
Katılım finans alanında 
yurt dışı bursların 
artırılması

MEB CBFO, YÖK

Başta YLSY olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından verilen yurt dışı eğitim 
burslarında katılım finans ile ilişkili alanlara 
yönelik kotalar artırılacaktır.

4 İFM Uluslararası Katılım 
Finans Forumu CBFO

Katılım Finans alanında CBFO uhdesinde 
yıllık olarak uluslararası bir forum 
düzenlenecektir. Her forumda dünya 
genelinde teorik veya uygulamaya dönük 
makale ve proje çağrıları da yapılarak 
dereceye girenlere ödül verilecektir. 

4.2 AMACA DÖNÜK AKADEMİK EĞİTİM ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Katılım Finans 
Lisanslama Ajansının 
kurulması

KFKB*, TVF

CBFO, HMB, 
BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK, 
TCMB

Katılım finans mesleki yetkinlik 
inşaasına yönelik olarak sertifika 
eğitimi, hizmet içi eğitimler 
ve diğer eğitim programlarına 
ilişkin faaliyet gösteren kurum 
ve kuruluşların lisanslamasını 
yapacak Katılım Finans 
Lisanslama Ajansı kurulacaktır. 

2
İstanbul Katılım 
Finans Mesleki Eğitim 
Merkezinin kurulması

KFKB*, TVF

CBFO, HMB, 
BDDK, SPK, 
SEDDK, KGK, 
TCMB

Katılım finansa ilişkin mesleki 
eğitimlerin verilmesi ve sertifika 
programları düzenlenmesi 
amacıyla İFM bünyesinde İstanbul 
Katılım Finans Mesleki Eğitim 
Merkezi (İKFEM) kurulacaktır. 

3

SESRIC ile katılım 
finans eğitimleri 
konusunda iş birliği 
geliştirilmesi

SBB CBFO, HMB

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik 
ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) ile katılım 
finans ve helal değer zinciri 
konularında İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkelerine 
yönelik düzenli eğitimler 
verilmesi konusunda iş birlikleri 
geliştirilecektir.

4.3 MESLEKİ YETKİNLİK İNŞASINA İLİŞKİN ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

* Kurulması durumunda
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KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ
2022-2025 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM

EYLEM 
MADDELERİ

Algı, Farkındalık 
ve Katılım Finans 
Okuryazarlığını 
İyileştirmek

05

5.1 Katılım Finansa Yönelik Olumlu Algı ve   
 Farkındalığın Artırılması
5.2 Katılım Finans Okuryazarlığının Artırılması
5.3 Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezinin   
 Hayata Geçirilmesi



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Katılım Finans 
Davranışsal Çalışmalar 
Merkezinin kurulması 

KFKB* CBFO

Bir üniversite bünyesinde Katılım 
Finans Davranışsal Çalışmalar 
Merkezi kurulacaktır. Merkezde, 
davranışsal ekonomi ve finans 
kapsamında katılım finansa 
ilişkin algı, farkındalık ve finansal 
okuryazarlık kazandırmaya 
yönelik uygulama ağırlıklı 
çalışmalar gerçekleştirilecektir.

2
Katılım Finans 
Koordinasyon 
Kurulunun kurulması

CBFO

SBB, HMB, DİB, 
BDDK, SPK, 
SEDDK, TCMB, 
BİST, KFKB*

Katılım Finans alanında ilgili 
kurumlar arasında koordinasyonu 
artırmak amacıyla ve bu 
kurumların yöneticilerinin 
katılımıyla en az 3 ayda bir 
toplanmak üzere Katılım Finans 
Koordinasyon Kurulu kurulacaktır.

3
Değer önerisine 
dayalı etkin iletişim 
yürütülmesi

CİB CBFO, KFKB*

Katılım Finans Strateji Belgesinde 
yer alan değer önerisine dayalı 
olarak kamuoyuna yönelik etkin 
bir iletişim stratejisi geliştirilerek 
uygulanacaktır.

4
Diyanet İşleri Başkanlığı 
odaklı etkin iletişim 
yürütülmesi

DİB CBFO

Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde katılım finansa 
yönelik bir birimin kurulması 
sağlanarak bu alanda iletişim 
çalışmaları yürütülecektir. Cuma 
hutbelerinde faiz, karz-ı hasen, 
risk-paylaşımı gibi katılım finansla 
ilgili konulara düzenli ve sürekli 
olarak yer verilecektir.

5 Kamu personeli odaklı 
etkin iletişim

DİB, İçişleri 
Bakanlığı CBFO, CİB

Öncelikli olarak imam-hatipler ve 
muhtarlara yönelik temel katılım 
finans eğitimi düzenlenerek, 
katılım finans sistemini sözlü 
olarak ve dokümanlar vasıtasıyla 
tanıtmaları ve katılım finansa 
yönelik farkındalığı artırmaları 
sağlanacaktır.

5.1 KATILIM FİNANSA YÖNELİK OLUMLU ALGI VE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

* Kurulması durumunda
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No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Finansal okuryazarlık 
programlarına katılım 
finansın dâhil edilmesi

SPK CBFO, FODER

Finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik 
programlara katılım finans da dâhil 
edilerek bu alanda kamuoyunun finansal 
okuryazarlığının artırılması sağlanacaktır. 

2
Katılım Finans 
terimlerinin 
standartlaştırılması

KFSK* CBFO

Katılım finansa ilişkin kavram ve terimlerin 
standartlaştırılması sağlanarak Türkçe, 
İngilizce ve Arapça dillerinde “Katılım Finans 
Sözlüğü” hazırlanacaktır. Tüm katılım finans 
kuruluşlarının bu terimleri temel alarak 
faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır. 

3
Ders müfredatına 
katılım finans 
konularının eklenmesi

MEB CBFO, KFKB*
Katılım finans okuryazarlığını artırmaya 
yönelik konular ve içerik ortaöğretim 
müfredatına eklenecektir.

4
Gençlere yönelik 
dijital uygulamaların 
hazırlanması

CBDDO CBFO, MEB

Özellikle gençlere yönelik katılım finans 
okuryazarlığını artırmak amacıyla, dijital 
uygulamalar geliştirilerek bu uygulamalara 
dayalı ulusal yarışmalar düzenlenecektir. 

5 Kira sertifikası isminin 
değiştirilmesi SPK Mevzuatta yer alan “kira sertifikası” isminin 

“sukuk” olarak değiştirilmesi sağlanacaktır.

5.2 KATILIM FİNANS OKURYAZARLIĞININ ARTIRILMASI

* Kurulması durumunda



No Eylem Sorumlu Kurum/
Kuruluş

İlgili Kurum/
Kuruluş Açıklama

1
Türkiye Katılım Finans 
Bilgi Merkezinin 
kurulması

CBFO

İFM kapsamında, katılım finansa 
ilişkin Türkiye’nin temel bilgi 
merkezi ve çevrimiçi platformu 
olarak Türkiye Katılım Finans 
Bilgi Merkezi (KFInfo) hayata 
geçirilecektir.

5.3 TÜRKİYE KATILIM FİNANS BİLGİ MERKEZİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
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Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan eylem maddelerinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde 
uygulanmasının takip edilmesi ve düzenli olarak Cumhurbaşkanına raporlanması amacıyla 
Uygulama Takip ve Değerlendirme Çerçevesi oluşturulmuştur.

Uygulama Takip ve Değerlendirme Çerçevesi, üç aşamalı olarak faaliyet gösterecektir:

• Üst düzey takip ve koordinasyonu sağlayacak 
Katılım Finans Strateji Belgesi Koordinasyon Kurulu,

• Eylem maddelerinde sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma 
gruplarını kapsayan 
Eylem Planı Uygulama ve İzleme Grupları,

• Eylem maddelerinde yer alan sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle düzenli ve sürekli 
iletişim sağlamak üzere Katılım Finans Strateji Belgesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi.

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ KOORDİNASYON KURULU
Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan eylem maddelerinin uygulanmasında kurum ve 
kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak ve Eylem Planı Uygulama ve İzleme Gruplarından gelen 
dönütleri üst düzeyde değerlendirmek üzere Katılım Finans Strateji Belgesi Koordinasyon Kurulu  
oluşturulacaktır. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı başkanlığında toplanan kurulun üyelerinin Katılım 
Finans Strateji Belgesi ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşması 
ve en az dört ayda bir kere toplanması planlanmaktadır.

EYLEM PLANI UYGULAMA VE İZLEME GRUPLARI
Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik, 
sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden kurulu Eylem Planı Uygulama ve İzleme 
Grupları oluşturulacaktır. Söz konusu gruplar üç ayda bir kez toplanacaktır.
Eylem Planı Uygulama ve İzleme Grupları aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır:

• Kurumsal Dönüşüm Uygulama ve İzleme Grubu
• Destekleyici Mekanizmalar Uygulama ve İzleme Grubu
• Bütüncül Fıkhî Yönetişim Uygulama ve İzleme Grubu
• Beşerî Sermaye Uygulama ve İzleme Grubu
• Algı, Farkındalık ve Katılım Finans Okuryazarlığı Uygulama ve İzleme Grubu

KATILIM FİNANS STRATEJİ BELGESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (KFİDS)
Sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların eylem planı uygulamalarının takibine yönelik olarak Katılım 
Finans Strateji Belgesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi (KFİDS) kurulacaktır. Sorumlu ve ilgili 
kurum ve kuruluşlardan belirlenen faaliyet uzmanları tarafından, gerçekleştirilen faaliyetler ve 
performans göstergelerine ilişkin düzenli olarak KFİDS'ye veri girişi sağlanacaktır. 
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Akid (sözleşme) 
Tarafların hukuki bir sonuç doğurmak üzere iradelerini karşılıklı ve 
birbirine uygun şekilde açıklamaları ile oluşan hukuki işlemdir. 

Danışma Komitesi 
Katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin fıkhî kurallara 
uygunluklarının gözetim ve denetimini yapmak amacıyla kuruluş 
bünyesinde oluşturulmuş yapılardır.

Danışma Kurulu 
Katılım finans hizmeti sunan kuruluşların, uymaları gereken ilkeleri 
belirleyen, bu ilkelere uyumluluğu sağlamak adına işlemleri takip 
edip kararlar alan, kuruluşların ilkelere uyumluluğunu denetleyen 
ve toplumsal ihtiyaçları katılım finans araçlarıyla karşılamaları için 
kuruluşların yeni ürün oluşturmalarına yardımcı olan uzmanlardan 
oluşan kurul demektir. 

Fıkıh (İslam hukuku) 
İslam dininin pratiğe dayanan amelî hükümlerini, dinin temel 
kaynaklarından ve uygun delillerden istifadeyle ortaya koyan 
bilimdir. Başka bir açıdan fıkıh, insanın amel yönüyle lehine ve 
aleyhine olan şer’i hükümleri bir meleke hâlinde bilmesidir.  

Fon kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 
Sahipliğe ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası 
ihraçlarında kaynak kuruluşları, alım-satıma dayalı kira sertifikası 
ihraçlarında varlık kiralama şirketinin vadeli olarak sattığı varlık 
veya hakkı alan kurucu niteliğini haiz şirketleri, ortaklığa dayalı 
kira sertifikası ihraçlarında girişimciyi ve ortak girişimin varlık 
kiralama şirketi dışındaki ortaklarını, eser sözleşmesine dayalı kira 
sertifikası ihraçlarında meydana getirilecek eseri satın alan kişiyi 
veya yükleniciyi ifade eder. 

Haram 
Yapılması dinen yasaklanan fiildir.

Helal 
Dinî literatürde mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı 
davranışları ifade eder.

Hibe 
Özel borç ilişkileri grubunda yer alan ve bir malın karşılıksız olarak 
başkasına temlikini ifade eden sözleşmenin adıdır.

Hisbe 
İyiliği emredip kötülüğü önleme prensibince gerçekleştirilen genel 
ahlâkı ve kamu düzenini koruma faaliyetlerini ve özellikle bununla 
görevli müesseseyi ifade eder.

İcâre 
İslam borçlar hukukunda menfaatin ücret karşılığında temlik 
edilmesini konu alan, günümüzde kira, iş ve kısmen de istisnâ 
akdine tekabül eden sözleşmedir. 

İstisnâ 
Bir kişinin ücret karşılığında nitelikleri önceden belirlenmiş bir 
eseri imal etmesi için yapılan sözleşme anlamında fıkıh terimidir.

Karz-ı hasen 
Faizsiz olarak verilen borç demektir. Borçlanma ihtiyacı duyan bir 
kişiye para ya da piyasada emsali bulunan (mislî) bir varlığı borç 
vermek ve bu borç işlemi sebebiyle menfaat sağlamamaktır.

Katılım fonu 
Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel 
cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı ifade eder.

Katılım sigortacılığı 
Katılım esaslarına göre icra edilen sigortacılık faaliyetidir.

Katılma hesabı 
Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca 
kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu 
veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi 
bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti 
edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.

Kefâlet 
Bir hakkın güvenceye bağlanması amacıyla bir kimsenin asıl 
borçlunun alacaklı karşısındaki sorumluluğuna katılması veya 
birinin teslimini üstlenmesi anlamındaki terimdir- kefillik.

Kira sertifikası 
Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık 
kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık 
veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 
olmalarını sağlayan menkul kıymettir. 

Leasing (Finansal kiralama) 
Bir malın mülkiyeti finansal kuruluşta kalarak bir kira bedeli 
karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini ve belirlenen 
süre sonunda mülkiyetinin genellikle sembolik bir bedelle kiracıya 
devrini sağlayan finansman yöntemidir. 

Makāsıdü’ş-şerîa 
Genelde dinin, özelde ibadetler ve hukuk alanındaki dinî 
hükümlerin gayeleri anlamında bir tabirdir. Daha dar manada dinî-



fıkhî hükümlerin korumayı hedeflediği din, hayat (can), akıl, 
nesil ve mal şeklindeki beş temel değer olarak da ifade edilir. 

Mislî mal 
Fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine 
geçebilen, görünüm, içyapı ve ekonomik fayda bakımından 
eş özelliklere sahip aynı türe ait malları ifade eder.

Mudârebe (emek sermaye ortaklığı) 
Bir tarafın sermaye, diğer tarafın emek ortaya koyup 
işletmeyi üstlenmesiyle kurulan kâr paylaşımı esasına 
dayalı ortaklık türüdür. Bu ortaklıktan doğacak kâr tarafların 
aralarında yaptıkları sözleşmeye göre paylaşılır. Zarar ise 
emek sahibinin kasıt, kusur ve sözleşme şartlarına aykırı 
davranışı yoksa sermayedar tarafından karşılanır.

Murabaha (Finansal Alım Satım) 
Bir malın maliyetinin müşteriye bildirilmesini takiben 
maliyetin üzerine kâr eklenerek satılmasıdır. Murabaha, 
katılım bankalarının en önemli fon kullandırma yönteminden 
biridir.

Müşâreke 
İki veya daha fazla ekonomik aktörün belirli bir miktar 
sermaye koyarak, birlikte iş yapmak ve meydana gelecek kâr 
veya zararı paylaşmak üzere kurdukları ortaklıktır. 

Nisâb 
Zekât mükellefi sayılmak için aranan asgari zenginlik 
ölçüsüdür.

Özel cari hesap 
Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen 
veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve 
karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen 
fonların oluşturduğu hesaplardır.

Rehin 
Bir alacak karşılığında teminat işlevi görmek ve gerektiğinde 
bedelinden bu hakkı tahsil etmek üzere bir malın alacaklı 
tarafından alıkonulmasını sağlayan akdi veya teminat işlevi 
gören malı ifade eder. 

Sadaka 
Sözlükte “(haber) gerçek olmak; doğruluk” gibi anlamlara 
gelen sadaka, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç 
sahiplerine yapılan gönüllü veya dinen zorunlu maddî 
yardımları, bu çerçevede verilen para ve eşyayı ifade eder.

Selem (ön ödemeli alım) 
Peşin bedelle veresiye mal değişimini konu edinen satım 
türüdür. Seleme “selef” de denir. 

Tahkim 
Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri 
yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak 
çözümlenmesidir.

Teverruk 
Nakit temin etmek amacıyla vadeli satın alınan bir emtianın 
üçüncü bir şahsa peşin ve genellikle daha düşük bir bedelle 
satılmasıdır. 

Vakıf 
Bir malın mâliki tarafından dinî, içtimai ve hayrî bir gayeye 
ebediyen tahsisi şeklinde özetlenebilecek hukuki bir işlemle 
kurulan ve İslam medeniyetinin önemli unsurlarından birini 
teşkil eden hayır müessesesini ifade eder.

Varlık kiralama şirketi (VKŞ) 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61. maddesi 
çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere, 
anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası 
kurumudur. 

Vekâlet 
Bir kimsenin birine kendi adına hukuki işlem yapma 
yetkisi vermesini ve bu yetkiyi ifade eder. Vekâlet verene 
“müvekkil”, vekâlet alana “vekil”, yapılacak işe de 
“müvekkelün-bih” denir. 

Yatırım vekâleti 
Bir kimsenin sermayesini, ücretli ya da ücretsiz olarak 
işletmek üzere gerçek veya tüzel bir kişiyi kendi adına 
yetkilendirmesidir. 

Zekât 
Sözlükte “artma, arıtma; övgü ve bereket” manalarına gelen 
zekât, terim olarak Kur’an’da belirtilen sınıflara sarf edilmek 
üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan 
belli payı ifade eder. Zekât, İslam’ın beş temel şartlarından 
biridir. Zengin kesimden yoksul kesime gelir akışını sağlayan 
İslam’ın köprüsü olarak nitelenir. 
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Yunus Emre Gürbüz (Neova Sigorta-Katılım Sigortacılığı 
Derneği)

Yusuf Dinç (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Zeynep Hafsa Orhan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Arkaplan Raporları Yazarları

Abdurrahman Yazıcı (Türkiye Merkezî Gözetim ve Danışma 
Kurulu)

Erkam Haşim Bulut (Uluslararası Katılım Finans Tahkim 
Merkezi)

Fatih Serbest (Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi)

Ramazan Yıldırım (Katılım Finans Fıkhî Tarama 
Mekanizması)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

Tarık Akın (Daire Başkanı)

Madaa Munjid Mustafa (Birim Müdürü)

Birol Örer (Uzman)

Esra Demirci (Uzman)

Muhammet Esat Gündoğdu (Uzman)

Şanbaz Yıldırım (Analist)

Nurullah Tırman (Analist)

İsmail Dereyatuk (Analist)

 

Ayşenur Topal (Stajyer)

Cihan Şerif Balyer (Stajyer)

İsmail Mercimek (Stajyer)

Muhammed Karakülah (Stajyer)

Ramazan Köroğlu (Stajyer)
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