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ÖZET 

Uzmanlık Tezi 

KATILIM BANKACILIĞINDA LİKİDİTE RİSKİ VE YÖNETİMİ 

Cezmi ONAT 

Ülkelerin ekonomik gelişimleri için başta bankacılık sektörü olmak üzere 
finans sisteminin önemi büyüktür. Sermaye tabanı güçlü, etkin çalışan, şeffaflık 
ilkelerine uyum gösteren, kontrol ve denetim anlamında yetkin bir bankacılık 
sektörünün varlığı ve gelişimi bu anlamda büyük önem arz etmektedir.  

Mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarından 
oluşan Türk bankacılık sektöründe kuruluş tarihlerinden bu yana önemli bir büyüme 
gerçekleştiren katılım bankalarının yeri ve önemi giderek artmaktadır. Faizsiz finans 
ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermekte olan katılım bankaları; bankacılık 
sektöründe tamamlayıcı bir unsur olarak finansal kapsayıcılığı, derinliği ve finansal 
erişimi artırmakta, sektöre yeni ve alternatif finansal ürünler sunmaktadır. Nitekim 
katılım bankacılığının gelişimine ilişkin politikalara Onuncu Kalkınma Planı (2014-
2018) başta olmak üzere Orta Vadeli Program (2017-2019) ve 2017 Yılı Programı gibi 
politika dokümanlarında yer verilmektedir.  

Bankacılık sektöründe ve özel olarak katılım bankacılığında faaliyetlerin 
sürdürülebilirliği için risk yönetimi ve bu kapsamda likidite riski hayati önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı katılım bankalarının Türk bankacılık sektörü 
içerisindeki gelişimini sağlıklı bir zeminde sürdürebilmesi açısından likidite riski 
yönetimine ilişkin önem arz eden hususların tespit edilmesi ve öneriler 
geliştirilmesidir.  

Bu çalışmada katılım bankacılığı modelinin temel ilkelerine ve faaliyet 
yapısına değinilmiş, katılım bankacılığının dünyada ve Türkiye’de gelişimi 
incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de katılım bankacılığının geleneksel bankacılık 
sektöründen ayrışan yönlerinin tespit edilmesi için temel bankacılık sektörü 
göstergeleri bağlamında karşılaştırmalar yapılmıştır. Likidite riskinin ele 
alınabilmesine yönelik olarak bankacılık sektöründe ve katılım bankacılığında risklilik 
kavramı irdelenmiştir. Türkiye’de katılım bankacılığında likidite riski ve yönetimine 
ilişkin hususlar değerlendirilmiş, söz konusu değerlendirmelerin desteklenmesi 
amacıyla regresyon analizi yöntemiyle katılım bankacılığında likidite riskini etkileyen 
faktörler incelenmiştir. Analiz sonucunda başta kârlılık olmak üzere bankaların 
bilançolarına bağlı faktörlerin likidite yeterliliği üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak, katılım bankaları bankacılık göstergeleri, finansal araç 
çeşitliliği ve faaliyet yapıları açısından bankacılık sektöründen farklılık arz etmekte 
olup bu farklılığın likidite riski yönetiminde de dikkate alınması gerekmektedir. 
Katılım bankalarının likidite yeterliliğini güçlendirmek ve kaynaklarını daha kârlı 
yatırımlara yöneltmek amacıyla finansal ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaları 
gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Finans, Banka, Katılım Bankacılığı, Reel Sektör, Risk Yönetimi, 
Likidite Riski, Regresyon.  
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ABSTRACT 

Expertise Thesis 

LIQUIDITY RISK AND MANAGEMENT IN PARTICIPATION BANKING 

Cezmi ONAT 

The financial system, especially the banking sector, is a major factor in the 
economic development of countries. The existence and development of a competent 
banking sector which is strong in terms of capital base, efficient in operation, in 
compliance with transparency principles and in the sense of control and supervision is 
of great importance in this respect.  

The banking sector  consists of deposit banks, development and investment 
banks and participation banks. The place and importance of participation banks, which 
have made significant progress since their establishment date, is steadily increasing. 
Participating banks which are operating on interest-free finance principles, increase 
financial coverage, depth and financial access as a complementary element in the 
banking sector and offers new and alternative financial products to sector. Indeed the 
policy on the development of participation banking is included in policy documents 
such as the Tenth Development Plan (2014-2018), the Medium Term Program (2017-
2019) and the 2017 Annual Program.  

Risk management and liquidity risk for the sustainability of the activities in 
banking sector and participation banking is vital. The aim of this study is to determine 
the important issues related to the management of liquidity risk in terms of enabling 
the participation banks to sustain their development within the Turkish banking sector 
on a sound basis. 

In this study, the basic principles and activities of the participation banking 
model are discussed and the development of participation banking in the world and in 
Turkey is examined. In addition, comparisons have been made within the context of 
the basic banking sector indicators in order to determine the diverging aspects of 
participation banking in Turkey from the conventional banking sector. The concept of 
risk in the banking sector and in participation banking has been evaluated with regard 
to liquidity risk. Issues related to liquidity risk and management in Turkish 
participation banking was evaluated and the factors affecting the liquidity risk in 
participation banking were examined by regression analysis in order to support the 
mentioned evaluations. As a result of the analysis, it has been determined that factors 
related to banks' balance sheets, especially profitability, have a strong influence on 
liquidity adequacy. As a result, participation banks differ from the banking sector in 
terms of banking indicators, diversification of financial instruments and activities, and 
this difference needs to be taken into consideration in the management of liquidity risk. 
Participation banks need to increase their diversity of financial products and services 
in order to strengthen their liquidity adequacy and to direct their resources to more 
profitable investments. 

Key Words: Finance, Bank, Participation Banking, Real Sector, Risk Management, 
Liquidity Risk, Regression. 
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GİRİŞ 

 Ekonomilerin gelişiminde finansal piyasaların rolü son derece büyüktür. Güçlü 

ekonomilere sahip ülkelerin aynı zamanda gelişmiş finansal piyasalara sahip oldukları 

görülmektedir. Türkiye’de finansal piyasaları ağırlıklı olarak bankacılık sektörü 

oluşturmaktadır. Bu nedenle bankacılık sektörünün gelişimi ekonomik gelişim için de 

önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.  

 Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve 

katılım bankalarından oluşan üçlü bir yapıya sahiptir. Söz konusu bankalar aktif 

büyüklükleri bakımından kıyaslandığında, mevduat bankalarının ağırlığının çok 

büyük olduğu görülmektedir. Son yıllarda katılım bankacılığı tarafından yakalanan 

güçlü büyüme hızı ile bankacılık sektörü içerisinde mevduat bankalarının payında bir 

azalma, katılım bankalarının payında ise artış izlenmektedir. Katılım bankaları 

tarafından gerçekleştirilen büyüme trendine bağlı olarak söz konusu pay artışının 

devam etmesi beklenmektedir. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla mevduat bankaları halen 

bankacılık sektörünün yüzde 89,6’sını, kalkınma ve yatırım bankaları yüzde 5,5’ini ve 

katılım bankaları ise yüzde 4,9’unu oluşturmaktadır. 

 Katılım bankaları faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve bu 

ilkelere uygun olarak bankacılık hizmeti sunan kuruluşlardır. Katılım bankalarının 

isimlerindeki “katılım” ifadesi, gerçekleştirilen bankacılık faaliyetinin kâr ve zarara 

katılma ilkesine dayalı olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Katılım bankaları 

tasarruf sahiplerinden kâr ve zarara katılma esasıyla fon toplamakta olup kurumsal 

finansman desteği, bireysel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal 

kiralama yöntemi, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar kapsamında 

söz konusu fonları kullandıran bir bankacılık modelidir. 

 Türkiye'de ilk kurulduğu tarihlerde özel finans kurumları adıyla faaliyete 

başlayan ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle beraber katılım 

bankası adını alarak bankacılık sektörüne dâhil olan katılım bankaları, mevduat 

bankaları ve kalkınma ve yatırım bankalarıyla aynı mevzuata tabi olarak faaliyetlerine 
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devam etmektedir. Katılım bankaları bir yandan mevduat bankaları ile bankacılık 

sektörünün tamamlayıcı bir unsuru olarak diğer yandan da mevduat bankaları ile 

rekabet halinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

 Katılım bankaları sektörde birer banka statüsünde ilgili mevzuat hükümlerine 

tabi iken kendilerine özgü yapıları nedeniyle faizsiz finans ilkelerine göre de 

faaliyetlerini şekillendirmektedir. Söz konusu ilkeler kapsamında geleneksel 

bankacılık sisteminden ayrılmaktadır. Geleneksel bankacılık sektöründe gerek 

kârlılığın gerekse kredi fiyatlamasının temel bileşeni olan unsur faiz iken, katılım 

bankalarında fiyatlamanın temel bileşeni daha çok sektörde yaşanan rekabet ve kârlılık 

beklentisi olmaktadır. Bu temel farklılık sebebiyle geleneksel bankacılık sisteminden 

ayrılan katılım bankacılığında risklerin oluşumu ve yönetimi açısından da farklılıklar 

meydana gelmektedir.  

 Bankacılık sektöründe risklerin oluşumu ve yönetimi bankaların faaliyetlerinin 

bir sonucudur. Bankaların taşıdıkları söz konusu riskler düzenleyici ve denetleyici 

otoriteler ve bankaların iç sistemleri tarafından izlenmektedir. Risk yönetimi 

kapsamında finansal sektör için önemli risklerin başında likidite riski bulunmaktadır. 

Likidite riski bir kuruluşun mevcut durumda veya gelecekte yükümlülüklerini yerine 

getirememesi ihtimali üzerine oluşan ve finansal kuruluşların faaliyetlerinin devamı 

için izlenmesi ve yönetilmesi gereken risklerin başında gelmektedir.  

Bu çalışmada katılım bankalarında likidite yönetimi üzerinde durulmaktadır. 

Katılım bankacılığının gelişimine katkı sağlayacak kapsayıcı bir likidite yönetim 

programı sektörün gelişimi için temel oluşturmaktadır.  

Çalışmanın temel amacı Türkiye’de katılım bankacılığında likidite riski ve 

yönetimini incelemektir. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’de katılım bankacılığının 

gelişimi incelenerek, katılım bankacılığının bankacılık sektörü içerisindeki yeri ve 

önemine değinilmektedir. Ayrıca, Türkiye’de katılım bankacılığının mevduat 

bankaları başta olmak üzere bankacılık sektörü ile ayrışan yönleri üzerinde 

durulmaktadır. Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin kaynağı, ölçülmesi ve 

yönetimi değerlendirilerek, katılım bankalarında likidite yönetimi de bu kapsamda ele 
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alınmaktadır. Çalışmada ayrıca katılım bankalarında likidite yeterliliğini etkileyen 

etmenler regresyon yöntemiyle analiz edilmektedir. 

 Çalışmanın ilk bölümünde, katılım bankacılığının tanımı ve sahip olduğu temel 

ilkelere ilişkin genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca, dünyada katılım 

bankacılığının tarihsel gelişimi ile sektörün küresel büyüklüğüne ilişkin ele alınan 

bilgiler çerçevesinde katılım bankacılığının önemli ölçüde gelişim göstermiş olduğu 

dünya örnekleri incelenmektedir.  

 İkinci bölümde, Türkiye’de katılım bankacılığının gelişimi ve büyüklüğü ele 

alınmaktadır. Buna ilaveten, faaliyet yapılarının daha iyi anlaşılabilmesi için katılım 

bankalarında fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri incelenmektedir. Katılım 

bankalarının bankacılık sektörü ve mevduat bankalarından farklılık gösterdiği 

hususların tespit edilmesi için finansal göstergeler ve oranlar aracılığıyla katılım 

bankaları ve mevduat bankaları sektör ortalaması ile karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Üçüncü bölümde, bankacılık sektöründe risk kavramı ele alınmakta olup riskin 

tanımı ve içeriğine dair bilgiler sunulmaktadır. Bu kapsamda, uluslararası 

uygulamalara ve risk yönetimine ilişkin temel esaslara değinilmektedir. Bölüm 

kapsamında bankacılık sektörü için riski oluşturan kaynaklar ele alınmaktadır. Riskin 

ölçülmesine ilişkin yaklaşımlara ve likidite riskinin yönetim sürecine ait unsurlara 

değinilmekte ve Türkiye’de likidite yönetimine ilişkin mevzuat ele alınmaktadır.     

 Dördüncü bölümde, katılım bankacılığında likidite riskini etkileyen faktörler 

incelenerek, likidite riskine yönelik değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Söz konusu 

değerlendirmelere ek olarak katılım bankacılığında likidite riskini etkileyen faktörler 

analiz edilmektedir. Analiz kapsamında bankalar tarafından yürütülen politikalar ve 

alınan kararlar aracılığıyla değiştirebildikleri iç belirleyiciler ile makroekonomik 

koşulların bir yansıması olarak bankaların edilgen bir yapıda maruz kaldıkları dış 

belirleyicilerin etkileri regresyon analizi yöntemiyle ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

 Son bölümde çalışmaya ilişkin çıkarımlara ve bu çıkarımlar sonucunda 
geliştirilebilecek politika ve önerilere yer verilmektedir.  
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1. KATILIM BANKACILIĞI VE DÜNYA ÖRNEKLERİ 

1.1. Katılım Bankacılığına İlişkin Genel Bilgiler 

Uluslararası yazında İslami bankacılık (Islamic banking) veya faizsiz bankacılık 

(interest-free banking) olarak adlandırılmakta olan bankacılık modeli, Türkiye’de 

“katılım bankacılığı” olarak tanımlanmış ve kurumsallaşmıştır. İslami bankacılık 

yerine kullanılan katılım bankacılığı ifadesi gerek fon toplama gerekse fon 

kullandırma açısından kâr veya zarara katılma esasıyla faaliyet göstermekte olan bu 

bankacılık modeli için uygun bir tanım olmaktadır.1  

Faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermekte olan katılım bankacılığı 

kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp; ticaret, ortaklık ve finansal kiralama 

yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir.2 

İslam hukukunda faizin yasaklanmış olması faiz hassasiyeti taşıyan 

yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin finansal sistemden uzak durmalarına sebep 

olmuştur. Bu durum söz konusu tasarrufların altın, döviz ve gayrimenkule yönelmesi 

ve finansal piyasalara dâhil olmayarak yastık altında tutularak bir anlamda atıl 

kalmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda, geleneksel bankacılık sistemine dâhil 

edilemeyen ve finansal sistemin dışında kalan tasarrufların değerlendirilmesi ve 

ekonomik kalkınmanın ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için katılım 

bankacılığı bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.3 Katılım bankaları geleneksel bankalar 

tarafından gerçekleştirilen birçok bankacılık faaliyetini ve bunlara ek olarak finansal 

kiralama işlemini faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yapabilmektedir.  

 Bankacılık sektörünün bir parçası olan katılım bankacılığı İslam hukuku 

çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede, katılım bankacılığının temeli ya 

da en önemli özelliği faiz yasağıdır.  

 Faiz kavramına ilişkin önemli bir husus İslam hukukunda faizi tanımlamakta 

kullanılan "riba" kavramının tanımı ve kapsamıyla ilgilidir.4 Bu sözcük Arapça 

                                                 
1 Tunç, 2010:38 
2 Özsoy ve ark., 2013:188 
3 TKBB, 2009:225-226 
4 Chapra, 2006:2 
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“artmak, büyümek, aşmak, geçmek, daha çok olmak” anlamındaki riba fiilinden 

gelmektedir.5 Riba kavramı kredi-borç ilişkisinden doğan faiz kavramından daha geniş 

bir anlam taşımakta olup yalnızca para kaynaklı borçları değil aynı zamanda emtia 

değişimlerine ilişkin borçları da kapsamaktadır. Riba kavramı günümüz bankacılık 

sistemi içerisinde finansal kuruluşlar tarafından uygulanmakta olan adi faiz, bileşik 

faiz, nominal ve reel faiz ve benzerleri şeklinde de değerlendirilmektedir. Katılım 

bankacılığı riskin transferini temel alan riba yerine, eşit ve iki taraflı risk paylaşımı 

esasını taşıyan ticaret kavramına yer vermektedir. Geleneksel bankacılık sisteminin 

temeli faiz esasına dayanmakta iken katılım bankacılığının temeli ticarete, kâr-zarar 

ortaklığına ve kâr marjına dayanmaktadır.6   

 Faiz yasağına ek olarak katılım bankaları İslam hukukunun temel ilkeleri 

çerçevesinde şekillenen faizsiz finans ilkelerine uygun olarak faaliyet göstermektedir.7  

 Bankacılık sektöründe faizsiz bankacılık ilkelerine uygun olarak her türlü 

bankacılık faaliyetini gerçekleştirmekte olan katılım bankaları riskin paylaşılması 

bakımından geleneksel bankacılıktan ayrılmaktadır.8 Katılım bankaları geleneksel 

bankacılık sistemini tamamlayan, reel kesim ağırlıklı olarak ekonomiye finansman 

sağlayan, finansal sistemin derinliğini ve finansal ürün çeşitliliğini artıran kuruluşlar 

olarak ekonomik sistemin tamamlayıcı birer parçasıdır.9 

 Katılım bankacılığının temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır:   

 Katılım bankaları ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlardan doğmuştur.  

 Katılım bankaları mali sektörün dışında kalan atıl tasarrufları harekete 

geçirerek ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. 

 Katılım bankacılığı modeli risk paylaşımını esas alan bir finansman modelidir. 

Günümüzde ABD ve Avrupa’nın önde gelen pek çok finans kuruluşu bu alanda 

faaliyet göstermek üzere kendi bünyelerinde özel birimler oluşturmuştur. 

                                                 
5 Mutçalı, 1995: 307 
6 Kabir ve ark., 2015:328 
7 TKBB, 2009:13-17 
8 Azmat ve ark., 2015:253 
9 Kaya, 2013:13 
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 Katılım bankaları küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) başta olmak 

üzere, mali sistemden yeterince finansman desteği alamayan çok sayıda 

ekonomik birime finansman sağlamak suretiyle üretimin ve istihdamın artışına 

katkıda bulunmaktadır. 

 Kullandıkları yöntemler ile nakdi finansman yapmayan katılım bankaları, reel 

sektörün ihtiyaç duyduğu mal veya ürünleri fatura bazında alıp satmak 

suretiyle kayıtlı ekonominin genişlemesinde, başka bir deyişle kayıt dışı 

ekonominin önlenmesinde önemli bir görev ifa etmektedir. 
 

 Faizsiz finans sistemi üç hususta mali sisteme önemli katkılar sağlama 

potansiyeline sahiptir. İlk olarak, başta faiz hassasiyeti olan kesim olmak üzere, tüm 

finansal tüketici ve yatırımcılara alternatif finansal ürün ve hizmetler sunarak finansal 

kapsayıcılığı artırmaktadır.10 İkinci olarak, varlığa dayalı finansman modeli ve risk 

paylaşımı esasları ile KOBİ finansmanına ve kamu yatırımlarına uygun finansman 

yöntemleri sunmaktadır. Üçüncü olarak da, risk paylaşımı esası ve spekülatif işlemlere 

izin vermemesi gibi özellikleri sayesinde geleneksel finans sistemine göre daha düşük 

sistemik risk taşımaktadır.11 

1.2. Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Küresel Büyüklüğü 

Katılım bankacılığının kavramsal gelişimi 1940’ların ortalarından sonra ortaya 

çıkmış olmakla birlikte bir finansman kuruluşu olarak modern anlamda ilk katılım 

bankası örneği Mısırlı ekonomist El-Naggar tarafından 1963 yılında Mısır’da kurulan 

“Mit-Ghamr Tasarruf Bankası”’dır.12 Söz konusu Banka Mısırlı köylülerin tarımsal ve 

ticari alanlardaki ihtiyaçlarına çözüm geliştiren bir kurum niteliğindedir. Sınırlı bir 

bölgede de olsa bu kurum ilk defa bankacılık faaliyetlerini, ticari ortaklığı, takas ve 

finansal kiralama gibi alt finansman yöntemlerini uygulamıştır. 1971 yılında Mısır 

Ulusal Bankası tarafından devralınarak bu bankanın faaliyetine son verilmiştir. 

                                                 
10 Abedifar ve ark., 2016:3 
11 Kammer ve ark., 2015:6 
12 Chachi, 2005:16 



7 

 

 Faizsiz finansın gelişimi konusunda ikinci önemli gelişme ise Malezyalı 

Müslümanların hac ibadetlerini yerine getirmeleri hususunda faaliyet gösteren ve bu 

kapsamda kullanılan tasarrufların faizsiz finans ilkeleri kapsamında 

değerlendirilebilmesine imkân tanıyan “Tabung Haji” adlı kuruluştur. 1963 yılında 

kurulan Tabung Haji hâlâ faaliyetine devam etmekte olup 2014 yılı itibarıyla yaklaşık 

8 milyon üyesi ve 41 milyar ABD Doları tutarındaki varlık büyüklüğü ile Malezya’nın 

en büyük faizsiz finans fonu konumundadır.13  

 Faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda üye ülkelerin ve Müslüman toplumların 

ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla faaliyet 

göstermekte olan İslam Kalkınma Bankası (İKB), 1974 yılında Cidde’de 

kurulmuştur.14 İKB’nin toplam 56 üyesi olup Türkiye kurucu üyeler arasındadır. 

İKB’nin teşvikleri ve yol göstericiliği sayesinde birçok ülkede katılım bankacılığı 

çalışmaları başlamış, Mısır, Endonezya, Sudan, Malezya, Bahreyn, İngiltere, Güney 

Afrika, Türkiye gibi ülkelerde bu kapsamda çalışmalar yürütülmüş ve bugün katılım 

bankacılığı sektörü dünyada önemli bir yer edinmiştir. 

 Katılım bankacılığının gelişiminde ülkelerin kültürel, siyasi ve finansal 

ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı yapılanma türlerinin ortaya çıktığı ve bu anlamda 

dünyada iki modelin uygulandığı görülmektedir. Batılı ülkelerde daha yaygın olarak 

görülen birinci modelde, bir banka veya finansal kuruluş hem geleneksel bankacılık 

hem de katılım bankacılığı hizmetini aynı çatı altında sunmaktadır.15 Geleneksel 

bankaların kendi bankacılık ürünlerini müşterilerine sunarken bir yandan da mevcut 

imkânları dâhilinde “pencere”, “tezgâh” veya “şube” adları altında faizsiz finans 

ürünleri sunmaları katılım bankalarının geleneksel bankalarla  rekabet edebilmesini 

zorlaştırmaktadır. İkinci modelde ise geleneksel bankacılık ve katılım bankacılığı 

birbirinden bağımsız iki ayrı kurum olarak faaliyet göstermektedir.16 Bu bankacılık 

                                                 
13 Belouafi ve Chachi, 2014:46-47 
14 TKBB, 2009:83 
15 Citibank, Dresdner Bank, BNP Paribas ve HSBC Bank gibi bankalar bünyelerinde açtıkları katılım 
bankacılığı penceresi aracılığıyla faizsiz finans hizmeti sunmaktadır. 
16 Yahşi, 2014:10; Abedifar ve ark., 2016:8-9 
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modelinde geleneksel bankalar ve katılım bankaları birbirinin tamamlayıcısı olup aynı 

zamanda müşteri portföyü ve yatırımcılar hususunda birbirleriyle rekabet halindedir.17 

 Birçok ülkenin mali sistemi her iki bankacılık modelini de aynı anda sunarak 

tüm tasarruf sahiplerine ulaşabilmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ülkeler için 

mali sistemin kapsayıcılığının artırılması ve bütün kaynakların ekonomiye 

kazandırılması amaçlarının yanında, faizsiz finans sisteminin dünyada pek çok ülkede 

uygulama alanı bulmasının altında yatan sebeplerden biri de Körfez Arap ülkelerinde 

özellikle petrol ihracı kaynaklı olarak ortaya çıkan büyük fonların ülkelerin finansal 

sistemleri içerisine çekilebilmesidir.18 

 Katılım bankacılığı sektörünün gelişimine ilişkin olarak standardizasyon, 

eğitim, muhasebe uygulamaları, likidite vb. konularda çalışmalar yürütmekte olan 

birçok uluslararası kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar katılım bankacılığı başta 

olmak üzere faizsiz finans sektörünün kurumsal gelişimi açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

 Faizsiz finansın gelişiminde önemli bir yeri olan İKB’nın çatısı altında 

ekonomi, finans ve bankacılık konularında eğitim ve araştırma projelerini yürütmek 

üzere Suudi Arabistan’da 1981 yılında kurulmuş olan İslami Araştırma ve Eğitim 

Enstitüsü (Islamic Research and Training Institute-IRTI) bu kuruluşlardan biridir. 

IRTI, İKB üyesi ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimlerini desteklemek üzere faizsiz 

finans sektörünün dinamik ve kapsayıcı yönde gelişimini ve sürdürülebilirliğini 

sağlamayı amaçlamaktadır.19 IRTI faizsiz finans alanında yayınlar yapmakta, 

düzenlediği eğitimler ile insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamakta, yeni 

faizsiz finans ürünlerinin oluşturulmasına ve mevcut enstrümanların uygulanmasında 

ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.  

 Katılım bankaları ve diğer faizsiz finans kuruluşları için faizsiz finans ilkeleri 

kapsamında muhasebe, denetim, yönetim ve etik standartlar hazırlama amacıyla 

faaliyet gösteren İslami Finans Kuruluşları için Muhasebe ve Denetim Kurumu (The 

                                                 
17 Abedifar ve ark., 2016:3 
18 Yahşi, 2014:10 
19 IRTI, 2015:18 
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Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions-AAOIFI) 

katılım bankacılığı açsısından önem arz eden bir diğer kuruluştur. AAOIFI 1991 

yılında Bahreyn’de kâr amacı gütmeyen, bağımsız, tüzel kişiliğe sahip uluslararası bir 

kuruluş olarak faaliyete başlamıştır.20 AAOIFI faizsiz finans kuruluşları için muhasebe 

ve denetleme standartları geliştirmenin yanında eğitim, konferans ve sempozyumlar 

düzenlemekte, yayınlar yapmakta ve faizsiz finans kuruluşlarının finansal tablolarının 

güvenilirliğini artırmak için çalışmalar yürütmektedir. AAOIFI uluslararası faizsiz 

finans alanında muhasebe, denetim, etik ve yönetime ilişkin olarak 58 standart 

yayımlamış olup aralarında merkez bankaları, düzenleyici kuruluşlar, muhasebe ve 

denetim kuruluşlarının da yer aldığı 45 ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş tarafından 

desteklenmektedir.21 

 Katılım bankacılığı için önem arz eden bir diğer kuruluş ise faizsiz finans 

kurumları için standartlar yayınlayan ve 2003 yılında Malezya’da faaliyete başlamış 

olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (The Islamic Financial Services Board-

IFSB)’dur. IFSB faizsiz finans ürün ve hizmetlerine ilişkin uluslararası düzenlemeleri 

takip etmekte, düzenleyici kuruluşlar ve sektör katılımcılarına yönelik standartlar 

hazırlamakta ve yeni uygulamalar konusunda ülkeleri bilgilendirici seminerler 

organize etmektedir.22 

 Faizsiz finans sektöründe özellikle sermaye ve para piyasalarına yönelik 

çalışmalar yürüten Uluslararası İslami Finans Piyasası (International Islamic Financial 

Market-IIFM) kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. IIFM İKB, Brunei 

Darusselam Maliye Bakanlığı, Endonezya Merkez Bankası, Malezya Merkez Bankası, 

Bahreyn Merkez Bankası ve Sudan Merkez Bankasının ortak çabaları ile kurulmuş 

olup 2002 yılında Bahreyn’de faaliyete başlamıştır. IIFM faizsiz finans sektörünün 

sermaye ve para piyasaları, kurumsal finansman ve ticari finansman alanlarında faizsiz 

finansal ürün ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması amacıyla standart 

belirleyici bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. 

                                                 
20 AAOIFI, 2012:21 
21 İSEDAK, 2016:29 
22 IFSB, 2015:2 
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 Katılım bankalarında likidite yönetiminin güçlendirilmesi için faizsiz 

enstrümanların oluşturulması gerekmektedir. Dokuz ülkenin merkez bankaları23ve 

parasal kuruluşlarının ortaklığı ve İKB’nin katılımıyla 2010 yılında Malezya’da 

kurulmuş olan Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu (The International 

Islamic Liquidity Management Corporation-IILM) uluslararası likidite yönetimini en 

az maliyetle ve faizsiz finans esaslarına uygun şekilde kolaylaştırmak amacıyla 

faaliyet göstermektedir. IILM tarafından ihraç edilecek finansal araçların bankalar 

arası borçlanma işlemlerinde teminat olarak kabul edilebilmesi, ikincil piyasalarda 

alınıp satılabilmesi, merkez bankalarınca sağlanan kısa vadeli finansmanda teminat 

olarak kabul edilebilmesi amaçlanmaktadır.24 Bu sayede katılım bankaları için daha 

likit bir piyasa oluşturarak, katılım bankalarının kısa vadeli finansman ihtiyacının 

karşılanmasına katkı sağlanması öngörülmektedir.   

Faizsiz finans sektörünün küresel büyüklüğü 2015 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 

2 trilyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Dünyada faaliyet gösteren 1.300’den fazla faizsiz 

finans kuruluşu, yaklaşık 480 katılım bankası ve geleneksel bankanın katılım 

bankacılığı penceresi bulunmaktadır. Mevcut küresel politik istikrarsızlıklar ve 

ekonomik oynaklığa rağmen, küresel faizsiz finans sektörü varlıkları özellikle Körfez 

Arap ülkelerinin kazandırdığı ortalamanın üzerindeki büyüme performansıyla 

gelişimini sürdürmektedir.25 

Faizsiz finans sektörü katılım bankacılığı, sermaye piyasası ve katılım 

sigortacılığı ana başlıkları altında incelendiğinde katılım bankacılığının küresel finans 

piyasasının ve faizsiz finans piyasasının en hızlı büyüyen alanlarından biri olduğu 

görülmektedir.26 Katılım bankacılığının küresel gelişimi ve büyüklüğünün daha iyi 

anlaşılabilmesi için faizsiz finans sektörünün diğer alanları olan sermaye piyasası ve 

katılım sigortacılığının da incelenerek sektörün bir bütün olarak değerlendirilmesi 

                                                 
23 Endonezya, Kuveyt, Lüksemburg, Malezya, Mautitus, Nijerya, Katar, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri 
24 IILM, 2010:6-10 
25 Thomson Reuters, 2016:29 
26 Kabir ve ark., 2015:328 
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gerekmektedir. Söz konusu alanlar katılım bankacılığının gelişimini önemli ölçüde 

desteklemektedir.  

1.2.1. Katılım bankacılığı 

 Thomson Reuters tarafından yayımlanan İslam Finansal Gelişmişlik Endeksi 

Raporuna göre, 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla faizsiz finans sektörünün en büyük 

alanı yaklaşık 1,5 trilyon ABD Doları tutarındaki büyüklüğü ile katılım bankacılığıdır. 

Katılım bankacılığının küresel ölçekte önemli temsilcileri olarak İran, Suudi 

Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar ve Türkiye 

gösterilmektedir. Bu ülkeler toplam pazarın yaklaşık yüzde 86,7’sini oluşturmaktadır. 

İran bu anlamda küresel katılım bankacılığı aktiflerinde yüzde 33 ile en büyük pay 

sahibi konumundadır. İkinci sırada yüzde 20,6’lık pay ile Suudi Arabistan, üçüncü 

sırada da yüzde 9,3 ile Malezya gelmektedir. Türkiye büyüyen katılım bankacılığı 

sektörü ile küresel ölçekte önemli bir yer edinmekte olup yüzde 2,9 ile en büyük paya 

sahip yedinci ülke konumundadır (Bkz. Grafik 1.1).  

Grafik 1.1. Küresel Katılım Bankacılığı İçinde Ülkelerin Payları  
2011 Haziran-Yüzde 2016 Haziran-Yüzde 

  
Kaynak: IFSB, 2013:12; IFSB, 2017:9  

Ülkelerin yüzde payları değişse de sıralaması 2011 yılı Haziran ayındakiyle aynı 

durumdadır. İran ve Suudi Arabistan katılım bankacılığı alanında lider ülkeler 

olmasına rağmen 2011 ve 2016 yılları arasında paylarında bir miktar düşüş 

izlenmektedir. Küresel katılım bankacılığı aktiflerinde en büyük paya sahip üç ülkenin 

İran
39,7

Suudi 
Arab.
13,7

Malezya
9,8

BAE 9,1

Kuveyt
9,0

Katar
4,1

Türkiye
2,7

Diğer
11,9

İran
33,0

Suudi 
Arab.
20,6

Malezya
9,3

BAE 9,0

Kuveyt
6,1

Katar
5,8

Türkiye
2,9

Diğer
13,3



12 

 

katılım bankacılığı toplam aktif büyüklüğü sektörün yaklaşık yüzde 62,9’unu 

oluşturmaktadır. Rapor kapsamında küresel katılım bankacılığı aktiflerinin 2018 

yılında 2,1; 2021 yılı itibarıyla 2,8 trilyon ABD Doları seviyesine çıkacağı tahmin 

edilmektedir. 

Bahsi geçen Rapor kapsamında ülkelerin katılım bankacılığının toplam 

bankacılık sektörü içerisindeki payları dikkate alındığında küresel aktif büyüklükleri 

bakımından önem arz eden ülkelerden olan İran ve Sudan’ın tüm bankacılık 

sektörünün katılım bankacılığından oluştuğu görülmektedir. Brunei ve Suudi 

Arabistan’da ise bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 49’unu katılım bankacılığı 

oluşturmaktadır (Bkz. Grafik 1.2).27 Türkiye’de ise bu oran diğer ülkelere nazaran 

daha düşük seviyede olup katılım bankacılığı aktifleri bankacılık sektörünün 2015 yılı 

sonu itibarıyla yüzde 4,4’ünü oluşturmaktadır. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bu oran 

yüzde 4,9'a yükselmiştir. 

Grafik 1.2. Ülkeler İtibarıyla Katılım Bankacılığının Payı 
(Yüzde) 

Kaynak: IFSB, 2013:8; IFSB, 2017:8  

İran ve Suudi Arabistan 300 milyar ABD Doları’nın üzerindeki varlık 

büyüklüğü ile katılım bankacılığı sektöründe liderliğini koruyan ülkelerdir. İran’ın bu 

noktadaki avantajı bankacılık sektörünün tamamının katılım bankacılığı esaslarına 

göre faaliyet göstermesidir. Suudi Arabistan’da ise katılım bankacılığı toplam 

                                                 
27 IFSB, 2016:7 
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bankacılık sektörünün yüzde 49’unu oluşturmasına rağmen bu alanda aktif büyüklüğü 

bakımından önemli bir yere sahiptir (Bkz. Grafik 1.3).28  

Grafik 1.3. Ülkeler Bazında Katılım Bankacılığı Aktif Büyüklüğü  
(2015 Haziran-Milyon ABD Doları) 

Kaynak: Thomson Reuters, 2016:55 

1.2.2. Faizsiz sermaye piyasası 

 Faizsiz finans sektörünün ikinci önemli alanını yaklaşık 361,9 milyar ABD 

Doları tutarındaki büyüklüğü ile sermaye piyasası oluşturmaktadır. Sermaye piyasası 

ürünlerinin 290,6 milyar ABD Doları tutarındaki kısmını başta katılım bankaları 

olmak üzere faizsiz finans sektörünün tamamı için önemli bir likidite kaynağı olan kira 

sertifikası (sukuk) oluşturmaktadır.  

 Kira sertifikası mevcut mal, menfaat veya hizmet ya da belirli/mevcut bir proje 

veya özel bir yatırım faaliyeti halinde bulunan varlıklar üzerinde ortak mülkiyeti ifade 

eder şekilde ve birbirine eşit değerde ihraç edilen bir yatırım sertifikasıdır.29 

Geleneksel finansal ürünlerin sunduğu faiz getirisinin aksine kira sertifikasının getirisi 

ticari faaliyetten, mülkiyet sahipliğinden veya iş ortaklığından elde edilmektedir.  

 Her geçen gün gelişme süreci içerisinde olan sukuk, ilk olarak 1990’lı yılların 

ortasında Malezya’da ihraç edilmeye başlanmıştır.30 Sukuk kamu ve özel sektör 

                                                 
28 IFSB, 2016:8 
29 AAOIFI, 2012:370 
30 Çanakçı, 2014:44 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

İran Suudi
Arabistan

Malezya BAE Kuveyt Katar Bahreyn Türkiye Bangladeş Endonezya

Katılım Bankacılığı Katılım Bankacılığı Penceresi



14 

 

borçlanma aracı olarak, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek projelere 

finansman sağlamak ve faizsiz finans kuruluşları için likidite yaratmak gibi amaçlarla 

etkin olarak kullanılmaktadır.  

 IIFM tarafından yayımlanan 2017 yılı Sukuk Raporu’na göre 2016 yılı sonu 

itibarıyla küresel sukuk ihraçları yaklaşık 88 milyar ABD Doları düzeyine ulaşmıştır 

(Bkz. Grafik 1.4).  

Grafik 1.4. Küresel Kira Sertifikası İhraçları  
 (Milyon ABD Doları) 

Kaynak: IIFM, 2017:2 

 2012-2013 yıllarında gerçekleşen yüksek miktarda sukuk ihracının ardından 

toplam ihraç tutarının azaldığı görülmektedir. Büyük ölçüde Malezya Merkez 

Bankası’nın kısa vadeli sukuk ihraçlarından vazgeçmesi sebebiyle oluşan bu durumun 

sukuk ihraçlarında bir zayıflama değil sadece bir strateji değişimi olarak 

yorumlanabileceği değerlendirilmektedir.31 2014 yılında ülkelerin yurt içinde 

gerçekleştirdiği 80 milyar ABD Doları tutarındaki sukuk ihracının yaklaşık 40 milyar 

ABD Doları tutarındaki kısmı faizsiz finans alanında önemli bir merkez olan Malezya 

piyasaları tarafından ihraç edilmiştir. Malezya hariç tutularak yurt içi sukuk ihraçları 

incelendiğinde 2014 yılında 12,5 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşen sukuk 

ihracı 2015 yılında 13,5 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.32 

                                                 
31 IIFM, 2016:13-15 
32 a.g.e., 2016:7 
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1.2.3. Katılım sigortacılığı  

 Faizsiz finans sektörünün diğer alanları arasında daha düşük paya sahip olan 

ve uluslararası yazında takaful olarak isimlendirilen katılım sigortacılığı, katılımcıların 

gönüllü katkı ve karşılıklı yardımlaşma esasları ile bir araya gelmesi esasına dayalı bir 

sigortacılık sistemidir. Katılım sigortacılığı şirketleri geleneksel anlamdaki 

sigortacılıktan farklı olarak faizsiz finans ilkelerine bağlı olarak faaliyet 

göstermektedir. Sektörün küresel aktif büyüklüğü 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla 

yaklaşık 43 milyar ABD Doları düzeyinde olup küresel katılım sigortacılığı 

varlıklarının yüzde 81’ini Suudi Arabistan, İran ve Malezya’da yer almaktadır (Bkz. 

Grafik 1.5).  

Grafik 1.5. Ülkeler Bazında Katılım Sigortacılığı Aktif Büyüklüğü 
(2016 Haziran-Milyon ABD Doları) 

Kaynak: Thomson Reuters, 2017:42 

 Suudi Arabistan katılım sigortacılığı sektöründe en büyük pay sahibidir ve 

2002 yılında gerçekleştirilen kanuni değişiklikle sigortacılık sektörünün tamamını 

katılım sigortacılığı esaslarına uygun hale getirmiştir.33 

 

                                                 
33 Thomson Reuters, 2016:54-59 

15.120

11.283

8.381

2.131 1.788
899 696 423 322

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Suudi
Arabistan

İran Malezya BAE Endonezya Katar Bangladeş Bahreyn Brunei



16 

 

1.3. Katılım Bankacılığında Ülke Örnekleri 

1.3.1. Malezya 

 Güneydoğu Asya’da yer almakta olup 2016 yılı itibarıyla 31,3 milyon nüfusa 

sahip olan Malezya, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış olup 13 eyaletten 

oluşmaktadır. 2016 yılı itibarıyla GSYH’sı 364,5 milyar ABD Doları düzeyindedir. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Malezya küresel faizsiz finans sektörünün 

gelişimine ilişkin en önemli ülkelerden biridir.   

 Faizsiz finans sektörünün gelişiminde başarılı ve öncü finansal kuruluşlardan 

biri olan “Pilgrims Management Fund and Board of Malaysia” 1969 yılında banka dışı 

bir finansal kuruluş olarak Malezya’da kurulmuştur. Malezya’da ilk faizsiz banka 

1983 yılında, ilk katılım sigortacılığı kuruluşu 1984 yılında faaliyete geçmiştir.34 

 Malezya Merkez Bankası Kanunu’nda 1958 yılında değişiklik yapılmasından 

sonra katılım bankacılığına yönelik çalışmalarda (mevzuat ve uygulama anlamında) 

artış göstermiştir. Malezya Merkez Bankasının sektöre ilişkin düzenleme ve denetleme 

faaliyetlerini yerine getirebilmesine ilişkin olarak Bankacılık ve Finansal Kuruluş 

Kanunu, İslami Bankacılık Kanunu ve Takaful Kanunu yürürlüğe koyulmuştur. 

Malezya Merkez Bankası ve Menkul Kıymetler Komisyonu Malezya’da faaliyet 

göstermekte olan finansal kuruluşlara ilişkin düzenleyici işlemleri yürütmektedir. 

Malezya Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilmiş olan katılım bankaları yine 

Malezya Merkez Bankası bünyesinde yer alan İslami Bankacılık ve Takaful Bölümü 

tarafından denetlenmektedir.35  

 Malezya’da faizsiz finans sektörü iki uygulama doğrultusunda önemli bir 

gelişme sağlamıştır. Bunlardan ilki 2001-2010 yılları arasında uygulamaya konmuş 

olan ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, rekabetçi bir piyasanın temini ve 

düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi ana eksenleri üzerine hazırlanan Finansal Sektör 

Ana Planı (Financial Sector Masterplan)’dır. Diğeri ise 2011-2020 yılları arasını 

                                                 
34 IRTI, 2015:76-78; OECD, 2016:35 
35 Bafra, 2015:121-123 
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kapsayan ve Malezya’nın küresel faizsiz finans merkezi olması hedefini gözeten 

Finansal Sektör Kılavuzu (Financial Sector Blueprint)’dur.36 

 Faizsiz finans sektöründe küresel anlamda önemli bir yere sahip olan 

Malezya’da 39’u katılım bankası olmak üzere 77 faizsiz finans kuruluşu faaliyet 

göstermektedir.37 Malezya’nın 2015 yılı itibarıyla faizsiz finans sektörü aktif 

büyüklüğü 160 milyar ABD Dolarlık kısmı katılım bankacılığına ait olmak üzere, 

414,3 milyar ABD Doları tutarındadır.38 

 Malezya’da faizsiz finans sektöründe likidite yönetimi için çok sayıda finansal 

işlem uygulanmaktadır. Güçlü düzenleyici ve denetleyici yapı, çeşitlendirilmiş faizsiz 

finansal araçlar, aktif ve işlem hacmi yüksek ikincil piyasaların varlığı gibi unsurlar 

Malezya’da faizsiz finans sektörü için güçlü bir finansal güvenlik ağı sağlamaktadır. 

Malezya’da 1994 yılında İslami Bankalararası Para Piyasası (Islamic Inter-bank 

Money Market) kurulmuş olup faizsiz bankalar tarafından likidite yönetimine ilişkin 

birçok finansal ürün söz konusu piyasa kapsamında kullanılmaktadır. Ayrıca, Malezya 

Merkez Bankası faizsiz bankalar için son borçlanma merci görevini de üstlenmektedir.   

1.3.2. Birleşik Arap Emirlikleri  

 Ortadoğu ve körfez bölgesinde yer almakta olan BAE yedi emirliğin bir araya 

gelmesiyle 1971 yılında kurulmuştur. BAE yedi emirliğin oluşturduğu bir 

federasyondur. 2016 yılı itibarıyla 9,3 milyonluk nüfusa sahip olan BAE’nin GSYH’sı 

325 milyar ABD Doları düzeyindedir.  

 BAE’de 1975 yılında kurulan Dubai İslami Bankası (Dubai Islamic Bank)  

ülkenin ilk faizsiz bankasıdır.39 BAE küresel katılım bankacılığı varlıklarının yüzde 

8,1’ini elinde bulundurmakta olup en büyük dördüncü ülke konumundadır. Faizsiz 

finans kuruluşları için ayrı mevzuat düzenlemeleri bulunmayan BAE’de 24’ü katılım 

bankası olmak üzere 87 faizsiz finans kuruluşu faaliyet göstermektedir. BAE’de 

                                                 
36 OECD, 2016:36 
37 Thomson Reuters, 2016:30 
38 Thomson Reuters, 2016:43 
39 İSEDAK, 2016:157 
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katılım bankacılığı aktifleri 2014 yılı itibarıyla yıllık yüzde 15 büyüme göstermiş olup 

toplam bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 18,7’sini oluşturmuştur.40 

 BAE ve özel olarak Dubai’nin küresel ve bölgesel bir faizsiz finans merkezi 

olma konusunda önemli çalışmaları bulunmaktadır. BAE Merkez Bankası strateji 

dokümanında bu amaca yer vermektedir. Nasdaq ortaklığıyla faaliyet gösteren Dubai 

Borsası 2015 yılı itibarıyla küresel sukuk ihraçlarının en önemli merkezi olan 

Malezya’dan daha fazla uluslararası sukuk ihracı gerçekleştirmiştir.41 

 2008 ekonomik krizi sonrası dönemde BAE Merkez Bankası bankacılık 

sektörü likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem almıştır. Ancak BAE’de faizsiz finans 

kuruluşları için uluslararası likidite işlemlerine olanak sağlayan ayrı bir yapı tesis 

edilmemiştir. Katılım bankaları kendi inisiyatifleri ile bankalar arası para piyasası 

işlemlerini, gecelik emtia murabahası işlemi veya İslami repo işlemini likidite 

yönetimi çerçevesinde kullanabilmektedir.42  

 BAE’de katılım bankaları için son ödünç verme merci görevini yürütecek ayrı 

bir yapı bulunmamaktadır. 2008 küresel finans krizinin ardından katılım bankacılığını 

desteklemek amacıyla 2009 yılında BAE Merkez Bankası bünyesinde yeni birimler 

kurulmuştur. 2011 yılında BAE Merkez Bankası katılım bankalarına teminat 

üzerinden likidite sağlayan yeni uygulamasını başlatmıştır.43 

1.3.3. Endonezya 

 Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer almakta olan Endonezya 17.508 adadan 

oluşmaktadır. 2016 yılı itibarıyla 261 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 

dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi 

konumundadır. Endonezya’nın 2016 yılı itibarıyla GSYH’sı yaklaşık 1 trilyon ABD 

Doları düzeyindedir.  

 Endonezya’da faizsiz finansın gelişimi 1980’li yıllardan itibaren başlamış olup 

1991 yılında ilk katılım bankası “Bank Muamalat Indonesia” kurulmuştur. 2016 yılı 

                                                 
40 CBUAE, 2015:52 
41 CBUAE, 2015:52 
42 CBUAE, 2015:52 
43 İSEDAK, 2016:162 
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itibarıyla Endonezya’da 33’ü katılım bankası olmak üzere 138 faizsiz finans kuruluşu 

faaliyet göstermekte olup faizsiz finans sektörünün aktif büyüklüğü 47 milyar ABD 

Doları düzeyindedir.44 2015 yılı sonu itibarıyla Endonezya katılım bankacılığı toplam 

varlıkları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında büyüme 

gerçekleştirmiş45olup Endonezya katılım bankacılığının küresel katılım bankacılığı 

içindeki payı yüzde 2,5 düzeyindedir.  

 Küresel faizsiz finans sektöründe önemli bir yere sahip olan Endonezya’da 

faizsiz finansın gelişimine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 2002 yılında 

Endonezya Merkez Bankası tarafından İslami Bankacılığın Gelişimi 2002-2012 

başlıklı rapor yayımlanmıştır. Bu Raporda faizsiz finans sistemi için kurumsal gelişim, 

düzenleyici ve denetleyici uygulamalar, eğitim ve faizsiz bankacılık uygulamaları ele 

alınmıştır. Endonezya Merkez Bankası tarafından 2011 yılında faizsiz finans 

sisteminde bağımsız bir kuruluş olarak düzenleyici, denetleyici, inceleme ve araştırma 

yapma yetkisine sahip Finansal Servisler Otoritesi (Otoritas Jasa Keuangan) 

kurulmuştur. Finansal Servisler Otoritesi’nin çalışma alanına ilaveten faizsiz para 

politikasının sürdürülmesi, faizsiz para piyasasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve 

hem katılım bankaları hem de geleneksel bankalar için makro ihtiyati tedbirlerin 

uygulanması noktasında yasal yetkileri bulunmaktadır.46   

 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla faizsiz finans alanında kapsayıcı politikaların 

geliştirilmesinden ve kurumlar arası koordinasyondan sorumlu olmak üzere 10 finans 

kuruluşunun ve düzenleyici kurumun yer aldığı Ulusal İslami Finans Komitesi 

(National Islamic Finance Committee) kurulmuştur.  

 Endonezya’da hem geleneksel hem de katılım bankacılığının faaliyet 

gösterdiği iki yönlü bankacılık sektörü bulunduğu için Endonezya Merkez Bankası 

tarafından piyasa işlemlerinde ikili politikalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, 

geleneksel bankacılık için Endonezya Merkez Bankası sertifikası “Bank Indonesia 

Certificates” adıyla sağlanan likidite imkânı katılım bankacılığı için de Endonezya 

Merkez Bankası Şeriat Sertifikası “Bank Indonesia Sharia Certificates” adıyla 

                                                 
44 Thomson Reuters, 2016:30 
45 BI, 2016:150 
46 İSEDAK, 2016:72 
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sunularak her iki bankacılık türüne de benzer ölçüde imkân sağlanmaya 

çalışılmıştır.47Ayrıca, likidite yönetimi kapsamında katılım bankaları için özel 

tasarlanmış zorunlu karşılık uygulaması,  bankalar arası faizsiz para piyasası ve 

bankalar arası yatırım sertifikası gibi araçlar sunulmaktadır. 2003 yılında katılım 

bankalarına kısa vadeli finansman imkânı sunmak amacıyla “Fasilitas Pembiayaan 

Jangka Pendek Syariah” adlı finansal araç uygulamaya konulmuştur. Söz konusu 

uygulama çerçevesinde katılım bankalarına teminat karşılığında Endonezya Merkez 

Bankasından kısa vadeli fon sağlanarak likidite yönetimine destek olunmaktadır.48 

1.3.4. Birleşik Krallık 

Avrupa’da yer almakta olan ve 2016 yılı itibarıyla 66 milyonluk nüfusa sahip 

olan ve aynı dönemde GSYH’sı 2,8 trilyon ABD Doları olan Birleşik Krallık küresel 

finans alanında olduğu gibi faizsiz finans sektöründe de önemli bir yere sahiptir. 

Birleşik Krallık başarılı ve öncü finans kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Yaklaşık on yıldır düzenli olarak dünya küresel finans merkezlerine ilişkin 

araştırmalar yapan Londra merkezli Long Finance ve Z/Yen Grubu tarafından 

yayımlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi Raporunda (Global Financial Centres 

Index - GFCI 20) Londra Finans Merkezi küresel finans merkezleri arasında ilk sırada 

yer almaktadır (Bkz. Tablo 1.1).49 

Tablo 1.1. Küresel Finans Merkezleri Endeksi 
 GFCI 21 GFCI 20 GFCI 19 GFCI 18 
 Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan 
Londra 1 782 1 795 1 800 1 796 
New York 2 780 2 794 2 792 2 788 
Singapur 3 760 3 752 3 755 3 750 
Hong Kong 4 755 4 749 4 753 4 755 
Tokyo 5 740 5 734 5 728 5 725 
İstanbul 66 609 57 620 45 636 47 653 
Atina 88 522 87 535 86 558 83 540 

Kaynak: Z-Yen, 2016:4-6. 19 Aralık 2017. <http://www.longfinance.net/images/gfci/GFCI21_05_04_17.pdf> 

 Birleşik Krallık’ta faizsiz finansın gelişimi 1970’li yılların sonunda 

başlamaktadır. 1976 yılında Leicester’da faizsiz finans alanına ilişkin bir araştırma 

merkezi kurulmuş, 1983 yılında Al-Baraka Katılım Bankası Birleşik Krallık’ta 

                                                 
47 Wahyudi ve Sani, 2014:33 
48 Ascarya, 2014:3 
49 Z-Yen, 2016:4 
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faaliyete geçmiş, 1995 yılında Loughborough Üniversitesi tarafından katılım 

bankacılığı ve finansı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmeye 

başlanmıştır.50 2003 yılı sonrasında başlayan finansa ilişkin kanuni düzenlemeler ile 

faizsiz finans kuruluşları için işlemleri kolaylaştırıcı ve sektörün gelişimini teşvik edici 

önlemler alınmıştır. 

 2015 yılı Kasım ayı itibarıyla Birleşik Krallık’ta 5’i katılım bankası ve 16’sı 

katılım bankacılığı penceresi bulunan geleneksel finans kuruluşu olmak üzere 21 

kuruluş katılım bankacılığı hizmeti sunmaktadır.51 Ayrıca, Birleşik Krallık tarafından 

2014 yılında 200 milyon Sterlin tutarında beş yıl vadeli kamu kira sertifikası ihracı 

gerçekleştirilmiş olup bu Avrupa Birliği ülkeleri tarafından gerçekleştirilen ilk kamu 

kira sertifikası ihracı olmuştur.52 

 İngiltere Merkez Bankası tarafından 2016 yılı Şubat ayında yayımlanan 

raporda geleneksel bankacılık sektörü için yaygın olarak kullanılan likidite araçlarının 

katılım bankacılığı için mevcut olmadığı ifade edilmiş ve söz konusu faaliyetlerin 

katılım bankacılığı için de kullanılmasına imkân sağlayacak modellere ilişkin 

değerlendirmeler yapılmıştır.53 İngiltere Merkez Bankası tarafından paydaşlardan 

görüş alınması için paylaşılan raporda dört finansman modeli ön plana çıkmıştır. Bu 

modellere yönelik çalışmalar sektörde yer alan kuruluşlarla görüş alışverişi 

çerçevesinde yürütülmektedir.54 

 Avrupa’da ise faizsiz finans sistemi 1970’li yıllardan itibaren gelişim 

göstermeye başlamış olup birçok Avrupalı finansal kuruluş faizsiz finansı kârlı 

yatırımlar için yeni bir sektör olarak görmeye başlamıştır. Bu kapsamda, batı 

dünyasındaki ilk katılım bankası Lüksemburg’da 1978 yılında kurulmuştur (Islamic 

Finance House Universal Holding S.A).55  

                                                 
50 Belouafi ve Chachi, 2014: 47-49 
51 TheCityUK, 2015:3 
52 Alharbi, 2016:122 
53 Bank of England, 2016:3 
54 Vakala fonuna dayalı düzenleme, emtia murabahası işlemi, teminatlı emtia murabahası işlemi ve repo 
işlemi 
55 Alharbi, 2016:112 
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 Özetle faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermekte olan katılım 

bankacılığı dünyada 1940’lı yıllardan itibaren kurumsal olarak ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Küresel faizsiz finans sektörü varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan 

katılım bankacılığı, sektörün en gelişmiş ve en büyük alanıdır. Diğer faizsiz finans 

alanları olan faizsiz sermaye piyasası ve katılım sigortacılığı ise katılım bankacılığının 

gelişimi açısından önem taşımaktadır. Katılım bankacılığı küresel ölçekte ve 

Türkiye’de finans sektörü içerisinde giderek önem kazanmaktadır.  

Tablo 1.2 Ülke Örneklerine İlişkin Finansal Göstergeler  
(2016 Yılı İtibarıyla) 

 Nüfus 

(Bin 

Kişi) 

GSYH 

(Milyar 

ABD 

Doları) 

Kişi Başına 

GSYH 

(ABD 

Doları) 

Faizsiz 

Finans 

Kuruluşu 

Sayısı 

Katılım 

Bankası 

Sayısı 

Malezya 31.661 296,4 9.360,5 77 39 

BAE 9.856 371,4 37.677,9 87 24 

Endonezya 258.705 932,5 3.604,3 138 33 
Birleşik Krallık 65.572 2.629,2 40.095,9 16 5 

Türkiye 79.815 857,5 10.742,7 6 5 
Kaynak: IMF. 7 Şubat 2018. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx>; 
Thomson Reuters, 2016:30 
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2. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI VE İŞLEYİŞİ 

 Türkiye’de yüksek bir potansiyele sahip olarak gelişimini sürdüren katılım 

bankacılığı sektörü küresel ölçekte ve Türk bankacılık sektörü içerisinde kendine 

önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bu çerçevede Türkiye’de katılım bankacılığının 

kuruluşu ve gelişimi ile katılım bankalarının çalışma usul ve esaslarının ele alınması 

sektörün işleyişinin doğru anlaşılması açsısından önem arz etmektedir.  

2.1. Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişimi 

 Türkiye’de katılım bankalarının finans sektörü içerisindeki yeri ve önemi 

kuruluşlarından bu yana giderek artmaktadır. Katılım bankalarının Türkiye’de 

faaliyete başlama sürecinin incelenmesi sektörün gelişiminin anlaşılması açısından 

önemlidir.  

 Katılım bankacılığına ilişkin önemli gelişmelerin başında Türkiye’nin 1975 

yılında dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan İKB’nin kurucu üyeleri 

arasında yer alması ve 1984 yılı itibarıyla en büyük ortaklardan biri olarak İKB 

bünyesindeki etkinliğini artırma imkânına sahip olması gelmektedir. Üye ülkeler ile 

diğer Müslüman toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma 

amacını güden ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren İKB 

Türkiye’ye faizsiz finans sistemine ilişkin önemli deneyimler kazandırmıştır. Ayrıca, 

1975 yılında kurulan, KOBİ’ye ve tasarruf sahiplerine katılım bankacılığı hizmeti 

sunan ve bu yöndeki çalışmalarını 1988 yılına kadar sürdüren Devlet Sanayi ve İşçi 

Yatırım Bankası (DESİYAB) Türkiye için önemli bir faizsiz bankacılık girişimidir.56   

 Katılım bankacılığı adına atılan önemli adımlardan bir diğeri 16/12/1983 tarihli 

83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel finans kurumlarının kurulmasıdır. Özel 

finans kurumları tasarruf sahiplerinden kâr veya zarara katılma esasıyla faizsiz olarak 

fon toplama yetkisine sahip kılınmıştır. İlk olarak 1984 yılında Albaraka Türk Özel 

Finans Kurumu ve Faisal Finans Kurumu kurulmuş ve düzenlemelerin tamamlanması 

ile birlikte 1985 yılında faaliyete geçmişlerdir. 1988 yılında Kuveyt Türk Evkaf Özel 

                                                 
56 TKBB, 2009:87 
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Finans Kurumu, 1991 yılında Anadolu Finans Kurumu, 1995 yılında İhlas Finans 

Kurumu ve 1996 yılında Asya Finans Kurumu kurularak faaliyete başlamıştır.  

 Özel finans kuruluşlarının çatı kuruluşu olarak 4/10/2001 tarihli ve 2001/3138 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Özel Finans Kurumları Birliği tüzel kişiliği haiz ve 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulmuştur.  

 Finans sektörüne kurumsal bir yapı altında dâhil olan özel finans kurumlarının 

hukuki altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu kuruluşlar 2005 yılı 

itibarıyla Kanun kapsamına alınarak “katılım bankaları” olarak isimlendirilmiştir. Söz 

konusu değişiklik kapsamında Özel Finans Kurumları Birliği’nin adı Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği (TKBB) olarak değiştirilmiştir.  

  Katılım bankacılığının gelişimi hususunda son dönemde gerçekleştirilen 

önemli gelişmelerden biri de Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında yer 

alan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP)’na yönelik 

hazırlanan İFM Programı Eylem Planı altında katılım bankacılığına ayrı bir başlık 

olarak yer verilmesi olmuştur. İFM Programı Eylem Planı kapsamında 7 bileşen ve 

104 eylem bulunmakta olup “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sisteminin 

Geliştirilmesi” başlıklı 7. Bileşen altındaki 4 politika ve 31 eylem ile Türkiye’de 

katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde 

gelişimine hız kazandıracak adımlara yer verilmiştir.   

 İFM Programı Eylem Planında yer alan ve Hazine Müsteşarlığı 

sorumluluğunda yürütülmekte olan 85 numaralı eylem ile kamu sermayeli bir katılım 

bankasının kurulması amaçlanmaktadır. Eylem kapsamında yürütülen çalışmalar 

neticesinde 29/05/2015 tarihi itibarıyla Ziraat Katılım Bankası A.Ş. faaliyete 

başlamıştır. Ayrıca, söz konusu eylem kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından da katılım bankası kurulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar 

kapsamında BDDK tarafından 17/02/2016 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Bankası 

A.Ş.’ye faaliyet izni verilmiştir. BDDK'nın 15/01/2015 tarihli ve 6168 sayılı Kararı ile 

Halk Bankası tarafından katılım bankası kurulması izni verilmiş ancak ileride farklı 

bir ortaklık yapısı ile yeniden değerlendirilmek üzere söz konusu Karar kapsamında 

verilen kuruluş izni 22/10/2015 tarihli ve 6504 sayılı BDDK Kararı ile iptal edilmiştir. 
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Ayrıca, BDDK’nın 22/07/2016 tarihli Kararı gereğince; 5411 sayılı Kanun’un 107'nci 

maddesinin son fıkrası çerçevesinde Asya Katılım Bankasının faaliyet izni 

kaldırılmıştır. 

 Bahsi geçen gelişmeler kapsamında 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de 

üçü özel, ikisi kamu kaynaklı olmak üzere beş katılım bankası faaliyet göstermektedir 

(Bkz. Tablo 2.1). 

Tablo 2.1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları 
(2017-3. Çeyrek) 

 Kuruluş 
Tarihi 

Toplam Aktifler 
(TL) 

Şube 
Sayısı 
(Adet) 

Personel 
Sayısı 
(Adet) 

Albaraka Türk Katılım 
Bankası 01.01.1984 33.826.640 220 3.885 

Kuveyt Türk Katılım 
Bankası 01.01.1989 54.569.619 393 5.756 

Türkiye Finans Katılım 
Bankası 28.12.2005 37.325.449 287 3.830 

Ziraat Katılım Bankası 29.05.2015 10.507.014 63 630 

Vakıf Katılım Bankası 17.02.2016 12.043.555 56 795 
Kaynak: TKBB. 19 Aralık 2017. <http://www.tkbb.org.tr/veri-seti> 

2.2. Türkiye’de Katılım Bankalarında Fonlama Yöntemleri 

Katılım bankaları tasarruf sahiplerinden topladıkları mevduatı (katılım fonu) 

faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde çeşitli finansman yöntemleri ile işletmek suretiyle 

elde edecekleri kâr veya zararı tasarruf sahipleriyle anlaşılan oranlar üzerinden 

paylaşan, bir nevi ortaklık ilkesiyle çalışan finansal kuruluşlardır. 

 Katılım bankaları fon toplarken kâr ve zarara katılma esasına göre fon kabul 

etmekte ve müşteriye sabit bir getiri taahhüt etmemekte; fon kullandırırken de nakit 

kredi vermeyip müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin alıp kendisine vadeli 

satmak, kiralamak veya iş sahibiyle proje bazında ortaklık oluşturmak gibi yöntemler 

ile ticari nitelikte kazanç sağlamaktadır. Katılım bankası tarafından dağıtılacak kâr 

payı, fonların kullandırılması neticesinde oluşan kâr seviyesine bağlı olmaktadır. Söz 

konusu fonlar, para cinsine göre TL, ABD Doları ve Avro havuzlarında 

toplanmaktadır. Fon kullanmak isteyen müşterilere talep edilen para cinsi ve vade 
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grubuna göre ilgili havuzdan finansman sağlanmakta ve bu işlemden elde edilen kâr 

yine ilgili havuza aktarılmaktadır.57 

 Katılım bankalarının kâr payları ilke olarak katılım bankaları tarafından elde 

edilen kâr oranına göre belirlenmektedir. Diğer taraftan kâr payları belirlenirken 

TCMB tarafından belirlenen piyasa faiz oranı, enflasyon oranı ve geleneksel 

bankacılık tarafından uygulanan faiz oranları da göz önünde bulundurulmaktadır.58  

2.2.1. Katılım bankalarının fon toplama yöntemleri 

2.2.1.1. Özel cari hesaplar 

Özel cari hesaplar Bankacılık Kanunu’nda59 “katılım bankalarında açılabilen 

ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve 

karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu 

hesaplar” şeklinde tanımlanmaktadır. Geleneksel bankacılıkta yer alan vadesiz 

mevduat hesabına benzeyen özel cari hesap, genellikle kısa vadeli tasarrufların 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Hesap sahipleri yatırım amacından ziyade para 

çekme, havale gibi hizmetlerden yararlanmaktadır. 

 TL veya yabancı para üzerinden açılabilen özel cari hesaplarda TL ve yabancı 

para ayrı ayrı muhasebeleştirilmekte ve işletilmektedir.60 İstenildiği zaman kısmen 

veya tamamen geri çekilebilen özel cari hesap karşılığında hesap sahibine herhangi bir 

bedel ödenmemektedir.61 Mevzuata göre katılım bankasının tasfiyesi halinde özel cari 

hesap sahipleri devlet ve personel alacaklarından sonra öncelikli hakka sahip 

olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi 

şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan özel cari hesapların her bir gerçek kişi 

                                                 
57 TKBB, 2013:73-75 
58 TKBB, 2013:81-82 
59 01/11/2005 tarihli ve 25983 (Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’nun 
3’üncü maddesi 
60 Kaya, 2013:40 
61 Altan, 2013:128 
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için 100 bin TL’ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 

tarafından sigorta kapsamına alınmıştır.62 

2.2.1.2. Katılma hesapları 

Katılma hesapları Kanun’da “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 hesaplar” 

şeklinde tanımlanmaktadır.63 Katılma hesabının en önemli özelliği özel cari hesaplarda 

anaparanın geri ödenmesi yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış iken katılma 

hesabında anaparanın geri ödenmesi tasarruf sahiplerine taahhüt edilmemektedir. 

Ancak katılım bankalarının yurt içi şubelerinde açılan katılma hesaplarının ve özel cari 

hesapların her bir gerçek kişi için 100 bin TL’ye kadar olan kısmı TMSF kapsamında 

sigortalıdır.62 

 Katılma hesaplarında vade gruplarına göre benzer hesaplardan gelerek 

toplanan tasarruflar ile oluşturulan havuzlar katılım bankası tarafından işletilmektedir. 

Katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi sonucu doğacak kâr ve zarara 

katılma oranları katılım bankaları tarafından belirlenmektedir.64 Ancak katılım 

bankasının zarara katılma oranının kâra katılma oranının yüzde 50’sinden az 

olamayacağı TCMB tarafından yayımlanan 2006/1 sayılı Tebliğde belirtilmiştir.65 

Geleneksel bankacılıkta vadeli mevduat hesaplarında banka tarafından tasarruf 

sahibine önceden anlaşılmış faiz oranı üzerinden vade sonunda ödeme yapılmaktadır. 

Katılma hesabında ise katılım bankası ve tasarruf sahibi bahsi geçen havuzda oluşan 

kâr veya zarara ortak olmaktadır. Tasarruf sahiplerine önceden belirlenmiş bir getirinin 

                                                 
62 07/11/2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım 
Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’in 4’üncü 
maddesi 
63 01/11/2005 tarihli ve 25983 (Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’nun 
3’üncü maddesi 
64 TKBB, 2012:72-75 
65 09/12/2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve 
Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer 
Menfaatler Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi 
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vade sonunda ödenmesi hem faizsiz finans ilkelerine hem de katılım bankacılığına 

ilişkin yasal mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 

 Bankalarda mevduat ve katılım fonunun kabulü ve çekilmesi ile zaman aşımına 

uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar BDDK 

tarafından yayımlanan ilgili yönetmelikle düzenlenmiştir.66  

2.2.1.3. Özel fon havuzları 

Özel fon havuzları katılma hesaplarının bir alt bileşeni niteliğindedir. Katılım 

bankaları Kanun kapsamında önceden belirlenmiş projelerin veya yatırımların 

finansmanında kullanılmak üzere katılma hesaplarının dışında takip edilebilmesi için 

ayrı hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon 

havuzları oluşturabilmektedir.67 Bu kapsamda, toplanan fonlara ait katılma hesapları 

vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda işletilmekte 

olup toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılmamaktadır. Özel fon 

havuzları finansman süreleri sonunda tasfiye edilmektedir. 

 Özel fon havuzlarını katılma hesaplarından ayıran önemli bir özellik bu 

havuzlarda toplanan fonların ancak önceden belirlenmiş projelerin ve diğer 

yatırımların finansmanında kullanılabilecek olmasıdır. 

 Katılım bankaları tarafından sunulan fon kullandırma yöntemlerinden biri olan 

özel fon havuzları katılma hesaplarına göre daha uzun vadeli bir yatırım aracı 

niteliğindedir.   

2.2.2. Katılım bankalarında fon kullandırma yöntemleri 

Katılım bankalarının temel bankacılık fonksiyonlarından biri fon kullandırma 

(kredi) faaliyetleridir. Katılım bankaları tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanun’unun 

48’inci maddesinde belirtilen işlemler ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 

                                                 
66 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun 
Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
67 09/12/2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve 
Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer 
Menfaatler Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesi 
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Yönetmelik’in 19’uncu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında ve faizsiz finans 

ilkeleri doğrultusunda müşterilerine finansman imkânı sunulmaktadır.68   

2.2.2.1. Nakdi fon kullandırma  

2.2.2.1.1. Kurumsal finansman desteği yöntemi (murabaha) 

Uluslararası yazında murabaha olarak adlandırılan bu yöntem Türkiye’de 

mevzuatta kurumsal finansman desteği olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal finansman 

desteği Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında katılım bankası 

ile fonu kullanacak işletme arasında sözleşme dâhilinde, işletmenin ihtiyaç duyduğu 

her türlü emtia, menkul kıymet, gayrimenkul, hak ve hizmet bedelinin satıcıya 

ödenmesi koşuluyla işletmenin borçlandırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır.69 

Kurumsal finansman desteği yönteminde satıcı, malını peşin satma, alıcı da onu 

veresiye alma imkânını elde etmektedir. 

 Kurumsal finansman desteği işleminde katılım bankaları alım satıma vergi 

anlamında taraf değildir. Alım satım işlemi satıcı ile katılım bankası müşterisi arasında 

gerçekleştirilmekte olup mal veya hizmet bedeli katılım bankası tarafından müşterinin 

talebi üzerine satıcıya ödenmekte ve anlaşılan vadeye bağlı olarak müşteri vade farkı 

ile borçlandırılmaktadır. Söz konusu vade farkı katılım bankası tarafından piyasa 

koşuları, rekabetçilik ve benzeri koşullar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 

Üretim desteği olarak da tanımlanabilen bu yöntemde kredi borçlusu borcunu önceden 

belirlenmiş tarihlerde taksitler halinde ödemektedir.70 Katılım bankaları bu işlem 

itibarıyla mal veya hizmeti satın alan müşteriler adına satıcı firmaya ödeme yaparak 

müşterilerine kredi imkânı sağlayan finansman şirketlerine benzer görünmektedir. 

Sözleşme taraflarının faaliyet çeşidi ve işlem konusu olan mal veya hizmetin faizsiz 

finans ilkelerine uygun olması koşulu ise katılım bankalarını finansman şirketlerinden 

ayıran unsurdur.  

                                                 
68 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik 
69 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’in 19’uncu maddesi 
70 Bulut ve Er, 2012:30 
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  En çok kullanılan faizsiz bankacılık aracı olan kurumsal finansman desteği, 

Türkiye’de toplam faizsiz bankacılık işlemlerinin yaklaşık yüzde 75'ini 

oluşturmaktadır.71 Faizsiz bankacılık sisteminde kurumsal finansman desteğinin 

finansal işlemlerde kullanım oranı dünyada yaklaşık yüzde 95 düzeyindedir.72 

Kurumsal finansman desteği (murabaha) işleminin işleyişine ilişkin adımları içeren 

Şekil 2.1 aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 2.1. Kurumsal Finansman Desteği Yöntemi (Murabaha) 
 

1- Katılım bankası ile müşteri arasında müşteriye almak istediği malı katılım bankası adına alması 
yönünde bir yetki ve vekalet verilmesini sağlayan bir sözleşme yapılır.   
2- Müşteri katılım bankası adına satın alacağı malı, satıcı firmayı ve fiyatı belirler ve bu bilgileri 
katılım bankasına bildirir.  
3- Söz konusu malın mülkiyeti katılım bankasında olmak üzere mal müşteri tarafından satıcı 
firmadan fiziki olarak teslim alınır.  
4- Katılım bankası söz konusu malın bedelini satıcı firmaya peşin olarak öder.  
5- Katılım bankası söz konusu malı müşteriye aralarındaki sözleşmeye bağlı olarak eklenen kâr 
marjıyla satar.  
6- Müşteri sözleşme kapsamında belirlenen dönemlerle bankaya ödeme yapar.  

Kaynak: TKBB, 2009:75-87 

Faizsiz bankacılık ilkeleri kapsamında murabaha işleminin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için gerekli görülen kuralları aşağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür.73 

 Fon talep eden gerçek veya tüzel kişiye malın alış fiyatı üzerine vade farkını 

içeren kâr ilave edilerek satış yapılmaktadır. 

 Murabaha yöntemi ile olan satışta maliyetin açıkça belirlenmesi 

gerekmektedir. 

                                                 
71 Kabir ve ark., 2015:330 
72 Kaya, 2013:76 
73 TKBB, 2013:83-84; Bafra, 2015:84 
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 Mal ve eşyanın finansmanı için kullanılabilmektedir. 

 Malın veresiye olarak satıldığı alıcıya bildirilmemişse alıcı satın alma işlemini 

reddetme hakkına sahiptir. 

2.2.2.1.2. Bireysel finansman desteği yöntemi 

Bireysel finansman desteği ticari ihtiyaçların karşılanması için kullanılmakta 

olan kurumsal finansman desteği yönteminin bireysel ihtiyaçların karşılanması 

kapsamında kullanılmasıdır. Bu yöntem bireysel ihtiyaçlar (araç, gayrimenkul, 

dayanıklı tüketim eşyaları vs.) için alıcıların doğrudan satıcılardan aldıkları mal veya 

hizmet bedelinin katılım bankası tarafından satıcıya ödenmesi ve alıcının 

borçlandırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır.74 Bu işlemde kurumsal finansman 

desteğinde olduğu gibi satıcıdan kredi müşterisi tarafından alınan mal veya hizmetin 

bedeli katılım bankası tarafından satıcıya ödenmekte ve vadeye bağlı olarak kâr marjı 

ilavesiyle birlikte müşteri borçlandırılmaktadır. 

 Bireysel finansman desteği işlemi geleneksel bankacılıktaki bireysel kredilere 

benzerlik gösterse de aralarındaki temel fark, işlem kapsamındaki finansman bedelinin 

malın satıcısına ödenmesidir. Katılım bankalarında nakit kredi kullandırılamadığı için 

kredi müşterisine nakit ödeme yapmak söz konusu değildir.75 

2.2.2.1.3. Kâr-zarar ortaklığı yatırımı yöntemi (mudaraba, müşareke) 

 Katılım bankalarının önemli özelliklerinden biri temelini ticaretten alan kâr-

zarar ortaklığı ilkesiyle faaliyet göstermesidir. Kâr-zarar ortaklığı yatırımı katılım 

bankalarınca gerçek ve tüzel kişilerin tüm faaliyetlerinden, belirli bir faaliyetinden 

veya belirli bir parti malın alım satımından doğacak kâr ve zarara katılmak üzere bu 

kişilere fon kullandırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır.74 Bu yöntem kapsamında 

katılım bankası önceden belirlenmiş tutarda kâr garanti edilmeden yapılan işlemden 

doğan kâr veya zarara sözleşmede belirlenen oranlarda katılmaktadır. 

                                                 
74 01/11/2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’in 19’uncu maddesi 
75 Bulut ve Er, 2012:31 
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 Kâr-zarar ortaklığı yatırımı yönteminde fon kullanan kişi ya da kuruluş doğru 

seçilmelidir. Seçilen kişi ya da kuruluş yeterli tecrübe ve birikime sahip değilse yatırım 

neticesinde zarar etme ihtimali büyüktür. Ayrıca, yatırım sürecinin takibinin zor 

olması, ekonomik konjonktürün elvermemesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek diğer 

zorluklar bu yöntemin katılım bankalarının toplam fon kullandırma hacmi içerisinde 

daha düşük bir oranda yer alması sonucunu doğurmaktadır.76 Katılım bankalarınca 

kâr-zarar ortaklığının toplam kredi kullandırma oranı içindeki payı yüzde 5’in 

altındadır.77 Buna rağmen faizsiz finans uzmanları kar-zarar ortaklığı yöntemlerinin 

faizsiz finans sisteminin temel ilkelerine daha uygun olduğunu ifade etmektedirler.78 

Kâr-zarar ortaklığı girişim sermayesi yatırımlarına benzerlik göstermekle birlikte uzun 

vadeli bir yatırım yöntemidir (Ortalama yatırım çıkış süresi 3-7 yıldır). Bu durum 

katılım bankalarının maruz kaldığı vade uyumsuzluğu çerçevesinde likidite riskini 

artırıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.79 

 Uygulamada kâr-zarar ortaklığı iki farklı şekilde ortaya konulmaktadır. 

Bunlardan ilki emek-sermaye ortaklığı olarak tanımlanan mudaraba, diğeri ise 

sermaye-sermaye ortaklığı olan müşarekedir. 

 Mudaraba işlemi bir ticari faaliyeti gerçekleştirmek üzere sermaye sahibi ile 

üretici yani emek sahibi arasında yapılan bir tür ortaklık sözleşmesidir.80 Bu ortaklık 

kapsamında taraflardan biri sermaye, diğeri de emeği ile ortaklığa dâhil olmaktadır. 

Faaliyetler sonucunda elde edilen kâr sözleşme kapsamında belirlenen oranlarda pay 

edilirken, zarar sermaye sahibi tarafından üstlenilmektedir.81 Mudaraba sözleşmesinde 

iki yönlü bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri katılım bankası ile katılım 

bankası müşterisi, diğeri ise katılım bankası ile yatırımcı arasındaki ilişkidir.  

 Mudaraba işlemi sözleşmesinde katılım bankası ve kredi müşterisi (yatırımcı) 

arasında asil-vekil ilişkisi mevcuttur. Sözleşme konusu projeye önceden anlaşılmış kâr 

payı oranında finansman sunmakta olan katılım bankası, yatırıma ilişkin karar alma 

                                                 
76 TKBB, 2012:33 
77 Yahşi, 2014:39 
78 Usmani, 2002:17 
79 Azmat ve ark., 2015:254 
80 Obaidullah, 2005:52 
81 Yeşilyaprak, 2011:24 
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sürecinde yer alamadığı ve müşteri hakkında yeterli bilgi sahibi olamadığı durumlarda, 

mevcut asimetrik bilgi ortamından kaynaklı olarak yüksek bir kredi riskine maruz 

kalmaktadır.82  

 Kâr-zarar ortaklığı yatırımı yöntemlerinden biri olan mudaraba işleminin 

işleyişine ilişkin adımları içeren Şekil 1.2 aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 2.2. Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı Yöntemi (Mudaraba) 
  

1- Katılım bankası ve müşteri mudaraba ortaklığı şartlarını sözleşme ile belirler ve müşteri sahip 
olduğu fonu katılım bankasına devreder. 
2- Katılım bankası aldığı fon ile belirlediği varlığa veya projeye yatırım yapar. 
3- Yatırım kapsamında katılım bankası kâr/zarar eder. 
4- Kâr katılım bankası ve müşteri arasında mudaraba ortaklığı sözleşmesi kapsamında önceden 
anlaşılan oranlarda paylaşılır. 
5- Yatırım kapsamında zarar edilmesi durumunda zarar fon sağlayan tarafından üstlenilir. 

Kaynak: TKBB, 2012:147-149 

Kâr-zarar ortaklığı yöntemlerinden ikincisi olan müşareke, bir iş ortaklığı 

modeli olup kavram olarak “iştirak etme” anlamına gelmekte ve bir işletmenin 

sermayesine katılma şeklinde açıklanabilmektedir.83 Müşareke yöntemi elindeki 

fonları kârlı bir şekilde işletmek isteyen katılım bankası ile gerçekleştireceği proje için 

ilave finansman ihtiyacı olan girişimci arasında kullanılabilmektedir. Bu yönüyle 

girişim sermayesi sistemine benzerlik göstermektedir. 

Birçok uzman, müşarekenin katılım bankacılığı prensiplerine en uygun 

bankacılık işlemi olduğunu ifade etmektedir.84 Bu yöntemde söz konusu ekonomik 

faaliyeti yürütmek için sözleşme taraflarından her biri eşit veya farklı tutarlarda 

sermaye koymak suretiyle bir ortaklık oluşturmaktadır.85 Tarafların sermayelere ek 

olarak emeklerini de ortaya koymaları konusunda bir kısıtlama ya da zorunluluk söz 

                                                 
82 Kabir ve ark., 2015:329 
83 Altan, 2013:67 
84 Kabir ve ark., 2015: 329 
85 Yahşi, 2014:47 
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konusu değildir. Özetle, taraflar emeklerini aktif olarak ortaya koyabileceği gibi 

sadece bir kısmının emeğini aktif olarak ortaya koyması da yeterli olmaktadır. 

Müşareke, mudarabeden tüm tarafların yatırıma finansman sağlaması yönüyle 

ayrılmaktadır. Müşareke kapsamında ortaklar aynı tutarda sermaye koysa bile kâr 

paylaşım oranlarının farklılaştırılması mümkündür. Bununla birlikte zarar 

sorumluluğunun belirlenmesinde tarafların koydukları sermaye oranları rol 

oynamaktadır. 

 Kâr-zarar ortaklığı yatırımı yöntemi olan müşareke işleminin işleyişine ilişkin 

adımları içeren Şekil 2.3 aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 2.3. Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı Yöntemi (Müşareke) 

  

1- Katılım bankası ve müşteri müşareke ortaklığı çerçevesinde üzerinde anlaşılan bir yatırıma fon 
tahsis eder.  
2- Yatırımdan kâr elde edilmesi durumunda, elde edilen kâr sözleşme kapsamında belirlenen 
oranlarda katılım bankası ve müşteri arasında pay edilir. Zarar oluşması durumunda ise zarar 
ortaklığa yatırılan fon tutarı oranında pay edilir.  

Kaynak: TKBB, 2012:150-154 

 Yatırımlardan zarar edilmesi durumlarında yatırımdaki banka ve girişimci 

payları değişikliğe uğramamakta, yalnızca ortak yatırımda bir değer kaybı ortaya 

çıkmaktadır.86Kâr-zarar ortaklığı yatırımı yönteminde yatırım kararları faizsiz finans 

ilkelerine uygun olmak koşuluyla katılım bankalarının yatırım politikaları ve karlılığı 

göz önünde bulundurularak alınmaktadır.  

 Müşareke uygulamasının özel bir türü olan azalan müşareke yöntemi katılım 

bankası müşterisinin müşareke kapsamındaki ortak yatırımın tamamına sahip olmak 

istediği koşullarda ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem kapsamında müşterinin belirli 

                                                 
86 Obaidullah, 2005:59 
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aralıklarla katılım bankasının paylarını satın alarak mülkiyete tamamen sahip olması 

ile ortaklık ortadan kalkmaktadır.87 

2.2.2.1.4. Finansal kiralama yöntemi (icara) 

 Finansal kiralama katılım bankalarınca en çok kullanılan finansal işlemlerden 

biri olan ve uluslararası yazında icara olarak isimlendirilen yöntemin Türkiye’deki 

uygulamasıdır. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanunu uyarınca finansal kiralama işlemlerinde bulunabilme hakkı finansal kiralama 

şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına verilmiştir.88 

Geleneksel bankaların finansal kiralama işlemleri için ayrı bir tüzel kişilik oluşturma 

zorunluluğu varken katılım bankalarına söz konusu işlem hususunda bir ayrıcalık 

sağlanmaktadır.  

 Finansal kiralama işlemi, bir yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama 

şirketinde kalması suretiyle kira bedeli karşılığında malın kullanım hakkının 

kiralayana devredilmesi; kira süresi sonunda sözleşme kapsamında malın rayiç 

bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması işlemini konu almaktadır.88  

 Katılım bankalarının müşteri sayıları ve iş yoğunlukları dikkate alındığında her 

bir icara işlemi için katılım bankasının satıcılarla doğrudan işlem yapabilmesi 

güçleşmektedir. Bu noktada banka müşteriye vekâlet vererek temsilci atamaktadır.89 

Müşterilere vekalet verilmesine ilişkin işlemler imza karşılığı yazılı olarak veya mesaj 

göndermek suretiyle de verilmektedir. Finansal kiralama yöntemi olan icara işleminin 

işleyişine ilişkin adımları içeren Şekil 2.4 aşağıda yer almaktadır. 

                                                 
87 Obaidullah, 2005:61 
88 13/12/2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi  
89 Obaidullah, 2005:81; Bafra, 2015: 96-102 
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Şekil 2.4. Finansal Kiralama (İcara) 

  

1. Katılım bankası müşterisi kiralamak istediği mal veya ürün hakkında satıcı firmadan gerekli 
bilgileri toplar. 
2. Katılım bankası ile müşteri arasında söz konusu mal/ürün hakkında finansal kiralama işlemine 
yönelik sözleşme düzenlenir. 
3. Katılım bankası satıcıya söz konsusu mal veya ürün bedelini öder.  
4. Satıcı mal veya ürün mülkiyetini bankaya devreder. 
5. Katılım bankası mal veya ürünü müşteriye kiralar.  
6. Müşteri kira bedellerini katılım bankasına öder. 

Kaynak: TKBB, 2012:31 

 Finansal kiralama işlemi vasıtasıyla katılım bankaları daha uzun vadeli işletme 

ve yatırım kredileri kullandırabilmekte ve bu sayede hem kısa vadeli hem de uzun 

vadeli finansman ihtiyacı olan müşteri tabanının ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânı 

elde etmektedir. 

2.2.2.1.5. Mal karşılığı vesaikin finansmanı 

 Mal karşılığı vesaikin finansmanında katılım bankası ile fon kullanan arasında 

düzenlenecek yazılı bir sözleşme dâhilinde mal karşılığı vesaik mukabilinde fon 

kullandırılması işlemi yapılmaktadır. Söz konusu yöntem dış ticaret ve kambiyo 

mevzuatı kapsamında kullanılmaktadır. Bu ödeme şekli ithalatçı tarafından yapılacak 

ödemenin malın ihracatçı tarafından gönderilmesinden sonra, fakat ithalatçı tarafından 

teslim alınmasından önce gerçekleştirilmesi üzerine kuruludur. İhracatçı taraf malı 

temsil eden sevk belgelerini bankası kanalıyla ithalatçının bankasına göndermektedir. 

İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan malları çekemeyeceğini bilmekte, ithalatçı ise 

malların gümrüğe ulaşmasından sonra ödeme yapmaktadır. 

 Söz konusu yöntem katılım bankaları ile fon talep edenler arasında 

düzenlenecek bir sözleşme ile belirli bir mal karşılığı olarak dış ticaret işlemine ilişkin 

belgelerin katılım bankaları tarafından satın alınması ve vadeli olarak fon kullanan 
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ithalatçı tarafa satılması işlemidir. Katılım bankacılığında fon kullandırma yöntemleri 

arasında en az uygulama alanı bulan yöntemdir.90  

2.2.2.1.6. Ortak yatırımlar 

 Ortak yatırımlar katılım bankaları tarafından gelişme potansiyeli taşıyan ve 

kaynak ihtiyacı olan şirketlerin sermayelerine, taraflar arasında düzenlenecek 

sözleşme hükümleri çerçevesinde ortak olunması veya belirli bir yatırımın finansmanı 

amacıyla oluşturulacak fonlara katılım sağlanması suretiyle ortak olunması işlemidir.  

 Finansman sağlanan ortaklık paylarının en fazla yedi yıl içinde halka arz 

yoluyla elden çıkarılması şart koşulmuştur. Sermayeye iştirak şeklinde yatırımlar için 

düzenlenecek sözleşmelerde, sermayesine iştirak edilen şirketin yönetimi hususu başta 

olmak üzere tarafların hak ve yükümlülükleri ile sermayenin halka arz edilmesi 

sürecine ilişkin hükümlere yer verilmesi konusunda zorunluluk getirilmiştir.91  

 Bankaların ortak yatırımlarına ilişkin olarak Kanun kapsamında birtakım 

sınırlamalar bulunmaktadır. Bu kapsamda, bankaların kredi kuruluşları ve finansal 

kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki paylarının kendi özkaynaklarının yüzde on beşini, 

bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarının ise kendi özkaynaklarının yüzde 60’ını 

aşamayacağı belirtilmiştir.92 

2.2.2.2. Gayrinakdi fon kullandırma 

 Katılım bankalarının fon kullandırma faaliyetleri sadece nakdi kredilerden 

ibaret olmayıp müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında gayrinakdi kredileri de 

içermektedir. Katılım bankalarının nakdi fon kullandırma faaliyetleri geleneksel 

bankacılıktan büyük ölçüde ayrışsa da gayrinakdi kredi faaliyetleri noktasında 

benzerlikler görülmektedir.  

 Gayrinakdi kredilerde müşterilere ödünç olarak verilen değer bankanın 

itibarıdır. Bu kredi türünde müşterinin üçüncü taraftan alınan bir borcun geri ödenmesi 

                                                 
90 Tunç, 2010:218 
91 01/11/2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’in 19’uncu maddesi 
92 01/11/2005 tarihli ve 25983 (Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Kanunu’nun 
56’ıncı maddesi 
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veya taahhüt edilen işin zamanında ve noksansız olarak yapılması hususunda banka 

tarafından garanti verilmektedir. Borç ödenmez veya iş yapılmaz ise alacaklının veya 

işi yaptıranın maruz kaldığı zarar banka tarafından karşılanmaktadır. 

 Katılım bankaları, geleneksel bankalar tarafından sağlanmakta olan gayrinakdi 

kredi işlemlerini faizsiz finans ilkelerine uygun olmak şartıyla yapabilmektedir. 

Katılım bankaları gayrinakdi kredi verebilmek adına masraf yapmakta ve ayrıca 

sadece sözde değil belge düzenleyerek resmi olarak kefil olmaktadırlar. Kurumsal 

olarak gerçekleştirilen bu işlemler karşılığında katılım bankaları komisyon almaktadır. 

Katılım bankaları tarafından sunulan gayrinakdi fon kullandırma yöntemleri olan 

teminat mektubu, akreditif ve aval ve kabul kredilerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer 

almaktadır.  

2.2.2.2.1. Teminat mektubu 

 Teminat mektupları “borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine 

getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen taahhüdün yerine 

getirilememesi durumunda kayıtsız şartsız ödeme yapılacağını gösteren mektup” 

şeklinde tanımlanmaktadır.93 Teminat mektubuna konu olan iş ve/veya hizmetin 

kendisine teminat mektubu verilmek suretiyle taahhüt edildiği taraf “Muhatap”, lehine 

teminat mektubu verilen kredili taraf ise “Lehtar” olarak adlandırılmaktadır. Teminat 

mektupları söz konusu kredi ilişkisi kapsamında muhataba hitaben düzenlenmektedir. 

Katılım bankacılığı açısından teminat mektubu vermek bankacılık hizmet geliri elde 

etmek açısından önemli olduğu gibi müşterilerin teminat mektubu ihtiyacını 

karşılamak ve müşteri sadakati oluşturmak açısından önemlidir. Her teminat mektubu 

mutlaka belirli bir riski garanti etmektedir.  

2.2.2.2.2. Akreditif 

 Uluslararası ticarette yoğun olarak kullanılmakta olan akreditif işlemleri kısaca 

“koşullu havale” olarak kabul edilmektedir. İthalatçı havale amiri olarak belirli 

koşullara uyulması koşuluyla ihracatçıya, belirli bir tutarın ödenmesi hususunda aracı 

                                                 
93 Takan, 2001:272 
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kuruluşa talimat vermekte, aracı kuruluş da bu talimatın şartları yerine getirildiği 

takdirde ödemeyi yapmaktadır.94 

 Katılım bankaları dış ticaret işlemleri ile uğraşan müşterilerinin gerçekleştirmiş 

olduğu uluslararası düzeydeki mal hareketlerine yönelik ödemeleri yapabilmesi için 

müşterileri lehine gayrinakdi kredi mahiyetinde akreditif kullandırmaktadır.  

2.2.2.2.3. Aval ve kabul kredileri 

 Katılım bankaları tarafından kullandırılan gayrinakdi kredilerden bir diğeri ise 

aval/kabul kredileridir. Aval bir poliçede ya da emre yazılı senette ödeme 

yükümlülüğü bulunanlar ödeme yapmaz ise senet bedelini o senedin hamiline 

ödeyeceğine dair üçüncü kişinin verdiği teminattır. Dolayısıyla aval bir kefalet 

işlemidir. 

 Poliçe, alacaklının borçlusuna borcu bir başka tarafa ya da onun havale edeceği 

bir başkasına ödemesi emridir. Kimi zaman bu üçüncü alacaklılar bir banka kefaleti 

aramaktadırlar ki bu kefalet aval vererek sağlanmaktadır.95 

 Özetle, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermekte olan katılım 

bankaları küresel finans sektörü içerisinde önemli bir yer edinmekte olup dünyada ve 

Türkiye’de gelişimini hızla sürdürmektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen mevzuat 

değişiklikleri ile katılım bankacılığının bankacılık sektörü içerisindeki yeri 

sağlamlaştırılmış ve kurumsal yapısı geliştirilmiştir. Bu kapsamda, katılım bankacılığı 

faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda ve tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde 

kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama 

yöntemleriyle fon kullandıran ve bankacılık sektöründe tamamlayıcı bir unsur olarak 

faaliyet gösteren bir bankacılık modelidir. 

2.3. Türkiye Bankacılık Sektöründe Katılım Bankacılığının Yeri 

2.3.1. Bankacılık sektörünün genel görünümü 

                                                 
94 Polat, 2008:209 
95 TKBB, 2013:127-128 
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Türkiye’de finans sektörü büyük ölçüde bankacılık sektörü ağırlıklıdır ve 2017 

yılı Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğü bakımından bankacılık sektörü finans 

sektörünün yaklaşık yüzde 86’sını oluşturmaktadır. Finans sektörünün yüzde 14’lük 

kısmını ise sermaye piyasası ve sigortacılık sektörü oluşturmaktadır. Güçlü sermaye 

yapısıyla büyümeye devam etmekte olan Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 

2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre TL bazında yüzde 19,7 

oranında artarak 3,3 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü toplam 

aktiflerinin en büyük kalemi olan krediler ise aynı dönem itibarıyla 2,1 trilyon TL’ye 

yükselirken yıllık artış oranı yüzde 21 olarak gerçekleşmiştir.  

 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla mevduatın krediye dönüşüm oranında bir 

yavaşlama görülmekte olup söz konusu dönemde kredi/mevduat oranı yüzde 122,8 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün dönem net kârı, net faiz gelirlerinin 

artmasının da etkisiyle 2016 yılında yükseliş eğilimine girmiştir.  

Tablo 2.2. Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 
 2015 2016 2017-11 
Aktif Büyüklüğü (Milyar TL) 2.357 2.731 3.269 
Aktif Büyüklüğü (Milyar ABD Doları) 810 778 835 
Krediler (Milyar TL) 1.484 1.734 2.104 
Mevduat (Milyar TL) 1.245 1.454 1.713 
Net Dönem Kârı (Milyar TL) 26,1 37,5 45,2 
Banka Sayısı 52 52 49 
Şube Sayısı  12.269 11.747 11.633 
Personel Sayısı (Bin kişi) 218 211 209 
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Yüzde) 15,6 15,6 16,4 
Kredi / Mevduat (Yüzde) 123,0 119,3 122,8 
Kredi / Toplam Aktifler (Yüzde) 63,0 63,5 64,4 
Tahsili Gecikmiş Alacaklar (Net) / Brüt Krediler 
(Yüzde) 

0,8 0,8 0,8 

Likidite Yeterlilik Oranı (Yüzde) 144 136 144 
Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 Bu kapsamda, faiz dışı giderlerdeki artışın yavaşlaması kârlılığı olumlu yönde 

etkilemiş olup 2016 yılı sonu itibarıyla 37,5 milyar TL olan toplam kâr, 2017 yılı 

Kasım ayı itibarıyla 45,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 2.2). 

2.3.2. Katılım bankacılığının sektör içindeki konumu  

 Bankacılık sektöründe 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla 31’i mevduat bankası, 

13’ü kalkınma ve yatırım bankası ve 5’i katılım bankası olmak üzere 49 adet banka 
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faaliyet göstermektedir. Bankalar fonksiyonları itibarıyla incelendiğinde bir önceki 

yılın aynı dönemine göre mevduat ve katılım bankalarının paylarının azaldığı, 

kalkınma ve yatırım bankalarının payının ise arttığı gözlenmektedir. Buna göre 

mevduat bankalarının payı yüzde 89,6, kalkınma ve yatırım bankalarının payı yüzde 

5,5, katılım bankalarının payı ise yüzde 4,9 düzeyindedir.  

 2005 yılı itibarıyla bankacılık sektörü içerisinde mevduat bankacılığının payı 

yüzde 94,3 düzeyinde iken, kalkınma ve yatırım bankalarının payı yüzde 3,2 ve katılım 

bankalarının payı yüzde 2,5 düzeyindedir (Bkz. Grafik 2.1).  

Grafik 2.1. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 2016 yılı sonu itibarıyla bankacılık sektörünün yüzde 89,9’unu temsil eden 

mevduat bankacılığının aktif büyüklüğü 2005-2016 yılları arasında yıllık ortalama 

yüzde 18,5 düzeyinde artış gösterirken kalkınma ve yatırım bankalarının aktif 

büyüklüğü yılık ortalama yüzde 24,6, katılım bankalarının aktif büyüklüğü ise aynı 

dönemde yıllık ortalama yüzde 27 seviyesinde büyüme göstermiştir. Söz konusu 

büyüme oranları doğrultusunda bankacılık sektörü içerisinde mevduat bankalarının 

payı azalırken kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarının payı önemli 

ölçüde artmıştır.  

 Son dönemde kamu sermayeli katılım bankaları olan Ziraat katılım Bankası ve 

Vakıf Katılım Bankasının da sektöre dâhil olmasıyla birlikte bu büyüme trendinin 

75

80

85

90

95

100

Mevduat B. Kalkınma ve Yatırım B. Katılım B.



42 

 

artarak devam edeceği beklenmektedir. TKBB tarafından yayımlanan Türkiye Katılım 

Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015-2025) katılım bankacılığı sektörü pazar payının 

2025 yılı itibarıyla yüzde 15’e ulaşması ve sektörün dünya standartlarında finansal 

ürün ve hizmet sunar hale gelmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.  

2.3.3. Türkiye’de katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörü büyüklükleri 

 Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de faizsiz finans sektörünün aktif 

büyüklüğü bakımından en büyük alanını katılım bankacılığı oluşturmaktadır. Katılım 

bankacılığının gelişimini sektörü tamamlayıcı unsurları olarak destekleyen sermaye 

piyasası ve katılım sigortacılığı sektörleri Türkiye’de faizsiz finans sektörünün 

bütünlüğünün anlaşılması açısından önemlidir. 

 Türkiye’de faizsiz finans sektörünün ikinci önemli alanı olan sermaye 

piyasasında uluslararası yazında sukuk olarak isimlendirilen ve ilgili mevzuat96 

kapsamında kira sertifikası olarak tanımlanan finansal ürün, katılım bankacılığının 

gelişimi ve likidite yönetiminde etkin bir rol oynamaktadır.  

 Türkiye’de faizsiz finans konusunda çoğunlukla büyük altyapı ve inşaat 

projelerinde kullanılmak üzere kâr-zarar ortaklığı belgesi ve gayrimenkul sertifikası 

şeklinde olmak üzere çeşitli finansman yöntemleri kullanılmıştır. Ancak sermaye 

piyasalarına ilişkin olarak faizsiz finans araçlarının kullanılmasına dair atılan en 

önemli adımlardan biri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 2010 yılında yayımladığı 

kira sertifikaları ve varlık kiralama şirketlerine ilişkin tebliğidir. Adı geçen tebliğ 

07/06/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları 

Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.97 Tebliğ kapsamında “kira sertifikası” adı altında 

fon temini konusunda imkân sağlayan yeni enstrümanın ihracına ilişkin düzenlemeler 

yapılmıştır. Türkiye’de ilk kira sertifikası ihracı 2010 yılı Ağustos ayında Kuveyt Türk 

Katılım Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk ihraç 100 milyon ABD Doları 

değerindedir ve senetler yüzde 5,25 sabit getiri oranlı olarak 2013 yılı Ağustos ayı 

                                                 
96 07/06/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği’nin 3’üncü 
maddesi 
97 01/04/2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikalarına ve Varlık 
Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 
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vadeli olacak şekilde işleme tabi tutulmuştur. İkinci ihraç ise 2011 yılının Ekim ayında 

yine Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından 5 yıl vadeli ve yüzde 5,9 getiri oranlı 

olarak 350 milyon ABD Doları değerinde gerçekleştirilmiştir. 

 Kira sertifikalarına ilişkin atılan bir diğer önemli adım ise 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkındaki Kanun’da98 yapılan değişiklik ile Hazine 

Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracı için gerekli hukuksal 

altyapının hazırlanması olmuştur. Ayrıca, 2013 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren 

Kira Sertifikaları Tebliği99 ile yeni kira sertifikası yapıları tanımlanarak faizsiz finans 

araçlarının çeşitliliğine ilişkin önemli bir gelişme sağlanmıştır. İlk ihracın 

gerçekleştirildiği 2012 yılından 2017 yılı Aralık ayına kadarki süreçte Hazine 

Müsteşarlığı tarafından yurt içinde toplamda 22 milyar TL, yurt dışında ise 6 milyar 

ABD doları tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2.3. Yurt İçi Kira Sertifikası İhraçları 
İhraç Tarihi Vade Tarihi Vadesi 

(Yıl) 
Kira Oranı (Yıllık 
Bileşik) (Yüzde) 

Satış Miktarı (Milyar 
TL) 

03.10.2012 01.10.2014 2 3,70 1,6 
20.02.2013 18.02.2015 2 2,85 1,5 
21.08.2013 19.08.2015 2 4,50 1,8 
19.02.2014 17.02.2016 2 5,30 1,3 
01.10.2014 28.09.2016 2 4,84 1,8 
18.02.2015 15.02.2017 2 3,90 1,8 
19.08.2015 16.08.2017 2 4,98 1,6 
17.02.2016 14.02.2018 2 5,32 1,9 
20.07.2016 14.07.2021 5 4,70 0,9 
28.09.2016 26.09.2018 2 4,40 1,1 
28.09.2016 22.09.2021 5 1,12* 1,1 
23.11.2016 21.11.2018 2 5,08 1,3 
15.2.2017 13.2.2019 2 5,52 2,0 
21.6.2017 19.6.2019 2 5,36 0,5 
16.8.2017 10.8.2022 5 5,38 1,2 

18.10.2017 12.10.2022 5 1,40 0,6 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı. 23 Ocak 2018. < https://www.hazine.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri> 
* TÜFE Endeksli 
 

Söz konusu ihraçlara ilişkin veriler tablolarda (Bkz. Tablo 2.3 ve Tablo 2.4) 

yer almaktadır. 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan 

                                                 
98 09/04/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7/A maddesi 
99 07/06/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği 
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merkezi yönetim iç borç stoku 535 milyar TL olup kira sertifikası ihraçlarının payı 

yaklaşık yüzde 4 civarındadır. 
 
Tablo 2.4. Yurt Dışı Kira Sertifikası İhraçları 

İhraç Tarihi Vade 
Tarihi Vadesi (Yıl) Kira Oranı (Yıllık 

Bileşik) (Yüzde) 
Satış Miktarı (Milyar 

ABD Doları) 
18.09.2012 26.03.2018 5,5 2,80 1,5 
03.10.2013 10.10.2018 5 4,56 1,3 
18.11.2014 25.11.2024 10 4,49 1,0 
01.06.2016 08.06.2021 5 4,25 1,0 
30.03.2017 06.04.2023 6 5,00 1,3 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı. 23 Ocak 2018. < https://www.hazine.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri> 

 Kira sertifikası ihraçlarına ilişkin olarak İFM Programı Eylem Planı’nın 7. 

Bileşeni kapsamında yer alan ve Hazine Müsteşarlığı sorumluluğunda yürütülmekte 

olan 99 numaralı eylem ile kamu kira sertifikası ihraçlarının artırılmasına, SPK’nın 

sorumluluğunda yürütülmekte olan 100 numaralı eylem ile özel sektör kira sertifikası 

ihraçlarının artırılmasına ve 101 numaralı eylem ile Borsa İstanbul nezdinde işlem 

gören kira sertifikalarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sorumluluğunda yürütülmekte 

olan 102 numaralı eylem ile kira sertifikalarına ve likiditeye yönelik ikinci el 

piyasaların geliştirilmesi ile katılım bankalarının ellerindeki likidite fazlalarını 

değerlendirmelerine imkân tanıyacak yapıların kurulmasına yönelik çalışmalar 

sürmektedir. 

 Kira sertifikalarına ilişkin söz konusu düzenleme ve ilerlemeler kapsamında 

katılım bankalarının kısa vadeli fon ihtiyaçlarının karşılanmasına ve faizsiz finans 

alanındaki araç çeşitliliğinin artırılmasına yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

 Faizsiz finans sektörünün küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de en az 

gelişim göstermiş alanı olan katılım sigortacılığı, katılım bankacılığını tamamlayıcı bir 

niteliktedir. Katılım sigortacılığı Türkiye’de son beş yılda gelişim göstermeye 

başlamıştır. Sektörde katılım sigortacılığı prensiplerinin tamamına uygun faaliyet 

gösteren dört hayat dışı şirket, bir hayat ve emeklilik şirketi bulunmaktadır. Ayrıca, 
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katılım sigortacılığı prensiplerinin bir kısmına uygun olarak faaliyet göstermekte olan 

sekiz hayat ve emeklilik şirketi daha sektörde yer almaktadır.  

 Sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta 

edilmesi esasına dayanan reasürans şirketlerinin katılım sigortacılığındaki karşılığı 

olan katılım reasüransı sektöründe ise Türkiye’de herhangi bir şirket 

bulunmamaktadır.  

 Katılım sigortacılığı çalışmalarının kurumsal bir zeminde sürdürülmesini 

temin etmek üzere 18/02/2016 tarihinde Katılım Sigortacılığı Derneği kurulmuştur. 

Dernek, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım sigortacılığı kapsamındaki sigorta 

şirketlerinin faaliyetlerinin katılım sigortacılığı ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi ve 

etkinleştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek 

vermek amacıyla faaliyet göstermektedir.  

 Faizsiz finans sektörü içerisinde yeni gelişmekte olan katılım sigortacılığında 

2015 yılı sonu itibarıyla pencere usulüyle faaliyet gösterenler de dâhil olmak üzere 4’ü 

hayat, 4’ü hayat dışı 8 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. Aynı dönem itibarıyla 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir katılım reasürans şirketi bulunmamaktadır. 

 Katılım sigortacılığının işleyişi, gelişimi, sağlıklı takibi ve sistemin 

güvenirliğinin sağlanması ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi 

açısından katılım sigortacılığı faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20/09/2017 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikle katılım sigortacılığı 

sektörüne yönelik yasal altyapının oluşturulması sağlanmıştır. Yönetmelik 

kapsamında katılım sigortacılığı alanında pencere usulüyle faaliyet gösteren şirketlerin 

faaliyet süresi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl ile sınırlı tutulmuş, 

Hazine Müsteşarlığının bu sürenin 2 yıl daha uzatılmasına karar verebileceği hüküm 

altına alınmıştır. 
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2.4. Katılım Bankaları ve Mevduat Bankalarının Karşılaştırılması 

Katılım bankacılığı kendine özgü yapısı sebebiyle bankacılık sektörünün 

büyük bir kısmını oluşturan mevduat bankalarından finansal anlamda farklılık arz 

etmektedir. Bu bölümde katılım bankacılığının geleneksel bankacılık sektöründen 

ayrışan yönlerinin tespit edilmesi amacıyla temel finansal göstergeler kullanılarak 

karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan mevduat ve 

katılım bankaları, BDDK’nın interaktif aylık bülten verileri kullanılarak 2005-2016 

yılları arasında bankacılık göstergeleri bağlamında karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalarda kalkınma ve yatırım bankaları bulunmasa dahi 

kalkınma ve yatırım bankaları verisi bankacılık sektörü toplamı içinde yer aldığından 

grafiklerde bankacılık sektörü toplamı mevduat ve katılım bankaları verileri 

toplamından farklılık arz etmektedir.  

2.4.1. Toplam aktifler 

 Katılım bankalarının bankacılık sektörü içerisine dâhil edildiği 2005 yılı Ocak 

ayı itibarıyla toplam bankacılık sektörü içerisinde mevduat bankalarının payı yüzde 94 

iken, katılım bankacılığının payı yüzde 2,3 düzeyinde idi. Katılım bankaları tarafından 

gerçekleştirilen büyüme performansı ile son yıllarda mevduat bankalarının sektördeki 

payında bir azalma görülmektedir. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla Türk bankacılık 

sektörünün aktif büyüklüğünün yüzde 89,6’sını mevduat bankaları ve yüzde 4,9’unu 

katılım bankaları oluşturmaktadır (Bkz. Grafik 2.2). Bu durum katılım bankalarının 

büyüklüğünün görece küçük olduğunu ve henüz istenen seviyeye gelmediğini 

göstermektedir.  

 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bankacılık sektörü aktifleri 3,3 trilyon TL 

düzeyine ulaşmıştır. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla mevduat bankalarının aktif 

büyüklüğü 2,9 trilyon TL iken katılım bankalarının aktif büyüklüğü 160 milyar TL 

tutarındadır. 2005-2016 yılları arasında bankacılık sektörü aktifleri yıllık ortalama 

yüzde 18,9 düzeyinde artış göstermişken, mevduat bankaları yüzde 18,5, katılım 

bankaları ise yüzde 27 düzeyinde büyümüştür. Katılım bankaları tarafından 
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kaydedilen yüksek büyüme oranı bir ölçüde katılım bankalarının yeni gelişmekte 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Grafik 2.2. Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri  
(Milyar TL-Yüzde Oran) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

2.4.2. Krediler 

Gelişmiş bir finansal piyasaya sahip ve istikrarlı ekonomilerde önemli işlevler 

üstlenen krediler Türk bankacılık sektörü aktifleri içerisinde de önemli bir paya 

sahiptir. Krediler tasarrufların harekete geçirilmesinde ve modern ekonomilerde 

paranın değişim aracı olarak kullanılmasında önemli bir araç olması nedeniyle finansal 

gelişmeyi ölçmek için uygun bir göstergedir. Finansal maliyetlerin düşük ve krediye 

erişimin iyi durumda olduğu ülkelerde imalat sanayinin ekonomi ve ihracat içindeki 

payı yükselmekte olup bu durum reel sektörün gelişimine olumlu yansımaktadır. 

Mevduat bankalarının toplam kredileri son on yılda istikrarlı bir şekilde 

artmaya devam etmekte olup katılım bankalarında da benzer oranlarda bir artış 

görülmektedir (Bkz. Grafik 2.3). 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla mevduat bankalarının 

kredileri 1,8 trilyon TL tutarında iken katılım bankaları kredileri 97 milyar TL 

düzeyindedir. 2005-2016 yılları arasında krediler bankacılık sektörü toplamı ile 

mevduat ve katılım bankalarında birbirine yakın oranlarda ve yaklaşık yıllık ortalama 

yüzde 25 düzeyinde büyüme göstermiştir. Ayrıca, 2005 yılı itibarıyla bankacılık 

sektörü kredileri içinde mevduat bankalarının payı yüzde 92 ve katılım bankalarının 
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payı yüzde 4,1 iken 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla geleneksel bankaların payı yüzde 

89’a gerilemiş, katılım bankalarının payı ise yüzde 4,6’ya yükselmiştir.  

Grafik 2.3. Bankacılık Sektörü Toplam Kredileri 
(Milyar TL) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

2.4.3. Kredilerin toplam aktiflere oranı 

 Toplam aktifler içerisinde kredilerin daha fazla yer alması, bankaların fonlama 

fonksiyonu bakımından daha iyi durumda olduğunun göstergelerinden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Likidite oranları arasında değerlendirilmekte olan kredilerin 

toplam aktiflere oranı, bankacılık aktiflerinin yapısının incelenmesi açısından 

kullanılmaktadır. Geleneksel yaklaşıma göre bankalar, fon arz edenler ve fon talep 

edenler arasında aracı görevindedir. Mevduat krediye dönüştürüldüğünde net faiz 

marjı ve kârlılık daha da yükselmektedir. Buna rağmen, kredilerin toplam aktiflere 

oranı artarken bankalar daha fazla risk alıyor olduğundan bu durum riskliliği de bir 

ölçüde artırmaktadır. Bu sebeple kredilerin toplam aktiflere oranı değerlendirilirken 

sermaye yeterlilik oranı ve likidite yeterlilik oranlarının da dikkate alınması daha 

uygun olmaktadır. 

 Son on yıllık dönemde gözlenen dalgalanmalara rağmen bankacılık sektöründe 

ve mevduat bankacılığında kredilerin toplam aktifler içindeki payı artış göstermiştir. 

Ancak katılım bankacılığı açısından sektör ortalamasının aksine kredilerin toplam 

aktiflere oranında gerçekleşen düşüş, büyük ölçüde katılım bankacılığı aktiflerinin 
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sektör ortalamasından daha yüksek oranda artış göstermiş olmasından 

kaynaklanmaktadır (Bkz. Grafik 2.4).  

Grafik 2.4. Bankacılık Sektörü Kredileri/Toplam Aktifleri 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 Katılım bankalarında kredilerin aktiflere oranı 2005 yılı Aralık ayında yüzde 

65,1 düzeyinde iken bu oran 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 60,3’e gerilemiştir. 

Aynı dönem aralığında mevduat bankalarında kredilerin aktiflere oranı 2005 yılı 

Aralık ayındaki yüzde 37,5 seviyesinden 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 64,4 

seviyesine yükselmiştir. 2005-2016 yılları arasında krediler bankacılık sektöründe, 

mevduat bankalarında ve katılım bankalarında yıllık yaklaşık yüzde 25 düzeyinde artış 

gösterirken, katılım bankacılığı aktifleri bankacılık sektörü ortalamasının üzerinde 

büyüme göstermiştir. Kredilerin mevduata oranında katılım bankacılığının bankacılık 

sektörü ortalamasından ayrışması büyük ölçüde bu sebepten kaynaklanmaktadır.   

2.4.4. Mevduat (katılım fonu) 

 Bankacılık sektöründe, dolayısıyla mevduat ve katılım bankalarında toplam 

mevduat istikrarlı bir artış trendi içerisindedir. 2005-2016 yılları arasında bankacılık 

sektörü mevduatı yıllık ortalama yüzde 14,4 oranında artarken, mevduat bankalarında 

bu oran yüzde 17,2 ve katılım bankalarında yüzde 23,4 olmuştur. Mevduat bankaları 

2005 yılı Ocak ayı itibarıyla 184,5 milyar TL olan mevduatını 2017 Kasım ayı 
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itibarıyla 1.609 milyar TL’ye yükseltmiştir. Katılım bankaları bahsi geçen dönemde 

sektör ortalamasının üzerinde katılım fonu toplayarak başarılı bir grafik çizmiştir. 

2005 yılı Ocak ayı itibarıyla 5,8 milyar TL olan katılım fonu tutarı 2017 yılı Kasım 

ayı itibarıyla 104 milyar TL’ye yükselmiştir (Bkz. Grafik 2.5). 2017 yılı Kası ayı 

itibarıyla bankacılık sektörü toplam mevduat tutarı 1.713 milyar TL olup katılım 

bankalarındaki katılım fonu tutarı bankacılık sektörü toplam mevduatının yüzde 

6,1’ini oluşturmaktadır.   

 Katılım bankaları tarafından toplanan söz konusu fonların 2017 yılı Kasım ayı 

itibarıyla yaklaşık yüzde 69,8’ini kâr-zarar hesabına göre çalışan katılma hesapları 

oluşturmaktadır.  

Grafik 2.5. Bankacılık Sektörü Mevduatı (Katılım Fonu)  
(Milyar TL) 

 
Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

2.4.5. Mevduatın (katılım fonu) toplam aktiflere oranı 

 Mevduat bankaların temel fon kaynaklarından birisidir. Bankalar esas itibarıyla 

topladıkları mevduatı kredilere dönüştürerek aracılık hizmeti sunmaktadır. Bu 

anlamda değerlendirildiğinde aktif kârlılığının belirleyicilerinden bir tanesi de 

mevduatın toplam aktiflere oranıdır. Ayrıca, bu oran likidite riskinin izlenmesine 

ilişkin olarak da ele alınmaktadır.  
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 Türk bankacılık sektörünün alternatif fon kaynaklarına ulaşma kapasitesinin 

artmasıyla birlikte bankacılık sektörünün toplam pasifi içinde mevduatın payı 

azalmaya başlamıştır. 2005 yılı Ocak ayı itibarıyla mevduatın toplam pasifler 

içerisindeki payı bankacılık sektöründe yüzde 61,6, mevduat bankalarında yüzde 63,5 

ve katılım bankalarında yüzde 82,8 iken bu oranlar 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla 

sırasıyla yüzde 52,4; 54,9 ve 64,8’e düşmüştür (Bkz. Grafik 2.6). 

Grafik 2.6. Mevduat (Katılım Fonu)/Toplam Aktif  
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 2005-2017 yılları arasındaki düşüşe rağmen katılım bankalarında mevduatın 

toplam aktiflere oranı bankacılık sektörü ortalamasından ve mevduat bankalarından 

yüksek seviyelerdedir. Bu durum katılım bankalarının mevduata bağımlılık oranının 

mevduat bankalarından daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Mevduat 

bankaları sahip oldukları finansal araç çeşitliliğini kullanarak maliyetli bir fon kaynağı 

olan mevduat yerine düşük maliyetli alternatif fon kaynaklarına daha fazla 

yönelmektedir. Ancak katılım bankaları alternatif fon kaynaklarından geleneksel 

finans sektörü kadar etkin bir şekilde yararlanamamaktadır. 

2.4.6. Kredilerin mevduata oranı 

 Bankacılık sektörünün uzun vadeli likidite pozisyonuna ilişkin temel 

göstergelerden biri olan kredilerin mevduata oranı bankacılık sektörünün temel bir 

performans göstergesi olarak kullanılmakta, etkinlik göstergesi olmasının yanı sıra 
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sektördeki gelişme potansiyeline işaret etmektedir. Etkinliğin önemli bir ölçütü olan 

kredilerin mevduata oranının gelişimine bakıldığında son on yıllık dönemde sektör 

bazında ve mevduat bankacılığı açısından yukarı yönlü eğilimin devam ettiği ve 

mevduatın yıllar itibarıyla daha fazla krediye dönüştüğü izlenmektedir. Katılım 

bankaları kredilerinin mevduata oranının 2012 yılı ortalarından itibaren sektör 

ortalamasının altında kaldığı görülmekte olup 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bu oran 

mevduat bankaları için yüzde 116,3 iken, katılım bankaları için yüzde 93,1 

düzeyindedir (Bkz. Grafik 2.7).  

 Kredilerin mevduata oranındaki artışın sebeplerinden biri de bankaların 

mevduat yerine daha az maliyetli kaynaklara yönelerek kaynak çeşitliliğine gitmesidir. 

Grafik 2.7. Bankacılık Sektörü Kredileri/Mevduat (Katılım Fonu) Oranı  
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 

2.4.7. Sermaye yeterlilik oranı 

 Gayri nakdi kredilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı katılım bankalarında kredi 

yoğun aktif yapısının da etkisiyle sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının altına 

düşmektedir. Katılım bankalarının sermaye yeterlilik oranı 2005 yılındaki yüzde 12,5 

seviyesinden, 2010 yılında yüzde 15,1 seviyesine yükselmiş olsa da 2010 yılındaki 

sektör ortalaması olan yüzde 17,8 ve mevduat bankalarının yüzde 17,1 düzeyinden 
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oldukça düşüktür. Sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasından düşük kalan katılım 

bankalarının ekonomik dalgalanmalara daha duyarlı oldukları görülmektedir.   

Grafik 2.8. Sermaye Yeterlilik Oranları  
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 2010-2016 yılları arasında gerek sektörün ve mevduat bankalarının sermaye 

yeterlilik oranlarındaki düşüş gerekse katılım bankalarının sermaye yapılarını 

güçlendirmeleri ile 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla katılım bankalarının sermaye 

yeterlilik oranı mevduat bankaları ve sektör ortalamasının üzerine çıkmıştır (Bkz. 

Grafik 2.8). Takip eden dönemde bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2017 

yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 16,4 iken, mevduat bankalarının yüzde 16, katılım 

bankalarının ise yüzde 16,8’dir. 

2.4.8. Aktif kârlılığı 

Ekonomik sistem içerisinde çok önemli bir rol oynayan bankaların temel amacı 

diğer işletmelerde olduğu gibi hissedarlarını maksimum refah düzeyine ulaştırmaktır. 

Bunu sağlayacak temel araçlardan biri elde edilecek kârın artışıdır.  

Türkiye’de bankacılık sektörü bir bütün olarak incelendiğinde ekonomik 

sistem içerisindeki büyüklüğün artmasına rağmen, kârlılığın özellikle son dönemlerde 

düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bankacılık sektörünün geneline benzer 

şekilde sektör içerisindeki payı artan katılım bankalarının da kârlılığı düşmektedir.  
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Dönem net kârı/zararının toplam aktiflere bölünmesi suretiyle hesaplanan aktif 

kârlılığı bankacılık sektöründe kârlılığın izlenmesi için önemli bir diğer göstergedir. 

Katılım bankacılığı aktif kârlılığı geleneksel bankacılık aktif karlılığından daha fazla 

düşüş göstermiştir. Katılım bankacılığı aktif kârlılığı 2005 yılı sonundaki yüzde 3,5 

seviyesinden 2016 yılı sonundaki yüzde 0,92 seviyesine gerilediği görülmektedir. 

2017 yılı Kasım ayı itibarıyla ise aktif karlılığının bankacılık sektörü toplamında yüzde 

1,5, mevduat bankalarında yüzde 1,52 ve katılım bankalarında yüzde 0,98 düzeyinde 

olduğu görülmektedir (Bkz. Grafik 2.9).   

Grafik 2.9. Bankacılık Sektörü Aktif Kârlılığı  
(Yüzde) 

 
Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 

2.4.9. Özkaynak kârlılığı 

Özkaynak kârlılığı dönem net kârı/zararının ortalama özkaynaklara bölünmesi 

ile hesaplanmaktadır ve sermaye karşılığında ne kadar kâr elde edildiğini yani her bir 

birim sermaye karşılığında kaç birim kâr yaratıldığını ortaya koyan bir göstergedir. 

Önemli bir kârlılık göstergesi olan özkaynak kârlılığı aynı zamanda bir yönetim 

performansı göstergesidir. Yüksek özkaynak kârlılığı işletmelerin kaynaklarını verimli 

kullandığını göstermektedir.  

Katılım bankalarının 2005 yılı başında sahip oldukları düşük özkaynak tutarı 

sebebiyle özkaynak kârlılığı oranlarının sektör ortalamasının oldukça üzerinde olduğu 
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görülmektedir. Türk bankacılık sektöründe özkaynak kârlılığı 2007 yılı sonunda yüzde 

24,8’e ulaşmış olup o tarihten itibaren gerilemeye başlamıştır. Mevduat bankaları da 

aynı dönemde bankacılık sektör ortalaması ile benzer bir seyir göstermiş ancak bu 

dönemde oransal olarak en büyük düşüşü katılım bankaları yaşamıştır (Bkz. Grafik 

2.10). 

Grafik 2.10. Bankacılık Sektörü Özkaynak Kârlılığı  
(Yüzde) 

 
Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

Katılım bankaları özkaynak kârlılığı 2005 yılı sonundaki yüzde 36,9 

seviyesinden sürekli bir düşüş göstererek 2015 yılı sonunda yüzde 4,1’e gerilemiş 

ancak 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla bu oran yüzde 10,7 seviyesine yükselmiştir. 2017 

yılı Kasım ayı itibarıyla ise özkaynak karlılığı bankacılık sektörü toplamında yüzde 

14,8, mevduat bankalarında yüzde 15,3 ve katılım bankalarında yüzde 12 düzeyinde 

olduğu görülmektedir. 

2.4.10. Yabancı para net genel döviz pozisyonu 

 Bankalarda döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki dengenin kurulması ve 

özkaynaklar ile uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutulması bankaların başta kur 

riski olmak üzere risklilikten korunmalarında destek olmaktadır. Bu kapsamda, BDDK 

tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik gereğince bankaların döviz varlıkları toplamı 

ile döviz yükümlülükleri arasındaki farkın özkaynağa bölünmesi suretiyle hesaplanan 
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yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı önemli bir gösterge 

niteliğindedir.100 Katılım bankalarının döviz pozisyon açığının 2005-2009 yılları 

arasında sektör ortalamasından ayrıştığı görülmektedir (Bkz. Grafik 2.11).  

Grafik 2.11. Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranı 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 2009 yılından itibaren katılım bankalarının döviz pozisyonunun bankacılık 

sektörüne ve mevduat bankalarına benzer bir seyir izlediği ve bankacılık sektöründe 

risklilik arz edecek oranda döviz pozisyon açığı bulunmadığı görülmektedir.  

 Kurdaki dalgalanmaların bankaların bilançolarını bozucu etkisi likidite riski de 

dâhil olmak üzere  birçok risklilik durumunu tetikleyerek bankalar için olumsuz 

etkiler yaratabilmektedir.  

 Katılım bankalarının bankacılık sektörü toplamı ve mevduat bankaları ile 

toplam aktif büyüklüğü, kredi-mevduat oranı ve karlılık gibi finansal göstergeler 

bakımından farklılık arz ettiği hususlar bulunmaktadır. Finansal göstergelere ilişkin 

toplulaştırılmış karşılaştırmalı veriler Tablo 2.5’te yer almaktadır. Söz konusu 

farklılıkların bankaların risk yönetiminde de dikkate alınması önem arz etmektedir. 

                                                 
100 01/10/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel 
Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda 
Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 3’üncü maddesi 
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 Özetle, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermekte olan katılım 

bankaları Türkiye’de 1980’li yıllarda özel finans kurumları adıyla faaliyete 

başlamıştır. 2005 yılı itibarıyla Bankacılık Kanunu kapsamına alınarak katılım 

bankalarının kurumsal yapıları güçlendirilmiştir. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla ise 

Türk bankacılık sektöründe üçü özel, ikisi kamu sermayeli olmak üzere beş katılım 

bankası yer almaktadır. Katılım bankaları tabi oldukları mevzuat ve faizsiz finans 

hükümleri çerçevesinde kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, 

ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandırmaktadır.  

2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bankacılık sektörünün yüzde 89,9’unu oluşturan 

mevduat bankaları ile bankacılık sektörünün yüzde 4,9’unu oluşturan katılım bankaları 

arasında aktif büyüklükleri arasındaki farklar başta olmak üzere kredilerin aktiflere 

oranı, karlılık oranları gibi bankacılık göstergeleri bakımından ayrışan yönler 

bulunmaktadır.  

Katılım bankaları mevduat bankalarına göre daha düşük kredi/mevduat 

oranına, daha yüksek oranda sermaye yeterlilik oranına ve daha düşük kârlılık 

oranlarına sahiptir. Doğru bir likidite yönetimi sistemine sahip olunması katılım 

bankalarının verimliliğini ve karlılığını artırarak bu bankaların finansal sağlamlığını 

artıracak bir unsurdur. Katılım bankaları likidite yönetimlerini 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu kapsamında yürütürken faizsiz finans ilkelerinden kaynaklanan yapısal 

farklılıklarını da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.    
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Tablo 2.5. Karşılaştırmalı Bankacılık Göstergeleri 
 2005 2010 2015 2016 2017-11 

Katılım Bankaları 

Toplam Aktif (Milyar ABD Doları) 9,95 43,34 120,18 132,87 160,6 

Kredi (Milyar ABD Doları) 6,47 30,82 72,04 75,90 96,9 

Kredi/Toplam Aktif (Yüzde) 65,09 71,12 59,94 57,12 60,3 

Mevduat (Katılım Fonu) (Milyar ABD Doları) 8,37 33,09 74,18 81,27 104,0 

Kredi/Mevduat (Yüzde) 77,35 93,15 97,12 93,38 93,13 

Sermaye Yeterlilik Oranı (Yüzde) 12,45 15,07 14,96 16,17 16,80 

Aktif Kârlılığı (Yüzde) 0,92 1,62 3,31 3,53 0,98 

Özkaynak Kârlılığı (Yüzde) 10,69 14,84 30,76 36,92 12,01 

Yabancı Para Pozisyonu (Yüzde)* 4,84 0,64 1,53 -0,65 1,14 

Mevduat Bankaları 

Toplam Aktif (Milyar ABD Doları) 384,10 932,37 2.130,60 2.455,37 2.929,1 

Kredi (Milyar ABD Doları) 143,98 479,02 1.339,15 1.558,03 1.872,3 

Kredi/Toplam Aktif (Yüzde) 37,48 51,38 62,85 63,45 63,9 

Mevduat (Katılım Fonu) (Milyar ABD Doları) 243,12 583,95 1.171,25 1.372,36 1.609,4 

Kredi/Mevduat (Yüzde) 59,22 82,03 114,33 113,53 116,34 

Sermaye Yeterlilik Oranı (Yüzde) 21,61 17,74 15,01 15,10 16,01 

Aktif Kârlılığı (Yüzde) 1,53 2,46 1,18 1,51 1,52 

Özkaynak Kârlılığı (Yüzde) 11,75 22,17 11,96 14,95 15,33 

Yabancı Para Pozisyonu (Yüzde)* -0,50 0,00 1,33 -1,38 0,08 

Bankacılık Sektörü** 

Toplam Aktif (Milyar ABD Doları) 406,91 1.006,67 2.357,43 2.731,05 3.269,2 

Kredi (Milyar ABD Doları) 156,41 525,85 1.484,96 1.734,34 2.103,8 

Kredi/Toplam Aktif (Yüzde) 38,44 52,24 62,99 63,50 64,4 

Mevduat (Katılım Fonu) (Milyar ABD Doları) 251,49 617,04 1.245,43 1.453,63 1.713,4 

Kredi/Mevduat (Yüzde) 62,19 85,22 119,23 119,31 122,78 

Sermaye Yeterlilik Oranı (Yüzde) 23,73 18,97 15,57 15,57 16,43 

Aktif Kârlılığı (Yüzde) 1,50 1,74 2,60 1,72 1,51 

Özkaynak Kârlılığı (Yüzde) 14,28 15,48 21,01 12,14 14,77 

Yabancı Para Pozisyonu (Yüzde)* -0,18 0,06 1,27 -1,27 0,14 

Toplam Aktif (Milyar ABD Doları) 406,91 1.006,67 2.357,43 2.731,05 3.269,2 
BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

*Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Yasal Özkaynak Standart Oranı  
** Kalkınma ve yatırım bankalarını da içermektedir. 
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3. LİKİDİTE RİSKİ VE YÖNETİMİ 

 Risk kavramının oluşumu ve yönetimi finansal kuruluşların faaliyetlerinin 

devamı için kritik önem arz etmektedir. Bankacılık sektörü açısından ise risk kavramı 

ve yönetiminin önemli unsurlarından biri likidite riskidir. Bu çerçevede katılım 

bankacılığında likidite riskinin incelenebilmesi açısından bankacılık sektöründe risk 

kavramı altında likidite riskinin içeriğine ve yönetimine ilişkin unsurların ele alınması 

önem arz etmektedir. 

3.1. Bankalarda Risk Yönetimi ve Önemi 

 Risk sade bir tanımla belirli bir zaman döneminde etkisi net olarak 

kestirilemeyen zarara uğrama ihtimalidir. Bu ihtimalin önemli özellikleri tam ve net 

olarak belirlenememesi, zamanla değişiklik göstermesi, olumsuz sonuçlar 

doğurabilmesi ve yönetilebilir nitelikte olmasıdır.101 Küreselleşmenin doğurduğu 

sonuçlar ve teknolojik gelişmelerin getirdiği değişim bankaların faaliyetlerine ilişkin 

belirsizliği ve bankaların maruz kaldığı risklerin doğasını büyük ölçüde 

değiştirmektedir. Genellikle istenmeyen bir durum olarak algılanan risk, iyi ve doğru 

bir şekilde yönetilebildiğinde kârlılığı artıran bir araç vazifesi de görebilmektedir. Bu 

anlamda risk yönetimi işletmelerin kârlılığını olumsuz yönde etkileyecek risk 

faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve maruz kalınacak zararın olabildiğince 

azaltılması veya kârlılığın artırılması sürecidir.  

 Risk yönetimi temelde dört faaliyetten oluşmaktadır.102  

o Risklerin tanımlanması ve belirlenmesi 

o Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

o Risklerin yönetimi 

o Risklerin raporlanması 

                                                 
101 Nikolaou, 2009:15; Bessis, 2015:1-3 
102 BDDK, 2016b:5-9 
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 Risk yönetimi süreci, riskin tanımlanması ile başlamaktadır. Riskin 

tanımlanması aşamasında işletmelerin maruz kaldıkları veya kalabilecekleri risklerin 

özellikleri belirlenmektedir.  

 Risklerin ölçülmesi aşamasında ise tanımlanan risklerin belirli ölçüm ve 

kriterlere göre sayısal veya analitik bir şekilde ifade edilmesi sağlanmaktadır. Söz 

konusu risklerin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi ve yönetilebilmesi için riskin 

farklı boyutları arasında karşılaştırma imkânı yaratacak bir risk ölçüm metodolojisinin 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

 Risk yönetimi aşamasında daha önce tanımlanan ve belirlenen risklerin elde 

edilen bulgular ile mevcut politikalar kapsamında yönetilmesi beklenmektedir. Risk 

yönetimi kapsamında geleceğe ilişkin beklenen risklerin ortadan kaldırılması veya 

minimize edilmesine ilişkin süreçler, risklerin transferine ilişkin süreçler ve riskin 

ortaya çıkışı sonrasında yönetilmesi ile ilgili süreçler ilgili iş birimleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

 Risklerin raporlanması aşamasında risk yönetim sürecinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin kontrolü ve değerlendirilmesi maksadıyla raporlanması sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda, gözetim ve denetim otoriterlerine sunulması gereken çalışma ve 

raporlamalar ele alınmaktadır. 

 Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci 

Hakkında Yönetmelik kapsamında riskliliğe ilişkin olarak önemli kavramlar risk 

iştahı, risk kapasitesi, risk profili, riskin yönetiminden sorumlu olan üst yönetim olarak 

sayılmaktadır.103 

 Bir bankanın risk kapasitesini göz önünde bulundurarak hedef ve stratejilerini 

gerçekleştirmek için toplu olarak ve önemli gördüğü her bir risk türü itibarıyla taşımak 

istediği risk düzeyi risk iştahı olarak ifade edilmektedir. Normal ekonomik koşullar 

altında yüksek veya orta risk düzeyi, stresli ekonomik koşullarda ise düşük risk 

düzeyleri tercih edilmektedir. Risk iştahının likidite riski yönetimi politikasında nitel 

ve nicel olarak ortaya konması önem arz etmektedir. 

                                                 
103 11/07/2014 tarih 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel 
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 3’üncü maddesi 
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 Risk kapasitesi yasal ve varsa banka tarafından belirlenmiş sınırların 

aşılmasına yol açmayan azami risk düzeyi olarak tanımlanmaktadır. 

 Risk profili bankaların maruz kaldığı ya da kalmayı beklediği risk türlerini ve 

risk türü bazındaki risk düzeyini ifade etmektedir. 

 Üst yönetim, banka yönetim kurulu ile banka genel müdür ve genel müdür 

yardımcıları ile yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha 

üst konumlarda görev yapan yöneticileri ifade etmektedir.  

 Mevzuat kapsamında bankacılıkta risk yönetiminin amacı bankanın 

gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak 

faaliyetlerin niteliğini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye 

yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz 

kalınan riskler ile gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan risklerin tanımlanmasını, 

ölçülmesini, raporlanmasını, izlenmesini, kontrolünü sağlamak olarak belirtilmiştir.104  

 Bankacılık açısından risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin 

belirlenmesinde asgari olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.105  

 Bankanın faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri, 

 Bankanın faaliyetlerinin hacmine, niteliğine ve karmaşıklığına uygunluk, 

 Bankanın risk stratejisi ve alabileceği risk düzeyi, 

 Bankanın risk izleme ve yönetme kapasitesi, 

 Bankanın geçmiş deneyimi ve performansı, 

 Faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili konulardaki 

uzmanlık düzeyleri. 

 Bankacılık sisteminin karşı karşıya kaldığı temel riskler riskin kaynağına göre; 

kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk ve likidite riski olarak dörde ayrılmaktadır.106 

Bu çalışmada katılım bankacılığı açısından likidite riski incelenmektedir. 

                                                 
104 11/07/2014 tarih 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel 
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 35’inci  maddesi 
105 11/07/2014 tarih 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel 
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 36’ncı maddesi 
106 Bessis, 2015:2-3 
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 Katılım bankalarının karşılaştıkları riskler genel anlamda geleneksel 

bankaların karşılaştıkları riskler ile benzerlikler taşımaktadır. Ancak katılım 

bankacılığının kendine özgü yapısı gereği söz konusu risklerin de yapısı 

değişebilmektedir. Bu çerçevede, bu bankaların maruz kaldığı riskler iki başlık altında 

toplanabilmektedir. Bunlardan ilki geleneksel bankacılık ile benzeşen yönleri 

bakımından karşılaştıkları kredi riski, likidite riski gibi risklerdir. İkincisi ise katılım 

bankacılığının varlık ve yükümlülük yapısının faizsiz finans ilkelerinden kaynaklanan 

farklılığından doğan risk yapısıdır.107 

3.2. Bankalarda Likidite Riski 

 Likidite riski, bir finansal kuruluşun mevcut durumda veya gelecekte 

beklenmeyen bir zarara uğramadan yükümlülüklerini yerine getirebilmesine ilişkin bir 

risklilik durumudur.108  

 Finans yazınında likidite üç başlık altında incelenmektedir: piyasa likiditesi, 

fonlama likiditesi, merkez bankası likiditesi. Likidite tanımlarından ilki olan piyasa 

likiditesi piyasa içerisinde yer alanların kısa bir süre içerisinde ve piyasa fiyatlarını 

çok etkilemeden düşük maliyetli işlem yapabilme imkânını (piyasa derinliğini) ifade 

etmektedir.109 Piyasa likiditesindeki ani azalmalar, para politikası araçlarının 

kullanılmasında kısıtlama yaratabilmekte ve azalan likiditeden dolayı varlıkların 

fiyatlarında oluşabilecek değişimler kur, faiz ve enflasyon beklentileri gibi temel 

göstergelerde belirsizliklere sebep olabilmektedir. Bir diğer likidite tanımı olan 

fonlama likiditesi ise piyasa içerisinde yer alanların yükümlülüklerini zaman 

kaybetmeden yerine getirebilme (fonlama imkânına ulaşım) yeteneklerini ifade 

etmektedir. Merkez bankası likiditesi de finansal sistemin ihtiyaç duyduğu likiditenin 

merkez bankası kaynakları tarafından karşılanarak ekonomik sisteme aktarılması 

olarak tanımlanmaktadır.110 

                                                 
107 Mounira ve Anas, 2008:85 
108 BIS, 2000:1 
109 Nikolaou, 2009:7-10 
110 Drehmann ve Nikolaou, 2010:1 



63 

 

 Bankacılık sektörü için likidite, varlıkların ihtiyaç duyulduğu anda kayba 

uğramadan nakde dönüştürülebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu sebeple likidite 

yönetimi ekonomik hayatın en önemli aktörleri arasında yer alan bankalar için 

yaşamsal bir öneme sahiptir.111 Fon arz edenlerle fon talep edenler arasında aracılılık 

vazifesi gören bankalar için güven, kritik öneme sahiptir. Yükümlülükleri yerine 

getirememe ihtimalinin doğması ile bu kuruluşlara güvenin sarsılması büyük miktarda 

nakit çıkışına sebep olarak bankaların iflas etmesi gibi sonuçları doğurabilmektedir.

  

 Likidite yönetimi süreci risk yönetimi politika ve uygulama usullerine uygun 

olarak bankaların büyüklüğüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir.112Ayrıca, bu sürecin kapsamı bankaların faaliyetlerinin 

hacmi, niteliği ve çok katmanlılığı ile de ilişkilidir.113 Likidite riskinin hesaplanması 

bankaların risk tolerans düzeyleri ile uyumlu olacak şekilde fon çeşitlerini 

belirlemelerinde ve piyasa risklerine karşı pozisyon almalarında büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle, geleneksel banka veya katılım bankası olması fark 

etmeksizin likidite riski yönetimi tüm bankalar için risk yönetiminin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. 

 Bankacılık açısından riskler sistemin doğasında olmakla birlikte risklerin 

kontrol edilememesi durumu hem para ve sermaye piyasalarını hem de bankacılık 

sisteminin sağlıklı işleyişini tehdit etmektedir. Bankacılık sektörüne ilişkin riskler 

kontrol edilemediklerinde bankacılık, döviz kuru, ve likidite kaynaklı ekonomik 

krizlere neden olabilmektedir. Nitekim Türkiye’de de 1980 sonrası dönemde 1994, 

2000 ve 2001 yıllarında ortaya çıkan üç büyük krizin ardından bankalar büyük zarar 

görmüş, bankacılık ve finans sektörünün güvenilirliği sarsılmıştır. Söz konusu krizlere 

ilişkin detaylı bilgi Kutu 3.1’de yer almaktadır. 

 

                                                 
111 Soprano, 2015:4 
112 11/07/2014 tarih 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel 
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 36’ncı maddesi 
113 BIS, 2000:1 
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Kutu 3.1. Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler ve Likidite Riski 
Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllardan itibaren sıklaşan aralıklarla ekonomik krizlerle 
karşı karşıya kalmıştır. Krizlerin başlıca nedenleri olarak iç borç dinamiğinin 
sürdürülemez boyutlara ulaşması ve başta finansal piyasalar olmak üzere yapısal 
sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulamaması gösterilmiştir.114  

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yüksek enflasyon ve artan faizler ile döviz kurundaki 
değişmelerin yanı sıra bankacılık sektörü de kırılgan bir hale gelmeye başlamıştır. 
1990-1993 yılları arasında hızlı bir büyüme göstermiş olan bankacılık sektörünün 
açık pozisyonları artarak özkaynakları azalmış, piyasadaki belirsizlik güvensizlik 
ortamına dönüşmüştür. Kriz ortamında azalan likiditeye bağlı olarak Marmarabank, 
TYT Bank ve Impexbank ile üç aracı kurum; Türk Invest, Çarmen ve Pasifik iflas 
etmiştir. Krizin ardından 5 Nisan Kararları sonrasında devalüasyon ve dalgalı kur 
uygulamasına geçilmiş, para ve döviz piyasaları istikrar kazanmış, döviz kuru 
kontrol altına alınmış, TL’ye güven sağlanmıştır. Ayrıca, devalüasyon sonrası cari 
işlemler açığı fazlaya dönmüş, bütçe açıkları azaltılmış, enflasyon hızı yavaşlatılmış 
belli bir süre bankacılık sektörü rahatlamıştır.115 

Finansal sistemin temel taşı olan bankacılık sektörü 2000 yılı Kasım ayı ve 2001 yılı 
Şubat ayında ortaya çıkan ekonomik krizlerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Krizler 
sonucu önemli oranda yükselen faiz oranları, vade uyumsuzluğu olan bankaların 
fonlama maliyetlerini artırırken, bankaların portföylerinde bulundurdukları menkul 
kıymetlerin de değer yitirmesine neden olmuştur. 2001 yılı Şubat ayında dalgalı kur 
sistemine geçilmesinin ardından TL yabancı para birimleri karşısında hızla değer 
kaybetmeye başlamış ve yüksek açık pozisyonla çalışan bankalar önemli boyutta 
kambiyo zararı ile karşı karşıya kalmıştır. Diğer taraftan, ekonomik faaliyetlerin 
keskin bir şekilde daralması, takipteki alacakların yükselmesine sebep olmuştur.   

Finans sektörünün genelinde olduğu gibi özel finans kurumları da ekonomik krizden 
büyük ölçüde etkilenmiştir. Özel finans kurumlarının toplam aktifleri 2001 yılında 
TL bazında yüzde 44,7, ABD Doları bazında ise yüzde 51 oranında gerilemiştir. 
2001 ekonomik krizi döneminde özel finans kurumları arasında yüzde 40 ile en 
büyük pazar payına sahip olan İhlas Finans A.Ş.’nin, sahip olduğu fonların 
tamamına yakınını İhlas Şirketler Grubuna aktarmış olduğu tespit edilmiştir. Söz 
konusu fonların ekonomik kriz sebebiyle geri ödenememesi İhlas Finans A.Ş.’de 
likidite sıkışıklığı yaşanmasına neden olmuştur.  

 

 

                                                 
114 BDDK, 2009:10 
115 Fırat, 2013:599 
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Kutu 3.1. Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler (Devamı) 

Likidite sorununu çözmede başarılı olamayacağı anlaşılan bu kuruluşun 
faaliyetlerine BDDK tarafından son verilmiştir.116 Bu durum diğer özel finans 
kurumlarına yönelik güvenin sarsılmasına ve bu kuruluşlardan yoğun bir şekilde 
nakit çıkışı yaşanmasına sebep olmuştur. Bu süreçte özel finans kurumlarının 
toplam fonları yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır.117  

Ekonomik krizlerin etkisiyle mali bünyeleri ve kârlılık performansları olumsuz 
etkilenen bankaların daha güçlü bir yapıya sahip olması amacıyla 2001 yılı Mayıs 
ayında “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” uygulamaya 
konulmuştur. Söz konusu Program kapsamında kamu bankalarının yeniden 
yapılandırılması, TMSF’ye devredilen bankaların çözümlenmesi, özel bankacılık 
sisteminin rehabilitasyonu, gözetim ve denetim çerçevesinin güçlendirilmesi ve 
sektörde etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.118 

ABD’de 2007 yılında yaşanan finansal dalgalanma büyük ve gelişmiş bir 
ekonominin bankacılık sistemini sıkıntıya sürüklemiş, başta denetleyici ve 
düzenleyici kurumlar olmak üzere birçok kuruluşun finansal altyapılarını yeniden 
denetlemeye zorlamıştır. Mortgage kredilerinde geri ödemelerde yaşanan sorunlarla 
ortaya çıkan finansal dalgalanma birbiriyle ilişkili ABD piyasalarında büyük etki 
yaratmıştır. Mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetler ile kredi türev ürünlerinin 
risklerinin yanlış ölçülmesi, kimi zaman da finansal mühendislik teknikleri 
kullanılarak ölçülemez hale getirilmesi sonrasında denetleyici yapının eksiklikleri 
finansal kurumları etkilemiş ve mortgage kredi krizi olarak adlandırılan durum 
küresel bir likidite krizine dönüşmüştür. 

Türkiye ekonomisi de küresel finansal krizden kredi ve ticaret kanallarındaki 
daralmalar nedeni ile olumsuz olarak etkilenmiştir. Ancak Türkiye bu krizden 
gelişmekte olan ülkelere nazaran daha az düzeyde etkilenmiştir. 2008 küresel 
ekonomik krizinden Türkiye’nin en az düzeyde zarar görmesinin ana nedeni 
bankaların ABD bankalarına ait tahvile sahip olmamasıdır.  

 

                                                 
116 11/02/2001 tarih ve 24315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10/02/2001 tarihli ve 171 sayılı 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile İhlas Finans Kurumu A.Ş.’nin faaliyet izninin 
4389 sayılı Bankalar Kanununun 20’nci maddesinin 6 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 
kaldırılmasına karar verilmiştir. 
117 Tunç, 2010:182-183 
118 BDDK, 2009:5 
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3.3. Likidite Riskinin Kaynağı 

3.3.1. Genel ve dönemsel vade uyumsuzluğu  

 Genel ve dönemsel vade uyumsuzluğu bankalarda likidite riskini ortaya 

çıkaran en önemli unsurlardan birisidir. Bu durum banka yükümlülüklerinin vadesinin 

varlıkların vadesinden kısa olması halinde bankanın maruz kaldığı likidite riski olarak 

ifade edilebilmektedir. Bu durumda varlıkların vadeleri henüz dolmadığı için bankalar 

yükümlülüklerini ödeyebilmek için yeni bir likidite kaynağı bulmak zorunda 

kalmaktadır. Vade uyumsuzluğundan kaynaklanan likidite riski genel vade 

uyumsuzluğu ve dönemsel vade uyumsuzluğu olmak üzere iki ayrı kategoride 

incelenebilmektedir.119 

 Genel vade uyumsuzluğu ortalama aktif vadesinin ortalama pasif vadesinden 

daha kısa olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Pasifte yer alan kaynakların 

vadelerinin aktifte yer alan kalemlerden daha kısa olması sebebiyle vadesi dolan 

kaynağın yenilenmesi veya yerine yeni bir kaynak bulunması gerekmektedir. Aksi 

takdirde likidite riski ortaya çıkmaktadır. Bankanın bu koşullar altında 

yükümlülüklerini yerine getirememesi ve geri ödemeleri gerçekleştirememesi durumu 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumun fark edilmesi ise bankadan hızlı bir nakit çıkışına 

neden olarak banka faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. 

 Genel vade uyumsuzluğu hesaplanırken birbirini dengeleyen dönemler 

görülebilmektedir. Bu sebeple vade uyumsuzluğu ele alınırken dönemler itibarıyla da 

hesaplama ve inceleme yapılması dönemsel önlem alınması gereken durumların fark 

edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sebeple dönemsel vade uyumsuzluğu genel 

vade uyumsuzluğunun yanında bankaların vade uyumsuzluğunun dönemsel olarak 

incelerek buna ilişkin için önlem alınmasını sağlamaktadır. 

3.3.2. Aktif kalitesinin bozulması 

 Aktif kalitesinin bozulması geri dönmeyen alacaklarda veya temerrüde düşen 

kredilerdeki artış sonucu bozulan aktif kalitesi sebebiyle beklenen nakit çıkışları 

karşısında bankaların likidite yetersizliğine düşmesidir. Aktif kalitesinin bozulmasının 

                                                 
119 Akan, 2008:69 
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engellenmesi için bankanın kredi verilecek müşterilere yönelik değerlendirmeleri 

doğru yapabilmesi, erken uyarı sistemlerinin tam ve doğru çalışması, reeskont 

hesaplarının izlenmesi ve etkin bir karşılık politikasına sahip olması gerekmektedir.  

3.3.3. Donuk aktiflerin artması 

 Bankaların iştirak yatırımları, sabit kıymet yatırımları veya geri dönmeyen 

alacaklar nedeni ile zorunlu olarak elde edilen sabit kıymet yatırımlarından oluşan 

donuk aktiflerin artışı bankaların likidite durumlarını olumsuz etkilemekte ve riskliliği 

artırmaktadır.  

3.3.4. Faiz tahsilatlarının ve kârlılığın düşmesi 

 Aktif ve pasifler arasındaki vade yapısında bozulma ile birlikte aktiflerin 

vadesinde görülen uzamaya karşın pasiflerin vadesindeki kısalma, faiz ödemeleri 

yapılırken faiz gelirlerinin tahsil edilememesi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, geri 

dönmeyen alacaklarda veya temerrüde düşen kredilerdeki artış da faiz ödemeleri 

devam ettiği halde faiz tahsilatlarında azalmaya sebep olacağı için likidite sıkışıklığı 

oluşmasına sebebiyet verecektir. Faiz tahsilatlarının ve kârlılığın düşmesi sonucunu 

yaratacak bir diğer unsur da değişen piyasa koşulları ile döviz kurlarında beklenmeyen 

artış ve azalışlar yaşanması sonucunda yabancı para pozisyonunda açığa maruz kalan 

bankaların kârlılığının düşmesi ve bu bankalarda likidite sıkıntısının yaşanmasıdır.120 

3.3.5. Beklenmeyen çekilişlere maruz kalma  

 Likidite riskini oluşturan bir diğer önemli unsur da dış kaynaklı finansal krizler 

veya olağan dışı durumlar karşısında piyasaya hakim olan güven bunalımı sebebiyle 

bankalardan yüksek miktarda nakit çıkışı ihtimali doğmasıdır. Hızlı ve yüksek 

miktarlarda gerçekleşen nakit çıkışları ile bankalarda likidite sıkışıklığı 

yaşanabilmektedir. Bu öngörülemeyen nakit çıkışları sebebiyle mali yapıları güçlü 

dahi olsa bankalar likidite riskine maruz kalmaktadır.121 

                                                 
120 Altıntaş, 2006:113 
121 a.g.e., 2006:114 
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3.4. Likidite Riskinin Ölçülmesine Yönelik Yöntemler 

 Likidite riskinin ölçülmesi likidite riskine dair herhangi bir stres durumunda 

bir nevi erken uyarı niteliği taşımaktadır.  

3.4.1. Stok yaklaşımı 

 Stok yaklaşımı kapsamında likidite risk ölçümü bankanın likidite sıkışıklığına 

maruz kaldığı bir durumda kullanabileceği bir likit varlık stokunun bulunmasıdır. Söz 

konusu varlık stoku bankanın hem günlük likit ihtiyaçlarını hem de beklenmedik 

durumlar karşısındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere ayrı ayrı oluşturulmaktadır. 

Stok yaklaşımında banka bilançolarından hesaplanan oranlar takip edilerek ortaya 

çıkan değişimler ile likidite riski analiz edilmektedir.122 

3.4.2. Akış yaklaşımı 

 Akış yaklaşımında bankaların nakit akımları eşleştirilmekte olup belirli bir 

dönem içerisinde beklenen nakit girişleri aynı dönemde beklenen nakit çıkışları ile 

kıyaslanmaktadır. Söz konusu kıyaslama beklenen nakit giriş ve çıkışları üzerinden 

yapılabileceği gibi beklenmeyen nakit giriş ve çıkışlarını yansıtacak şekilde 

ayarlanmış değerler üzerinden de yapılabilmektedir.123 

3.4.3. Rasyo analizleri 

 Rasyo analizinde bankalar varlıklarını nakde dönüştürme hızlarına göre 

sınıflandırmakta ve bu varlıkların yükümlülüklere oranı izlenerek likidite yeterlilik 

düzeyi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.124 Bu noktada farklı sınıflandırma 

anlayışları mevcut olsa da Basel uzlaşısı kapsamında varlıkların ikincil piyasada işlem 

görme kapasitelerinin dikkate alınması sonucu yapılan sınıflandırma yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Rasyo analizleri kapsamında varlıklar dört gruba ayrılmaktadır.125 

                                                 
122 Türküner, 2016:66 
123 a.g.e., 2016:67 
124 Akan, 2008:74 
125 BIS, 2000:10 
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 Birinci derece likit varlıklar; nakit ve nakit benzerleri, likidite sağlamaya 

yönelik teminat olarak kullanılma ve ikincil piyasalarda nakde çevrilme potansiyelleri 

yüksek olan kamu menkul kıymetleri ile merkez bankası hesaplarını kapsamaktadır. 

 İkinci derece likit varlıklar ise teminat olarak kullanılma ve ikincil piyasalarda 

satılabilme imkânı bulunan ancak olumsuz piyasa koşullarında değer kaybı kamu 

menkul kıymetlerine göre daha yüksek olan diğer menkul kıymetler ile banka 

plasmanlarını içermektedir. Ani mevduat çekilişlerinde serbest kalan zorunlu 

karşılıklar da bu grupta değerlendirilmektedir. 

 Üçüncü derece likit varlıklar olarak krediler sınıflanmaktadır. Geri çağırılabilir 

niteliği olan kredilerin likidite yaratma kapasitelerinin yüksek olduğu düşünülmekte 

olup ülkelerde kredi portföylerinin satış piyasası geliştikçe kredi enstrümanlarının 

likiditesi de artmaktadır. 

 Dördüncü derece likit varlıkların ise nakde çevrilebilirlik açısından bankalar 

için en az likit sayılabilecek varlıklar olan iştirakler, diğer aktifler ve duran varlıklar 

kalemleri olduğu görülmektedir.  

 Bahsi geçen rasyo analizleri likidite riski ölçümleriyle bankaların maruz 

kalacakları likidite riskini hesaplamaya imkân vermektedir. Ancak bu analizlerle 

bankaların risklilik sebebiyle maruz kalacakları zarar oranına dair bir bilgi elde 

edilememektedir.  

3.4.4. Likidite boşluk analizi 

 Likidite boşluk analizi herhangi bir anda bankacılık hesaplarında yer alan 

pozisyonların belirli zaman aralıklarında toplulaştırılarak vadesi dolacak varlıklar ile 

yükümlülükler arasındaki dengenin izlenmesi amacını taşımaktadır.126 Söz konusu 

zaman aralığında yükümlülüklerin varlıklardan fazla olması durumunda likidite 

ihtiyacı söz konusu olacak; aksi durumda likidite fazlasından söz edilecektir.  

                                                 
126 BIS, 2008b:15 
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 Likidite boşluk analizi ile bankaların likidite riski ölçülürken geleceğe yönelik 

potansiyel likidite açığının saptanabilmesi için bankanın tüm nakit giriş ve çıkışları 

hesaplamaya dâhil edilmektedir.127   

3.4.5. Senaryo analizleri ve stres testleri 

 Risk yönetimi bakımından bankacılık sektöründe karşılaşılan önemli riskler 

ekonomik krizler gibi olağanüstü olaylardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu 

olağandışı durumlara yönelik olarak riskliliğin sayısallaştırılması için etkili 

yöntemlerden birisi senaryo analizi ve stres testleridir. Etkin bir stres testi 

programıhem bankaya özgü olumsuz gelişmelerden kaynaklanabilecek hem de stres 

altındaki ekonomik ve finansal ortamda ortaya çıkabilecek önemli risklerin ve 

kırılganlıkların tanımlanmasını ve ölçülmesini sağlamaktadır.128 

 Bankaların likidite zayıflıklarına ilişkin hususları tespit etmek ve mevcut 

likidite pozisyonunun politikalarla uyumlu bir şekilde hareket ettiğinden emin olmak 

için likidite stres testlerini düzenli bir şekilde yapmaları önem arz etmektedir. 129 Söz 

konusu test ve analizler ile bankaların; 

 Muhtemel likidite sıkışıklığı kaynaklarının tanımlanması, 

 Mevcut likidite riski pozisyonunun belirlenmiş risk iştahı içinde olduğundan 

emin olunması, 

 Gelecekte ortaya çıkabilecek likidite sıkışıklıklarının; nakit akışları, likidite 

pozisyonu, kârlılık ve ödeme gücü üzerine olası etkilerinin analiz edilmesi 

önem arz etmektedir.   

 Bankalar, Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme 

Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında bankaya özgü olumsuz gelişmelerden 

kaynaklanabilecek veya stres altında ekonomik ve finansal ortamda ortaya çıkabilecek 

önemli risklerin ve kırılganlıkların ölçülmesi amacıyla bir stres testi programı kurmak 

                                                 
127 Akan, 2008:75 
128 BDDK, 2016b:2 
129 BIS, 2008b:34-35 
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ve işletmekle yükümlü tutulmuştur.130 Bankaların üst yönetimi stres testi programının 

bir bütün olarak tesisi ve yürütülmesinden sorumlu tutulmaktadır.  

3.5. Likidite Riski Yönetim Süreci 

 Likidite riski yönetimi süreci, yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin 

gözetiminde likidite riskine ilişkin strateji ve politikaların tespit edilmesi, güvenilir 

ölçüm, izleme, limitleme, raporlama ve kontrol sistemlerinin kurulması sürecinden 

meydana gelmektedir. Ayrıca, likidite acil durum planlamalarının oluşturulması, 

likidite risk limitlerinin belirlenmesi, piyasalara erişimin yönetilmesi, yabancı para 

likidite yönetimi, likidite riski kontrol sistemi ve raporlama hususları etkin bir likidite 

riski yönetim sürecinin önemli unsurları olarak ortaya çıkmaktadır (Bkz. Şekil 3.1). 

Şekil 3.1. Likidite Riski Yönetimi 

 

3.5.1. Likidite riskine ilişkin strateji ve politikalar 

 Bankaların faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için likidite 

riskine yönelik strateji, politika ve prosedürleri içeren etkin bir risk yönetim yapısı 

oluşturmaları gerekmektedir.131  

                                                 
130 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel 
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 43’üncü maddesi 
131 BIS, 2008a:7 
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 Likidite riskine ilişkin strateji ve politikaların bankaların varlık ve yükümlülük 

kompozisyonunu, varlıkların likiditesini ve piyasada satılabiliyor olmasını ve yabancı 

para likidite yönetim yapılarını içermesi gerekmektedir. Bunların yanında söz konusu 

stratejilerin bir bankanın mali yapısını ve kötü piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını 

koruma amacı taşıması da önem arz etmektedir. Likidite strateji ve politikalarının 

bankaların büyüme stratejileri ve büyüme hedefleri belirlenirken de dikkate alınması 

beklenmektedir.  

 Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin değişen koşullara uyum 

sağlaması gerekmektedir. Normal koşullarda ve stresli şartlar altında likidite riski 

yönetimine yönelik olarak belirlenen strateji ve politikaların bankaların yönetim 

kurulunca onaylanması, onaylanan strateji ve politikaların her yıl gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

3.5.2. Likidite acil durum planları  

 Likidite acil durum planları banka faaliyetlerinin bir kısmının ya da tamamının 

zamanında ve uygun bir maliyetle fonlanmasında önemli sorunlar yaşanması 

durumunda alınacak tedbirler ile bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin politika, 

prosedür ve aksiyonlardan oluşmaktadır.132 Likidite riski yönetimi sürecinde acil 

durum planlarının oluşturulması hususu önemlidir. Söz konusu planların bankaların 

risk yapısı, faaliyetlerinin karmaşıklığı ve kapsamı ile faaliyet gösterdiği finansal 

sistem içerisindeki ağırlığı ile uyumlu olması da önem arz etmektedir.133 

 Likidite acil durum planlarının beklenmeyen kriz anlarında uygulanabilecek 

stratejileri açıkça ortaya koyacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu çerçevede 

söz konusu planlarda acil durum fon kaynaklarına ve temin edilebilecek kaynak 

tutarlarına ilişkin banka tahminlerinin ve hangi şartlar altında bahsi geçen fon 

kaynaklarına başvurulabileceğinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, 

planlarda piyasa ve bankanın likiditesinin iki ayrı kriter olarak dikkate alınması ve 

hangi koşullar altında nasıl bir fonlama stratejisi izleneceğinin tespiti, kısa ve uzun 

                                                 
132 BDDK, 2016a:36 
133 BIS, 2008b:24 
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vadeli kaynak ihtiyaçlarının ayrı ayrı belirlenmesi, bunlara uygun fonlama 

stratejilerinin genel hatları üzerinde durulması gerekmektedir.  

3.5.3. Likidite riskine yönelik limitler 

 Risk limitleri ortaya çıkan risk düzeyinin bankalar tarafından sınırlandırılması 

amacıyla tespit edilen sınır değerleri ifade etmektedir. Söz konusu limitler bankaların 

stres koşullarına önceden hazırlıklı olmalarını sağlamakta, stres ve kırılganlıklara 

yönelik erken uyarı imkânı sunmaktadır.134 Oluşması muhtemel zarar durumlarının 

büyüklükleri üzerinden risk limitleri tespit edilebilmektedir. 

  Bankaların belirli vadeler için likidite durumlarını sınırlayan risk limitleri 

oluşturmaları ve bu limitleri belirli dönemlerde kontrol etmeleri gerekmektedir. Söz 

konusu limitler bankaların risk alma isteklerine bağlı olarak birbirlerinden farklılık 

gösterebilmektedir.  

 Risk limitleri normal şartlar altında değişik faaliyet kolları ve birimler itibarıyla 

günlük likidite yönetimi için kullanılmaktadır. Bu kapsamda, her bir zaman dilimi için 

vade uyumsuzluğu limiti belirlenebilmektedir. Ayrıca, risk limitlerinin stresli 

ekonomik koşullar altında bile faaliyetlerin sürmesi için yeterli olacak şekilde 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Risk limitlerinin belirli aralıklarla izlenmesi, 

gerçekleşen limit aşımlarının yönetim kuruluna veya üst yönetime raporlanması, 

limitlerin aşılması halinde uygulamak üzere likidite acil durum planlarının banka 

yönetim kurulu tarafından oluşturulması önem arz etmektedir.135 

3.5.4. Piyasalara erişimin yönetilmesi 

 Piyasalara erişim bankalar açısından hem varlıkların likit hale dönüştürülmesi 

hem de yeni fon sağlanması açısından likidite riski yönetimi için önemlidir. 

 Bankalar likidite riski yönetiminde normal ve stresli ekonomik koşullarda 

güvenilir fon kaynakları sağlayabilmek üzere kısa, orta ve uzun dönemlerde istikrarlı 

likidite kaynaklarını ve bu kaynaklarla ilgili piyasalara erişim imkânlarını 

                                                 
134 BIS, 2008b:15 
135 BDDK, 2016a:9-10 
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değerlendirmek durumundadır. Bankaların etkin varlık, kaynak ve vade çeşitliliğini 

sağlayacak likidite stratejileri oluşturmaları beklenmektedir.136  

 Likidite sıkıntıları yaşanması hallerinde pasif karakterli likidite yaratma 

imkânlarının kullanılabilmesi için fon sağlayıcılarla güçlü ilişkilerin kurulması 

gereklidir. Bu güçlü ilişkilerin korunması ve bankaların piyasaya erişim imkânlarının 

geliştirilmesi likidite ihtiyaçlarının ortaya çıktığı durumlarda kaynakların mümkün 

olduğunca çeşitlendirilmesini, detaylı piyasa analizleri yapılmasını, aktif karakterli 

likidite yaratma imkânlarının artırılabilmesi amacıyla aktif satışına yönelik piyasa 

oluşturulmasını ve aktiflerin rehni karşılığında borçlanılabilecek piyasaların 

araştırılarak bu piyasalara erişimin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. 

3.5.5. Yabancı para likidite yönetimi 

 Bankaların önemli düzeyde faaliyetinin olduğu her bir para birimi bazında 

likidite pozisyonlarının ölçümü, izlenmesi ve kontrol altında tutulması için yeterli 

sisteme sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple likidite riski yönetiminde yabancı 

para likidite yönetimi önemli bir unsur olarak yer almaktadır.137Ayrıca, söz konusu 

sistemlerin bankaların likidite riski yönetim yapısına entegre edilmesi, net fon 

ihtiyacının belirlenmesi, stres testi uygulanması ile acil ve beklenmedik durum 

planlarının oluşturulmasında kullanılması da gerekmektedir.138 

 Bankaların stres koşulları altında yabancı para yükümlülüklerini yerine 

getirebilmek için yerel para birimi cinsinden aktiflerinin yabancı para birimi cinsinden 

nakde dönüştürebilmelerinde yeterince hızlı davranabilmeleri önemlidir. Yabancı para 

cinsinden pozisyona sahip ve likiditenin düşük olduğu piyasaların para birimlerinde 

faaliyet gösteren bankalar için bu durum daha önemli hale gelmektedir.  

                                                 
136 a.g.e., 2016a:15-16 
137 BIS, 2008a:14 
138 BDDK, 2016a:14 
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3.5.6. Likidite riski kontrol sistemi 

 Likidite yönetimi sürecinin önemli bir parçası olan likidite riski kontrol sistemi 

bankaların likidite riskini tanımlamak ve değerlendirmek hususunda yeterli 

yöntemlere sahip olması gerektiğini ifade etmektedir.139  

 Bankaların iç denetim birimince likidite riski yönetimine yönelik 

uygulamaların ve etkinliğin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlayacak bir kontrol 

sistemi tesis etmesi yönetim kurulunun sorumluluğuna bırakılmıştır.140 Bankaların 

sahip olduğu finansal araç profiline göre ilgili verilerin zamanında alınmasına imkân 

sağlayan bir bilgi sistemine sahip olması da likidite riski kontrol sisteminin etkin 

işlemesine destek olmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu sistemin önceden belirlenmiş 

limitlerin izlenmesini de içermesi ve ilgili yönetim birimleri ile irtibat halinde olması 

gerekmektedir.  

3.5.7. Raporlama 

 Likidite yönetimi sisteminin önemli bir parçası raporlama olup etkin bir risk 

yönetimi için beklenmeyen koşullar altında dahi iyi işleyebilen bir raporlama 

sisteminin kurulması gerekmektedir.141 Bankalarda likidite pozisyonuna ilişkin ortaya 

çıkabilecek sorunlara dair yönetim kuruluna ve ilgili mercilere zamanında ve yeterli 

raporlama yapmasını sağlayacak yapının tesis edilmesi önemlidir.142 Raporlama 

sisteminin bankaların politika ve limitleri ile olan uyumu kontrol etmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, sistemin değişen likidite koşullarını değerlendirebilecek bir 

yapıya sahip olması da beklenmektedir. Etkin bir likidite riski yönetiminin değişen 

likidite koşullarını ele alabilecek bir yapıya sahip olması ve bankanın likidite 

pozisyonlarını işlem yapılan tüm para birimlerinde ve vade dilimlerinde ayrı ayrı 

raporlayabilmesi beklenmektedir. Likidite riski ve yönetimi raporlarında, sayısal 

verilerin analiz edilmesinin yanında bankanın likidite pozisyonunu etkileyen alım 

satım faaliyetleri hakkında değerlendirmelere ve pozisyon alma stratejilerine ilişkin 

bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir.143  

                                                 
139 BIS, 2008a:8 
140 BDDK, 2016a:6 
141 BIS, 2008b:17 
142 BDDK, 2016a:5 
143 BDDK, 2016b:8 
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3.6. Likiditeye İlişkin Basel III Uzlaşısı  

 2008 yılında ABD’de başlayıp daha sonra dünyanın büyük bir kısmını 

etkileyen küresel finans krizi beraberinde finansal düzenlemelerin yetersizliği 

tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Krizin ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek 

amacıyla Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank of International Settlements-BIS) 

tarafından oluşturulan Basel Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) 

2008 yılında likidite konusunda karşılaşılan zorluklara istinaden Sağlam Likidite 

Yönetimi ve Denetimi için Öngörülen İlkeler (Principles For Sound Liquidity Risk 

Management and Supervision) başlıklı dokümanı yayımlamıştır. Basel uzlaşısına 

ilişkin daha detaylı bilgiler Kutu 3.2’de yer almaktadır.  

Kutu 3.2 Basel Uzlaşısı 
Bankacılık düzenlemelerinin uluslararası düzeyde uyumlaştırılmasına yönelik en önemli 
girişim Basel Uzlaşıları olmuştur. Basel Uzlaşılarının temelinde bankaların yeterli sermaye 
oranlarına sahip olmasını sağlayacak kuralların tesis edilmesi yatmaktadır. Uluslararası 
Ödemeler Bankası (Bank For International Settlements), Basel Bankacılık Denetim 
Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) tarafından 1988 yılında farklı 
ülkelerde uygulanan sermaye yeterliliği hesaplama yöntemlerini birbiriyle uyumlu hale 
getirmek ve bu konuda uluslararası bir standart oluşturmak amacıyla Basel I uzlaşısını 
yayınlamıştır. Düzenlemenin giriş bölümünde bu standardın uluslararası bankalar için 
getirilmiş olduğu ve yerel bankalar için bağlayıcılığı bulunmadığı belirtilmiş olsa da uzlaşı 
başta G-10 ülkeleri olmak üzere yüzden fazla ülkede kabul görmüştür.  

Kredi riskinin sadece 5 farklı risk ağırlığıyla ölçülmesi ve bu kalemlerin belirlenmesinde 
OECD Kulüp Kuralının uygulanması, risk ölçümünde tek bir yöntemin bulunması ve farklı 
şartlarda faaliyette bulunan ve farklı özellikler gösteren tüm bankaların aynı yönteme tabi 
olması Basel I için eleştiri konusu olmuştur. Bu eleştiriler ve finansal piyasalarda yaşanan 
gelişmelerden dolayı Basel Komitesi yeni ve daha kapsamlı bir uzlaşı hazırlamaya girişmiş 
ve 2004 yılında Basel II standartlarını yayınlamıştır. Basel II ilk etapta, uluslararası faaliyet 
gösteren bankaları hedeflese de yeni düzenlemenin bu bankalarla finansal ilişki içerisinde 
olan diğer bankaları da etkilemiştir. 

Basel Komitesi tarafından 2010 yılında yayımlanan Basel III, Basel II gibi sermaye 
gereksinimi hesaplanma usulünü tümden değiştiren bir devrim değil, ancak Basel II’nin 
özellikle son finansal krizdeki gözlemlenen eksikliklerini tamamlayan bir ek düzenlemeler 
seti olarak nitelendirilebilmektedir. Basel III düzenlemeleri sermaye, likidite ve risk 
başlıkları altında ek düzenlemeler içermektedir. Basel III’e geçiş süreci 2013 yılı itibariyle 
başlamış olup 2019 yılına kadar tamamlanması beklenmektedir.  

  

 BIS tarafından belirlenen bu ilkeler çerçevesinde Basel III uzlaşısında likidite 

riskine yönelik standartlar getirilmiştir. İlgili doküman kapsamında likidite riskinin 
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izlenmesi, yönetimi, ölçülmesi ve raporlanması süreçlerine ilişkin ilkeler yer 

almaktadır.144 

 Basel III ile birlikte bankalarda asgari düzeyleri yüzde 100 olmak üzere likidite 

karşılama oranı (Liquidity Coverage Ratio) ve net istikrarlı fonlama oranı (The Net 

Stable Founding Ratio) adında iki farklı oran hesaplanmaya başlanmıştır. Bu oranların 

hesaplanmasındaki amaç bankaların kısa vadeli sert şoklara karşı yeterli düzeyde 

likiditeye sahip olmalarını sağlamak, piyasalarda oluşacak orta ve uzun vadeli şoklara 

karşı bankaları korumak ve likidite riskinin küresel boyutlarda sağlamlığını 

artırmaktır.145  

 Basel III uzlaşısında belirlenen temel likidite riski standartlarından ilki olan 

likidite karşılama oranı ile bankaların belirli stres senaryolarına karşı 30 gün boyunca 

varlıklarını sürdürebilmeleri için net nakit çıkışlarını karşılayabilecek seviyede sahip 

olmaları gereken asgari likidite düzeyi ölçülmektedir. Likidite karşılama oranı, yüksek 

kaliteli likit varlık stokunun, net nakit çıkışlarına bölünmesi suretiyle 

hesaplanmaktadır.146 

 Hesaplama kapsamındaki yüksek kaliteli varlıklar; düşük kredi ve piyasa riski 

taşımakta olan, daha standart, homojen ve basit yapılara sahip olup değerlemeleri daha 

kolay ve kesin olarak yapılabilen, riskli varlıklarla düşük korelasyona sahip, ikinci el 

piyasalarda işlem görebilen, fiyat volatilitesi düşük varlıklar olarak 

tanımlanmaktadır.147 Net nakit çıkışları ise bankanın 30 gün içerisinde 

gerçekleştireceği nakit çıkışları ile 30 gün içerisindeki nakit girişleri arasındaki farktır. 

Bu oranın 100’den küçük olması bankanın likit varlıkları ile net nakit çıkışlarını 

karşılamada güçlük yaşayabileceğini gösterdiğinden söz konusu oranın yüzden küçük 

olmaması gerekmektedir.148 

                                                 
144 BIS, 2008b:3 
145 BIS, 2013:7 
146 21/03/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı 
Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’in 4’üncü maddesi 
147 BIS, 2008b:13-14 
148 BDDK, 2010:7 
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 Likidite karşılama oranı hesaplamasında katılım bankaları tarafından dikkate 

alınabilecek ilave yüksek kaliteli varlıkların BDDK tarafından belirlenebileceği ilgili 

mevzuat kapsamında hüküm altına alınmıştır.149 

 Diğer temel likidite riski standardı olan net istikrarlı fonlama oranının 2018 yılı 

itibarıyla uygulamaya geçmesi beklenmektedir.150 Bu oran bankaların uzun dönemde 

fonlamalarını istikrarlı kaynaklardan sağlamalarını temin etmek üzere 

oluşturulmuştur. Bu oranın tesisi ve düzenlemeler içine dâhil edilmesiyle bankaların 

varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki vadelere uyum kazandırılmaya 

çalışılmaktadır.151 Net istikrarlı fonlama oranı temelinde likidite karşılama oranını 

desteklemek olup bu oran likidite uyumsuzluğunun sınırlandırılması ve çekirdek 

fonlamanın belirli bir seviyenin üzerinde tutulması amacıyla kullanılacaktır. Bu orana 

göre bir bankanın mevcut istikrarlı fonlama tutarının ihtiyaç duyulan istikrarlı fonlama 

tutarına oranının yüzde 100’den büyük olmaması gerekmektedir. 

3.7. Türk Bankacılık Sisteminde Likidite Yönetimi Mevzuatı 

 Bankalarda faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini temin edecek 

strateji, politika ve prosedürlerin yer aldığı etkin bir likidite riski yönetim yapısı 

oluşturulması gerekmektedir. 

 Türkiye’de finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 

korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan ve 

Türkiye’de kurulu bankaların faaliyetlerinin tabi olduğu 5411 sayılı Kanun’nun 46’ncı 

maddesinde TCMB’nin uygun görüşü alınmak suretiyle BDDK tarafından 

belirlenecek usul ve esaslara göre bankaların asgari likidite düzeyini hesaplamak, 

tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak zorunda oldukları ifade edilmiştir. 

 5411 sayılı Kanun’un 67’nci maddesi kapsamında önlem alınmasını gerektiren 

haller başlığı altında yedi fıkra sıralanmıştır. 67’nci maddenin (a) fıkrasında bir 

                                                 
149 21/03/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı 
Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’in 5’inci maddesi 
150 BDDK, 2010:7 
151 BIS, 2014:5 
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bankanın yapılan denetimler sonucunda aktiflerinin vade itibarıyla yükümlülüklerini 

karşılayamama tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi ya da likiditeye ilişkin 

düzenlemelere uymaması durumunun risklilik arz edeceği belirtilmiştir. Bahsi geçen 

durumun tespiti halinde 5411 sayılı Kanun’un 68’inci, 69’uncu ve 70’inci 

maddelerinde öngörülen tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir.  

 5411 sayılı Kanun’un düzeltici önlemler başlıklı 68’inci maddesi ile aşağıda 

yer almakta olan tedbirlerin ve BDDK tarafından uygun görülecek diğer tedbirlerin 

uygun görülecek bir süre ve plan dâhilinde uygulanacağı belirtilmiştir: 

 Bankanın özkaynağının artırılması veya kâr dağıtımının geçici bir süreyle 

durdurularak ihtiyatlara aktarılması veya ayrılan karşılıkların artırılması, 

 Hissedarlara kredi verilmesinin durdurulması veya aktiflerin elden çıkarılması 

suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni yatırımların sınırlandırılması veya 

durdurulması, 

 Ücret ve diğer ödemelerin sınırlandırılması, 

 Uzun vadeli yatırımların durdurulması. 

 5411 sayılı Kanun’un iyileştirici önlemler başlıklı 69’uncu maddesi ile söz 

konusu banka tarafından 68’inci maddede yer alan önlemlerin alınmaması veya alınan 

önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması durumunda 

dahi sonuç alınamayacağının belirlenmesi durumunda, BDDK tarafından aşağıda yer 

almakta olan tedbirler de dâhil olmak üzere uygun görülecek her türlü tedbirin 

alınacağı ifade edilmiştir: 

 Malî bünyenin düzeltilmesi, 

 Sermaye yeterliliği veya likidite düzeylerinden birinin ya da her ikisinin 

yükseltilmesi, 

 Uygun bir süre vererek uzun vadeli veya duran varlıkların elden çıkarılması, 

 İşletme ve yönetim giderlerinde kısıntıya gidilmesi veya mensuplarına her ne 

ad altında olursa olsun düzenli olarak ödenenler dışındaki ödemelerin 

durdurulması, 

 Belirli kişi, kurum, risk grubu veya sektörlere nakdi ve gayrinakdi kredi 

kullandırımının sınırlandırılması veya yasaklanması. 
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 Kanun’da belirtilen düzenlemelere ilaveten Bankaların Likidite Yeterliliğinin 

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile bankaların varlıklarının 

yükümlülüklerini karşılayabilecek şekilde yeterli likidite düzeyini sağlamaları ve 

sürdürmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamında 

bankaların likidite pozisyonlarının belirlenen limitleri aşmaması amacına yönelik 

olarak bir izleme sistemi geliştirilmiştir. Bankaların TL ve yabancı para bazında nakit 

akımı yaratan bilanço kalemlerini farklı katsayılarla ağırlıklandırmak suretiyle likidite 

pozisyonlarını günlük olarak ölçmek ve bu ölçüm sonuçlarını BDDK’ya raporlamak 

zorunda oldukları belirtilmiştir.152  

 Söz konusu Yönetmelik ile bankaların toplam likidite yeterlilik oranı ve 

yabancı para likidite yeterlilik oranı hesaplamasında esas alınacak vade dilimleri 

belirlenmekte, hesaplamada dikkate alınacak varlık ve yükümlülükler ve bunların 

dikkate alınma oranları düzenlenmekte, varlık ve yükümlülüklerin vadeye kalan 

sürelerinin tespitine yer verilmektedir.  

 Yönetmelik kapsamında BDDK’nın TCMB’nin görüşü alınarak toplam likidite 

yeterlilik oranı ile yabancı para likidite yeterlilik oranını her bir banka ya da banka 

grubu bazında farklılaştırmaya, varlık ve yükümlülüklerin dikkate alınma oranlarını 

değiştirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

 Bu hususta önem arz eden bir diğer yasal düzenleme olan Bankaların İç 

Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik153 

ile bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim, risk yönetim sistemlerine, içsel 

sermaye yeterliliği değerlendirme sürecine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmektir. Yönetmelik kapsamında bankalar, maruz kaldıkları risklerin 

izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla 

uyumlu olarak yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlü 

tutulmaktadır. İç sistemlerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulması, 

etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işletilmesi, muhasebe ve finansal raporlama 

                                                 
152 01/11/ 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 
153 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel 
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik 
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sisteminden sağlanan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve muhafazası hususlarında 

her türlü tedbirin alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 

bankaların yönetim kurulunun sorumluluğuna bırakılmaktadır. 

 Bankaların ilgili mevzuat kapsamında risk yönetimiyle ilgili iyi uygulamaları 

ortaya koymak üzere BDDK tarafından yayımlanan iyi uygulama rehberlerini dikkate 

alması gerekmektedir. Bu kapsamda, BDDK tarafından yayımlanan Likidite Riskinin 

Yönetimine İlişkin Rehber154 ile likidite yönetimine ilişkin bankalardan beklenen iyi 

uygulamalar açıklanmaktır. Bankaların risklerini söz konusu rehber kapsamında 

belirtilen ilkeler ve bu ilkelerin açıklamaları doğrultusunda yönetmesi gerektiği 

belirtilmektedir.  

 Likidite riski yönetiminde normal ekonomik koşullarda veya fon kaynaklarına 

erişimin önemli ölçüde zorlaştığı yoğun stres koşulları altında alınacak tedbirlerin ve 

gerçekleştirilecek uygulamaların yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bahsi 

geçen uygulamaların bünyesinde her türlü ekonomik koşulda yeterli likidite düzeyinin 

teminini sağlayan yüksek kaliteli likit varlıklardan oluşan bir likidite tamponunun tesis 

edilmesine ilişkin kuralların da yer alması gerekmektedir. 

 Likidite riski yönetim sürecine ilişkin olarak esas sorumluluk bankaların 

yönetim kurulunun olmakla birlikte yönetim kurulu ve banka üst düzey yönetimi 

likidite riskinin yönetiminde farklı görevlere sahiptir. Üst düzey yönetimin likidite 

riskinin likidite risk iştahı ile uyumlu olarak etkin bir şekilde yönetilmesini ve yeterli 

likiditenin sürekli olarak bankalarda bulundurulmasını sağlayacak strateji, politika ve 

prosedürleri geliştirerek hayata geçirmesi beklenmektedir. Ayrıca, üst düzey 

yönetimin likidite durumuna ilişkin verileri sürekli izleyerek rutin raporlamalar ile 

yönetim kurulunu likidite durumuna ilişkin bilgilendirmesi beklenmektedir. 

 Bankanın likidite pozisyonuna ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında 

yönetim kuruluna ve ilgili mercilere zamanında ve yeterli raporlama yapılmasını 

sağlayacak yapının tesis edilmesi gerekmektedir. Aşağıda sayılan acil durumlarda 

yönetim kurulunun derhal bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. 

                                                 
154 BDDK, 2016a:2  
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 Fonlama maliyetlerindeki önceden belirlenmiş eşik seviye/değer üstünde 

artışlar, 

 Muhtelif vadelerdeki fon açıklarında meydana gelen önemli artışlar, 

 Fon kaynaklarındaki yoğunlaşmalar, 

 Önemli büyüklükte fon temin edilen piyasalardaki olumsuz gelişmeler, 

 Alternatif fon kaynaklarında meydana gelen azalışlar, 

 Limitlerin önemli bir tutarda veya sıklıkla aşılması, 

 Likidite tamponunda yer alan herhangi bir işlemde teminata konu edilmemiş 

ve likiditesi yüksek varlıklarda kompozisyon ve miktar olarak meydana gelen 

önemli değişmeler ve azalışlar, 

 Teminata verilen varlıkların piyasa fiyatındaki muhtemel düşüşlerden 

kaynaklanan ek teminat yükümlülüklerinde görülen artışlar, 

 Faaliyet çevresinde likidite riski doğurabilecek nitelikteki önemli gelişmeler. 

Yönetim kurulunun likidite risk yönetim sürecinin bütünlüğünü temin edecek 

yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlaması önemlidir. Likidite riski 

yönetiminde iç kontrolü icra edecek birimin operasyonel olarak bağımsız, yeterli 

eğitim ve yetkinliğe sahip personel tarafından yürütülmesini sağlayacak bir yapı tesis 

edilmesi yönetim kurulunun sorumluluğu altında bulunmaktadır. 

 Likidite risk yönetiminden temelde yönetim kurulu sorumlu olmaktadır. Ancak 

yönetim kurulu bu görevi üst düzey yönetim, aktif pasif komitesi veya başka bir 

birim/komite aracılığıyla yerine getirebilmektedir.  

 Bankalar farklı düzeylerde ve çeşitlilikte likidite riskine maruz kalmakta olup 

bu durum bankaların faaliyetlerinin niteliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Bankaların üst düzey yönetimi tarafından belirlenen ve uygulanan likidite riski 

yönetim politikasının, normal ve stresli ekonomik koşullara bağlı olarak değişen 

düzeylerdeki risklere karşı gerekli likiditeyi sağlama amacına hizmet etmesi önem arz 

etmektedir. 

Özetle finansal sektörün bütününün ve özel olarak bankacılık sektörünün 

faaliyetlerinin sağlıklı bir zeminde sürdürülebilmesi için risk yönetimine ilişkin olarak 

düzenleme ve denetleme çerçevesinin etkin ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması 
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gerekmektedir. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün denetimi BDDK tarafından 

gerçekleştirilirken, bankalar tarafından da oluşturulan iç kontrol ve denetim yapıları 

aracılığıyla risk yönetimi yapılması gerekmektedir.  

Aynı mevzuata tabi olarak faaliyet göstermekte olan geleneksel bankalar ile 

katılım bankalarının benzer riskliliğe tabi oldukları değerlendirilmektedir. Ancak 

katılım bankaları tabi oldukları mevzuat hükümlerine ek olarak kendilerine özgü 

yapıları gereğince faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde oluşan sınırlayıcı unsurlar 

sebebiyle farklı bir risklilik durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Likidite yönetimi 

hususunda finansal araç ve hizmetlerden kaynaklı olarak söz konusu riskliliğin daha 

büyük önem taşıdığı görülmektedir.  
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4. KATILIM BANKALARINDA LİKİDİTE RİSKİ VE YÖNETİMİ 

4.1. Katılım Bankacılığında Likidite Yönetimi 

 Temel bankacılık faaliyetlerini bankacılık sektörü içerisinde ve tabi oldukları 

mevzuata ek olarak faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olan katılım 

bankaları kendine özgü yapıları sebebiyle başta rekabet halinde oldukları mevduat 

bankaları olmak üzere sektörde yer alan geleneksel finans kuruluşlarından farklılık 

göstermektedir. Söz konusu farklılık bankacılık faaliyetleriyle ilgili olduğu kadar, 

temel bankacılık göstergeleri, banka tarafından yürütülen strateji ve politikalar ve risk 

yönetimi gibi önemli hususlarla ilgili olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, 

katılım bankalarında likidite riskinin sektörden ayrı olarak ele alınmasında fayda 

görülmektedir. Karşılaştırmalarda kalkınma ve yatırım bankaları bulunmasa dahi 

kalkınma ve yatırım bankaları verisi bankacılık sektörü toplamı içinde yer aldığından 

grafiklerde bankacılık sektörü toplamı mevduat ve katılım bankaları verileri 

toplamından farklılık arz etmektedir.  

 Finansal aracılık faaliyetlerini yürütmekte olan bankaların varlıklarının büyük 

bir kısmını krediler oluşturmaktadır. Buna karşın, banka yükümlülüklerinin en önemli 

kaynağı ise mevduattır. Likidite yeterliliğine ilişkin olarak krediler ve mevduat 

arasındaki farkın izlenmesi banka bilanço yapısına dair önemli bir gösterge 

niteliğindedir. Banka bilançolarının yapısındaki bozulmalar aktif-pasif arasındaki 

uyumsuzluk, bilançodaki donuk aktiflerdeki artış sebebiyle likidite yetersizliği ve 

riskli varlıklardaki artış sebebiyle alacakların tahsil edilememesi gibi durumlar 

yaratarak riskliliğin artmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda hesaplanan finansman 

açığı, bankaların müşterilerine kullandırdıkları kredi miktarından topladıkları fonların 

çıkarılması ve farkın toplam aktiflere bölünmesi suretiyle elde edilmektedir. 

Bankacılık sektörüne ilişkin finansman açığı incelendiğinde katılım bankalarının 2012 

yılı sonundan itibaren bankacılık sektörü ve mevduat bankalarından daha düşük 

finansman açığı verdiği görülmektedir (Bkz. Grafik 4.1). 
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Grafik 4.1. Bankacılık Sektörü Finansman Açığı 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 21 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 Katılım bankaları tarafından müşterilerine kullandırılan kredilerin toplam 

aktifler içerisindeki payı 2014 yılı Aralık ayından itibaren bankacılık sektörü ve 

mevduat bankalarına nazaran daha düşük seviyelerdedir (Bkz. Grafik 2.4). Bu durum 

geleneksel bankaların mevduat yerine daha az maliyetli kaynaklara yönelerek kaynak 

çeşitliliğine gitmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, mevduatın toplam aktiflere 

oranının katılım bankalarında bankacılık sektörü ve mevduat bankalarından daha 

yüksek seyrettiği görülmektedir (Bkz. Grafik 2.6). Katılım bankacılığının finansman 

açığının sektör ortalaması ve mevduat bankalarından daha düşük seyretmesinin 

sebeplerinin başında katılım bankacılığının kaynak yapısının mevduata olan bağlılığı 

gelmektedir.  

 Banka kredilerinin büyüklüğü sahip oldukları mevduata bağlı olarak 

değişmekte olup 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkan finansal yeniliklerle birlikte kredi 

ve mevduat arasındaki söz konusu bağ kopmuştur.155 Bu durum bankaların 

kaynaklarını çeşitlendirmesinin ve mevduata göre daha az maliyete sahip kaynaklara 

yönelmesinin de bir sonucudur.156 Mevduat bankaları geleneksel finans sektörünün 

sahip olduğu finansal araç çeşitliliğini kullanarak söz konusu bağımlılığı azaltmış 

                                                 
155 Kelly ve ark., 2011:3 
156 Demirezen, 2015:63 
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olmakla birlikte katılım bankalarının kaynakları büyük ölçüde mevduata bağlı 

kalmaya devam etmektedir.   

 Risklilik bağlamında incelendiğinde finansman açığının artmasının likidite 

riskini artıran bir unsur olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, finansman açığı 

incelendiğinde katılım bankalarının daha düşük likidite riski taşımakta olduğu 

söylenebilir. Diğer yandan, mevduat bankalarının finansal aracılık fonksiyonunu daha 

başarılı bir şekilde icra ettikleri ve bunun da yansıması olarak daha yüksek kâr elde 

etmekte oldukları değerlendirilmektedir. Likidite riskinin izlenmesi çerçevesinde vade 

dilimlerinin göz önünde bulundurulması banka aktif ve pasifleri arasındaki farktan 

daha ayrıntılı değerlendirilmesine imkân vermektedir.  

  Bankaların varlıklarının yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte 

likiditeye sahip olma durumlarının izlenmesine yönelik olarak BDDK tarafından 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 

Yönetmelik157 kapsamında likidite yeterlilik oranı (LYO) hesaplanmaya başlanmıştır. 

Söz konusu oran ile bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat, katılım, 

kalkınma ve yatırım bankalarının varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki likidite 

dengesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Yönetmeliğe göre 

bankaların varlık ve yükümlülükleri vade unsuru taşıyan ve taşımayanlar olarak iki 

grupta değerlendirilmektedir. Vade unsuru taşımayanlar stok değerleri üzerinden her 

bir vade diliminde, vade unsuru taşıyanlar ise ilgili vade dilimlerinde yer almaktadır. 

Vade dilimlerine göre hazırlanan tablo üzerinden varlık ve yükümlülükler arasındaki 

fark vade dilimlerine göre net likidite açığı veya fazlasını (NLAF) vermektedir. Net 

likidite açığı veya fazlasının yükümlülüklere oranı üzerinden ise likidite yeterlilik 

oranı hesaplanmaktadır. Net likidite açığı ve likidite yeterlilik oranı bankaların likidite 

riskliliğinin izlenmesinde vade dilimlerini dikkate alan daha kapsamlı bir inceleme 

imkânı sunmaktadır. Söz konusu oranlar yedi gün, bir ay, üç ay, 12 ay ve vade 

toplamları üzerinden hesap edilerek açıklanmaktadır. 

                                                 
157 01/11/2006 tarihli ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik   
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 Bankaların likidite yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin 

yönetmeliğin kapsamında asgari likidite yeterlilik oranı başlıklı 13’üncü maddesinde 

“Birinci vade dilimine (0 ile 7 gün arası) ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının 

haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine (0 ile 31 gün arası) ilişkin 

toplam likidite yeterlilik oranı yüzde yüzden; birinci vade dilimine ilişkin yabancı para 

likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine 

ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamayacağı” ifade 

edilmiştir.158 BDDK aylık istatistiklerinde likidite yeterlilik oranlarının ise en düşük 

frekansı aylıktır. Bankacılık sektörü toplamı, mevduat bankaları ve katılım bankalarına 

ait likidite yeterlilik oranları karşılaştırması Tablo 4.1’de yer almaktadır.  

Tablo 4.1 Likidite Yeterlilik Oranı Karşılaştırması 
(Yüzde) 

 Bankacılık Sektörü Toplamı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları 
 

 

0-7 Gün 0-31 Gün 0-7 Gün 0-31 Gün 0-7 Gün 0-31 Gün 
Ara.07 232,95 155,14 234,55 154,85 191,43 121,65 
Ara.08 217,66 141,02 217,45 139,56 188,06 137,46 
Ara.09 242,84 144,01 244,92 142,54 170,22 126,76 
Ara.10 207,44 137,09 205,94 135,87 163,61 116,00 
Ara.11 156,88 115,76 155,07 114,22 155,56 122,35 
Ara.12 177,59 124,38 176,37 122,58 179,51 133,60 
Ara.13 150,87 115,34 149,88 114,43 162,13 112,50 
Ara.14 152,74 112,85 150,17 111,10 174,80 117,22 
Ara.15 147,87 108,31 145,27 106,52 170,75 115,82 
Oca.16 132,42 103,53 128,87 101,43 152,40 109,60 
Şub.16 133,94 106,97 130,93 104,91 161,61 116,00 
Mar.16 134,53 106,96 131,58 104,91 155,05 112,50 
Nis.16 143,69 105,54 140,43 103,47 162,93 112,19 
May.16 144,37 108,74 141,33 106,75 166,92 113,57 
Haz.16 136,82 107,94 133,89 106,04 155,47 116,30 
Tem.16 138,93 106,45 134,93 103,90 150,50 113,13 
Ağu.16 134,96 106,66 131,53 104,49 156,35 113,28 
Eyl.16 142,47 107,28 138,81 105,45 162,11 107,97 
Eki.16 141,53 106,59 139,44 104,66 140,78 106,70 
Kas.16 138,48 107,24 135,07 104,81 169,34 118,13 
Ara.16 138,72 109,06 135,55 106,73 166,25 119,85 
Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

                                                 
158 01/11/2006 tarihli ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 
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 Katılım bankalarının likidite durumunun vade dilimlerine göre ele alınması 

likidite durumunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu 

kapsamda, bankaların kısa vadeli likidite yönetiminin izlenebilmesi için yedi gün 

vadeli NLAF ve LYO katılım bankalarının sektörle kıyaslanması açısından önem arz 

etmektedir. Bankacılık sektörü ile mevduat ve katılım bankalarının yedi günlük vadede 

likidite açığı vermedikleri görülmektedir (Bkz. Grafik 4.2).  

Grafik 4.2. Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Açığı/Fazlası (Yedi Gün Vadeli) 
 (Milyon TL) 

 
Grafik 4.3. Likidite Yeterlilik Oranı (Yedi Gün Vadeli) 

(Yüzde) 

 
Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 Bu durum en kısa vadede sektörde bir likidite sıkışıklığı görülmediği şeklinde 

yorumlanabilir. Yedi günlük vade diliminde banka varlıklarının yaklaşık yarısını nakit 
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ve nakit benzeri varlıklardan oluşan likit aktifler oluşturmaktadır. LYO’da ise katılım 

bankalarının bankacılık sektörü ve mevduat bankalarındaki azalış trendini 2011 yılı 

sonunda yakaladığı ve o dönemden itibaren de sektör ortalamasının üzerinde seyrettiği 

görülmektedir (Bkz. Grafik 4.3). Bu kapsamda, katılım bankalarının en kısa vade 

diliminde sektör ortalaması ve mevduat bankalarından ayrıştığı göze çarpmaktadır. 

 Likidite yeterliliğinin incelendiği en kısa vade olan yedi günlük vade dilimine 

ek olarak orta uzunluktaki vade dilimi olarak incelenebilecek üç ay vadede de katılım 

bankaları ve mevduat bankaları bankacılık sektörü ile karşılaştırılmıştır.  

 Grafik 4.4. Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Açığı/Fazlası (Üç Ay Vadeli) 
(Milyon TL)

 
Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 
 
 Likidite yönetimi kapsamında orta uzunluktaki bir vade dilimi olarak 

nitelendirilebilecek olan üç ay vadede 2015 yılı sonunda sektör ortalaması ve mevduat 

bankalarında NLAF önemli ölçüde düşüş gösterirken aynı dönemde katılım 

bankalarının likiditesinin finansal açıdan daha güçlü olduğu görülmektedir (Bkz. 

Grafik 4.4).  
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Grafik 4.5. Likidite Yeterlilik Oranı (Üç Ay Vadeli) 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 LYO’da ise sektör ve mevduat bankaları ile katılım bankaları arasındaki farkın 

daha fazla açıldığı göze çarpmaktadır (Bkz. Grafik 4.5). Bu durum vade dilimi 

uzadıkça katılım bankalarının ellerinde daha fazla likit varlık tutma eğiliminde 

olduklarını göstermektedir. Son bir yılda LYO ortalaması katılım bankalarında yüzde 

117 düzeyinde iken, mevduat bankalarında yüzde 101, sektörde ise yüzde 103 

düzeyindedir. 

 Likidite oranlarının daha uzun vadedeki değişimlerinin izlenmesine yönelik 

olarak NLAF’ın bir yıllık vade dilimleri Grafik 4.6’da yer almaktadır. 

Grafik 4.6. Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Açığı/Fazlası (Bir Yıl Vadeli) 
(Milyon TL) 

Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 
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 Bir yıllık vade diliminde NLAF’nın bankacılık sektörü için yüksek seyrettiği 

görülmektedir (Bkz. Grafik 4.6). LYO bağlamında ise katılım bankaları ile sektör 

ortalaması ve mevduat bankaları arasındaki fark daha da artmıştır (Bkz. Grafik 4.7). 

Son bir yıldaki LYO ortalaması katılım bankalarında yüzde 140 iken, mevduat 

bankalarında yüzde 113, sektörde ise yüzde 116 düzeyindedir. 

Grafik 4.7. Likidite Yeterlilik Oranı (Bir Yıl Vadeli) 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 Bankacılık sektörünün likidite yeterliliği vade dilimleri toplamı dikkate 

alınarak incelendiğinde bankacılık sektöründe net likidite açığı ve fazlasının 2007 yılı 

Nisan ayı ile 2016 yılı Aralık ayı aralığında artış eğilimi içerisinde olduğu 

görülmektedir (Bkz. Grafik 4.8).  

Grafik 4.8. Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Açığı/Fazlası (Toplam) 
(Milyon TL) 

Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 
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 Vade dilimleri toplamı itibarıyla LYO’da katılım bankalarının yıllar itibarıyla 

sektör ortalaması ve mevduat bankalarının LYO’larından daima yüksek düzeyde 

olduğu göze çarpmaktadır (Bkz. Grafik 4.9). 

Grafik 4.9. Likidite Yeterlilik Oranı (Toplam) 
(Yüzde) 

Kaynak: BDDK. 5 Mart 2017. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis> 

 Likidite yeterliliğine ilişkin değerlendirmeler dikkate alındığında vade 

dilimleri uzadıkça katılım bankalarının bilançolarında daha yüksek oranda likit varlık 

bulundurmakta olduğu görülmektedir. Katılım bankalarının bilançolarında daha fazla 

likit aktif tutması bu varlıklar için bir alternatif maliyet unsuru oluşturmaktadır. Ortaya 

çıkan bu alternatif maliyet katılım bankalarının kârlılık başta olmak üzere finansal 

gelişmeleri üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır. 

 Katılım bankaları ile bankacılık sektörü ve mevduat bankaları arasında likidite 

yeterliliğine ilişkin değerlendirilen NLAF ve LYO kapsamında ortaya çıkan farklılığın 

büyük ölçüde katılım bankalarının mevduat bankalarına kıyasla bankalar arası 

işlemler, türev işlemler gibi yeterli likidite yönetim araçlarına sahip olmamalarından 

kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Likidite yönetimine ilişkin araçların yeterliliği 

bankaların risk yönetiminde daha esnek hareket edebilmelerine katkı sağlayacaktır. 

Gerek likidite yönetimindeki temel finansal araçlar, gerekse piyasa likiditesinin 

yönetimi açısından en önemli unsur olan TCMB’nin bu çerçevede incelenmesi 

önemlidir.  
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 TCMB tarafından uygulanan politikalar kapsamında bankacılık sisteminin 

ihtiyaç duyduğu likidite TCMB’nin nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması 

ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Bankacılık sektörü için TCMB son kredi merci 

görevini üstelenmekte olup ortaya çıkabilecek acil fonlama ihtiyaçlarının 

giderilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. TCMB likidite imkânları rol ve 

işlevlerine göre iki ana bölüme ayrılmaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilmekte olan 

işlem çeşitleri; açık piyasa işlemleri (kesin alım, kesin satım, repo, ters repo, likidite 

senedi ihraç/erken itfa, TL depo alım-satım ihalesi işlemleri) ve nihai kredi merci 

işlemleri (geç likidite penceresi ve gün içi limit) olarak sayılmaktadır. Söz konusu 

işlemlerin vadesi 91 günü aşmamak kaydıyla herhangi bir vadede yapılabileceği gibi, 

ileri valörlü işlem yapmak da mümkün olup bu işlemler teminat karşılığı 

yapılmaktadır. TCMB’nin TL işlem çeşitlerine ilişkin detaylı bilgi Kutu 4.1’de yer 

almaktadır. 

 Katılım bankaları için TCMB tarafından yürütülen işlemlerin bazılarında 

katılım bankacılığı ilkelerine uygun bir işleyiş altyapısı olmadığı için uygulamada 

aksaklıklar ortaya çıkabilmekte ve katılım bankalarının mevcut durumda rekabet 

halinde olduğu mevduat bankaları gibi sisteme tam anlamıyla dâhil olmaları 

zorlaşmaktadır. Mevduat ve katılım bankalarının TCMB tarafından yürütülen 

işlemlerden yararlanabilme olanaklarına ilişkin karşılaştırmalı tablo aşağıda yer 

almaktadır (Bkz. Tablo 4.2). 

Tablo 4.2. Banka Türüne Göre TCMB TL İşlemlerinden Yararlanma İmkânı 
 Mevduat 

Bankaları 
Katılım 

Bankaları 
Açık Piyasa İşlemleri   
Doğrudan Alım + + 
Doğrudan Satım + + 
Repo + + 
Ters Repo + + 
Likidite Senedi İhracı + - 
Depo Alım + - 
Depo Satım + - 
Nihai Kredi Merci İşlemleri   
Geç Likidite Penceresi İşlemleri + - 
Gün İçi Limit İşlemleri + - 

Kaynak: TCMB, 2014:4-22 
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Kutu 4.1. TCMB Türk Lirası İşlem Çeşitleri 

I. TCMB Açık Piyasa İşlemleri 

Doğrudan Alım (Kesin Alım) 
Piyasada kalıcı likidite sıkışıklığı olduğunda kullanılan doğrudan alım işlemleri, tedavülde 
bulunan kıymetlerin, işlem tarihinde belirlenmiş fiyat üzerinden, işlem valöründe TCMB 
tarafından açık piyasa işlemi yapmaya yetkili kuruluşlardan satın alınması işlemidir.  

Doğrudan Satım (Kesin Satım) 
Piyasada kalıcı likidite fazlası olan durumlarda kullanılan doğrudan satım işlemleri, TCMB 
tarafından açık piyasa işlemleri portföyündeki mevcut kıymetlerin, işlem tarihinde 
belirlenmiş fiyat üzerinden, işlem valöründe açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili 
kuruluşlara satılması işlemidir.  

Repo 
Repo işlemleri piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda, bankacılık sistemi 
likiditesinin geçici süre için artırılması amacıyla kullanılmaktadır. TCMB açık piyasa 
işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, işlem tarihinde sözleşme yaparak işlem sırasında 
belirlenen fiyat üzerinden, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet satın almaktadır. 
Geri satım fiyatı, alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenmektedir. İşleme taraf kuruluş da 
işlem vadesinde repo işlemine konu kıymeti satın almayı taahhüt etmektedir. 

Ters Repo 
Ters repo işlemleri piyasada geçici likidite fazlası olduğu durumlarda, fazla likiditenin 
çekilmesi amacıyla yapılmaktadır. TCMB portföyündeki kıymetleri, açık piyasa işlemleri 
yapmaya yetkili kuruluşlara, işlem tarihinde sözleşme yaparak işlem sırasında belirlenen 
fiyat üzerinden, ileri bir tarihte geri almak taahhüdüyle satmaktadır. Geri alım fiyatı, satış 
işleminin yapıldığı tarihte belirlenmektedir. İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde ters 
repo işlemine konu kıymeti TCMB’ye satmayı taahhüt etmektedir. 

Likidite Senedi İhracı 
Para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla, piyasadaki fazla likiditenin çekilmesine 
yönelik olarak kullanılan bir araçtır. TCMB Kanunu’nun159 52. maddesine göre, TCMB 
kendi nam ve hesabına vadesi 91 günü geçmeyen likidite senetleri ihraç edebilmektedir. 

Likidite senetleri ikincil piyasada da alınıp satılabilmektedir. TCMB gerekli gördüğü 
hallerde likidite senetlerini erken itfa edebilmekte olup likidite senetleri alternatif bir yatırım 
aracı olarak görülmemelidir. Gerekli görüldüğünde sadece açık piyasa işlemlerinin 
etkinliğinin artırılması amacıyla ihraç edilmektedir. 

 

                                                 
159 26/1/1970 tarihli ve 13409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu 
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Kutu 4.1. TCMB Türk Lirası İşlem Çeşitleri (Devamı) 
TL Depo Alım-Satım  

TCMB’nin belirli vadeler için gün içinde ilan ettiği faiz oranlarından TL borç almak veya 
borç vermek isteyen bankalara teminatları ve limitleri dâhilinde sağladığı mevduat 
imkânıdır. Söz konusu imkân TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para 
Piyasası aracılığı ile sağlanmaktadır.  

Bankalar, kendilerine tahsis edilen borç alabilme limiti160 çerçevesinde, yeterli teminat 
bulundurmak kaydıyla TCMB’den TL borçlanabilmekte, ayrıca belirli bir limit sınırlaması 
olmaksızın teminatları dâhilinde veya elektronik fon transferiyle (EFT) para göndermek 
suretiyle TCMB’ye TL borç verebilmektedir. Bankaların borç alabilecekleri tutarlar, 
limitlerinin üzerinde teminat bulundursalar bile borç alabilme limitlerini aşamamaktadır. 

II. Nihai Kredi Merci İşlemleri 

Geç Likidite Penceresi İşlemleri 

TCMB’nin nihai kredi merci sıfatıyla gün sonunda ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek 
sorunların önlenmesi amacıyla bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını 
karşılamaları için teminatları karşılığında sağladığı TL borçlanma imkânı ve likidite 
fazlalarını değerlendirebilmeleri için sağladığı TL borç verme imkânını ifade etmektedir.  

TCMB, bankaların likiditeye erişimlerinde araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla 3 Ağustos 
2016 tarihinden itibaren katılımcılara TCMB Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı 
üzerinden kotasyon yöntemiyle geri satım vaadi ile alım (repo) imkânı sunan geç likidite 
penceresi repo uygulamasına başlamıştır. Bu kapsamda katılım bankaları da söz konusu 
işlemi repo işlemi üzerinden kullanma imkânına kavuşmuştur.  

Gün İçi Likidite 

Gün içi likidite imkânı, bankacılık sisteminde gün içinde oluşan acil TL fon ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi ve ödeme sisteminde oluşabilecek tıkanıklıkların giderilebilmesi amacıyla 
TCMB tarafından bankalara, limitleri ve teminatları dâhilinde, komisyon karşılığında, gün 
sonunda geri ödenmek üzere, gün içinde sağlanan TL borçlanma imkânını ifade etmektedir. 

Kaynak: TCMB, 2014:4-22 

TCMB tarafından gerçekleştirilen açık piyasa işlemlerinden depo alım-satım 

işlemi ile nihai kredi merci işlemlerinden geç likidite penceresi işlemleri ve gün içi 

limit işlemlerinin katılım bankaları tarafından kullanılamaması likidite yönetimi 

açısından bir eksiklik doğurmaktadır. Bu işlem süreçlerinin faiz içermeyecek şekilde 

yeniden tasarlanmasına yönelik düzenleme ve değişikliklerin yapılmasının katılım 

bankalarının likidite yönetimi açısından önem arz ettiği değerlendirilmektedir. 

                                                 
160 TCMB’nin Bankalararası Para Piyasasında gerçekleştirilen işlemlere taraf olan her banka için ayrı 
ayrı belirlediği ve bankanın söz konusu piyasada TCMB’den borç alabileceği en yüksek TL tutarını 
ifade etmektedir. 
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Katılım bankacılığı sektörü büyüdükçe ve bankacılık sistemi içerisinde daha 

büyük bir paya sahip olmaya başladıkça TCMB katılım bankalarının likidite 

unsurlarına erişimini sağlamak için sadece likidite imkânlarını katılım bankalarını da 

kapsayacak şekilde genişletmekle kalmamakta, operasyonel çerçeveye, sözleşmelere 

ve araçlara yönelik de gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. TCMB’nin IILM’nin 

kurucu üyeleri arasında yer alması da bu kapsamda değerlendirilmektedir (Bkz. Tablo 

4.3). 

Tablo 4.3. Katılım Bankalarının Likidite İmkânlarına İlişkin Değişiklikler 

Gerçekleştirilen İşlem Tarih 

TCMB IILM’nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Ekim 2010 

Katılım bankaları TCMB’nin likidite imkânlarından yararlanmaya başlamıştır. Mayıs 2011 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları TCMB tarafından 
teminat olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ekim 2012 

Katılım bankalarının açık piyasa işlemlerinden yararlanabilmesi için TCMB 
tarafından mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2013 

TCMB tarafından kotasyon yöntemi ile TCMB borç verme faiz oranından Hazine 
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikaları karşılığında geri 
satım vaadi ile alım (repo) işlemleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Aralık 2013 

IILM tarafından ihraç edilen kira sertifikaları TCMB tarafından teminat olarak 
kabul edilmeye başlanmıştır. Ekim 2014 

TCMB’nin teminat koşulları sadeleştirilmiş ve piyasa yapıcı banka fonlama 
imkânında değişiklik yapılmıştır.  Ağustos 2015 

TCMB Bankalararası Para Piyasası’ndaki borçlanmaları için bulundurabildikleri 
yabancı para cinsi teminatların azami oranı yüzde 50’den yüzde 70’e 
yükseltilmiştir. 

Ocak 2016 

Bankaların likiditeye erişimlerinde araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla TCMB 
geç likidite penceresi borç verme faiz oranından kotasyon yöntemiyle geri satım 
vaadi ile alım (repo) imkânı sunan geç likidite penceresi repo uygulamasına 
başlanmıştır. 

Ağustos 2016 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2016:37 

Likidite yönetiminin bankacılık sisteminin geneline yayılmasının arz ettiği 

önem dikkate alınarak katılım bankalarının repo ihalelerine katılımı konusundaki 

mevcut tereddütün giderilmesi için TCMB tarafından 31/05/2013 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı’nda değişiklik 

yapılmıştır. Bu kapsamda, repo ihalelerine ilişkin olarak muhatabın rızasına bağlı 

olarak TCMB'ye "geri satım vaadi ile alım işleminde satın aldığı kıymeti ileri bir 

tarihte satma" ve "geri alım vaadi ile satım işleminde de sattığı kıymeti ileri bir tarihte 
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alma" taahhüdünden dönebilme olanağı getirilmiştir. Katılım bankaları söz konusu 

değişiklik kapsamında repo ve ters repo işlemlerini yapabilmektedir.  

Depo alım/satım işlemleri, geç likidite penceresi işlemleri ve gün içi limit 

işlemleri bankacılık sektörünün her koşulda likiditeye ulaşabilmesi açısından önem arz 

eden diğer işlemlerdir. Söz konusu işlemler katılım bankaları tarafından 

kullanılamamaktadır. Bununla birlikte TCMB tarafından katılım bankalarının likidite 

imkânlarından yararlanabilmesine ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. 

 Katılım bankaları likidite yönetimine ilişkin olarak TCMB tarafından sağlanan 

imkânlar da dâhil olmak üzere çeşitli finansal ürün ve hizmetlerden yararlanmaktadır. 

Ancak bankacılık sektöründe mevduat bankaları ile rekabet halinde faaliyet gösteren 

katılım bankalarının TCMB’den fıkhi engeller sebebiyle mevduat bankaları ile eşit 

miktarda faydalanamadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, katılım bankaları 

tarafından kullanılamayan açık piyasa işlemlerinin ve nihai kredi merci işlemlerinin 

yerine merkez bankası tarafından sunulan emtia murabahası, kira sertifikası ihraçları, 

fıkhi açıdan uygun açık piyasa işlemleri gibi yeni alternatif finansal araçların 

kullanıma sunulmasında fayda görülmektedir. 

  TCMB bankacılık sektörü için likidite yönetiminde önemli bir unsurdur. 

Katılım bankaları tarafından likidite yönetimi bağlamında TCMB’nin finansal 

işlemlerine ek olarak kullanılabilecek bir diğer finansal yöntem ise bankalararası 

işlemler veya borsa platformu üzerinden gerçekleştirilen finansal faaliyetlerdir. Bu 

kapsamda, dünyada ve Türkiye’de katılım bankaları tarafından likidite yönetimine 

ilişkin sıklıkla başvurulan önemli bir yöntem olan emtia murabahası (commodity 

murabaha) işlemine değinmekte fayda görülmektedir. Katılım bankalarının likidite 

işlemleri için sıklıkla başvurduğu bu yöntem faizsiz finans sektörü için önemli bir 

finansman aracı niteliğindedir.  

 Emtia murabahası işlemi faizsiz finans kuruluşları tarafından yaygın bir şekilde 

fon toplama, menkul kıymet ihracı ve yatırım işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır.161 Bugüne kadar katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen emtia 

                                                 
161 Gündoğdu, 2016:250-251 
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murabahası işlemlerinin büyük çoğunluğu yurt dışında platin ve paladyum üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler çoğunlukla Londra Metal Borsasında yapılmakta 

olup emtia brokerları ve yabancı bankaların gerçekleştirdiği işlemler şeklindedir ve 

çoğu tezgâh üstüdür. Emtia alım-satımına dayalı söz konusu işlemler fiziki emtiaya 

dayalı işlemler olduğu için tercih edilmektedir. Bu model kapsamında söz konusu 

işlemler TL cinsinden yapılamamaktadır.162  

 Katılım bankaları tarafından söz konusu işlemin yurt dışında yapılmasının 

başlıca nedeni Londra Metal Borsası gibi büyük borsalardaki finansal altyapının 

gelişmiş olması ve söz konusu emtia işlemlerini gerçekleştirecek aracılık şirketlerinin 

tüm dünyadaki faizsiz finans kuruluşlarına hizmet vermesiyle oluşan ölçek ekonomisi 

kapsamında maliyet avantajı sunmasıdır. İşlem kapsamında mal edinme gayesi 

bulunmamakta olup bu işlem daha çok fon transferi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak 

faizsiz finans ilkeleri gereği alım satıma konu olan emtia gerektiğinde fiziki olarak da 

teslim edilebilir nitelikte olmalıdır. Taraflar arasında önceden bir sözleşme 

imzalanması gereklidir ve sözleşmede fiziki veya hükmen teslimata dair ifadelere yer 

verilmelidir.  

 Emtia murabahası işlemi gerçekleştirilirken sözleşme konusu emtianın fiziki 

olarak yeterli düzeyde bulunabilmesi de katılım bankalarının bu işlemi yurt dışında 

gerçekleştirmeyi tercih etme sebeplerinden birisidir. Başta Londra finans merkezi 

olmak üzere yurt dışında faizsiz finans kuruluşlarının emtia murabahası işlemini 

gerçekleştirebilecekleri teknik ve fiziki altyapıyı sunan bir pazar oluşmuş durumdadır.     

 Faizsiz finans ilkeleri gereği altın ve gümüşün para olarak kabul edilmesinden 

dolayı vadeli olarak alınıp satılması fıkhen uygun değildir. Ancak platin ve paladyum 

para olarak değerlendirilmemekte olup emtia olarak kabul edilmekte ve bu kapsamda 

söz konusu işlemlere konu olabilmektedir.163 

                                                 
162 Aktepe, 2010:98-99 
163 TKBB, 2013:110-112 
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Şekil 4.1. Emtia Murabahası İşlemi 

 

1- A ve B katılım bankaları emtia murabahası işlemi yürütmek için sözleşme yapar.  
2- Fon fazlası olan A katılım bankası broker 1'den bir malı (örn. paladyum) spot piyasadan peşin 
olarak satın alır. 
3- A katılım bankası malı spot fiyatının üzerine eklediği kâr marjı ile oluşan yeni fiyat üzerinden B 
katılım bankasına vadeli olarak satar. B katılım bankası malın mülkiyetine sahip olmuş, bunun 
karşılığında A katılım bankasına vadeli olarak borçlanmış olmaktadır.  
4- B katılım bankası söz konusu malı broker 2’ye spot piyasadan peşin olarak satar ve söz konusu 
malı nakde çevirmiş olur.  

Kaynak: Gündoğdu, 2016:4 

 Emtia murabahası işlemine ilişkin Şekil 4.1’de yer alan süreç kapsamında A 

katılım bankası fon fazlasını değerlendirmiş, B katılım bankası ise fon ihtiyacını 

gidermiş olmaktadır. Ancak söz konusu işlem kapsamında vadeli olarak mal satın alan 

taraf bahsi geçen malı çok hızlı bir şekilde spot piyasadan satarak nakde çevirmektedir. 

Bu kapsamda, malın ikinci elde değer kaybetmeyecek olması, çok sayıda alıcı ve 

satıcısının olduğu likit bir piyasası olması ve fiyat oynaklığının nispeten düşük olması 

dikkate alınması gereken hususlardır.  

 Bahsi geçen işlemin Türkiye’de uygulanabilirliği için öncelikle maliyetlerin 

(aracılık, vergi vb.) yurt dışında yapılan işlem maliyetlerinin üzerinde olmamasının 

sağlanması gerekmektedir. Mevcut durumda emtia murabahası işleminin yurt içinde 

gerçekleştirilmesi durumunda katılım bankaları işlem kapsamında yüzde 5 oranında 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne164 ve yüzde 18 oranında Katma 

                                                 
164 23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanunu’nun 28’inci maddesi 

Broker 2 B Katılım Bankası 

Broker 1 A Katılım Bankası 

1 

2 

3 
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Değer Vergisi (KDV)’ne165 tabi olmaktadır. Öte yandan 6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu kapsamında bankalar, bankalararası mevduat işlemleri sonucu lehe alınan 

paralar üzerinden yüzde 1 oranında BSMV’ye tabi olmaktadır.166  

4.2. Katılım Bankacılığında Likidite Riski Analizi 

 Bankacılık sektörü içerisinde artan büyüme performansı ile son yıllarda önemli 

bir yer edinen katılım bankacılığının sağlıklı şekilde gelişimini sürdürebilmesi için 

katılım bankalarının riskliliğinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 

Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün likidite riskliliğini etkileyen faktörlerin 

neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

4.2.1. Yazın taraması 

Katılım bankalarının finansal sistem içerisinde faaliyetlerini sürdürürken 

maruz kaldıkları risklerden birisi de likidite riskidir (Bkz. Bölüm 3). Geleneksel 

bankalar veya katılım bankaları olması fark etmeksizin likidite riski tüm bankalar 

açısından risk yönetiminin önemli bir parçasını teşkil etmektedir.  

 Yazında katılım bankalarının ve geleneksel bankaların likidite riski 

yönetimiyle ilgili olarak gerçekleştirilmiş çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmaların bazılarında katılım bankaları ve geleneksel bankalar ayrı ayrı veya 

karşılaştırmalı incelenmiş olup aylık veya çeyreklik veriler kullanılarak bankaların 

likidite riskini etkileyen faktörler ortaya konmuştur.  

 Akhtar ve arkadaşları tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen çalışmada 

Pakistan’da faaliyet göstermekte olan altı katılım bankası ve altı geleneksel bankanın 

2006-2009 yılları arasındaki verilerini kullanarak regresyon analizi yöntemiyle katılım 

bankaları ve geleneksel bankaları likidite riski açısından karşılaştırmıştır. Çalışmada 

aktif büyüklüğü, net çalışma sermayesi, özkaynak kârlılığı, sermaye yeterlilik oranı ve 

aktif kârlılığının likidite riski üzerindeki etkisi incelenmiştir. Katılım bankalarında 

                                                 
165 02/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 17’nci maddesi 
166 23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanunu’nun 33’üncü maddesi  
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sadece özkaynak kârlılığının istatistiki ve ekonomik açıdan anlamlı olduğu ve likidite 

riski ile arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel 

bankacılıkta ise sadece sermaye yeterlilik oranının istatistiki ve ekonomik açıdan 

anlamlı olduğu tespit edilmiş olup likidite riski ile arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu ileri sürülmektedir.167  

 Pakistan’da faaliyet göstermekte olan katılım bankalarına ilişkin 2011 yılında 

Ahmed ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş olan bir diğer çalışmada ise sadece 

katılım bankalarının likidite riskliliği regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Söz 

konusu çalışmada altı katılım bankasının 2006-2009 yılları arasını kapsayan dört yıllık 

verileri kullanılarak banka büyüklüğünün, sabit kıymetlerin toplam aktiflere oranının, 

kaldıraç oranının, kârlılığın ve bankanın kuruluş yılı ile gözlem yılı arasındaki farkın 

(yaş) likidite riski üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Çalışmada katılım bankalarında 

likidite riski ile kaldıraç oranı ve bankaların yaşı arasında pozitif yönlü, likidite riski 

ile sabit kıymetlerin toplam aktiflere oranı arasında ise negatif yönlü ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Banka büyüklüğü ve kârlılık değişkenleri istatistiki açıdan anlamlı 

bulunmamıştır.168  

 Bangladeş’te faaliyet göstermekte olan altı geleneksel ve dört katılım 

bankasının 2006-2010 yılları arasındaki verileri kullanılarak 2012 yılında Anam ve 

arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, katılım bankalarında likidite riski ile 

banka büyüklüğü arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılım 

bankalarının büyümesi ile likidite riskinin de artacağı ileri sürülmektedir. Geleneksel 

bankacılıkta likidite riski ile net çalışma sermayesi arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada katılım banklarının likidite riskliliğini ölçmek için 

tasarlanan modelin geleneksel bankacılık için arzu edilen sonuçları ortaya 

koyamayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.169  

 Likidite riski açısından katılım bankaları ile geleneksel bankaların 

karşılaştırıldığı bir diğer çalışma 2012 yılında Iqbal tarafından yapılmıştır. Söz konusu 

çalışma 2007-2010 yılları arasında Pakistan’da faaliyet göstermekte olan beş katılım 

                                                 
167 Akhtar ve ark., 2011:39 
168 Ahmed ve ark., 2011:102 
169 Anam ve ark., 2012:3 
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bankası ve beş geleneksel bankanın verileri kullanılarak regresyon analizi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında katılım bankaları için banka büyüklüğü, öz 

kaynak kârlılığı, aktif kârlılığı ve sermaye yeterlilik oranı arasında pozitif yönlü, 

takipteki alacaklar ile negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Söz konusu 

değişkenler istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. Geleneksel bankacılıkta likidite 

riski ile banka büyüklüğü, öz sermaye kârlılığı, aktif kârlılığı ve sermaye yeterlilik 

oranı arasında pozitif yönlü, likidite riski ile takipteki alacaklar arasında ise negatif 

yönlü bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmada her iki banka grubu için de öz 

sermaye kârlılığı en yüksek katsayıya sahip değişken olarak öne çıkmıştır. Anam ve 

arkadaşları tarafından yürütülen çalışmanın aksine Iqbal’in çalışmasında analizde 

kullanılan değişkenlerin likidite riski açısından katılım bankaları ve geleneksel 

bankalar için benzer sonuçlar verdiği görülmüştür.170 

  Likidite riskiyle ilgili olarak yapılmış bir diğer çalışma Muharam ve Kurnia 

tarafından 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Üç geleneksel ve üç katılım bankasının 

2007-2011 yılları arasındaki verileri kullanılarak regresyon analizi yöntemiyle 

gerçekleştirilen çalışmada katılım bankalarında likidite riski ile aktif kârlılığı arasında 

negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel bankacılıkta ise likidite 

riski ile sermaye yeterlilik oranı ve özkaynak kârlılığı arasında negatif yönlü bir ilişki 

olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmada geleneksel bankaların kısa vadeli 

yükümlülüklerini karşılayabilmek için sermayelerinden ve özkaynaklarından gelir 

elde etme konusunda katılım bankalarına göre daha başarılı oldukları ancak katılım 

bankalarının aktiflerinden gelir elde etme konusunda geleneksel bankalara göre daha 

başarılı oldukları kanaatine varılmıştır.171  

 Ramzan ve Zafer tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmada 

Pakistan’da faaliyet göstermekte olan beş katılım bankasının 2007-2011 yılları 

arasındaki verileri kullanılmıştır. Çalışmada toplam varlıklar, net çalışma sermayesi, 

özkaynak kârlılığı, sermaye yeterlilik oranı ve aktif kârlılığının katılım bankalarının 

likidite riski üzerindeki etkisi regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analizde 

                                                 
170 Iqbal, 2012:62-63 
171 Muharam ve Kurnia, 2012:12-13 



103 

 

banka aktif büyüklüğü ile likidite riski arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiş, diğer değişkenler ile likidite riski arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ileri 

sürülmüştür. Sadece katılım bankalarının incelendiği çalışma kapsamında güçlü varlık 

yapısının güçlü bir likidite kontrolüne katkı sağlayacağı belirtilmiştir.172 

 Katılım bankaları ve geleneksel bankaların likidite riski açısından 

karşılaştırıldığı Ghenimi ve Omri tarafından 2015 yılında panel veri analizi yöntemi 

kullanılarak yapılan çalışmada 2006-2013 yılları arasında körfez ülkelerinde faaliyet 

göstermekte olan 11 katılım bankası ve 33 geleneksel bankanın verileri kullanılmıştır. 

Çalışmada geleneksel bankalar için banka büyüklüğü, özkaynak kârlılığı, net faiz 

marjı, sermaye yeterlilik oranı, GSYH büyümesi ve enflasyon oranı ile likidite riski 

arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 

katılım bankalarında banka büyüklüğü, özkaynak kârlılığı, net faiz marjı, sermaye 

yeterlilik oranı ve enflasyon oranı ile likidite riski arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Katılım bankalarının geleneksel bankalara göre daha hassas 

oldukları ileri sürülmekte olup bu durumun faizi yasaklayan ve risk paylaşımını teşvik 

eden yapıdan kaynaklandığı ileri sürülmüştür.173 

 Işıl ve Özkan tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmada Türkiye’de 

katılım bankalarının likitide riskini etkileyen faktörler, 2006-2014 yılları arasında dört 

katılım bankasının üçer aylık finansal verileri kullanılarak görünürde ilişkisiz 

regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada katılım bankalarının geçmiş dönem 

likidite riski ve kredi genişlemesindeki artışların likidite riskinin artmasına neden 

olacağı belirtilmektedir. Kredi genişlemesinin katılım bankalarının büyümesi olarak 

değerlendirildiği çalışma kapsamında Türkiye’deki katılım bankalarının maruz 

kaldıkları likidite risk düzeyinin banka büyüklüğünün artışına bağlı olarak yükseldiği 

ileri sürülmüştür.174 

 Katılım bankalarının likidite riskinin incelendiği çalışmalarda çoğunlukla 

banka bilançolarından kaynaklı temel bankacılık göstergelerinin kullanıldığı 

                                                 
172 Ramzan ve Zafer, 2014:210-211 
173 Ghenimi ve Omri, 2015:29-30 
174 Işıl ve Özkan, 2015:34 
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görülmektedir. Bu çalışmada bankaların bilançolarından elde edilen verilere ek olarak 

katılım bankalarının etkisinde kaldığı makroekonomik göstergeler de söz konusu 

çalışmalarda likidite riskliliğini etkileyen unsurlar olarak göz önüne alınmıştır.  

4.2.2. Regresyon analizi 

 Regresyon analizi bir bağımlı değişkenin, başka bir ya da birkaç açıklayıcı 

değişkene olan bağımlılığını inceleyerek, birincinin (anakütle) ortalama değerini, 

ikincinin (ikincilerin) bilinen ya da değişmeyen değerleri cinsinden tahmin etmeyi 

amaçlamaktadır. Regresyon analizi her ne kadar bir değişkenin başka değişkenlere 

bağlılığıyla ilgilense de bu durumun bir nedensellik anlamı taşıması zorunlu 

değildir.175 

 Analiz kapsamında yer alan bağımlı değişken (y) regresyon modelinde 

açıklanan ya da tahmin edilen değişkeni ifade etmektedir. Bu değişkenin bağımsız 

değişken veya değişkenler ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Analiz kapsamında yer 

alan bağımsız değişken veya değişkenler (x) ise regresyon modelinde açıklayıcı 

değişken olup bağımlı değişkenin değerini tahmin etmek için kullanılmaktadır.  

 Değişkenler arasında ilişki doğrusal ise doğrusal regresyon, değil ise doğrusal 

olmayan regresyon olarak adlandırılmaktadır. Bağımlı değişken ile bağımsız değişken 

arasındaki doğrusal ilişkiyi fonksiyonel olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle 

tanımlayabilmek amacıyla oluşturulan basit doğrusal regresyon modeli aşağıda yer 

almaktadır.  

Y= β0 + β1X + ε                                                (4.1) 

Y, bağımlı değişkeni, 

X, bağımsız değişkeni,  

β0 ve β1 değerleri de anakütle parametre değerlerini ifade etmektedir.176  

                                                 
175 Gujarati ve Porter, 2012:15 
176 Kalaycı, 2014:199-200 
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 Analiz kapsamında dikkate alınmayan bağımsız değişkenler olabileceğinden 

verilerdeki söz konusu değişimi gösteren (ε) hata terimi de modelde ayrıca yer 

almaktadır.   

 Basit doğrusal regresyon modelinde bağımlı ve bağımsız (açıklayıcı) değişken 

olmak üzere iki değişken kullanılmaktadır. Bir doğrusal regresyon modelinde iki ya 

da daha çok açıklayıcı değişkenin yer alması durumu çoklu doğrusal regresyon modeli 

olarak adlandırılmaktadır.177Çoklu doğrusal regresyon analizi ile bağımsız 

değişkenlerin hangisi ya da hangilerinin bağımlı değişken üzerinde önemli etkiye 

sahip olduğu incelenmektedir. İki ya da daha fazla bağımsız değişkenin yer aldığı 

çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir.  

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +…+ βkXk + ε                          (4.2) 

 Modelin kurulmasının ardından regresyonun anlamlılığı sınanmaktadır. 

Modelde yer alan değişkenlerin tek tek istatistiksel anlamlılığı için t testi ve modelin 

bir bütün olarak anlamlılığı için ise F testi yapılmaktadır.178 Çoklu regresyonun temel 

varsayımları aşağıda sıralanmaktadır.  

 Normallik: Hata terimleri normal dağılımlıdır. 

 Sıfır Ortalama: Hata terimlerinin dağılımlarının ortalaması sıfırdır. 

 Sabit varyans: Hata terimlerinin her birinin dağılımının varyansı sabittir. 

 Otokorelasyon olmaması: Otokorelasyon hata terimleri arasındaki ilişkiye 

denir. Bu varsayıma göre hata terimleri birbirini etkilememektedir.  

 Xk değişkeninin rastsal değişken olmaması. 

 Çoklu doğrusal bağlılık olmaması: Bağımsız değişkenler arasında tam 

doğrusal ilişki olması çoklu doğrusal bağlılık olarak ifade edilmektedir.  

 Gözlem sayısının tahmin edilecek parametre sayısından fazla olması (n>k): Bu 

varsayım denklem sisteminin çözülmesi için gereklidir. 

 Çalışmada katılım bankacılığında likidite riskini etkileyen faktörler çoklu 

doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılarak incelenmektedir.  

                                                 
177 Gujarati ve Porter, 2012:188-192 
178 Kalaycı, 2014:259-260 
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4.2.3. Çalışmada kullanılan değişkenler 

Likidite risklilik düzeyi bankalar için iç ve dış belirleyicilerin bileşiminin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bankalar tarafından yürütülen politikalar ve alınan 

kararlar kapsamında değiştirebildikleri faktörler iç belirleyiciler olarak 

değerlendirilmektedir. Makroekonomik koşulların bir yansıması olarak bankaların 

edilgen bir yapıda maruz kaldıkları faktörler ise dış belirleyiciler olarak dikkate 

alınmıştır. Katılım bankacılığında likidite riskini etkileyen faktörler iç ve dış 

belirleyiciler göz önüne alınarak incelenmiştir.  

 Çalışmada bankacılık sektörüne ilişkin BDDK istatistiklerinden interaktif aylık 

bültenden alınan 2007 yılı Haziran ayı ve 2016 yılı Aralık ayı arasındaki aylık veriler 

kullanılmıştır. Veriler 2003 bazlı TÜFE=100 ile reel hale getirilmiş ve Tramo Seats 

yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmıştır.179 Değişkenlerin sayısal verilerine ilişkin 

tablolar Ek 1’de yer almaktadır. 

4.2.3.1. Bağımlı değişken 

Uluslararası yazında bankalarda likidite riskinin ölçülmesi için çeşitli 

göstergeler kullanılmaktadır. Bu oranlar arasında çok kullanılanlar likit aktiflerin 

toplam aktiflere oranı,180 likit aktiflerin mevduata oranı,181 kredilerin toplam aktiflere 

oranı182 olarak sayılabilmektedir. Saunders ve Cornett bahsi geçen oranların 

bankaların likiditesini ölçmekte yetersiz kaldığını ve net likidite açığının izlenmesinin 

bu anlamda daha doğru bir yöntem olduğunu tespit etmiştir.183 Yazında kullanılan söz 

konusu oranlar haricinde Basel tarafından bankaların likiditesinin vade dilimleri 

itibarıyla incelenmesi gerektiği belirtilmiştir.184 Shen ve arkadaşları tarafından 

                                                 
179 Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusallaşmasına katkıda bulunması açısından 
oran veya yüzde ile ifade edilen büyüklükler haricindeki değişkenlere ait gözlemlerin logaritması 
alınmış ve gözlemlerin sayısal değerlerinin küçültülmesi ve karşılaştırılabilir olması sağlanmıştır. 
180 Akhtar ve ark., 2011; Iqbal, 2012; Muharam ve Kurnia, 2012 
181 Shen ve ark., 2009 
182 Athanasoglou, 2006 
183 Saunders ve Cornett, 2007:28-36 
184 BIS, 2000:8 
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gerçekleştirilen çalışmada bankaların riskliliğine ve performansına ilişkin likidite 

risklilik göstergesi olarak net likidite açığının toplam varlıklara oranı kullanılmıştır.185  

Söz konusu değerlendirmeler kapsamında çalışmada bağımlı değişken olarak 

katılım bankalarının likidite yeterliliğinin vade dilimleri bazında değerlendirilebilmesi 

için Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 

Yönetmelik186 kapsamında hesaplanan likidite yeterlilik oranı kullanılmıştır. Söz 

konusu oran ile bankaların varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki likidite dengesinin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

 Yönetmeliğe göre bankaların varlık ve yükümlülükleri vade unsuru taşıyan ve 

taşımayanlar olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Vade unsuru taşımayanlar stok 

değerleri üzerinden her bir vade diliminde, vade unsuru taşıyanlar ise ilgili vade 

dilimlerinde yer almaktadır. Vade dilimlerine göre hazırlanan tablo üzerinden her bir 

vade dilimi itibariyle toplam varlıklardan toplam yükümlülüklerin çıkartılması yoluyla 

net likidite açığı veya fazlasını (NLAF) hesaplanmaktadır. Her bir vade dilimi 

itibariyle toplam varlıkların toplam yükümlülüklere bölünmesi yoluyla likidite 

yeterlilik oranı bulunmaktadır. Net likidite açığı ve likidite yeterlilik oranı bankaların 

likidite riskliliğinin izlenmesinde vade dilimlerini dikkate alan daha kapsamlı bir 

inceleme imkânı sunmaktadır. Söz konusu oranlar yedi gün, bir ay, üç ay, 12 ay ve 

vade toplamları üzerinden hesap edilerek açıklanmaktadır. 

4.2.3.2. Bağımsız değişkenler 

Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 4.4’te yer 

almaktadır.  

Tablo 4.4 altında değişkenler bankacılık ile ilgili oldukları on altı başlık altında 

toplanarak kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca verilerin birimleri, hangi kurumdan temin 

edildiği ve yapılan işlemler hakkında kısa açıklamalara tabloda yer verilmiştir. 

                                                 
185 Shen ve ark., 2009:8 
186 01/11/2006 tarihli ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik   
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Tablo 4.4. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Karlılık 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

Vergi Öncesi Dönem 
Net Kârı Zararı 

TL BDDK Çalışmada kullanılan kârlılık oranı 

verileri 2003 bazlı TÜFE ile reel hale 

getirilmiş ve Tramo Seats yöntemiyle 

mevsimsellikten arındırılmıştır. 

Oranların dışında kalan verilerde 

otokorelasyon problemini 

engelleyebilmek amacıyla değişkenlerin 

logaritmik fonksiyonu kullanılmıştır. 

Net Dönem Kârı Zararı TL BDDK 

Net Faiz Geliri TL BDDK 

Aktif Kârlılığı Yüzde BDDK 

Özkaynak Kârlılığı Yüzde BDDK 

Net Faiz Geliri/ Toplam 
Aktif 

Yüzde BDDK 

Krediler 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

Krediler TL BDDK Bankaların kredilerine ilişkin oranların 

dışında kalan aylık stok veriler 2003 

bazlı TÜFE ile reel hale getirilmiş, 

verilerde otokorelasyon problemini 

engelleyebilmek amacıyla değişkenlerin 

logaritmik fonksiyonu kullanılmıştır. 

TGA TL BDDK 

TGA/ Krediler Yüzde BDDK 

Kredi/ Toplam Aktif Yüzde BDDK 

Banka Sermayesi 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

TL Yabancı Kaynaklar  TL BDDK Banka bilançosundaki yabancı 

kaynaklara ilişkin veriler 2003 bazlı 

TÜFE ile reel hale getirilmiş ve Tramo 

Seats yöntemiyle mevsimsellikten 

arındırılmıştır. Verilerde otokorelasyon 

problemini engelleyebilmek amacıyla 

değişkenlerin logaritmik fonksiyonu 

kullanılmıştır. 

YP Yabancı Kaynaklar ABD Doları BDDK 

Özkaynak/ Toplam 
Aktif 

Yüzde BDDK 

Sabit Kıymet/ Toplam 
Aktif 

Yüzde BDDK 
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Tablo 4.5. Çalışmada Kullanılan Değişkenler (Devam) 

Likidite 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

Likit Aktifler TL BDDK Likiditeye ilişkin oran haricindeki veri 

2003 bazlı TÜFE ile reel hale getirilmiş, 

likit aktifler verisinden kaynaklı olarak 

otokorelasyon problemini 

engelleyebilmek amacıyla değişkenin 

logaritmik fonksiyonu kullanılmıştır. 

Net Likidite Açığı Yüzde BDDK 

Likidite Yeterlilik Oranı Yüzde BDDK 

Likit Aktif/ Mevduat Yüzde BDDK 

Likit Aktif/ Toplam 
Aktif 

Yüzde BDDK 

Net Likidite Açığı/ 
Toplam Aktif 

Yüzde BDDK 

Mevduat  

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

Mevduat TL BDDK Mevduat verisi 2003 bazlı TÜFE ile reel 

hale getirilmiştir. Oranların dışında kalan 

verilerde otokorelasyon problemini 

engelleyebilmek amacıyla değişkenlerin 

logaritmik fonksiyonu kullanılmıştır. 

TL Mevduat TL BDDK 

YP Mevduat TL BDDK 

Mevduat/Toplam Aktif Yüzde BDDK 

Özel Cari Hesap/ 
Mevduat  

Yüzde BDDK 

Katılma Hesabı/ 
Mevduat 

Yüzde BDDK 

Kaldıraç Oranı 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

Yabancı Kaynaklar/ 
Özkaynak  

Yüzde BDDK 
Bankaların yabancı kaynaklarının 

özkaynaklara oranı üzerinden 

hesaplanmıştır.  
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Tablo 4.6. Çalışmada Kullanılan Değişkenler (Devam) 

Diğer bankacılık 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

Toplam Aktif TL BDDK Diğer bankacılık göstergeleri verisi 2003 

bazlı TÜFE ile reel hale getirilmiştir. 

Veride otokorelasyon problemini 

engelleyebilmek amacıyla değişkenlerin 

logaritmik fonksiyonu kullanılmıştır. 
Oran haricindeki veriler 2003 bazlı 

TÜFE ile reel hale getirilmiştir. 

Özkaynaklar TL BDDK 

Menkul Kıymetler TL BDDK 

Yabancı Kaynaklar TL BDDK 

Sabit Kıymetler TL BDDK 

Bilanço Dışı İşlemler TL BDDK 

Bilanço Dışı İşlemler/ 
Toplam Aktif Yüzde BDDK 

Menkul Kıymet 
/Mevduat Yüzde BDDK 

Sermaye Yeterlilik 
Oranı  Yüzde BDDK 

Kur  

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

TL/Dolar  - TCMB TCMB TL dönüşümü yapılmış ABD 

Doları ve Avro alış kurunun aylık 

ortalama değerleri kullanılmıştır. TL/Avro - TCMB 

Sepet Kur - TCMB 

Alış kuru üzerinde TL dönüşümü 

yapılmış ABD Dolarının yüzde 70’i, 

Avronun yüzde 30’u alınarak ortalama 

sepet kur hesaplanarak çalışmada 

kullanılmıştır.  

Reel Efektif Döviz Kuru Oran TCMB 

Katılım bankalarının reel sektöre olan 

bağımlılıkları dikkate alınarak aylık reel 

efektif döviz kuru kullanılmıştır. 
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Tablo 4.7. Çalışmada Kullanılan Değişkenler (Devam) 

Diğer Değişkenler 

Değişken Birim Kaynak Veri Hakkında 

TÜFE - TÜİK 
2003=100 bazlı TÜFE verisi 

kullanılmıştır. 

Gösterge Faiz Oranı  Yüzde 

Thomson 

Reuters 

Eikon 

2 yıllık gösterge tahvilin günlük 

getirisinin aylık ortalaması kullanılmıştır. 

2003 bazlı TÜFE verisi kullanılarak 

reelleştirilmiştir. 

Kredi Temerrüt Takası - 

Thomson 

Reuters 

Eikon 

Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 

primlerinin aylık ortalamaları 

kullanılmıştır. 

Ekonomi Güven 
Endeksi 

- TÜİK 
Katılım bankacılığının reel sektöre olan 

bağlılığı dikkate alınarak aylık reel 

sektör güven endeksi ve ekonomi güven 

endeksi verileri kullanılmıştır. 
Reel Sektör Güven 
Endeksi 

- TÜİK 

Net Döviz Pozisyonu 
Standart Oranı187 

Yüzde BDDK 

İlgili mevzuat kapsamında hesaplanan 

yabancı para net genel pozisyonu ve 

yabancı para net genel 

pozisyon/özkaynak standart oranı 

kullanılmıştır.188  

 
 

                                                 
187 01/11/ 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Yabancı Para Net Genel 
Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda 
Hesaplanması Ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
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4.2.4. Çalışmada kullanılan model 

Katılım bankalarının likidite yeterliliğinin ve riskinin analiz edilebilmesine 

ilişkin olarak derlenen veriler analizde kullanılabilmesine ilişkin olarak derlenmiştir. 

Bu çerçevede çalışma kapsamında 49 farklı değişken kullanılarak oluşturulan birçok 

regresyon modeli üzerinde incelemeler yapılmış ancak istatistiki ve ekonomik açıdan 

anlamlı bulunmayan modeller elenmiştir. Katılım bankacılığı ile geleneksel 

bankacılığın tek bir model üzerinden karşılaştırmalı olarak incelendiği modeller de 

kullanılabilirliği açısından değerlendirilmiştir.  

Türkiye’de geleneksel bankacılık ile katılım bankacılığı arasında büyük 

farklılıklar bulunmaktadır. Geleneksel bankacılıkta faaliyet gösteren 34 bankanın 

bilanço büyüklükleri, finansal yapıları ve bankaların sektör içerisindeki dağılımı 

dikkate alındığında bankacılık sektöründe yer alan dört katılım bankasına göre 

farklılık arz etmekte olduğu görülmektedir. Bu farklılık banka sayısı, banka bilanço 

verilerinin büyüklüğü, veri serilerinin zaman kısıtı ve faaliyet yapıları da dikkate 

alındığında iki bankacılık yapısının aynı modelde değerlendirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple katılım bankacılığı ile geleneksel bankacılığın 

karşılaştırmalı olarak incelendiği modeller çalışmada tercih edilmemiştir. Ayrıca, 

sadece katılım bankacılığının verilerinin incelendiği iki model istatistiki ve ekonomik 

açıdan anlamlı bulunarak incelenmiş ancak hem katılım bankalarını hem de genel 

ekonomik yapıyı yeterince kapsayıcı bir şekilde ele almadığı için bu modeller tercih 

edilmemiştir. Bahsi geçen modeller Ek 2’de yer almaktadır. 

Katılım bankacılığında likidite yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin olarak 

analizde likidite yeterlilik oranı bağımlı değişken olarak seçilmiş olup bu değişken 

örnekleme dâhil edilen katılım bankalarının likidite riskini temsil etmektedir. 

Çalışmada katılım bankacılığı sektörüne ilişkin BDDK interaktif aylık bültenden 

alınan 2007 yılı Haziran ayı ile 2016 yılı Aralık ayı arasındaki aylık veriler 

kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan modelde katılım bankalarının likidite riskini etkileyen 

bağımsız değişkenler ise bankacılık sektörüne özgü bağımsız değişkenler ve 
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makroekonomik bağımsız değişkenler olmak üzere iki başlık altında modele dâhil 

edilmiştir (Bkz. Tablo 4.5).  

Tablo 4.8. Regresyon Modelinde Kullanılan Değişkenler 

Değişen Kısaltması Değişken Adı 
LRR Likidite yeterlilik oranı 
KMO Kredi mevduat oranı 
BDTA Bilanço dışı aktiflerin toplam aktiflere oranı 
ROE Özkaynak kârlılığı 
GF Gösterge faiz 

LNREK Reel efektif döviz kuru logaritması 
CDS Kredi temerrüt takası 

Bankacılık sektörüne özgü bağımsız değişkenler, kredi mevduat oranı (KMO), 

bilanço dışı işlemlerin toplam aktiflere oranı (BDTA) ve özkaynak kârlılığıdır (ROE). 

Modelde kullanılan makroekonomik değişkenler ise gösterge faiz oranı (GF), 

logaritması alınan reel efektif döviz kuru (LNREK) ve kredi temerrüt takasıdır (CDS). 

Katılım bankacılığında likidite riskini etkileyen faktörleri belirlemek için kullanılan 

ekonometrik model aşağıdaki yer almaktadır. 

LRRt = β0 + β1LRRt−1 + β2KMOt + β3BDTAt + β4ROEt + β5GFt + β6LnREKt + 

 β7CDSt                                                      (4.3) 

Öncelikle regresyon modelinde kullanılan değişkenlere ilişkin Tablo 4.6’da 

sunulan tanımlayıcı istatistikler analiz edilmiştir. 

Tablo 4.9. Regresyon Modeline İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişen Ort. Standart 
Sapma Min. Maks. 

LRR 1,984 0,303 1,455 2,608 
KMO 0,974 0,047 0,829 1,048 

GF 0,107 0,039 0,052 0,240 
BDTA 1,161 0,869 0,547 3,688 

LNREK 4,687 0,081 4,505 4,850 
ROE 0,082 0,035 -0,025 0,163 
CDS 222,148 72,482 117,635 523,248 
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Modelde kullanılan bağımlı değişken olan likidite yeterlilik oranının pozitif 

ortalamaya sahip olması Haziran 2007-Aralık 2016 döneminde genel anlamda katılım 

bankalarında likidite açığının görülmediğine işaret etmektedir.  

Modelde yer alan bankacılık sektörüne özgü bağımsız değişkenlerden biri olan 

ve katılım bankaları tarafından kullandırılan kredilerin toplanan katılım fonlarına 

oranını ifade eden kredi mevduat oranı aynı dönemde yüzde 97’lik bir ortalamaya 

sahiptir ve bu oran yüzde 83 ile yüzde 105 arasında değişmektedir. Bu durum katılım 

bankalarının neredeyse kullandırdıkları kredi kadar katılım fonu topladıklarını 

göstermektedir.  

Riskten korunma amaçlı olarak sıklıkla kullanılan bilanço dışı işlemlerin 

katılım bankaları tarafından da kullanılmakta olduğu, söz konusu işlem tutarının 

toplam varlıklara oranının ortalama olarak yüzde 116 düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Özkaynak kârlılığının ortalama değeri katılım bankacılığı sektörü için 

pozitiftir ancak belirli dönemlerde bu oranın oldukça düşük seyrettiği görülmektedir.   

 Modelde yer alan makroekonomik değişkenlerden biri olan gösterge faiz oranı 

2003 bazlı TÜFE verisiyle reelleştirilerek modele dâhil edilmiştir. Reel efektif döviz 

kurunun ise döviz kurlarındaki dalgalanmalara göre daha istikrarlı bir seyir izlediği 

görülmektedir. Kredi temerrüt takasının ortalaması 222,2 olup söz konusu değer 2008 

ekonomik krizi döneminde Türkiye’nin artan riskliliği sebebiyle 2008 yılı Ekim 

ayında 523,25’lik en yüksek seviyesine çıkmıştır. Mevcut CDS oranının 2008 krizi 

dönemine göre görece düşük olması Türkiye’nin riskliliğinin nispeten düşük olduğunu 

ortaya koymaktadır.    

Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler katılım bankacılığında likidite 

riskinin ölçülmesine ilişkin oluşturulan regresyon modelinin yüzde 96’lık kısmını 

açıklama gücüne sahiptir. Açıklama gücü açısından modele eklenen değişkenlerin 

güçlü olduğu değerlendirilmektedir. F istatistiklerine göre modelin bir bütün olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir.  

Katılım bankalarında likidite riskine ilişkin regresyon modelinin tahmin 

sonuçları Tablo 4.7’de sunulmaktadır. 
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Tablo 4.10. Regresyon Modeli İstatistikleri 
 Katsayı Standart Sapma t p>t 
LLRR (-1) 0,627*** 0,067 9,310 0,000 
KMO -0,848*** 0,190 -4,460 0,000 
BDTA 0,021** 0,010 2,170 0,033 
ROE 1,104*** 0,358 3,090 0,003 
GF -0,072 0,298 -0,240 0,810 
LnREK 0,674*** 0,200 3,370 0,001 
CDS 0,000 0,000 -1,020 0,309 
Sabit Terim -1,666** 0,831 -2,000 0,048 
Gözlem sayısı 115 R2 0,960 
F (7, 97) 337,310 Düzeltilmiş R2 0,958 
Prob > F 0,000 Root MSE 0,062 

*** 0,01 anlamlılık düzeyini, ** 0,05 anlamlılık düzeyini, * 0,10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Çoklu regresyon modelinin temel varsayımlarından olan hata terimlerinin 

normal dağılımı Shapiro-Wilks testiyle, değişen varyans sorunu (heteroscedasticity) 

Breusch-Pagan testiyle, modelde otokorelasyon sorunu olup olmadığı Breusch-

Godfrey testi ile sınanmıştır. Ayrıca, modelde mevcut bağımsız değişkenler arasında 

ilişki düzeyinin yüksek olup olmadığının yani modelde çoklu bağlantı sorununun 

(multicollinearity) tespit edilebilmesi için varyans şişirme çarpanı (VIF) 

hesaplanmıştır. Modelin çoklu regresyon modelinin temel varsayımlarını sağladığı 

görülmüştür. Modelin varsayımlarına ilişkin tablolar Ek 3’te yer almaktadır.  

 Analiz sonuçlarına göre katılım bankalarında likidite yeterliliği ile kredi 

mevduat oranı arasında negatif yönlü; bilanço dışı işlemlerin toplam varlıklara oranı, 

özkaynak kârlılık oranı ve reel efektif döviz kuru arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır.  

 Bankaların aktifleri içerisinde en büyük payın kredilere ait olması ve en önemli 

fon kaynağının mevduat olması nedeniyle kredilerin mevduata oranı bankaların uzun 

dönemli veya yapısal likidite pozisyonları açısından yakından takip edilen 

göstergelerden biridir.189 Kredi portföyünü istikrarlı biçimde finanse etme imkânı 

veren ancak maliyetli bir kaynak olan mevduatın krediye dönüşüm oranı bankaların 

aracılık fonksiyonlarını ne ölçüde yerine getirdiklerini göstermektedir. Nitekim Lesle 

tarafından 2012 yılında ve End tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda 

                                                 
189 Binici ve ark., 2016:7 
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kredi mevduat oranının kısa ve uzun vadeli likidite riskinin izlenmesinde makro 

ihtiyati bir politika aracı olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.190 Almumani 

tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen çalışmada kredi mevduat oranıyla bankaların 

likidite riski arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.191  

 Çalışmada kullanılan modelde kredi mevduat oranı ile katılım bankalarının 

likidite yeterliliği arasında Almumani tarafından gerçekleştirilen çalışmaya benzer 

olarak yüzde 1 anlamlılık seviyesinde negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Katılım 

bankacılığı için kredi mevduat oranlarında gerçekleşecek 1 birimlik artış likidite 

yeterlilik oranını 0,84 birim azaltmaktadır. Katılım bankalarının topladıkları katılım 

fonu karşılığında kullandırdıkları kredilerin artışı likiditelerini olumsuz 

etkilemektedir.  

 Bankaların bilançolarında görülemeyen faaliyetleri ifade etmekte olan bilanço 

dışı işlemler taahhütler ve teminat mektuplarından oluşan borçlanma araçları ile future, 

swap ve opsiyonlardan oluşan türev ürünler olmak üzere iki ana başlık altında 

toplanmaktadır.192 Aktan ve arkadaşları Türkiye’de geleneksel bankacılıkta likidite 

riski ile bilanço dışı işlemler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadığını 

ancak bilanço dışı işlemlerin banka kârlılığını artırdığını tespit etmiştir.193 Karim ve 

Chan Malezya’da geleneksel bankacılık sektöründe Aktan ve arkadaşlarına benzer 

olarak likidite riski ile bilanço dışı işlemler arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını 

ileri sürmüştür.194 Ancak Teixeira tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen çalışmada 

likidite riski ile bilanço dışı işlemler arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğu ve 

bilanço dışı işlemleri kullanan bankaların daha az likit varlık tutma eğiliminde olduğu 

tespit edilmiştir.195  

 Çalışmada yer alan modelde bilanço dışı işlemlerin toplam varlıklara oranı ile 

katılım bankalarının likidite riski arasında yüzde 5 anlamlılık seviyesinde pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmaktadır. Bilanço dışı işlemlerde gerçekleşecek 1 birimlik artış likidite 

                                                 
190 Lesle, 2012:6; End, 2013:2 
191 Almumani, 2013:6 
192 Sayın, 2009:30 
193 Aktan ve ark., 2013:129 
194 Karim ve Chan, 2007:77 
195 Teixeira, 2013:22 



117 

 

yeterlilik oranını 0,021 birim artırmaktadır. Bankacılık sektöründe türev araçların 

kullanımındaki artışa paralel olarak katılım bankaları likidite riskini azaltmak için söz 

konusu araçları daha yoğun kullanmaya başlamaları bu ilişkiyi olumlu yönde 

etkileyecektir. 

 Banka kârlılığına ilişkin önemli bir diğer gösterge sermayenin hangi kârlılıkla 

çalıştırıldığını gösteren ve net dönem kârı veya zararının özkaynaklara bölünmesi 

suretiyle hesaplanan özkaynak kârlılık oranıdır. Akhtar ve arkadaşları tarafından 2011 

yılında ve Iqbal tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda likidite yeterliliği 

ile özkaynak kârlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.196 

Muharam ve Kurnia ise likidite riski ile aktif kârlılığı arasında negatif yönlü, özkaynak 

kârlılığı ile pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür.197  

 Çalışma kapsamında katılım bankalarında özkaynak kârlılığı ile likidite 

yeterlilik oranı arasında Muharam ve Kurnia tarafından gerçekleştirilen çalışmaya 

benzer olarak yüzde 1 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Özkaynak kârlılığında gerçekleşecek 1 birimlik artış likidite yeterlilik oranını 1,1 

birim artıracaktır. Katılım bankalarının sermayelerinden kaynak olarak yatırdıkları 

fonların bir birimine düşen paydaki kârlılığın artışı yazındaki çalışmalara benzer 

olarak likiditeyi olumlu etkilemektedir. Özkaynak kârlılığı işletmenin başarı derecesi 

ile kârlılık durumunun analizinde önemli bir gösterge niteliğinde olup modelde yer 

alan değişkenler arasında likiditeyi en çok etkileyen değişkendir.   

 Mevduat vadelerinin oldukça kısa olduğu bankacılık sektöründe TCMB’nin 

belirleyici olduğu kısa vadeli piyasa faizleri ile TL mevduat faizleri arasında yakın bir 

ilişki bulunmaktadır.198 Munteanua 2012 yılında gerçekleştirdiği çalışmada bankaların 

likiditesi ile piyasa faiz oranı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğunu tespit 

etmiştir.199 Katılım bankaları kâr payı oranlarını tespit ederken ister istemez faiz 

oranlarını da dikkate almak zorunda kalmaktadır.200  

                                                 
196 Akhtar ve ark., 2011:38; Iqbal, 2012:62 
197 Muharam ve Kurnia, 2012:10 
198 Binici ve ark., 2016:25-26 
199 Munteanua, 2012:996 
200 TKBB, 2013:35 



118 

 

 Çalışmada piyasadaki belirsizliği ölçmek amacıyla modelde yer verilen ve 

2003 bazlı TÜFE=100 verisiyle reelleştirilen gösterge faiz oranı (iki yıllık devlet iç 

borçlanma senedi faizi) ile likidite yeterlilik oranı arasında Munteanua tarafından 

gerçekleştirilen çalışmanın aksine istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.201  

Bankalar için kur riski bankaların tüm döviz varlık ve yükümlülükleri 

nedeniyle döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler sonucu maruz 

kalabilecekleri zarar olasılığını ifade etmektedir.202 Katılım bankalarının reel sektöre 

olan bağımlılıkları dikkate alınarak modelde reel efektif döviz kuru kullanılması tercih 

edilmiştir. Reel efektif döviz kurundaki artış TL’nin değer kazandığını göstermektedir.  

Çalışmada döviz piyasasındaki dalgalanmaların likidite üzerindeki etkisinin 

izlenebilmesi için logaritması alınarak modele eklenen reel efektif döviz kuru ile 

likidite yeterlilik oranı arasında yüzde 1 anlamlılık seviyesinde pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir. Reel efektif döviz kurundaki yüzde 1’lik artış likidite yeterlilik 

oranını yaklaşık yüzde 0,7 düzeyinde artırmaktadır. Katılım bankaları bilanço içi döviz 

pozisyonu açıklarını bilanço dışı işlemler ile olabildiğince gidermekte olsalar da döviz 

yükümlülükleri sebebiyle TL’nin değer kayıplarından olumsuz etkilenmektedir. 

Piyasadaki riskliliğin katılım bankacılığı likiditesi üzerindeki etkisinin 

ölçülebilmesi için modelde kredi temerrüt takası kullanılmıştır. BIS tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada ülke kredi temerrüt takası primleri ile banka kredi temerrüt 

takası primleri arasında pozitif korelasyon olduğu ve ülke primlerindeki yükselişin 

finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların fonlama maliyetlerini yükselterek 

piyasadaki likidite riskliliğini artırdığı tespit edilmiştir.203 Çalışmada BIS tarafından 

gerçekleştirilen çalışmanın aksine katılım bankalarının likidite yeterliliği ile kredi 

temerrüt takası arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

 Çalışmada ayrıca önceki dönem (t-1) likidite yeterlilik oranı ile likidite 

yeterliği arasında yüzde 5 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

                                                 
201 Munteanua, 2012:996 
202 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 
203 BIS, 2011:1-10 
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edilmiştir. Bu durum önceki dönem likidite yeterlilik oranındaki artışın bankaların 

mevcut likidite yeterliliğini de artırdığını göstermektedir. Banka bilançolarındaki 

varlıklar beklendiği üzere dönemler itibarıyla birbirlerini etkilemektedir.  

4.2.5. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 

 Çalışma kapsamında katılım bankalarında likidite yeterliliğini etkileyen 

faktörler analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre bankalar tarafından 

yürütülen politikalar ve alınan kararlar kapsamında değiştirebildikleri faktörleri ifade 

eden iç belirleyicilerin katılım bankalarının likidite riski yönetiminde daha fazla etkiye 

sahip olduğu görülmektedir.  

 Türkiye’de katılım bankacılığı verileri kullanılarak yapılan yeterli sayıda 

çalışma bulunmamaktadır. Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün aktif yapısı ve 

sektörden aldığı pay gibi faktörler göz önüne alındığında yabancı ülkelerle farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. Söz konusu farklılıklar da dikkate alınarak uluslararası yazında yer 

alan çalışmalarla karşılaştırmalar yapılmış ve çalışma sonuçlarının benzerlik 

gösterdiği görülmüştür.   

 Analiz sonuçlarına göre katılım bankalarının likidite yeterliliğini en çok 

etkileyen faktörün özkaynak kârlılığı olduğu tespit edilmiştir. Özkaynaklar ticari 

faaliyetlerin finansmanında kullanılabilecek en sorunsuz hesap niteliğindedir. Net 

dönem kârı/zararının özkaynaklara oranı üzerinden hesaplanan özkaynak kârlılığının 

likidite yeterliliğini artıran bir unsur olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Artan 

özkaynak karlılığının katılım bankalarının yeterli likiditeye sahip olmalarını 

sağlayacağı, özkaynak karlılığındaki azalmaların ise katılım bankalarında likidite riski 

doğuran bir unsur olacağı değerlendirilmektedir.   

 Katılım bankacılığı aktiflerinin yaklaşık yüzde 58’ini oluşturan kredilerin 

güçlü bir bilanço yapısı açısından önemi büyüktür. Esas olarak kâr zarar ortaklığı 

ilkesine göre faaliyet gösteren katılım bankaları tahvil ve bono gibi sabit faiz getirili 

menkul kıymetlere veya benzeri varlıklara yatırım yapamamaktadır. Yapısı gereği reel 

sektöre fon sağlayan kuruluşlar oldukları için, katılım bankaları tarafından 

kullandırılan kredilerin reel sektörde oluşan talep ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Söz 
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konusu bağımlılık ticari faaliyetlerdeki risk düzeyinin menkul kıymet yatırımlarına 

göre daha yüksek olması sebebiyle katılım bankalarının riskliliğini de artırmaktadır. 

Kredilerin mevduata göre daha yüksek artış göstermesi likidite analizleri için önemli 

bir gösterge olan net likidite açığını da artırmaktadır. Artan net likidite açığı katılım 

bankaları için düşük likidite yeterliliğine sebep olmaktadır. 

 Analiz sonuçlarına göre bilanço dışı işlemlerin kullanımının artmasının katılım 

bankalarının likidite yeterliliğini güçlendirici bir etkisi bulunmaktadır. Bilanço dışı 

işlemler genel olarak borç araçları (kredi taahhütleri ve kredi teminat mektupları) ve 

türev ürünler (risk yönetimi ile ilgili olanlar) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 2016 

yılı Aralık ayı itibarıyla bilanço dışı işlemler katılım bankacılığı aktiflerinin yüzde 60’ı 

tutarındayken, geleneksel bankacılıkta bu oran yüzde 149 düzeyindedir. Bu durum 

bilanço dışı işlemlerin önemli bir kalemini oluşturan türev işlemlerin tamamının 

faizsiz finans ilkeleri gereği katılım bankaları tarafından kullanılamıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Katılım bankaları tarafından kullanılan bilanço dışı işlemlerin 

yarısından fazlasını borç araçları (kredi taahhütleri ve kredi teminat mektupları) 

oluşturmaktadır. Söz konusu araçların düşük risk taşıması ve sağladığı gelir dikkate 

alındığında, katılım bankalarının kârlılığını artırmak suretiyle likiditeyi olumlu 

etkilediği değerlendirilmektedir.  

 Katılım bankalarında likidite riski doğuran bir diğer unsur ise reel sektör kur 

riskidir. Döviz kurlarında gerçekleşecek yükselişler hâlihazırda yüksek olan reel 

sektör döviz borçluluğunu olumsuz etkilemektedir. Katılım bankaları ile reel sektör 

arasındaki bağımlılık sebebiyle döviz kurlarındaki yükseliş dolaylı olarak katılım 

bankalarını da olumsuz etkilemektedir. TL’deki değer kazancı reel efektif döviz 

kurunu artırmakta olup bu durum reel sektör döviz yükümlülüklerini azaltmaktadır. 

Reel sektörün maruz kaldığı riskliliğin düşürülmesi sektöre olumlu yansıyacak olup 

bu gelişme katılım bankalarının likidite yeterliliğini de dolaylı yönden artıracaktır. 

Nitekim analiz sonuçlarına göre reel efektif döviz kuru ile likidite yeterliliği arasındaki 

pozitif ilişki bu duruma işaret etmektedir.  

 Özetle katılım bankalarının finansal aracılık faaliyetlerini sürdürürken bir 

takım risklerle karşı karşıya kaldıkları ve likidite riskinin bu riskler arasında önemli 
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bir yer tutmakta olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmada katılım bankalarının 2007 

Haziran ve 2016 yılı Aralık ayı arasındaki aylık verileri kullanılarak likidite riskini 

etkileyen faktörler çoklu regresyon yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonuçlarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında katılım bankalarının sağlıklı 

ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimine devam edebilmesi için likidite riski ve 

yeterliliğinin dikkatle izlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Kredi mevduat oranı, 

bilanço dışı işlemler, özkaynak kârlılığı, döviz kurları likidite riskini etkileyen en 

önemli faktörlerdir. 
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5. ÖNERİLER 

 Türkiye’de ekonomik büyüme için bankacılık sektörünün varlığı, gelişimi ve 

kârlılığı son derece önemlidir. Bankacılık sektörünün bir unsuru olan katılım 

bankacılığının gelişiminin sağlam bir zeminde sürdürülmesi ve katılım bankacılığına 

ilişkin riskliliğin denetim altında tutulması gerekmektedir.  

 Katılım bankalarının gelişiminin önündeki engeller arasında öncelikli olarak 

Türkiye’de faizsiz finans sektörüne ilişkin ayrı bir mevzuat altyapısının olmaması 

gelmektedir. Katılım bankaları geleneksel finans sektörü için hazırlanmış ve 

uygulanmakta olan mevzuata dâhil edilmiş olup ilgili mevzuat hükümlerine uyum 

sağlamak konusunda zorlanmaktadır. Türkiye’de katılım bankacılığı ve faizsiz finans 

sektörünün para ve sermaye piyasalarındaki yerinin ve söz konusu piyasaları daha 

etkin kullanabilmesinin önündeki engellerin tespit edilmesi ve likidite yönetiminin 

kolaylaştırılmasına yönelik olarak faizsiz finansa ait ayrı bir kapsayıcı mevzuat 

altyapısının oluşturulması sektörün gelişimi ve sektöre ilişkin riskliliğin azaltılması 

için elzem görülmektedir. Ayrı bir mevzuat oluşturulması faizsiz finans kuruluşlarının 

finansal faaliyetlerinde ve kurumsal gelişimlerinde faizsiz finans ilke ve esaslarına 

uygun olarak hareket etmelerini kolaylaştırarak sektörün potansiyel büyümesini 

gerçekleştirmesine destek olacaktır.  Faizsiz finansa ilişkin hazırlanacak mevzuat 

Türkiye’de faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşlarının faizsiz finans ilke ve 

esaslarına uygun olarak faaliyet göstermelerini ve faizsiz finans sektörünün dayandığı 

temel ilkelere bağlı olarak gelişme göstermesini temin edecek temel kuralların ve 

kurumsal yapısının belirlenmesini sağlayacaktır.  

 Bankacılık sektörü açısından risk kavramı geleneksel bankalar ile katılım 

bankaları açısından farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebepleri arasında faizsiz 

finans ilkelerinin kısıtlayıcı unsurları, faizsiz finansal araçların yapısı ve çeşitliliği ile 

sektörün gelişmişlik düzeyi gelmektedir. Katılım bankaları ve düzenleyici kuruluşlar 

tarafından katılım bankalarının likidite yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak 

faizsiz finansal araç çeşitliliğinin artırılması kapsamında çalışmalar yürütülmesi 

gerekmektedir. Söz konusu finansal araçlar likidite yönetimi hususunda katılım 
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bankalarının kapasitelerini güçlendirerek daha başarılı likidite yönetimi politikaları 

oluşturmalarına destek olacaktır. Aynı zamanda müşterilere sunulan finansal ürün ve 

hizmetlerin artırılması ile katılım bankacılığının etkinliğine, kârlılığına ve büyümesine 

katkı sağlanacaktır. Katılım bankalarının likidite yönetimini sağlıklı bir şekilde 

yürütmesinin finansal istikrarın sürdürülmesine, finansal ve sistemik risklerin 

azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 Katılım bankaları bilançolarında mevduat bankalarına nazaran daha yüksek 

oranda likit varlık bulundurmaktadır (Bkz. 4.1.). Bu durum katılım bankaları açısından 

gelir kaybı yaratmakta olup banka kârlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu durumun 

altında yatan önemli sebeplerden biri katılım bankalarının likidite yönetimi için yeterli 

ürün ve hizmet çeşitliliğine sahip olmamasıdır. Finansal araçların yetersizliği ihtiyati 

olarak yüksek miktarda likit varlık tutma ihtiyacını doğurmaktadır.  

 Bankalar kârlılık, risk yönetimi ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak türev 

araçları kullanmaktadır. Türk bankacılık sektöründe türev araçların kullanımı 

yeterince gelişmemiştir. Bu durum sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyine ilişkin 

olumsuz bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan banka bilançoları 

dışında riski hesaplanamayan varlıkların bulunmaması da bankacılık sektörü için 

güçlü bir özellik olarak yorumlanmaktadır. Katılım bankaları bağlı oldukları faizsiz 

finans ilkeleri gereği bütün türev ürünleri kullanamamaktadır. Türev ürünler 

bağlamında katılım bankaları tarafından kullanılabilen vadeli döviz alım satım 

işlemleri ve para swapları ile bankalar tarafından maruz kalınan kur riski 

giderilebilmektedir. Bu riskliliğin azaltılması katılım bankalarının yabancı para cinsi 

varlıkları üzerinde oluşan riskliliği azaltarak ve likiditeyi olumlu etkileyecektir. 

 Katılım bankalarının likidite yeterliliğine ilişkin yapılan analizde özkaynak 

kârlılığının katılım bankalarının likidite yeterliliğini en çok etkileyen faktör olduğu 

tespit edilmiştir. Özkaynak kârlılığının artması katılım bankalarının likidite 

yeterliliğini artırmaktadır. Etkin ve kârlı çalışan katılım bankalarında likidite 

sorununun daha az görüleceği değerlendirilmektedir. Katılım bankalarının 

kârlılıklarını artırabilmek için finansal sektör içerisinde daha aktif rol alması ve 

yatırımlarını kârlılık oranı yüksek ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak 
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sektörlere yöneltmesi gerekmektedir. Katılım bankalarının fon kullandırma 

faaliyetlerinin büyük bir kısmını bireysel finansman desteği (murabaha) ve finansal 

kiralama (icara)  gibi düşük risk taşıyan ve düşük getirili finansal işlemler 

oluşturmaktadır. Bu işlemler yerine faizsiz finansın temel ilkelerine daha uygun olan 

kâr-zarar ortaklığı yatırımı (müşareke ve mudaraba) ve ortak yatırımlara daha fazla 

kaynak aktarılması kârlılığın artırılmasına destek olacaktır. Söz konusu işlemlerin 

kullanım oranının artırılması faizsiz finans sistemine yöneltilen eleştirilerin 

azaltılmasına ve katılım bankacılığının temel esaslarına bağlı olarak reel ekonomiye 

yönelik yatırımların artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

 Katılım bankalarının likidite yeterliliğini etkileyen bir diğer unsur olan 

kredilerin mevduata oranındaki artışın likidite yeterliliğini olumsuz etkilediği 

görülmüştür. Likidite riskliliğine ilişkin olarak kredilerin mevduata oranının yakından 

izlenmesi gerekmektedir. Katılım bankalarının fon kaynaklarının mevduata yüksek 

oranda bağlılığı, kredi büyümesini mevduat artışı oranında sınırlamaktadır. Bu 

çerçevede, katılım bankalarının kaynaklarını çeşitlendirerek daha düşük maliyetli fon 

kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir.  

 Bilançolarındaki döviz varlıkları ve yükümlülükleri nedeniyle döviz 

kurlarındaki dalgalanmalar bankaların kârlılığını ve riskliliğini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Kur hareketleri reel sektör için de risklilik taşıdığından katılım 

bankaları hem kendi bilançosundan kaynaklı hem de reel sektörden kaynaklanan 

riskliliğe maruz kalmaktadır. Çalışmada gerçekleştirilen analizde TL’deki değer 

kazancının katılım bankalarının likidite yeterliliğini olumlu etkilediği, TL’deki değer 

kayıplarının ise likidite riskini artırdığı tespit edilmiştir. Bilanço içi döviz pozisyonu 

açıklarını giderebilmek için türev ürünlerin katılım bankaları tarafından etkin 

kullanılması likidite yeterliliğini kur riskine karşı koruyacaktır.     

 Katılım bankalarının likidite yönetimi için kullanabilecekleri araçlardan birisi 

emtia murabahasıdır. Türkiye’de katılım bankaları söz konusu ihtiyaçlarını Londra 

gibi gelişmiş küresel finans merkezlerindeki emtia piyasalarından karşılamaktadır. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında hazırlanan İFM Programı Eylem 

Planı ile İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine 

dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın 
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ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir 

biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. İFM 

kapsamında yürütülecek çalışmalar dâhilinde Borsa İstanbul bünyesinde oluşturulacak 

emtia piyasaları yurt dışında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin yurt içinde 

gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu piyasalar aracılığıyla yurt dışında faaliyet 

göstermekte olan finansal kuruluşlar ve katılım bankaları için Borsa İstanbul üzerinden 

fonlama imkânı yaratılarak İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir 

finans merkezine dönüşmesine katkı sağlanacaktır.  

 Katılım bankalarının emtia murabahası işlemini yurt dışında 

gerçekleştirmesinin önemli sebeplerinden birisi Londra gibi küresel finans 

merkezlerindeki emtia murabahası işlemini gerçekleştiren kuruluşların sunduğu 

maliyet avantajıdır. Türkiye’de ise söz konusu işlem yüzde 5 oranında Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne ve yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi 

(KDV)’ne tabidir. Türkiye’de finansal işlemlerde ortaya çıkan aracılık maliyetleri ile 

vergi maliyetlerinin düşürülmesi emtia murabahası işlemlerinin yurt içi piyasalarda 

gerçekleştirilmesine destek olacaktır.   

 Emtia murabahası katılım bankalarının likidite yönetiminde önem arz eden bir 

finansal işlemdir. Aynı zamanda söz konusu işlem müşterilerin fon ihtiyaçlarının 

giderilmesi kapsamında da kullanılabilmektedir. Mevcut durumda yurt dışında olan 

kıymetli madenler üzerinden gerçekleştirilen işlemin yurt içinde yüksek miktarlı fiziki 

varlığı olan emtialar üzerinden de gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. 5300 

sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu204 kapsamında tarım ürünleri 

ticaretinin kolaylaştırılması, işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla oluşturulan elektronik ürün senedi imkânına sahip emtiaların 

bu kapsamda kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Lisanslı depoculuk ve ürün 

ihtisas borsacılığı kapsamında yürütülecek işlemler için yüksek miktarda üretilip 

saklanan elektronik ürün senedi imkanına sahibi bir ürünün kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  

                                                 
204 07/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu’nun 15’inci maddesi 
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 Bahsi geçen işlem katılım bankalarının likidite ihtiyaçlarının yurt içinde 

karşılanmasına, Türkiye’deki borsaların ve saklayıcıların gelişiminin desteklenmesine 

ve bu işlemlerden doğacak aracılık maliyetlerinin yurt içindeki firmalara aktarılmasına 

katkı sağlayacaktır. Ancak emtia murabahası işleminin faizsiz finans ilkelerine 

uygunluğu katılım bankalarının danışma kurulları tarafından incelenmelidir. 

 Emtia murabahasının yurt içinde gerçekleştirilmesinin önündeki engellerden 

bir diğeri Türkiye’de derin ve etkin bir emtia piyasası olmamasıdır. Bu soruna bir 

çözüm getirebilmek açısından söz konusu emtia yerine faizsiz finans ilkelerine uygun 

alternatif finansal ürünlerin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, 

katılım endeksi205 kapsamında yer alan hisse senetlerinden oluşturulmuş bir borsa 

yatırım fonunun emtia yerine kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu işlem 

kapsamında emtia murabahası işleminde takip edilen süreç borsa yatırım fonunu bir 

nevi emtia olarak kullanarak gerçekleştirilebilecektir. Seçilen hisse senetlerinin 

katılım endeksinde yer alması faizsiz finans ilkelerine uygun şirketlerin seçilip 

seçilmediği endişesini ortadan kaldıracaktır. Ancak sürecin bir bütün olarak katılım 

bankalarının danışma kurulları tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

 Emtia murabahası işleminde emtia yerine kullanılarak katılım bankaları için 

likidite imkânı yaratan bir diğer finansal ürün ise kira sertifikasıdır. Hazine 

Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının ikincil piyasa 

işlem hacmi oldukça düşük olmakla birlikte bu sertifikalar Borsa İstanbul kapsamında 

alınıp satılabilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu kira sertifikalarının emtia 

murabahası işlemlerinde kullanılması hem ikincil piyasanın gelişimine hem de 

ihraçların artırılmasına katkı sağlayacaktır. Diğer süreçlere benzer olarak katılım 

bankalarının danışma kurulları tarafından söz konusu işlemin faizsiz finans ilkeleri 

açısından uygunluğu incelenmelidir. 

 Katılım bankaları için önemli likidite kaynakları arasında yer alan kira 

sertifikalarının likidite yönetimi kapsamında daha etkin kullanılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. İhraç edilen kira sertifikalarının Borsa İstanbul nezdinde ikincil 

                                                 
205 Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse 
senetlerinden oluşan borsa endeksidir. Endeks sponsorları tüm katılım bankaları, endeks danışmanı 
TKBB ve Bizim Menkul Değerler A.Ş., endeks hesaplayıcı Borsa İstanbul’dur. 
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piyasada işlem görme imkânı olduğu halde satın alınan kira sertifikaları genellikle 

vade sonuna kadar elde tutulmaktadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira 

sertifikaları ve özel sektör ihraçlarının toplamı dikkate alındığında büyük bir fon 

yaratılmakta olduğu ancak kira sertifikalarının ikincil piyasasının yeterince 

gelişmemiş olması sebebiyle bu fonun etkin bir biçimde kullanılamadığı 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan teknik, beşeri ve iletişim tabanlı 

çalışmaların yürütülmesi ile kira sertifikaları için tesis edilecek güçlü ikincil piyasa 

işlemlerinin faizsiz finans sektörüne yönelik likidite ihtiyacını karşılamaya destek 

olacağı değerlendirilmektedir. 

 Kamu tarafından gerçekleştirilecek altyapı ve benzeri projelerin finansmanında 

kira sertifikalarının kullanılmasının kira sertifikalarının bilinirliğinin ve ihraç 

tutarlarının artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu finansal 

araçların ihraç tutarlarının artışına bağlı olarak ikincil piyasa işlem hacminin de 

artacağı değerlendirilmektedir. İhraçlar kapsamında kira sertifikalarını satın alan 

yatırımcı ve tasarruf sahiplerinin ilgili yatırımlardan elde edilecek gelire ortak edilmesi 

sağlanabilecektir. Söz konusu projelerin finansmanında başta kira sertifikası olmak 

üzere faizsiz menkul kıymet ihraçlarının kullanılması faizsiz finansal araç çeşitliliğini 

ve katılım bankalarının likit varlık stokunu artıracaktır. 

 Finansal erişimin ve derinliğin artması yönünde önemli katkıları olan katılım 

bankaları bankacılık sektörüne pek çok yeni ve alternatif ürünler sunmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde bankacılık sektörü içindeki payını artırması beklenen katılım 

bankalarının gelişimi Türk bankacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde 

büyümesine katkı sağlayacaktır.  
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SONUÇ 

 Gelişmiş bir bankacılık sektörünün varlığı güçlü finansal yapıların temel 

unsurudur. Sermaye tabanı güçlü, etkin çalışan, şeffaflık ilkelerine uyum gösteren, 

başarılı risk yönetim sistemleri olan, kontrol ve denetim anlamında yetkin ve farklı 

bankacılık yapılarının kapsayıcı bir şekilde bir arada faaliyet gösterdiği bir bankacılık 

sektörü ekonomik büyümeyi desteklemektedir.  

 Türkiye’de finans sektörünün büyük bir kısmını bankacılık oluşturmaktadır. 

1980’li yıllarda özel finans kurumları adıyla faaliyete başlayan ve 2005 yılından 

itibaren Bankacılık Kanunu kapsamına alınan katılım bankaları Türk bankacılık 

sektörünün küçük fakat önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 2017 yılı Kasım ayı 

itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 52 bankadan beşi (üçü özel, ikisi kamu 

sermayeli) katılım bankasıdır. Katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğü 2005-2017 

yılları arasında yaklaşık olarak yıllık yüzde 30 düzeyinde büyüme göstererek 2005 

yılındaki 7 milyar TL tutarından, 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla 160,6 milyar TL’ye 

yükselmiştir. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bankacılık sektörünün yüzde 4,9’unu 

katılım bankaları, yüzde 5,5’ini kalkınma ve yatırım bankaları, yüzde 89,9’unu 

mevduat bankaları oluşturmaktadır.  

 Küresel ölçekte 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğü 2 trilyon ABD 

Dolarına ulaşmış olan faizsiz finans sektörünün yaklaşık 1,6 trilyon ABD Doları ile en 

büyük alanını katılım bankacılığı oluşturmaktadır. Katılım bankacılığının dünyada en 

önemli temsilcileri arasında İran, Suudi Arabistan ve Malezya bulunmaktadır. Türkiye 

küresel katılım bankacılığı aktiflerinde en büyük paya sahip yedinci ülke 

konumundadır.  

 Son yıllarda küresel ekonomik sistem içerisinde gerçekleşen krizler gerek 

Türkiye’de gerekse dünyada finansal sektörü ve ekonomik yapıları olumsuz 

etkilemiştir. Bir kuruluşta ortaya çıkan finansal krizler yalnızca ilgili kuruluşu değil, 

yayılma özelliği sebebiyle kimi zaman tüm finansal sistemi etkisi altına alarak sistemik 

bir risk teşkil edebilmektedir. Sistemik bir etki gösteren krizlerin ülke ekonomileri, 

yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve vergi mükellefleri üzerindeki olumsuz etkileri büyük 

sosyal ve ekonomik problemlere yol açmaktadır. Finansal sektörün denetim altında ve 
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sağlam bir zeminde gelişim göstermesi sistemik risklere karşı korunmaya destek 

olmaktadır. 

 Başarılı bir risk yönetim sisteminin oluşturulması Türkiye’de katılım 

bankacılığının sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi için önem taşımaktadır. 

Bankacılıkta riskliliğin en önemli unsuru ise likidite riskidir. Bu çalışma kapsamında 

katılım bankacılığında likidite riski ve yönetimi üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, 

katılım bankacılığında likidite riski ve yeterliliği bu katılım bankalarının kendine özgü 

yapısı, finansal gelişmişlik düzeyi ve bankacılık sektörü içindeki konumu dikkate 

alınarak incelenmiştir.  

 Bankacılık göstergeleri kapsamında karşılaştırıldığında katılım bankalarının 

mevduat bankacılığından ayrışan yönleri bulunmaktadır. Öncelikle aktif büyüklük 

bakımından katılım bankaları ile mevduat bankaları arasında büyük bir fark 

bulunmaktadır. Ayrıca bu bankaların fon kaynakları büyük ölçüde mevduata bağlıdır. 

Katılım bankalarının maliyetli bir fon kaynağı olan mevduata bağlılığı bu bankaların 

kârlılığını ve gelişimini olumsuz etkileyen bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 

Mevduat bankaları kaynak çeşitliliğini artırmakta katılım bankalarından daha 

başarılıdır. Bu durum geleneksel finans sektörünün gelişmişlik düzeyine bağlı olarak 

ihtiyaç duyulan fonlara daha kolay ulaşılmasından kaynaklanmaktadır. Katılım 

bankaları mevduat bankalarına göre daha düşük kredi/mevduat oranına ve bankacılık 

sektörü ile benzer ölçülerde sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Ancak bankalar için 

kurumsal ve idari bir başarı göstergesi olan aktif ve özkaynak kârlılığı dikkate 

alındığında katılım bankalarının mevduat bankalarından daha düşük kârlılık oranlarına 

sahip olduğu görülmektedir. 

 Sermaye yeterliliği ve finansman açığı incelendiğinde katılım bankalarının 

risklilik arz eden bir bilanço yapısına sahip olmadığı görülmüştür. Ancak vade grupları 

itibarıyla likidite yeterlilikleri incelendiğinde katılım bankalarının bilançolarında 

mevduat bankalarından daha yüksek oranda likit aktif bulundurdukları dikkat 

çekmektedir. Katılım bankalarının likidite yönetiminde etkin olarak kullanılabilecek 

yeterli finansal ürün ve hizmet çeşitliliğine sahip olmaması bu durumun önemli 

sebeplerinden biridir. Bilançolarında önlem olarak daha yüksek oranda likit aktif 
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bulundurulması, elde tutulan atıl fonların alternatif maliyeti üzerinden banka 

kârlılığını olumsuz etkilemektedir.  

 Türkiye’de faizsiz finans sektörüne ilişkin ayrı bir mevzuat altyapısının 

olmaması katılım bankalarının gelişimi ve güçlü bir likidite yönetimine sahip 

olabilmelerinin önündeki engellerden biridir. Kapsayıcı bir mevzuat altyapısı 

kuruluşların para ve sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırmaktadır. Buna ilaveten 

likidite yönetimini desteklemeye yönelik olarak katılım bankaları tarafından finansal 

araç çeşitliliğini artıracak çalışmalar yürütülmektedir.  

 Likidite yaratılmasına, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve atıl fonların 

değerlendirilmesine imkân tanıyan yeni finansal ürün ve hizmetlerin daha etkin 

kullanılması bankaların etkinliğini ve kârlılığını artırmakta ve aynı zamanda 

bankaların likidite yapılarını da güçlendirmektedir. Bu kapsamda emtia murabahası 

işlemi, kira sertifikası ihraçları ve merkez bankacılığı işlemlerinin faizsiz finans 

ilkeleri kapsamında kullanılması katılım bankalarının yüksek likiditeye sahip 

olabilmelerini sağlayan unsurlardır. 

 Çalışma kapsamında likidite riski ve yönetimine ilişkin değerlendirmelerin 

desteklenmesi amacıyla katılım bankalarının 2007 yılı Haziran ayı ve 2016 yılı Aralık 

ayı arasındaki aylık verileri kullanılarak likidite riskini etkileyen faktörler çoklu 

regresyon yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Uluslararası yazında likidite 

yeterliliğinin ve riskliliğinin izlenmesinde banka varlık ve yükümlülüklerinin vade 

grupları bazında incelenmesinin daha doğru sonuçlar verdiği değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede analizde katılım bankalarının likidite riskini likidite yeterlilik oranı 

temsil etmektedir.  

 Analiz sonuçlarına göre özkaynak kârlılığının katılım bankalarının likidite 

yeterliliğini en fazla etkileyen faktör olduğu ve artan özkaynak kârlılığının likidite 

yeterliliğini de artırdığı tespit edilmiştir. Katılım bankalarının kaynaklarını kârlılık 

oranı yüksek ve sürdürülebilir büyüme imkânı sunan sektörlere yönlendirmesinin 

faizsiz finans sektörünün gelişimini destekleyeceği değerlendirilmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre kredilerin mevduata oranındaki yükselişin likidite yeterliliğini 
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azalttığı, reel efektif döviz kurundaki ve bilanço dışı işlemlerdeki yükselişin ise likidite 

yeterliliğini artırdığı tespit edilmiştir.  

 Türkiye’de katılım bankacılığına ait kapsayıcı bir likidite yönetim programı 

oluşturulması katılım bankacılığının güçlü bir büyüme göstermesi ve bu büyümenin 

sağlıklı bir zeminde devam edebilmesini desteklemektedir. Türk katılım 

bankacılığının bankacılık sektörü içerisinde ve uluslararası alanda rekabet 

edebilirliğinin artırılması Türkiye’nin küresel faizsiz finans pazarından daha fazla pay 

almasını ve Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında İstanbul’un uluslararası 

alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesine yönelik çalışmaları 

desteklemektedir.  
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EKLER 

EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler 
(Milyon TL) 

Tarih Toplam 
Aktif Krediler TGA Mevduat Mevduat 

TL 
Mevduat 

YP Özkaynaklar 
Vergi Öncesi 
Dönem Net 
Kârı Zararı 

Net 
Dönem 

Kârı Zararı 
Haz.07 16.789,2 12.627,4 213,8 12.844,8 5.978,7 6.866,1 2.052,4 263,8 222,8 
Tem.07 17.457,9 13.453,0 205,6 13.405,9 6.383,9 7.022,0 2.113,8 333,5 284,1 
Ağu.07 17.713,1 13.454,5 203,0 13.385,0 6.695,1 6.689,9 2.163,3 391,6 333,4 
Eyl.07 17.473,6 13.567,9 201,9 13.350,5 6.688,5 6.662,0 2.197,2 447,0 367,4 
Eki.07 18.536,7 14.488,1 216,6 14.067,0 7.093,7 6.973,3 2.228,3 489,5 398,4 
Kas.07 19.090,3 14.494,7 224,6 14.392,2 7.426,5 6.965,7 2.293,6 562,7 454,7 
Ara.07 19.445,3 14.071,9 230,9 14.834,2 7.862,8 6.971,4 2.363,8 650,9 527,4 
Oca.08 19.583,9 15.140,6 234,1 14.934,9 8.085,9 6.849,0 2.397,7 42,2 33,9 
Şub.08 19.913,5 15.263,1 250,3 15.351,5 8.351,3 7.000,1 2.443,9 102,8 80,1 
Mar.08 21.505,4 15.690,6 258,2 16.359,9 8.737,0 7.622,9 2.453,3 157,6 121,8 
Nis.08 22.132,6 16.401,6 271,5 17.098,7 9.064,7 8.034,0 2.494,1 209,9 162,6 
May.08 21.885,8 16.638,0 278,1 16.877,1 8.715,6 8.161,5 2.738,6 275,4 214,1 
Haz.08 23.238,7 16.771,3 306,1 17.401,7 8.859,8 8.541,9 3.106,2 355,7 278,0 
Tem.08 23.001,9 17.307,5 340,9 17.381,4 8.819,5 8.561,9 3.153,8 417,0 325,6 
Ağu.08 22.410,8 16.880,8 371,3 17.023,1 8.564,3 8.458,7 3.210,7 485,8 382,5 
Eyl.08 23.470,0 17.882,3 360,5 17.698,1 9.352,2 8.345,9 3.276,1 567,9 447,9 
Eki.08 25.305,8 18.028,1 384,9 18.784,8 10.483,3 8.301,6 3.346,2 658,3 518,0 
Kas.08 25.259,5 18.047,4 401,9 18.781,8 10.678,0 8.103,8 3.654,6 735,4 576,4 
Ara.08 25.770,1 17.641,2 377,9 19.045,3 10.935,9 8.109,4 3.728,9 820,5 647,5 
Oca.09 26.567,4 18.092,1 461,5 19.862,7 11.479,1 8.383,6 3.767,3 52,8 37,1 
Şub.09 27.390,1 17.964,5 575,4 21.179,5 12.580,4 8.599,1 3.833,4 137,2 108,6 
Mar.09 28.276,0 18.069,3 555,0 21.795,5 13.058,8 8.736,7 3.848,5 190,3 151,3 
Nis.09 28.419,6 18.840,6 559,5 21.812,8 13.097,8 8.715,0 3.917,3 269,8 215,2 
May.09 28.465,0 19.287,9 568,5 22.166,4 13.181,3 8.985,1 3.964,8 335,9 267,3 
Haz.09 29.635,7 19.637,6 569,6 22.621,1 13.532,0 9.089,1 4.057,5 445,7 355,2 
Tem.09 30.008,6 20.806,2 539,8 23.244,9 13.980,2 9.264,7 4.130,4 525,3 418,2 
Ağu.09 31.105,8 21.352,1 524,9 23.922,1 14.400,4 9.521,7 4.190,9 600,6 476,7 
Eyl.09 31.824,7 21.836,8 503,3 24.788,0 15.106,1 9.681,9 4.249,6 666,4 530,1 
Eki.09 32.187,6 23.032,6 463,6 25.290,9 15.532,9 9.758,1 4.299,9 733,5 581,6 
Kas.09 32.350,6 23.430,2 439,6 25.964,8 16.224,6 9.740,3 4.365,2 813,8 644,9 
Ara.09 33.628,0 23.640,6 379,4 26.711,4 16.820,7 9.890,7 4.419,6 889,0 705,1 
Oca.10 33.351,9 24.284,0 376,9 26.722,3 16.830,3 9.892,0 4.479,1 68,9 55,9 
Şub.10 34.063,0 24.340,2 381,6 27.377,1 17.506,5 9.870,6 4.520,9 130,0 101,8 
Mar.10 34.608,5 24.581,3 382,0 27.515,1 17.712,7 9.802,4 4.563,3 234,7 185,3 
Nis.10 36.287,6 25.537,2 393,6 28.536,6 18.298,9 10.237,7 4.610,2 314,8 247,7 
May.10 36.415,7 26.998,8 390,5 28.324,9 18.473,7 9.851,3 4.679,6 402,7 316,0 
Haz.10 37.012,0 26.188,8 383,3 28.411,0 18.721,1 9.689,9 4.744,3 483,7 380,6 
Tem.10 37.246,2 26.887,5 371,2 28.709,5 18.601,8 10.107,7 4.803,6 556,1 437,4 
Ağu.10 38.611,3 26.968,1 359,3 29.274,7 18.577,7 10.697,0 5.169,4 636,4 503,3 
Eyl.10 39.511,1 27.464,6 360,1 29.806,1 18.937,3 10.868,8 5.224,9 704,0 557,4 
Eki.10 39.923,4 28.376,0 352,5 30.982,0 19.722,9 11.259,1 5.297,7 792,7 627,8 
Kas.10 41.131,7 29.760,2 344,7 31.039,3 19.921,9 11.117,4 5.363,2 876,1 693,8 
Ara.10 43.338,7 30.823,1 327,3 33.089,5 22.119,4 10.970,1 5.457,1 943,9 759,2 
Oca.11 44.266,8 31.535,8 339,2 33.318,7 22.412,9 10.905,8 5.486,6 51,4 38,8 
Şub.11 44.883,6 32.301,7 323,7 33.772,9 22.996,4 10.776,5 5.543,4 135,7 106,4 
Mar.11 45.017,6 32.750,9 318,9 33.736,1 22.639,2 11.097,0 5.590,0 209,1 169,3 
Nis.11 45.333,0 32.695,4 335,8 34.327,5 22.941,5 11.386,0 5.637,4 280,8 226,2 
May.11 46.866,1 33.428,0 319,5 34.560,3 23.416,8 11.143,5 5.692,9 355,4 284,9 
Haz.11 48.281,8 34.315,5 305,9 34.749,4 23.689,9 11.059,6 5.763,9 451,5 358,5 
Tem.11 48.973,4 35.059,6 342,6 35.602,8 23.956,7 11.646,1 5.837,8 544,4 431,4 
Ağu.11 51.196,9 35.679,8 304,5 36.717,6 23.536,3 13.181,3 5.924,0 653,4 515,6 
Eyl.11 53.573,0 36.163,4 350,5 36.929,0 23.157,6 13.771,4 5.998,3 750,9 595,1 
Eki.11 54.656,3 36.922,2 350,3 37.318,7 23.337,9 13.980,9 6.049,5 834,8 661,1 
Kas.11 55.309,4 38.095,6 364,0 38.134,5 23.979,1 14.155,4 6.116,4 927,2 734,0 
Ara.11 56.148,3 38.537,9 429,6 39.220,3 23.896,1 15.324,2 6.193,6 1.010,2 802,9 
Oca.12 55.092,4 39.358,0 448,4 37.998,2 23.442,6 14.555,6 6.296,5 118,4 93,5 
Şub.12 55.456,3 39.796,7 446,7 38.688,5 23.435,2 15.253,3 6.377,6 216,2 171,6 
Mar.12 56.890,8 40.389,2 421,3 39.845,8 23.471,6 16.374,2 6.450,1 305,5 245,6 
Nis.12 58.424,1 41.218,0 450,4 40.336,8 23.498,5 16.838,4 6.501,8 393,3 314,2 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 
 (Milyon TL) 

Tarih Toplam 
Aktif Krediler TGA Mevduat Mevduat 

TL 
Mevduat 

YP Özkaynaklar 
Vergi Öncesi 
Dönem Net 
Kârı Zararı 

Net 
Dönem 

Kârı Zararı 
May.12 60.719,5 42.874,4 456,7 41.937,9 24.061,4 17.876,5 6.588,4 502,6 401,0 
Haz.12 61.029,0 43.539,9 431,1 42.513,3 24.292,5 18.220,8 6.668,2 599,8 476,3 
Tem.12 62.339,0 44.237,9 437,3 43.092,2 24.786,4 18.305,8 6.764,4 714,6 567,5 
Ağu.12 64.426,7 45.271,9 454,3 44.341,2 25.473,7 18.867,5 6.859,3 833,7 662,4 
Eyl.12 65.027,8 45.700,3 426,4 45.259,2 26.735,1 18.524,1 6.912,3 900,3 718,2 
Eki.12 67.399,4 46.501,4 471,2 46.321,0 27.512,6 18.808,4 7.016,1 1.011,4 809,1 
Kas.12 68.947,6 47.871,6 485,2 47.005,9 27.831,7 19.174,3 7.275,0 1.112,5 889,5 
Ara.12 70.279,4 47.961,2 377,0 47.921,1 28.408,3 19.512,8 7.376,8 1.157,7 916,0 
Oca.13 71.561,4 48.747,2 414,2 49.564,8 28.982,7 20.582,2 7.457,6 90,1 74,4 
Şub.13 73.545,4 50.003,9 487,2 50.895,1 29.624,7 21.270,4 7.644,7 166,7 134,9 
Mar.13 74.715,0 50.801,1 521,5 51.652,2 30.411,3 21.240,8 7.700,9 283,5 226,4 
Nis.13 76.557,6 52.462,6 585,6 52.127,6 30.235,2 21.892,5 7.796,2 378,5 302,5 
May.13 81.541,8 55.141,1 572,3 54.670,4 32.735,2 21.935,3 7.840,6 446,2 354,1 
Haz.13 83.047,5 55.947,7 562,1 54.773,1 33.780,3 20.992,8 8.289,6 620,8 496,2 
Tem.13 84.784,5 58.076,3 585,8 55.439,5 33.874,7 21.564,8 8.335,2 720,0 576,5 
Ağu.13 88.175,7 58.834,4 734,3 57.488,6 34.355,0 23.133,6 8.392,3 852,4 670,4 
Eyl.13 90.765,5 59.426,2 707,6 57.629,0 34.736,2 22.892,9 8.567,6 993,2 786,0 
Eki.13 90.949,4 59.967,3 731,7 58.780,5 34.842,0 23.938,5 8.720,3 1.133,0 913,0 
Kas.13 90.782,4 61.082,8 661,0 60.086,2 35.353,6 24.732,6 8.751,2 1.202,1 971,0 
Ara.13 96.074,7 62.029,5 832,0 61.313,3 36.566,6 24.746,7 8.832,6 1.294,4 1.051,6 
Oca.14 97.227,8 61.524,8 850,5 62.100,9 37.061,6 25.039,3 8.893,3 91,3 75,8 
Şub.14 97.051,5 60.642,0 879,5 60.593,4 35.895,2 24.698,2 8.953,3 166,1 132,9 
Mar.14 95.511,5 59.813,1 904,7 58.895,5 34.811,8 24.083,8 9.089,1 323,2 270,5 
Nis.14 94.885,6 60.198,4 927,1 59.124,7 34.542,8 24.581,8 9.411,2 666,4 582,5 
May.14 94.537,9 60.495,7 901,6 59.631,0 34.203,5 25.427,5 9.519,9 757,9 650,6 
Haz.14 100.398,4 61.209,2 1.362,8 62.065,7 35.835,3 26.230,5 9.760,6 645,9 515,2 
Tem.14 100.221,2 62.208,6 1.332,0 62.197,9 36.396,8 25.801,1 9.862,0 758,1 603,6 
Ağu.14 98.555,8 61.830,2 1.872,1 61.570,1 36.451,5 25.118,7 9.848,2 805,4 630,9 
Eyl.14 102.591,3 62.431,6 1.685,4 62.979,7 36.806,2 26.173,5 9.688,8 665,5 472,7 
Eki.14 101.569,2 62.684,1 1.661,2 62.683,2 36.049,8 26.633,4 9.854,5 740,5 521,4 
Kas.14 100.738,9 63.601,1 1.657,6 63.127,4 36.219,5 26.907,8 10.035,8 797,1 561,0 
Ara.14 104.319,1 64.065,2 1.202,8 65.229,9 38.838,3 26.391,7 9.673,0 390,7 143,8 
Oca.15 104.487,8 64.383,6 1.234,0 64.997,6 38.915,1 26.082,5 9.804,1 127,1 107,0 
Şub.15 106.491,1 65.190,9 1.317,5 66.319,3 40.280,7 26.038,5 9.836,3 216,3 177,7 
Mar.15 109.610,7 66.490,7 1.364,8 67.046,0 39.827,8 27.218,2 9.814,8 287,2 222,4 
Nis.15 112.575,2 68.337,8 1.454,3 68.420,7 40.073,4 28.347,3 9.811,8 314,5 235,2 
May.15 113.514,3 68.824,4 1.479,9 68.826,5 39.083,3 29.743,2 10.603,5 444,7 343,6 
Haz.15 115.525,6 68.878,2 1.545,7 70.210,4 37.537,3 32.673,1 10.645,8 536,9 413,1 
Tem.15 117.102,1 69.073,9 1.655,7 72.549,9 39.300,7 33.249,2 10.703,5 613,7 473,1 
Ağu.15 120.950,1 69.610,4 1.737,9 73.877,6 39.429,6 34.447,9 10.693,0 646,6 488,5 
Eyl.15 122.196,4 70.007,0 1.757,3 75.410,8 39.932,0 35.478,7 10.683,9 707,1 519,6 
Eki.15 119.719,5 70.372,6 1.758,7 74.184,4 39.063,4 35.121,1 10.576,1 637,7 374,8 
Kas.15 120.832,1 70.866,0 1.769,5 73.681,5 39.818,1 33.863,4 10.572,0 660,4 382,6 
Ara.15 120.182,9 72.037,6 1.775,0 74.176,4 40.590,4 33.586,0 10.644,8 697,6 408,6 
Oca.16 119.804,2 73.131,1 2.093,8 73.550,8 41.098,7 32.452,1 10.652,7 41,6 22,3 
Şub.16 122.689,5 73.941,1 2.143,2 73.572,3 40.375,1 33.197,2 11.471,0 36,2 15,4                       
Mar.16 121.385,5 74.007,2 2.036,0 72.977,0 39.062,0 33.915,0 11.507,4 149,5 69,9 
Nis.16 121.596,9 74.158,8 2.064,4 73.796,9 39.415,8 34.381,1 11.527,2 230,6 129,9 
May.16 125.717,1 75.390,8 2.138,2 75.200,5 42.135,7 33.064,9 11.638,1 347,4 221,0 
Haz.16 125.929,5 75.912,4 1.994,1 74.705,4 41.518,8 33.186,6 11.684,2 405,8 257,2 
Tem.16 119.462,5 73.013,6 1.129,6 72.915,4 42.626,2 30.289,2 11.120,3 854,1 677,8 
Ağu.16 120.641,4 72.940,1 1.108,8 71.135,1 41.586,7 29.548,4 11.276,2 999,5 792,8 
Eyl.16 120.069,5 72.418,1 1.193,6 71.896,7 42.730,4 29.166,4 11.359,7 1.113,4 888,7 
Eki.16 121.552,4 72.898,4 1.238,3 72.725,4 43.538,1 29.187,4 11.439,0 1.211,8 975,4 
Kas.16 129.475,0 74.584,8 1.245,1 76.977,0 44.817,1 32.159,8 11.393,9 1.280,6 1.030,6 
Ara.16 132.873,6 75.895,8 1.236,5 81.300,7 48.148,3 33.152,4 11.493,5 1.363,9 1.105,6 

 

 

 

 

 

 



134 

 

EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 
(Milyon TL) 

Tarih Menkul 
Kıymetler 

Net Faiz 
Geliri 

Yabancı 
Kaynaklar 

Likit 
Aktifler 

Sabit 
Kıymetler 

Bilanço Dışı 
İşlemler 

Net 
Likidite 
Açığı 

Aktif 
Kârlılığı 
(Yüzde) 

Özkaynak 
Kârlılığı 
(Yüzde) 

Haz.07 34,5 419,9 14.736,8 1.512,3 246,1 14.698,2 8.327,6 1,6 15,7 
Tem.07 26,8 511,0 15.344,1 1.421,8 238,4 15.656,2 8.977,4 1,7 16,0 
Ağu.07 24,6 589,3 15.549,8 1.452,1 241,4 15.931,7 8.753,2 1,6 16,1 
Eyl.07 20,3 668,9 15.276,4 1.362,5 249,8 16.301,7 8.717,6 1,6 15,9 
Eki.07 19,0 745,5 16.308,4 1.454,8 249,7 16.498,9 10.334,5 1,6 15,8 
Kas.07 24,2 821,5 16.796,7 1.771,0 270,5 17.561,8 10.769,8 1,6 16,0 
Ara.07 15,0 910,2 17.081,5 2.564,4 289,0 17.666,6 11.009,2 1,6 16,3 
Oca.08 14,7 83,8 17.186,2 1.675,6 359,1 19.464,7 10.404,8 1,5 13,1 
Şub.08 14,2 159,8 17.469,6 1.826,7 365,3 19.622,1 10.469,8 1,5 13,1 
Mar.08 20,5 259,9 19.052,1 2.341,0 426,4 22.658,5 11.291,7 1,5 13,1 
Nis.08 20,5 348,7 19.638,5 2.361,1 433,4 23.865,0 12.005,7 1,5 13,0 
May.08 23,4 436,6 19.147,1 2.116,7 438,4 24.803,9 12.218,4 1,5 12,9 
Haz.08 23,1 535,1 20.132,5 3.178,0 454,6 24.567,6 12.514,0 1,5 12,9 
Tem.08 23,1 635,3 19.848,1 2.589,5 466,8 23.837,4 12.759,6 1,4 12,5 
Ağu.08 23,2 735,3 19.200,1 2.446,4 475,5 24.308,2 12.226,2 1,4 12,3 
Eyl.08 22,4 854,9 20.193,9 2.398,1 487,8 24.004,3 12.848,2 1,4 12,3 
Eki.08 24,2 990,4 21.959,5 2.881,4 503,2 28.431,6 13.050,4 1,5 12,4 
Kas.08 24,4 1.103,8 21.604,9 2.690,2 501,1 30.454,9 12.900,9 1,4 12,0 
Ara.08 24,0 1.233,5 22.041,2 3.923,4 549,0 27.597,9 13.109,8 1,4 11,9 
Oca.09 383,7 125,3 22.800,0 3.920,9 552,1 28.919,7 13.775,4 1,4 11,4 
Şub.09 383,9 243,1 23.556,7 4.661,9 553,8 29.827,1 15.397,2 1,4 11,4 
Mar.09 383,9 379,1 24.427,4 5.560,3 562,5 29.164,4 15.691,5 1,4 11,0 
Nis.09 1.032,4 497,2 24.502,3 4.960,8 570,9 29.840,2 16.136,1 1,4 10,9 
May.09 1.029,9 622,8 24.500,2 4.748,0 574,2 28.745,6 16.268,5 1,3 10,6 
Haz.09 1.029,5 749,7 25.578,2 5.439,0 645,7 26.977,4 16.723,8 1,4 10,6 
Tem.09 1.028,3 877,9 25.878,2 4.903,1 699,6 29.448,9 16.746,8 1,3 10,5 
Ağu.09 1.028,8 1.010,3 26.915,0 5.214,1 706,3 28.392,1 17.132,1 1,3 10,3 
Eyl.09 1.028,4 1.144,3 27.575,1 5.508,9 705,8 28.592,7 17.664,4 1,3 10,2 
Eki.09 1.028,6 1.276,0 27.887,7 4.832,8 716,3 29.063,8 18.747,3 1,3 9,9 
Kas.09 1.028,4 1.409,6 27.985,4 4.836,3 723,0 30.642,7 19.032,5 1,3 9,8 
Ara.09 1.028,7 1.550,0 29.208,5 5.735,6 754,2 31.054,2 19.878,8 1,2 9,6 
Oca.10 1.026,6 118,0 28.872,8 5.105,5 759,4 28.529,2 19.954,3 1,3 10,0 
Şub.10 1.675,0 232,6 29.542,1 5.333,6 765,9 30.371,5 20.270,6 1,2 9,6 
Mar.10 1.669,5 359,5 30.045,2 5.563,1 799,2 29.613,8 20.532,7 1,2 9,7 
Nis.10 1.669,4 480,8 31.677,4 6.256,8 815,2 28.897,0 21.281,8 1,2 9,6 
May.10 1.020,0 612,7 31.736,1 4.929,0 823,6 34.609,0 21.920,0 1,2 9,6 
Haz.10 1.020,1 736,3 32.267,7 6.309,2 521,2 129.020,1 22.151,4 1,2 9,3 
Tem.10 1.019,9 854,9 32.442,6 6.173,1 528,3 123.802,6 22.647,7 1,1 9,2 
Ağu.10 1.474,5 983,4 33.441,9 7.009,0 533,4 126.190,1 23.318,2 1,1 9,1 
Eyl.10 1.478,1 1.103,8 34.286,2 7.465,9 544,6 145.701,8 23.594,0 1,1 8,9 
Eki.10 1.477,7 1.225,8 34.625,7 7.155,9 540,9 134.748,1 24.263,0 1,1 8,9 
Kas.10 1.429,0 1.357,1 35.768,5 6.421,5 543,5 144.268,4 24.587,1 1,1 8,7 
Ara.10 1.429,6 1.509,2 37.881,6 7.506,8 614,4 149.817,9 25.935,0 1,0 8,6 
Oca.11 1.429,7 135,2 38.780,2 7.278,7 611,8 154.745,3 25.925,2 1,0 8,2 
Şub.11 1.633,9 260,5 39.340,2 7.167,1 610,4 156.690,4 26.339,6 1,0 8,2 
Mar.11 1.634,1 392,1 39.427,6 7.098,7 616,3 153.541,0 26.571,4 1,0 8,0 
Nis.11 1.635,5 520,7 39.695,6 7.464,5 614,9 155.863,3 26.605,4 0,9 7,9 
May.11 1.636,8 669,5 41.173,1 7.723,1 612,3 127.330,7 26.773,2 0,9 7,7 
Haz.11 1.637,2 810,8 42.517,8 7.825,3 603,1 144.385,2 26.724,1 0,9 7,7 
Tem.11 1.637,4 965,0 43.135,6 7.704,8 599,3 146.504,4 26.877,6 0,9 7,7 
Ağu.11 1.972,8 1.144,2 45.273,0 8.881,3 602,3 123.091,6 26.941,4 0,9 7,6 
Eyl.11 1.973,0 1.312,2 47.574,7 9.909,6 604,1 124.548,3 28.049,3 0,9 7,8 
Eki.11 1.967,3 1.469,9 48.606,8 10.079,2 793,2 127.675,7 28.360,3 0,8 7,7 
Kas.11 1.974,8 1.645,6 49.192,9 8.774,2 798,3 82.645,6 28.672,1 0,8 7,8 
Ara.11 1.979,5 1.821,6 49.954,7 8.910,9 825,1 43.605,4 29.777,2 0,8 7,8 
Oca.12 1.984,6 181,7 48.795,9 7.413,5 820,3 43.635,3 28.954,1 1,0 8,2 
Şub.12 1.019,9 366,1 49.078,7 7.953,8 816,2 47.871,6 29.316,3 1,0 8,2 
Mar.12 1.014,1 565,1 50.440,7 8.639,3 817,9 47.112,7 28.775,9 0,9 8,3 
Nis.12 1.017,4 753,0 51.922,3 8.865,2 815,5 45.386,5 29.382,1 0,9 8,3 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

(Milyon TL) 

Tarih Menkul 
Kıymetler 

Net Faiz 
Geliri 

Yabancı 
Kaynaklar 

Likit 
Aktifler 

Sabit 
Kıymetler 

Bilanço Dışı 
İşlemler 

Net 
Likidite 
Açığı 

Aktif 
Kârlılığı 
(Yüzde) 

Özkaynak 
Kârlılığı 
(Yüzde) 

May.12 1.029,9 956,8 54.131,2 9.238,1 834,5 47.841,1 29.914,0 0,9 8,5 
Haz.12 1.028,1 1.155,6 54.360,8 8.989,9 844,2 47.830,9 30.435,8 0,9 8,3 
Tem.12 1.028,2 1.363,8 55.574,5 8.813,9 853,9 46.230,3 31.247,3 0,9 8,4 
Ağu.12 580,7 1.588,3 57.567,4 8.848,9 864,4 46.916,3 32.190,6 0,9 8,4 
Eyl.12 851,5 1.798,8 58.115,5 9.117,7 1.017,7 49.855,1 33.934,8 0,8 8,2 
Eki.12 2.368,1 2.018,9 60.383,2 9.652,0 1.028,3 46.016,1 34.307,9 0,8 8,2 
Kas.12 2.398,9 2.239,7 61.672,6 9.344,2 1.038,1 68.911,0 34.488,0 0,8 8,2 
Ara.12 2.458,9 2.474,3 62.902,6 10.253,8 1.149,2 70.931,9 35.634,8 0,8 8,0 
Oca.13 2.452,2 222,8 64.103,8 10.445,4 1.144,0 71.921,9 34.988,4 0,8 7,9 
Şub.13 3.561,2 434,1 65.900,6 10.213,6 1.137,1 72.738,1 34.991,4 0,8 7,8 
Mar.13 3.561,7 677,5 67.014,2 10.463,6 1.152,2 72.565,0 37.687,9 0,8 7,6 
Nis.13 3.556,3 898,0 68.761,3 9.806,6 1.158,8 73.813,8 37.142,2 0,7 7,7 
May.13 3.570,3 1.135,8 73.701,2 10.928,9 1.166,0 79.574,0 36.694,3 0,7 7,2 
Haz.13 3.578,5 1.374,8 74.757,8 10.701,9 1.167,7 59.928,1 38.999,2 0,7 7,6 
Tem.13 3.578,9 1.604,9 76.449,3 10.907,1 1.195,0 62.261,2 39.347,3 0,7 7,3 
Ağu.13 4.653,8 1.846,0 79.783,3 10.990,9 1.197,6 63.750,3 40.726,7 0,7 7,2 
Eyl.13 4.682,2 2.104,4 82.197,9 12.635,0 1.202,8 59.969,8 41.199,6 0,7 7,2 
Eki.13 4.817,3 2.344,2 82.229,1 12.360,0 1.211,5 58.387,0 40.853,0 0,7 7,3 
Kas.13 4.818,9 2.586,1 82.031,2 11.280,7 1.226,0 57.938,7 40.774,6 0,7 7,1 
Ara.13 4.827,9 2.883,4 87.242,1 13.665,4 1.211,7 67.148,4 42.291,5 0,7 7,1 
Oca.14 4.914,8 271,6 88.334,6 14.649,0 1.377,5 64.440,5 40.764,1 0,6 6,4 
Şub.14 5.888,4 488,2 88.098,2 15.745,1 1.375,4 61.198,9 40.450,6 0,6 6,3 
Mar.14 5.868,6 749,8 86.422,4 15.749,5 1.369,0 63.331,4 40.292,6 0,6 6,4 
Nis.14 5.848,4 990,8 85.474,4 15.242,6 1.372,5 62.768,5 40.426,5 0,9 9,1 
May.14 6.022,2 1.232,4 85.018,0 14.619,4 1.540,6 62.982,0 41.749,2 0,8 8,4 
Haz.14 6.130,1 1.490,3 90.637,8 18.349,5 1.537,7 65.546,9 44.240,3 0,5 7,2 
Tem.14 6.182,9 1.754,4 90.359,2 17.178,6 1.540,4 64.607,6 43.277,0 0,5 6,6 
Ağu.14 6.285,1 2.004,2 88.707,5 15.911,0 1.540,6 59.697,0 42.756,4 0,5 6,1 
Eyl.14 6.356,8 2.293,4 92.902,5 17.455,0 1.465,6 61.043,3 42.380,3 0,3 3,2 
Eki.14 6.367,0 2.574,6 91.714,7 16.748,0 1.468,2 57.306,5 41.994,1 0,3 3,7 
Kas.14 6.664,6 2.856,8 90.703,1 15.274,2 1.451,4 55.095,8 42.218,3 0,4 3,7 
Ara.14 6.749,1 3.179,9 94.646,0 17.851,3 1.564,1 60.752,5 43.002,0 -0,2 -2,5 
Oca.15 6.787,5 285,4 94.683,6 15.884,0 1.566,9 66.976,4 42.064,0 0,4 4,3 
Şub.15 6.940,8 540,8 96.654,8 16.500,9 1.542,7 65.682,1 42.604,4 0,4 4,3 
Mar.15 7.078,5 853,2 99.795,9 17.355,7 1.551,7 66.523,7 43.156,0 0,4 4,0 
Nis.15 7.175,1 1.136,2 102.763,5 17.240,5 1.555,6 67.959,5 44.542,2 0,4 3,9 
May.15 7.900,0 1.448,1 102.910,8 17.921,0 1.543,9 72.672,3 45.380,9 0,4 3,7 
Haz.15 7.643,7 1.782,2 104.879,8 20.705,1 1.552,6 75.686,8 46.776,7 0,3 5,3 
Tem.15 7.631,1 2.098,9 106.398,6 20.679,4 1.550,6 76.886,2 47.887,5 0,3 3,3 
Ağu.15 7.616,6 2.422,7 110.257,0 21.624,5 1.550,0 80.833,2 50.134,1 0,3 3,0 
Eyl.15 7.556,8 2.753,1 111.512,5 22.099,3 1.561,1 81.645,6 51.259,1 0,3 2,9 
Eki.15 7.583,2 3.083,0 109.143,4 21.517,2 1.563,7 78.483,8 50.344,9 0,2 2,5 
Kas.15 7.573,7 3.395,0 110.260,1 22.078,7 1.600,3 82.978,4 48.496,0 0,2 2,6 
Ara.15 7.553,1 3.756,5 109.538,1 20.647,6 1.628,9 74.555,6 49.633,9 0,2 2,3 
Oca.16 7.632,0 320,9 109.151,5 19.032,1 1.607,7 75.498,6 41.676,9 0,2 2,7 
Şub.16 7.895,6 656,8 111.218,5 20.739,4 1.607,8 83.370,3 44.593,8 0,2 2,7 
Mar.16 7.831,4 1.061,2 109.878,1 20.695,7 1.659,3 80.905,5 45.808,9 0,3 3,0 
Nis.16 7.976,1 1.386,9 110.069,7 20.969,8 1.749,0 80.329,5 46.441,7 0,3 3,4 
May.16 8.305,9 1.728,9 114.079,0 22.208,7 1.753,7 80.121,0 48.335,5 0,3 3,7 
Haz.16 8.856,0 2.060,7 114.245,3 21.794,2 1.803,4 78.677,9 59.858,0 0,4 4,2 
Tem.16 9.310,3 2.364,9 108.342,3 20.241,2 1.629,3 79.548,7 48.597,1 0,4 4,8 
Ağu.16 9.198,2 2.710,6 109.365,2 21.651,1 1.631,7 73.191,8 53.138,0 0,5 5,4 
Eyl.16 8.988,1 3.025,2 108.709,8 22.190,9 1.629,8 75.478,6 47.765,8 0,5 6,0 
Eki.16 9.233,9 3.357,2 110.113,4 22.080,3 1.637,2 76.421,6 48.754,2 0,6 6,9 
Kas.16 10.448,6 3.698,7 118.081,1 25.479,2 1.668,7 81.404,0 42.779,6 0,7 7,5 
Ara.16 10.455,7 4.053,2 121.380,1 27.550,1 1.833,2 79.262,6 47.741,5 0,7 8,3 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler 
     (Yüzde) 

Tarih 
Likidite 

Yeterlilik 
Oranı 

TGA/ 
Krediler 

Net Faiz 
Geliri/ 

Toplam 
Aktif 

Vergi 
Öncesi 
Kâr-

Zarar/ 
Toplam 
Aktif 

Bilanço 
Dışı 

İşlemler/ 
Toplam 

Aktif 

Kredi/ 
Mevduat 

Menkul 
Kıymet/Mev

duat 

Yabancı 
Kaynaklar/ 
Özkaynak 

Likit 
Aktif/ 

Mevduat 

Haz.07 224,8 1,7 2,5 1,7 87,5 98,3 0,3 708,6 11,8 
Tem.07 233,0 1,5 2,9 2,1 89,7 100,4 0,2 716,0 10,6 
Ağu.07 224,9 1,5 3,3 2,5 89,9 100,5 0,2 709,0 10,8 
Eyl.07 220,4 1,5 3,8 2,8 93,3 101,6 0,2 684,8 10,2 
Eki.07 236,7 1,5 4,0 3,0 89,0 103,0 0,1 720,8 10,3 
Kas.07 233,6 1,5 4,3 3,4 92,0 100,7 0,2 721,2 12,3 
Ara.07 238,9 1,6 4,7 3,9 90,9 94,9 0,1 712,1 17,3 
Oca.08 218,7 1,5 0,4 0,2 99,4 101,4 0,1 705,4 11,2 
Şub.08 218,5 1,6 0,8 0,5 98,5 99,4 0,1 704,5 11,9 
Mar.08 217,2 1,6 1,2 0,8 105,4 95,9 0,1 765,2 14,3 
Nis.08 219,5 1,7 1,6 1,0 107,8 95,9 0,1 775,6 13,8 
May.08 221,2 1,7 2,0 1,3 113,3 98,6 0,1 688,9 12,5 
Haz.08 224,3 1,8 2,3 1,7 105,7 96,4 0,1 638,7 18,3 
Tem.08 233,4 2,0 2,8 1,9 103,6 99,6 0,1 619,3 14,9 
Ağu.08 228,3 2,2 3,3 2,2 108,5 99,2 0,1 588,6 14,4 
Eyl.08 232,1 2,0 3,6 2,6 102,3 101,0 0,1 606,1 13,6 
Eki.08 211,0 2,1 3,9 3,0 112,4 96,0 0,1 645,0 15,3 
Kas.08 202,1 2,2 4,4 3,3 120,6 96,1 0,1 580,8 14,3 
Ara.08 215,3 2,1 4,8 3,6 107,1 92,6 0,1 581,2 20,6 
Oca.09 209,2 2,6 0,5 0,2 108,9 91,1 1,9 594,5 19,7 
Şub.09 217,5 3,2 0,9 0,5 108,9 84,8 1,8 605,7 22,0 
Mar.09 207,7 3,1 1,3 0,7 103,1 82,9 1,8 624,4 25,5 
Nis.09 219,8 3,0 1,7 1,0 105,0 86,4 4,7 616,2 22,7 
May.09 228,9 2,9 2,2 1,2 101,0 87,0 4,7 608,1 21,4 
Haz.09 229,5 2,9 2,5 1,6 91,0 86,8 4,6 620,8 24,0 
Tem.09 221,2 2,6 2,9 1,9 98,1 89,5 4,4 616,5 21,1 
Ağu.09 224,3 2,5 3,2 2,1 91,3 89,3 4,3 632,8 21,8 
Eyl.09 235,3 2,3 3,6 2,3 89,8 88,1 4,2 638,5 22,2 
Eki.09 245,9 2,0 4,0 2,5 90,3 91,1 4,1 637,5 19,1 
Kas.09 239,3 1,9 4,4 2,7 94,7 90,2 4,0 630,8 18,6 
Ara.09 232,4 1,6 4,6 3,0 92,3 88,5 3,9 650,1 21,5 
Oca.10 246,4 1,6 0,4 0,2 85,5 90,9 3,8 633,1 19,1 
Şub.10 239,9 1,6 0,7 0,4 89,2 88,9 6,1 643,1 19,5 
Mar.10 239,9 1,6 1,0 0,7 85,6 89,3 6,1 647,8 20,2 
Nis.10 242,5 1,5 1,3 0,9 79,6 89,5 5,9 676,5 21,9 
May.10 227,2 1,4 1,7 1,2 95,0 95,3 3,6 667,7 17,4 
Haz.10 234,1 1,5 2,0 1,4 348,6 92,2 3,6 669,4 22,2 
Tem.10 250,3 1,4 2,3 1,6 332,4 93,7 3,6 664,1 21,5 
Ağu.10 255,8 1,3 2,5 1,8 326,8 92,1 5,0 636,9 23,9 
Eyl.10 248,5 1,3 2,8 1,9 368,8 92,1 5,0 645,6 25,0 
Eki.10 260,8 1,2 3,1 2,2 337,5 91,6 4,8 642,6 23,1 
Kas.10 241,1 1,2 3,3 2,4 350,7 95,9 4,6 655,9 20,7 
Ara.10 238,3 1,1 3,5 2,5 345,7 93,2 4,3 682,9 22,7 
Oca.11 231,2 1,1 0,3 0,1 349,6 94,6 4,3 695,1 21,8 
Şub.11 226,8 1,0 0,6 0,3 349,1 95,6 4,8 698,7 21,2 
Mar.11 225,1 1,0 0,9 0,5 341,1 97,1 4,8 693,5 21,0 
Nis.11 223,9 1,0 1,1 0,6 343,8 95,2 4,8 692,6 21,7 
May.11 214,9 1,0 1,4 0,8 271,7 96,7 4,7 711,6 22,3 
Haz.11 207,4 0,9 1,7 1,0 299,0 98,8 4,7 725,6 22,5 
Tem.11 203,9 1,0 2,0 1,2 299,2 98,5 4,6 726,4 21,6 
Ağu.11 192,6 0,9 2,2 1,4 240,4 97,2 5,4 751,6 24,2 
Eyl.11 196,2 1,0 2,4 1,6 232,5 97,9 5,3 779,6 26,8 
Eki.11 202,2 0,9 2,7 1,7 233,6 98,9 5,3 789,3 27,0 
Kas.11 195,5 1,0 3,0 1,9 149,4 99,9 5,2 789,9 23,0 
Ara.11 204,7 1,1 3,2 2,0 77,7 98,3 5,1 792,8 22,7 
Oca.12 200,3 1,1 0,3 0,2 79,2 103,6 5,2 761,4 19,5 
Şub.12 197,7 1,1 0,7 0,4 86,3 102,9 2,6 757,6 20,6 
Mar.12 190,6 1,0 1,0 0,6 82,8 101,4 2,5 769,9 21,7 
Nis.12 194,6 1,1 1,3 0,7 77,7 102,2 2,5 786,3 22,0 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

  (Yüzde) 

Tarih 
Likidite 

Yeterlilik 
Oranı 

TGA/ 
Krediler 

Net Faiz 
Geliri/ 

Toplam 
Aktif 

Vergi 
Öncesi 
Kâr-

Zarar/ 
Toplam 
Aktif 

Bilanço 
Dışı 

İşlemler/ 
Toplam 

Aktif 

Kredi/ 
Mevduat 

Menkul 
Kıymet/Mev

duat 

Yabancı 
Kaynaklar/ 
Özkaynak 

Likit 
Aktif/ 

Mevduat 

May.12 189,0 1,1 1,6 0,9 78,8 102,2 2,5 809,4 22,0 
Haz.12 190,1 1,0 1,9 1,0 78,4 102,4 2,4 802,3 21,1 
Tem.12 193,1 1,0 2,2 1,2 74,2 102,7 2,4 808,4 20,5 
Ağu.12 193,7 1,0 2,5 1,4 72,8 102,1 1,3 826,4 20,0 
Eyl.12 196,5 0,9 2,8 1,5 76,7 101,0 1,9 827,5 20,1 
Eki.12 198,9 1,0 3,0 1,7 68,3 100,4 5,1 847,2 20,8 
Kas.12 195,8 1,0 3,2 1,8 99,9 101,8 5,1 834,7 19,9 
Ara.12 194,9 0,8 3,5 1,9 100,9 100,1 5,1 839,6 21,4 
Oca.13 193,1 0,8 0,3 0,1 100,5 98,4 5,0 846,0 21,1 
Şub.13 190,5 1,0 0,6 0,2 98,9 98,2 7,0 848,4 20,1 
Mar.13 199,7 1,0 0,9 0,4 97,1 98,4 6,9 856,0 20,3 
Nis.13 193,9 1,1 1,2 0,5 96,4 100,6 6,8 868,1 18,8 
May.13 177,9 1,0 1,4 0,6 97,6 100,9 6,5 925,6 20,0 
Haz.13 180,5 1,0 1,7 0,8 72,2 102,1 6,5 888,0 19,5 
Tem.13 179,0 1,0 1,9 0,9 73,4 104,8 6,5 902,7 19,7 
Ağu.13 176,0 1,2 2,1 1,1 72,3 102,3 8,1 936,4 19,1 
Eyl.13 178,5 1,2 2,3 1,2 66,1 103,1 8,1 945,0 21,9 
Eki.13 178,8 1,2 2,6 1,4 64,2 102,0 8,2 929,0 21,0 
Kas.13 178,5 1,1 2,8 1,5 63,8 101,7 8,0 923,9 18,8 
Ara.13 174,3 1,3 3,0 1,6 69,9 101,2 7,9 973,5 22,3 
Oca.14 167,7 1,4 0,3 0,1 66,3 99,1 7,9 978,8 23,6 
Şub.14 168,5 1,5 0,5 0,2 63,1 100,1 9,7 970,0 26,0 
Mar.14 167,5 1,5 0,8 0,3 66,3 101,6 10,0 936,8 26,7 
Nis.14 169,9 1,5 1,0 0,7 66,2 101,8 9,9 894,4 25,8 
May.14 173,9 1,5 1,3 0,8 66,6 101,5 10,1 880,4 24,5 
Haz.14 177,0 2,2 1,5 0,7 65,3 98,6 9,9 916,5 29,6 
Tem.14 171,9 2,1 1,8 0,8 64,5 100,0 9,9 903,8 27,6 
Ağu.14 172,8 3,0 2,0 0,8 60,6 100,4 10,2 888,6 25,8 
Eyl.14 169,6 2,7 2,2 0,7 59,5 99,1 10,1 946,0 27,7 
Eki.14 169,2 2,7 2,5 0,8 56,4 100,0 10,2 917,4 26,7 
Kas.14 172,1 2,6 2,8 0,8 54,7 100,8 10,6 890,6 24,2 
Ara.14 170,7 1,9 3,0 0,4 58,2 98,2 10,4 963,1 27,4 
Oca.15 162,6 1,9 0,3 0,1 64,1 99,1 10,4 950,5 24,4 
Şub.15 164,6 2,0 0,5 0,2 61,7 98,3 10,5 967,6 24,9 
Mar.15 160,5 2,1 0,8 0,3 60,7 99,2 10,6 1001,2 25,9 
Nis.15 162,2 2,1 1,0 0,3 60,4 99,9 10,5 1031,1 25,2 
May.15 161,4 2,2 1,3 0,4 64,0 100,0 10,8 1022,9 26,0 
Haz.15 162,0 2,2 1,5 0,5 65,5 98,1 10,9 970,7 29,5 
Tem.15 161,8 2,4 1,8 0,6 65,7 95,2 10,5 979,5 28,5 
Ağu.15 162,0 2,5 2,0 0,6 66,8 94,2 10,3 1016,1 29,3 
Eyl.15 163,3 2,5 2,3 0,6 66,8 92,8 10,0 1028,0 29,3 
Eki.15 162,7 2,5 2,6 0,6 65,6 94,9 10,2 1013,5 29,0 
Kas.15 160,3 2,5 2,8 0,6 68,7 96,2 10,3 1024,0 30,0 
Ara.15 160,8 2,5 3,1 0,6 62,0 97,1 10,2 1009,8 27,8 
Oca.16 152,3 2,9 0,3 0,0 63,0 99,4 10,4 1006,9 25,9 
Şub.16 152,1 2,9 0,5 0,0 68,0 100,5 10,5 1030,3 28,2 
Mar.16 154,0 2,8 0,9 0,1 66,7 101,4 10,7 937,8 28,4 
Nis.16 155,3 2,8 1,1 0,2 66,1 100,5 10,8 939,5 28,4 
May.16 157,0 2,8 1,4 0,3 63,7 100,3 11,0 965,1 29,5 
Haz.16 162,8 2,6 1,6 0,3 62,5 101,6 11,9 962,5 29,2 
Tem.16 157,2 1,5 2,0 0,7 66,6 100,1 12,8 961,2 27,8 
Ağu.16 170,3 1,5 2,2 0,9 60,7 102,5 12,9 956,9 30,4 
Eyl.16 155,0 1,6 2,5 1,0 62,9 100,7 12,5 943,8 30,9 
Eki.16 157,2 1,7 2,8 1,0 62,9 100,2 12,7 949,4 30,4 
Kas.16 145,5 1,7 2,9 1,1 62,9 96,9 13,6 1023,0 33,1 
Ara.16 152,0 1,6 3,1 1,1 59,7 93,4 12,9 1043,0 33,9 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 
(Yüzde) 

Tarih 
Likit 
Aktif/ 

Toplam 
Aktif 

Net 
Likidite 
Açığı/ 

Toplam 
Aktif 

Mevduat
/Toplam 

Aktif 

Kredi/ 
Toplam 

Aktif 

Özkaynak
/ Toplam 

Aktif 

Özel 
Cari 

Hesap/ 
Mevduat  

Katılma 
Hesabı/ 

Mevduat 

Net Döviz 
Poz. 

Standart 
Oranı 

Gösterge 
Faiz Oranı 

Haz.07 9,0 49,6 76,5 75,2 12,2 18,7 81,3 0,1 18,3 
Tem.07 8,1 51,4 76,8 77,1 12,1 19,3 80,7 0,2 17,5 
Ağu.07 8,2 49,4 75,6 76,0 12,2 19,0 81,0 4,5 18,1 
Eyl.07 7,8 49,9 76,4 77,6 12,6 18,3 81,7 2,2 16,8 
Eki.07 7,8 55,8 75,9 78,2 12,0 18,1 81,9 4,1 16,0 
Kas.07 9,3 56,4 75,4 75,9 12,0 17,2 82,8 7,2 16,6 
Ara.07 13,2 56,6 76,3 72,4 12,2 18,9 81,1 4,7 16,6 
Oca.08 8,6 53,1 76,3 77,3 12,2 16,9 83,1 5,4 16,4 
Şub.08 9,2 52,6 77,1 76,6 12,3 16,2 83,8 2,4 17,0 
Mar.08 10,9 52,5 76,1 73,0 11,4 16,4 83,6 1,8 18,5 
Nis.08 10,7 54,2 77,3 74,1 11,3 16,6 83,4 2,1 19,2 
May.08 9,7 55,8 77,1 76,0 12,5 15,9 84,1 1,8 20,0 
Haz.08 13,7 53,8 74,9 72,2 13,4 17,0 83,0 1,4 22,4 
Tem.08 11,3 55,5 75,6 75,2 13,7 17,6 82,4 1,1 18,8 
Ağu.08 10,9 54,6 76,0 75,3 14,3 17,2 82,8 1,0 18,8 
Eyl.08 10,2 54,7 75,4 76,2 14,0 18,1 81,9 1,3 19,5 
Eki.08 11,4 51,6 74,2 71,2 13,2 18,0 82,0 5,1 24,0 
Kas.08 10,7 51,1 74,4 71,4 14,5 17,9 82,1 5,2 20,4 
Ara.08 15,2 50,9 73,9 68,5 14,5 18,1 81,9 4,2 16,5 
Oca.09 14,8 51,9 74,8 68,1 14,2 15,6 84,4 1,3 15,1 
Şub.09 17,0 56,2 77,3 65,6 14,0 15,2 84,8 1,4 15,3 
Mar.09 19,7 55,5 77,1 63,9 13,6 15,5 84,5 1,1 14,1 
Nis.09 17,5 56,8 76,8 66,3 13,8 14,7 85,3 1,3 12,3 
May.09 16,7 57,2 77,9 67,8 13,9 15,5 84,5 1,5 12,3 
Haz.09 18,4 56,4 76,3 66,3 13,7 15,1 84,9 1,2 11,9 
Tem.09 16,3 55,8 77,5 69,3 13,8 16,2 83,8 1,7 10,6 
Ağu.09 16,8 55,1 76,9 68,6 13,5 15,5 84,5 1,1 9,7 
Eyl.09 17,3 55,5 77,9 68,6 13,4 16,4 83,6 1,5 8,7 
Eki.09 15,0 58,2 78,6 71,6 13,4 16,4 83,6 1,5 8,6 
Kas.09 14,9 58,8 80,3 72,4 13,5 16,9 83,1 2,2 8,9 
Ara.09 17,1 59,1 79,4 70,3 13,1 19,0 81,0 1,1 9,1 
Oca.10 15,3 59,8 80,1 72,8 13,4 17,0 83,0 1,5 8,9 
Şub.10 15,7 59,5 80,4 71,5 13,3 16,9 83,1 1,6 9,0 
Mar.10 16,1 59,3 79,5 71,0 13,2 16,7 83,3 1,5 8,9 
Nis.10 17,2 58,6 78,6 70,4 12,7 16,1 83,9 1,7 9,2 
May.10 13,5 60,2 77,8 74,1 12,9 17,0 83,0 1,6 9,0 
Haz.10 17,0 59,8 76,8 70,8 12,8 17,7 82,3 1,7 8,8 
Tem.10 16,6 60,8 77,1 72,2 12,9 18,1 81,9 1,4 8,3 
Ağu.10 18,2 60,4 75,8 69,8 13,4 17,3 82,7 1,4 8,2 
Eyl.10 18,9 59,7 75,4 69,5 13,2 17,6 82,4 1,4 8,1 
Eki.10 17,9 60,8 77,6 71,1 13,3 18,6 81,4 1,7 7,6 
Kas.10 15,6 59,8 75,5 72,4 13,0 18,0 82,0 1,7 7,8 
Ara.10 17,3 59,8 76,4 71,1 12,6 19,4 80,6 0,6 7,1 
Oca.11 16,4 58,6 75,3 71,2 12,4 18,1 81,9 1,0 8,2 
Şub.11 16,0 58,7 75,2 72,0 12,4 17,9 82,1 1,4 8,7 
Mar.11 15,8 59,0 74,9 72,8 12,4 18,2 81,8 1,4 9,0 
Nis.11 16,5 58,7 75,7 72,1 12,4 18,7 81,3 1,5 8,4 
May.11 16,5 57,1 73,7 71,3 12,1 19,6 80,4 1,1 9,0 
Haz.11 16,2 55,4 72,0 71,1 11,9 19,8 80,2 1,9 9,2 
Tem.11 15,7 54,9 72,7 71,6 11,9 21,4 78,6 1,3 8,9 
Ağu.11 17,3 52,6 71,7 69,7 11,6 23,5 76,5 0,8 8,0 
Eyl.11 18,5 52,4 68,9 67,5 11,2 23,8 76,2 0,8 8,4 
Eki.11 18,4 51,9 68,3 67,6 11,1 24,0 76,0 1,3 9,7 
Kas.11 15,9 51,8 68,9 68,9 11,1 23,4 76,6 0,6 10,6 
Ara.11 15,9 53,0 69,9 68,6 11,0 25,6 74,4 0,6 11,5 
Oca.12 13,5 52,6 69,0 71,4 11,4 23,6 76,4 0,7 9,4 
Şub.12 14,3 52,9 69,8 71,8 11,5 23,2 76,8 1,0 9,1 
Mar.12 15,2 50,6 70,0 71,0 11,3 22,3 77,7 1,2 9,4 
Nis.12 15,2 50,3 69,0 70,5 11,1 22,4 77,6 1,2 9,3 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

(Yüzde) 

Tarih 
Likit 
Aktif/ 

Toplam 
Aktif 

Net 
Likidite 
Açığı/ 

Toplam 
Aktif 

Mevduat
/Toplam 

Aktif 

Kredi/ 
Toplam 

Aktif 

Özkaynak
/ Toplam 

Aktif 

Özel 
Cari 

Hesap/ 
Mevduat 

Katılma 
Hesabı/ 

Mevduat 

Net Döviz 
Poz. 

Standart 
Oranı 

Gösterge 
Faiz Oranı 

May.12 15,2 49,3 69,1 70,6 10,9 22,2 77,8 1,1 9,4 
Haz.12 14,7 49,9 69,7 71,3 10,9 22,7 77,3 1,1 8,6 
Tem.12 14,1 50,1 69,1 71,0 10,9 22,0 78,0 0,9 7,7 
Ağu.12 13,7 50,0 68,8 70,3 10,6 20,9 79,1 1,4 7,6 
Eyl.12 14,0 52,2 69,6 70,3 10,6 21,5 78,5 0,4 7,6 
Eki.12 14,3 50,9 68,7 69,0 10,4 21,0 79,0 0,3 7,1 
Kas.12 13,6 50,0 68,2 69,4 10,6 20,4 79,6 0,6 6,0 
Ara.12 14,6 50,7 68,2 68,2 10,5 21,9 78,1 0,5 6,2 
Oca.13 14,6 48,9 69,3 68,1 10,4 20,5 79,5 0,8 5,9 
Şub.13 13,9 47,6 69,2 68,0 10,4 20,3 79,7 0,8 5,7 
Mar.13 14,0 50,4 69,1 68,0 10,3 20,9 79,1 0,4 6,4 
Nis.13 12,8 48,5 68,1 68,5 10,2 20,2 79,8 1,0 5,2 
May.13 13,4 45,0 67,0 67,6 9,6 20,9 79,1 0,8 6,1 
Haz.13 12,9 47,0 66,0 67,4 10,0 22,0 78,0 0,9 7,9 
Tem.13 12,9 46,4 65,4 68,5 9,8 23,2 76,8 0,4 9,2 
Ağu.13 12,5 46,2 65,2 66,7 9,5 23,2 76,8 0,4 9,8 
Eyl.13 13,9 45,4 63,5 65,5 9,4 22,9 77,1 0,0 8,6 
Eki.13 13,6 44,9 64,6 65,9 9,6 22,7 77,3 1,0 7,8 
Kas.13 12,4 44,9 66,2 67,3 9,6 23,2 76,8 0,8 9,1 
Ara.13 14,2 44,0 63,8 64,6 9,2 24,2 75,8 -0,3 10,1 
Oca.14 15,1 41,9 63,9 63,3 9,1 22,1 77,9 0,4 11,0 
Şub.14 16,2 41,7 62,4 62,5 9,2 21,6 78,4 0,6 11,1 
Mar.14 16,5 42,2 61,7 62,6 9,5 21,5 78,5 0,6 10,7 
Nis.14 16,1 42,6 62,3 63,4 9,9 21,4 78,6 1,5 9,1 
May.14 15,5 44,2 63,1 64,0 10,1 21,4 78,6 2,8 8,5 
Haz.14 18,3 44,1 61,8 61,0 9,7 21,9 78,1 1,9 8,2 
Tem.14 17,1 43,2 62,1 62,1 9,8 22,0 78,0 2,1 8,6 
Ağu.14 16,1 43,4 62,5 62,7 10,0 21,9 78,1 2,0 9,1 
Eyl.14 17,0 41,3 61,4 60,9 9,4 22,7 77,3 -2,8 10,0 
Eki.14 16,5 41,3 61,7 61,7 9,7 23,4 76,6 -1,3 8,6 
Kas.14 15,2 41,9 62,7 63,1 10,0 23,6 76,4 0,4 7,6 
Ara.14 17,1 41,2 62,5 61,4 9,3 24,4 75,6 1,1 8,0 
Oca.15 15,2 40,3 62,2 61,6 9,4 23,3 76,7 1,2 6,9 
Şub.15 15,5 40,0 62,3 61,2 9,2 23,4 76,6 0,5 8,8 
Mar.15 15,8 39,4 61,2 60,7 9,0 23,7 76,3 0,3 8,8 
Nis.15 15,3 39,6 60,8 60,7 8,7 24,0 76,0 1,5 10,0 
May.15 15,8 40,0 60,6 60,6 9,3 25,3 74,7 1,2 9,9 
Haz.15 17,9 40,5 60,8 59,6 9,2 25,2 74,8 1,1 9,7 
Tem.15 17,7 40,9 62,0 59,0 9,1 24,8 75,2 0,1 10,0 
Ağu.15 17,9 41,5 61,1 57,6 8,8 25,1 74,9 -0,4 11,0 
Eyl.15 18,1 41,9 61,7 57,3 8,7 25,7 74,3 -0,5 11,6 
Eki.15 18,0 42,1 62,0 58,8 8,8 25,9 74,1 1,7 10,2 
Kas.15 18,3 40,1 61,0 58,6 8,7 26,0 74,0 1,2 10,6 
Ara.15 17,2 41,3 61,7 59,9 8,9 26,9 73,1 1,5 10,9 
Oca.16 15,9 34,8 61,4 61,0 8,9 26,2 73,8 -0,5 11,0 
Şub.16 16,9 36,3 60,0 60,3 9,3 26,7 73,3 1,3 10,9 
Mar.16 17,0 37,7 60,1 61,0 9,5 27,2 72,8 1,4 10,0 
Nis.16 17,2 38,2 60,7 61,0 9,5 27,5 72,5 1,7 9,2 
May.16 17,7 38,4 59,8 60,0 9,3 27,0 73,0 0,4 9,3 
Haz.16 17,3 47,5 59,3 60,3 9,3 27,6 72,4 1,4 8,7 
Tem.16 16,9 40,7 61,0 61,1 9,3 26,9 73,1 0,7 9,2 
Ağu.16 17,9 44,0 59,0 60,5 9,3 27,0 73,0 1,2 9,1 
Eyl.16 18,5 39,8 59,9 60,3 9,5 26,4 73,6 0,6 8,7 
Eki.16 18,2 40,1 59,8 60,0 9,4 27,1 72,9 0,0 9,2 
Kas.16 19,7 33,0 59,5 57,6 8,8 27,6 72,4 -0,6 10,5 
Ara.16 20,7 35,9 61,2 57,1 8,6 28,8 71,2 -0,6 10,6 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

Tarih Ekonomi 
Güven Endeksi 

Reel Sektör 
Güven Endeksi TL/Dolar  TL/ Avro Sepet Kur Reel Efektif 

Döviz Kuru 

Sabit Kıymet/ 
Toplam Aktif 

(Yüzde) 
Haz.07 107,8 108,2 1,3 1,8 1,4 4,8 1,5 
Tem.07 108,7 109,0 1,3 1,7 1,4 4,8 1,4 
Ağu.07 111,7 112,3 1,3 1,8 1,5 4,8 1,4 
Eyl.07 109,9 108,6 1,3 1,7 1,4 4,8 1,4 
Eki.07 109,4 109,4 1,2 1,7 1,3 4,8 1,3 
Kas.07 107,7 108,8 1,2 1,7 1,4 4,8 1,4 
Ara.07 109,4 110,5 1,2 1,7 1,3 4,9 1,5 
Oca.08 107,2 109,0 1,2 1,7 1,3 4,8 1,8 
Şub.08 103,7 106,8 1,2 1,8 1,4 4,8 1,8 
Mar.08 98,3 103,5 1,2 1,9 1,4 4,8 2,0 
Nis.08 92,0 98,7 1,3 2,0 1,5 4,7 2,0 
May.08 90,7 98,6 1,2 1,9 1,5 4,8 2,0 
Haz.08 89,4 96,5 1,2 1,9 1,4 4,8 2,0 
Tem.08 88,4 93,5 1,2 1,9 1,4 4,8 2,0 
Ağu.08 90,6 94,6 1,2 1,8 1,3 4,8 2,1 
Eyl.08 85,2 86,4 1,2 1,8 1,4 4,8 2,1 
Eki.08 74,4 74,5 1,5 2,0 1,6 4,7 2,0 
Kas.08 61,3 58,9 1,6 2,0 1,7 4,7 2,0 
Ara.08 64,7 60,2 1,5 2,1 1,7 4,7 2,1 
Oca.09 67,2 62,9 1,6 2,1 1,7 4,7 2,1 
Şub.09 71,1 65,8 1,7 2,1 1,8 4,7 2,0 
Mar.09 70,9 65,7 1,7 2,2 1,9 4,7 2,0 
Nis.09 83,9 78,7 1,6 2,1 1,8 4,7 2,0 
May.09 93,7 92,3 1,6 2,1 1,7 4,7 2,0 
Haz.09 96,5 96,2 1,5 2,2 1,7 4,7 2,2 
Tem.09 96,6 97,8 1,5 2,1 1,7 4,7 2,3 
Ağu.09 95,5 97,0 1,5 2,1 1,7 4,7 2,3 
Eyl.09 94,2 96,2 1,5 2,2 1,7 4,7 2,2 
Eki.09 94,6 96,6 1,5 2,2 1,7 4,7 2,2 
Kas.09 94,7 98,5 1,5 2,2 1,7 4,7 2,2 
Ara.09 96,3 100,3 1,5 2,2 1,7 4,7 2,2 
Oca.10 100,5 107,2 1,5 2,1 1,7 4,8 2,3 
Şub.10 100,5 106,1 1,5 2,1 1,7 4,8 2,2 
Mar.10 104,6 109,6 1,5 2,1 1,7 4,8 2,3 
Nis.10 106,8 113,3 1,5 2,0 1,6 4,8 2,2 
May.10 104,5 109,4 1,5 1,9 1,7 4,8 2,3 
Haz.10 104,6 107,9 1,6 1,9 1,7 4,8 1,4 
Tem.10 105,2 109,1 1,5 2,0 1,7 4,8 1,4 
Ağu.10 106,5 110,7 1,5 1,9 1,6 4,8 1,4 
Eyl.10 107,9 110,7 1,5 1,9 1,6 4,8 1,4 
Eki.10 107,3 111,9 1,4 2,0 1,6 4,8 1,4 
Kas.10 109,6 113,7 1,4 2,0 1,6 4,8 1,3 
Ara.10 110,1 114,5 1,5 2,0 1,7 4,8 1,4 
Oca.11 116,3 116,4 1,6 2,1 1,7 4,7 1,4 
Şub.11 113,9 111,6 1,6 2,2 1,8 4,7 1,4 
Mar.11 112,9 111,9 1,6 2,2 1,8 4,7 1,4 
Nis.11 112,2 110,8 1,5 2,2 1,7 4,7 1,4 
May.11 112,3 111,7 1,6 2,2 1,8 4,7 1,3 
Haz.11 113,6 111,1 1,6 2,3 1,8 4,7 1,2 
Tem.11 112,5 111,2 1,6 2,4 1,9 4,6 1,2 
Ağu.11 108,1 108,9 1,7 2,5 2,0 4,6 1,2 
Eyl.11 111,4 112,5 1,8 2,5 2,0 4,6 1,1 
Eki.11 106,2 106,0 1,8 2,5 2,0 4,6 1,5 
Kas.11 107,9 108,2 1,8 2,4 2,0 4,6 1,4 
Ara.11 107,1 105,2 1,9 2,5 2,0 4,6 1,5 
Oca.12 105,8 104,8 1,8 2,4 2,0 4,7 1,5 
Şub.12 105,3 108,0 1,8 2,3 1,9 4,7 1,5 
Mar.12 107,1 110,4 1,8 2,4 2,0 4,7 1,4 
Nis.12 105,8 110,4 1,8 2,3 1,9 4,7 1,4 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

Tarih Ekonomi 
Güven Endeksi 

Reel Sektör 
Güven Endeksi TL/Dolar  TL/ Avro Sepet Kur Reel Efektif 

Döviz Kuru 

Sabit Kıymet/ 
Toplam Aktif 

(Yüzde) 
May.12 106,3 108,4 1,8 2,3 1,9 4,7 1,4 
Haz.12 104,2 104,7 1,8 2,3 2,0 4,7 1,4 
Tem.12 105,8 104,6 1,8 2,2 1,9 4,7 1,4 
Ağu.12 102,8 103,7 1,8 2,2 1,9 4,7 1,3 
Eyl.12 102,1 103,5 1,8 2,3 1,9 4,7 1,6 
Eki.12 101,2 106,0 1,8 2,3 2,0 4,7 1,5 
Kas.12 100,5 106,4 1,8 2,3 1,9 4,7 1,5 
Ara.12 100,3 105,0 1,8 2,3 1,9 4,7 1,6 
Oca.13 102,1 105,0 1,8 2,3 1,9 4,7 1,6 
Şub.13 104,9 108,1 1,8 2,4 1,9 4,7 1,5 
Mar.13 105,3 109,6 1,8 2,3 2,0 4,7 1,5 
Nis.13 104,3 106,5 1,8 2,3 2,0 4,7 1,5 
May.13 104,7 107,2 1,8 2,4 2,0 4,7 1,4 
Haz.13 103,4 108,5 1,9 2,5 2,1 4,7 1,4 
Tem.13 103,3 106,2 1,9 2,5 2,1 4,7 1,4 
Ağu.13 104,1 106,8 2,0 2,6 2,1 4,7 1,4 
Eyl.13 103,0 109,0 2,0 2,7 2,2 4,6 1,3 
Eki.13 105,8 110,8 2,0 2,7 2,2 4,6 1,3 
Kas.13 106,4 109,7 2,0 2,7 2,2 4,6 1,4 
Ara.13 104,4 109,1 2,1 2,8 2,3 4,6 1,3 
Oca.14 102,0 104,3 2,2 3,0 2,5 4,6 1,4 
Şub.14 98,8 105,2 2,2 3,0 2,5 4,6 1,4 
Mar.14 99,3 106,2 2,2 3,1 2,5 4,6 1,4 
Nis.14 100,8 107,3 2,1 2,9 2,4 4,6 1,4 
May.14 100,1 108,2 2,1 2,9 2,3 4,6 1,6 
Haz.14 99,6 107,5 2,1 2,9 2,3 4,6 1,5 
Tem.14 98,2 106,7 2,1 2,9 2,3 4,6 1,5 
Ağu.14 99,6 106,2 2,2 2,9 2,4 4,6 1,6 
Eyl.14 102,0 108,1 2,2 2,9 2,4 4,6 1,4 
Eki.14 101,1 110,1 2,3 2,9 2,4 4,6 1,4 
Kas.14 97,5 107,7 2,2 2,8 2,4 4,7 1,4 
Ara.14 98,6 108,0 2,3 2,8 2,4 4,7 1,5 
Oca.15 98,8 106,1 2,3 2,7 2,4 4,7 1,5 
Şub.15 98,8 104,0 2,5 2,8 2,6 4,7 1,4 
Mar.15 95,6 101,1 2,6 2,8 2,7 4,6 1,4 
Nis.15 95,8 102,6 2,6 2,9 2,7 4,6 1,4 
May.15 96,2 103,9 2,6 3,0 2,7 4,6 1,4 
Haz.15 95,5 101,7 2,7 3,0 2,8 4,6 1,3 
Tem.15 96,5 103,1 2,7 3,0 2,8 4,6 1,3 
Ağu.15 95,4 103,1 2,8 3,2 2,9 4,5 1,3 
Eyl.15 90,7 99,7 3,0 3,4 3,1 4,5 1,3 
Eki.15 94,0 103,6 2,9 3,3 3,0 4,5 1,3 
Kas.15 102,6 110,2 2,9 3,1 2,9 4,6 1,3 
Ara.15 100,7 108,8 2,9 3,2 3,0 4,6 1,4 
Oca.16 95,3 105,9 3,0 3,3 3,1 4,6 1,3 
Şub.16 90,3 105,2 2,9 3,3 3,0 4,6 1,3 
Mar.16 93,1 104,1 2,9 3,2 3,0 4,6 1,4 
Nis.16 91,0 105,7 2,8 3,2 2,9 4,6 1,4 
May.16 94,1 105,7 2,9 3,3 3,0 4,6 1,4 
Haz.16 94,8 104,3 2,9 3,3 3,0 4,6 1,4 
Tem.16 98,9 106,3 3,0 3,3 3,1 4,6 1,4 
Ağu.16 92,3 103,0 3,0 3,3 3,1 4,6 1,4 
Eyl.16 97,0 107,1 3,0 3,3 3,1 4,6 1,4 
Eki.16 94,4 103,8 3,1 3,4 3,2 4,6 1,3 
Kas.16 95,1 107,6 3,3 3,5 3,3 4,6 1,3 
Ara.16 89,2 103,6 3,5 3,7 3,5 4,6 1,4 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

Tarih TÜFE 
(2003=100) 

Sermaye 
Yeterlilik Oranı 

(Yüzde) 

Kredi Temerrüt 
Takası 

Net Faiz Marjı 
(Yüzde) 

Haz.07 139,7 16,1 145,4 2,1 
Tem.07 138,7 16,0 162,4 2,2 
Ağu.07 138,7 16,0 207,2 1,7 
Eyl.07 140,1 16,1 187,5 1,5 
Eki.07 142,7 15,6 163,9 1,5 
Kas.07 145,5 15,5 188,1 1,0 
Ara.07 145,8 16,1 166,8 1,3 
Oca.08 146,9 12,9 195,0 1,2 
Şub.08 148,8 12,6 224,8 1,2 
Mar.08 150,3 12,1 270,3 1,0 
Nis.08 152,8 12,0 261,1 1,1 
May.08 155,1 12,9 236,2 1,1 
Haz.08 154,5 14,1 276,2 1,4 
Tem.08 155,4 14,2 295,8 1,9 
Ağu.08 155,0 14,2 256,4 1,4 
Eyl.08 155,7 14,0 287,0 1,3 
Eki.08 159,8 13,4 523,2 1,5 
Kas.08 161,1 14,6 461,1 1,5 
Ara.08 160,4 15,2 428,1 1,2 
Oca.09 160,9 14,9 398,7 2,6 
Şub.09 160,4 15,1 452,2 3,8 
Mar.09 162,1 15,0 432,3 4,2 
Nis.09 162,2 15,0 323,3 6,2 
May.09 163,2 15,1 266,7 6,6 
Haz.09 163,4 15,1 260,0 6,9 
Tem.09 163,8 15,2 241,1 4,9 
Ağu.09 163,3 15,2 203,0 4,3 
Eyl.09 163,9 15,3 198,2 3,7 
Eki.09 167,9 15,2 178,3 3,9 
Kas.09 170,0 15,1 189,1 3,9 
Ara.09 170,9 15,3 187,3 3,1 
Oca.10 174,1 15,0 171,2 3,4 
Şub.10 176,6 14,8 194,7 3,0 
Mar.10 177,6 14,9 162,8 2,5 
Nis.10 178,7 14,7 166,0 2,6 
May.10 178,0 14,3 182,7 2,4 
Haz.10 177,0 14,5 184,4 2,1 
Tem.10 176,2 14,5 171,4 2,4 
Ağu.10 176,9 15,4 163,4 1,9 
Eyl.10 179,1 15,2 160,6 1,8 
Eki.10 182,4 15,3 136,5 1,9 
Kas.10 182,4 15,0 130,8 1,7 
Ara.10 181,9 15,1 132,9 1,7 
Oca.11 182,6 14,5 143,6 1,7 
Şub.11 183,9 14,5 163,5 1,4 
Mar.11 184,7 14,6 159,7 1,3 
Nis.11 186,3 14,7 147,1 1,9 
May.11 190,8 14,4 157,3 1,9 
Haz.11 188,1 14,2 171,6 1,9 
Tem.11 187,3 14,2 184,5 2,1 
Ağu.11 188,7 13,9 231,9 2,3 
Eyl.11 190,1 14,4 260,3 2,6 
Eki.11 196,3 14,3 258,6 3,9 
Kas.11 199,7 14,0 273,2 4,4 
Ara.11 200,9 14,0 276,7 4,8 
Oca.12 202,0 14,0 305,3 5,2 
Şub.12 203,1 14,1 254,1 6,0 
Mar.12 204,0 13,9 221,4 5,7 
Nis.12 207,1 13,8 236,9 6,2 
May.12 206,6 13,5 252,7 5,8 
Haz.12 204,8 13,7 252,8 5,3 
Tem.12 204,3 13,4 213,2 5,2 
Ağu.12 205,4 13,4 177,7 4,7 
Eyl.12 207,6 13,5 155,4 4,6 
Eki.12 211,6 13,5 156,1 5,5 
Kas.12 212,4 13,7 145,8 5,8 
Ara.12 213,2 13,9 124,7 6,0 
Oca.13 216,7 13,9 121,0 5,9 
Şub.13 217,4 13,7 134,8 5,2 
Mar.13 218,8 14,7 135,4 4,4 
Nis.13 219,8 14,5 126,6 4,9 
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EK 1. Regresyon Modelinde Kullanılan Veriler (Devamı) 

Tarih TÜFE 
(2003=100) 

Sermaye 
Yeterlilik Oranı 

(Yüzde) 

Kredi Temerrüt 
Takası 

Net Faiz Marjı 
(Yüzde) 

May.13 220,1 14,3 117,6 4,9 
Haz.13 221,8 14,8 176,2 4,7 
Tem.13 222,4 14,5 196,4 4,6 
Ağu.13 222,2 14,4 221,9 4,0 
Eyl.13 223,9 14,4 213,5 3,4 
Eki.13 227,9 14,4 189,1 3,8 
Kas.13 228,0 14,5 200,9 3,7 
Ara.13 229,0 14,0 210,9 3,8 
Oca.14 233,5 13,8 244,7 3,8 
Şub.14 234,5 14,0 242,8 3,8 
Mar.14 237,2 14,4 239,3 3,8 
Nis.14 240,4 14,9 205,3 5,1 
May.14 241,3 15,1 182,1 5,5 
Haz.14 242,1 14,9 176,6 5,4 
Tem.14 243,2 15,1 177,2 4,9 
Ağu.14 243,4 15,1 185,5 4,6 
Eyl.14 243,7 14,6 183,1 4,3 
Eki.14 248,4 14,9 189,9 4,2 
Kas.14 248,8 15,4 171,2 3,7 
Ara.14 247,7 14,6 175,5 3,9 
Oca.15 250,5 14,4 183,4 4,2 
Şub.15 252,2 14,4 189,8 4,2 
Mar.15 255,2 14,2 212,2 3,5 
Nis.15 259,4 13,7 221,2 3,9 
May.15 260,9 14,7 211,8 3,9 
Haz.15 259,5 15,0 223,0 3,7 
Tem.15 259,7 15,0 220,9 3,8 
Ağu.15 260,8 14,5 258,7 3,9 
Eyl.15 263,1 14,3 288,5 4,0 
Eki.15 267,2 14,4 267,4 4,0 
Kas.15 269,0 15,0 249,5 4,6 
Ara.15 269,5 15,0 271,5 5,4 
Oca.16 274,4 14,4 293,6 5,5 
Şub.16 274,4 16,1 297,7 5,3 
Mar.16 274,3 14,9 262,4 5,2 
Nis.16 276,4 14,9 246,6 5,1 
May.16 278,0 14,8 267,6 5,2 
Haz.16 279,3 14,8 254,0 5,5 
Tem.16 282,6 15,6 249,8 5,4 
Ağu.16 281,8 15,6 248,3 5,3 
Eyl.16 282,3 15,7 248,8 5,3 
Eki.16 286,3 17,0 250,0 5,6 
Kas.16 287,8 16,3 282,8 5,1 
Ara.16 292,5 16,2 281,6 4,9 

Kaynak: BDDK. 23 Ocak 2018. <http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis>, TCMB. 23 Ocak 

2018. <https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket>, TÜİK. 23 Ocak 2018.  

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist> 
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EK 2. Çalışma Kapsamında Tercih Edilmeyen Diğer Modeller 

Model 1 
 
LRRt = β0 + β1LRRt−1 + β2KMOt + β3BDTAt + β4ROEt + β5GFt + β6LnREKt 
+ β7NDPt + β8CDSt 
 
Modelde kullanılan bağımsız değişkenler kredi mevduat oranı (KMO), bilanço dışı 
işlemlerin toplam aktiflere oranı (BDTA), özkaynak kârlılığı (ROE), gösterge faiz 
oranı (GF), logaritması alınan reel efektif döviz kuru (LnREK), yabancı para net 
genel pozisyon/özkaynak standart oranı (NDP) ve kredi temerrüt takası (CDS)’dır. 
 
Model 2 
 
LRRt = β0 + β1LRRt−1 + β2KMOt + β3BDTAt + β4ROEt + β5GFt + β6LnREKt 
+ β7NDPt + β8lnSK 
 
Modelde kullanılan bağımsız değişkenler kredi mevduat oranı (KMO), bilanço dışı 
işlemlerin toplam aktiflere oranı (BDTA), özkaynak kârlılığı (ROE), gösterge faiz 
oranı (GF), logaritması alınan reel efektif döviz kuru (LnREK), yabancı para net 
genel pozisyon/özkaynak standart oranı (NDP) ve logaritması alınan sabit kıymetler 
(lnSK)’dir. 
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EK 3. Çalışmada Kullanılan Regresyon Modeli Varsayımları 

Çoklu bağlantı VIF testi 
Değişken Adı VIF 1/VIF 
L.LRR 11,06 0,090415 
KMO 2,17 0,460574 
BDTA 2,01 0,498641 
ROE 4,13 0,241951 
GF 3,62 0,276307 
LnREK 6,83 0,146358 
CDS 3,07 0,325207 
Mean VIF 4,70  

 

Breusch-Godfrey LM Otokorelasyon Testi 
Gecikme  chi2   df  Prob > chi2 

1 0,65 1 0,4203 
Ho: Otokorelasyon yoktur. 

 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Heteroskedastisite Testi 
chi2 Prob > chi2 
3,79 0,0515 

Ho: Sabit varyans vardır. 
 

Shapiro – Wilks Normallik Testi 
Değişken Gözlem W V z Prob>z 
Hata terimi 115 0,97843 1,8555 1,374 0,08473 
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EK 4. Katılım Bankacılığı Terimleri Sözlüğü 

Terim Açıklaması 

İcara 
Bir malın kullanım hakkının belli bir bedel karşılığı bir 

süreliğine başkasına devredilmesi işlemidir.  

Katılma hesapları  

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 hesaplar 

Mudaraba 

Mudaraba işlemi bir ticari faaliyeti gerçekleştirmek üzere 

sermaye sahibi ile üretici yani emek sahibi arasında yapılan 

bir tür ortaklık sözleşmesidir 

Murabaha 

(Kurumsal 

finansman 

desteği) 

Peşin alınan malın vadeli kârlı satımı şeklinde işlemekte olan 

katılım bankacılığı işlemidir. 

Müşareke 
Sermaye ortaklığı, her iki tarafın da sermayeye katıldığı 

ortaklık sözleşmesidir. 

Özel cari 

hesaplar 

Karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen 

fonların oluşturduğu hesaplar 

Özel fon 

havuzları  

Önceden belirlenmiş projelerin veya yatırımların 

finansmanında kullanılmak üzere katılma hesaplarının 

dışında takip edilebilmesi için ayrı hesaplarda fon toplamak 

suretiyle oluşturulan fon hesapları 

Riba 

Arapça “artmak, büyümek, aşmak, geçmek, daha çok olmak” 

anlamındaki riba fiilinden türetilen riba kavramı günümüz 

bankacılık sistemi içerisinde finansal kuruluşlar tarafından 

uygulanmakta olan adi faiz, bileşik faiz, nominal ve reel faiz 

ve benzerleri şeklinde de değerlendirilmektedir.  
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EK 4. Katılım Bankacılığı Terimleri Sözlüğü (Devamı) 

Terim Açıklaması 

Sukuk (Kira 

Sertifikası) 

Mevcut mal, menfaat veya hizmet ya da belirli/mevcut bir 

proje üzerinde ortak mülkiyeti ifade eder şekilde ve birbirine 

eşit değerde ihraç edilen bir yatırım sertifikasıdır. 

Takaful 
Yardımlaşma, dayanışma, bağış ve ortaklık esasına dayanan 

faizsiz sigortacılık işlemidir.  
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