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1

YÖNETİCİ ÖZETİ
Dünyada yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, son on yılda küresel İslami finans sektörü 
istikrarlı ve nispeten hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu zorluklar arasında enerji fiyatlarındaki düşüş, 
jeopolitik çatışmalar ve aralarında Türkiye, Malezya ve Endonezya’nın da bulunduğu birçok önemli 
İslami finans piyasasında döviz kurunda yaşanan değer kayıpları ile gelişmekte olan piyasalarda 
aşırı boyutlardaki varlık tasfiyesi yer almaktadır. Bu rapor, farklı ülkelerde yaygın olarak kullanılan 
farklı araç ve ürünleri ele alması hasebiyle, İslami finans sektörüne dair araştırmaları bir adım ileri 
taşımaktadır. 

Raporda, analizde kolaylık sağlaması açısından İslami finans sektörü üç temel bileşene ayrılmıştır: 
İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları ve İslami sigorta veya tekâfül. Bugün, İslami finans 
sektörü gerek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinde gerekse İİT dışı ülkelerde önemli bir yere sahiptir. 
Bu üç segmentte mudârebe, müşâreke, icâre, vekâlet, selem, istisna, karz-ı hasen gibi yapılara ve 
azalan müşâreke, vekâlet- vakıf gibi hibrit yapılara dayanan farklı ürünler kullanılmaktadır. 

Bu araştırmada vaka çalışması olarak Arap, Asya ve Afrika gruplarını kapsayan on farklı ülke 
seçilmiş olup İslami finansın her üç segmentine ilişkin farklı finansal araçlar, en iyi uygulamalar ve 
mevcut zorluklar incelenmektedir.

Bölüm 2’de ortaya koyulduğu gibi, son birkaç yılda İslami finans ve bankacılık sektöründe yaşanan 
yüksek büyümeye rağmen, sektör şu anda ürün çeşitlendirmesi konusunda önemli zorluklarla 
karşı karşıyadır. Bunlar arasında beşerî sermaye eksikliği, bölgeler arasında Şer’i uygulamaların 
uyumlulaştırılması, finansal yenilik ve zorluklara yönelik mevzuatın gelişimi, müşteri ve toplum 
bilincinin yetersiz oluşu, risk paylaşımının desteklenmesi, daha iyi finansal tabana yayılma için 
daha fazla ürün yeniliği, finansal teknolojilere uyum vs. bulunmaktadır. 

Nijerya’da İslami finans sektörü (Bölüm 3.1) yüksek büyüme potansiyeli vadetmekle birlikte,  
gelişim için daha oturmuş bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. Karz-ı hasen, murabaha, mudârebe 
ve icâreye (kira sözleşmesi) dayalı çeşitlendirilmiş ürünler hâkimdir. Verilen tavsiyeler arasında 
daha iyi ürün geliştirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik uzmanlaşmış beşerî kapasite geliştirme 
programları düzenlenmesi, İslami finans kurumları (İFK’lar) için ayrı bir hukuki çerçeve geliştirilmesi, 
düzenleyici kurumlar tarafından İslami finansal mühendislik eğitim programı düzenlenmesi (daha 
iyi ürün geliştirme için) ve düşük gelir gruplarını hedefleyen daha cazip ürünler geliştirilmesi yer 
almaktadır. 

Endonezya’da (Bölüm 3.2) İslami bankacılık ancak 1990’lı yıllarda başlamıştır. Dünyadaki en 
büyük Müslüman nüfusa ve küresel büyüme açısından potansiyel vaat eden bir İslami bankacılık 
piyasasına sahip olmakla birlikte, Endonezya için İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) ve 
İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından geliştirilen 
uluslararası finansal standartlar gibi standartlara daha fazla uyum sağlanması tavsiye edilmektedir. 
Endonezya’da İslami bankacılığa egemen olan yapılar murabaha finansmanına dayanmaktadır ve 
reel ekonomik sektörlerin gelişimini desteklemek için İFK’ların risk paylaşımı prensibine dayalı öz 
sermaye finansmanı sunmalarının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Pakistan’da (Bölüm 3.3) İslami bankacılık 2003 yılında başlamış olmasına rağmen, İslami finans 
sektörüne egemendir ve geleneksel bankacılık sektörü ile kıyaslandığında istikrarlı ve etkileyici bir 
şekilde iki haneli büyüme oranlarını yakalamıştır. Ancak, azalan müşâreke ve murabahaya dayalı 
finansman ürünlerinin hâkim olduğu tüketici finansmanı piyasasında etkileyici bir paya sahip 
olmasına rağmen, öz sermayeye dayalı ürünlerin daha fazla teşvik edilmesi ve altyapı gelişimi, 
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küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), tarım ve kurumsal proje finansmanında Şer’i 
uyumlu finansmanın artırılması gerekmektedir. Ayrıca, İslami bankacılık kurumlarının (İBK) likidite 
yönetimi için Şer’i uyumlu daha fazla menkul kıymete ve daha fazla retekâfül (İslami reasürans) 
şirketine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bölüm 3.4’te, İslami bankacılığın yüzde 100 oranına ulaştığı yalnızca iki İİT üyesi ülkeden biri 
olan Sudan üzerine odaklanılmaktadır. Murabaha, müşâreke ve mukâvele sözleşmeleri İslami 
bankacılık ürünlerine egemendir. Ayrıca Devlet Müşâreke Senetleri, Devlet Yatırım Senetleri, 
Merkez Bankası İcâre Senetleri gibi sabit getirili sukuk (faizsiz bono) ürünleri ve Şer’i uyumlu öz 
sermaye varlıkları sermaye piyasasına hâkimdir. 

Türkiye’de (Bölüm 3.5) İslami bankaların (Katılım Bankaları) payı ve sukuk ihraçlarının hacmi 
önemli ölçüde artmıştır. Ancak murabahaya dayalı bankacılık ürünleri piyasaya egemendir ve yerli 
kurumsal sukuk ihraçları sınırlıdır.  Ayrıca, tekâfül ürünleri için önemli bir potansiyel mevcut olsa 
da, piyasada tekâfül yalnızca sınırlı bir mevcudiyete sahiptir.

Bangladeş’te (Bölüm 3.6), AAOIFI ve IFSB tarafından yayımlanan uluslararası standartlara uygun 
şekilde İslami bankacılığın ve İslami sermaye piyasası araçlarının sorunsuz bir şekilde geliştirilmesi 
adına İslami finansal mimariyi yeniden tasarlamak için kapsamlı bir İslami Finansal Sektör 
Reform Programı’nın hayata geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Bangladeş’teki tekâfül şirketlerinin, 
fonlarının yüzde 30’unu hükümetin ihraç ettiği menkul kıymetlere yatırmaları zorunludur. Ancak 
Merkez Bankası tarafından ihraç edilen İslami devlet yatırım tahvilleri geleneksel piyasadan çok 
daha az getiri sağladığından, bu düzenleme tekâfül firmalarının üstesinden gelmesi gereken bir 
başka zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Umman (Bölüm 3.7) İslami bankacılığa nispeten geç (2012) yönelmiş olsa da bu segment 
hâlihazırda yüzde 10,2 seviyesinde etkileyici bir pazar payına ulaşmıştır. Sektöre yeni giren bu 
ülke, ürünlerin ihtiyatlı, yavaş ve iyi planlanmış şekilde kademeli tasarımı yoluyla güçlü bir risk 
paylaşım altyapısını kurma potansiyeline sahiptir. Tekâfül sektörü başlangıç aşamasındadır ve 
yasal ve düzenleyici kurumların İslami finans ürünleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları 
gerekmektedir. 

Malezya’da (Bölüm 3.8) İslami sermaye piyasası, İslami bankacılık ve tekâfül sektörü yüksek 
derecede ürün çeşitlendirmesinin sağlandığı kapsamlı bir yapıya ve çok etkileyici bir İslami sermaye 
piyasaları segmentine ulaşmıştır; ancak KOBİ’lere daha fazla ürün ve varlık yönetimi hizmetleri 
sunulabilir. Tekâfül sektöründe tüketiciye daha fazla koruma sağlanabilir ve her üç segment de 
daha kapsamlı finansal teknoloji çözümleri ile gelişim kaydedebilir.

Uzmanlaşmış İFK’lar ve güçlü devlet desteği ile Bahreyn (Bölüm 3.9) küresel İslami finans piyasasında 
önemli bir merkez haline gelmiştir, ancak ülkede finansal teknolojilere dayalı platformlardan ve 
Şer’i uyumlu pazarlama stratejilerinden daha fazla faydalanılması da mümkündür.  

Bölüm 4’te İİT ülkelerinde ve İİT dışı ülkelerde İslami finans ürünlerinin daha iyi bir şekilde 
çeşitlendirilmesine yönelik politika tavsiyeleri açıklanmaktadır. İslami finansal mimari, geleneksel 
finans yapılanmasından farklıdır; İslami finansal mimaride daha çok bankacılık ve varlık yönetimi 
hizmetleri sunan bir aracı kurum olmaya odaklanılmaktadır. Mevcut durumda uygulanan İslami 
finans modeli, geleneksel finansman yapısını kopyalamaya odaklandığından, İslami bankacılık 
sektörünün büyümesini kısıtlamaktadır. İslami bankacılığın karşı karşıya olduğu ve politika 
yapıcılar tarafından ele alınması gereken zorluklardan bazıları ağırlıklı olarak yapısal hususlardan 
kaynaklanmaktadır. Bu yapısal sorunlar; borca dayalı araçların yaygınlığı ve genelde öz sermaye 
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ile risk paylaşımı yoluyla finansman eğilimi ve bunlarla birlikte artan sosyal sermaye ihtiyacından 
ve kolaylaştırıcı bir düzenleyici çerçeve oluşturmakta yaşanan zorluklardan kaynaklanmaktadır. 
Bu rapor, sektörün uyması gereken belirli politika tavsiyeleri ve stratejiler oluşturmak adına, 
vaka çalışmalarından yola çıkarak bu konudaki tartışmaya odaklanmaktadır. Raporda bir yandan 
ülkelerdeki İslami finans sektörünün büyüme düzeyine bağlı olarak farklı ülkelere özel politika 
tavsiyeleri verilirken, tüm ülkeler açısından paylaşılan refah ve büyüme odaklı bir finansal toplum 
için küresel düzeyde izlenmesi gereken bazı genel politika tavsiyeleri de şu şekilde özetlenebilir: 

a. Tutarlı düzenlemeleri destekleyerek kolaylaştırıcı bir düzenleyici ortam oluşturulması ve risk 
paylaşımını teşvik etmeye yönelik standartlar geliştirilmesi. 

b. Geleneksel risk transferi ürünlerinin kopyalanmasına odaklanmak yerine risk paylaşımına 
dayalı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi. 

c. Farklı bölgeler arasında Şer’i yönetişim standartlarının ve politikalarının uyumlulaştırılmasına 
yönelik adımlar atılması. 

d. İslami finansın toplumun düşük gelirli tabakalarına ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması.

e. İslami finans konusunda beşerî sermayenin geliştirilmesi ve eğitilmesi ile okuryazarlığın 
artırılması.

Raporda ayrıca, İslami finans sektörünün kendine özgü ayırt edici unsurunun Şer’i uyumluluk 
olması nedeniyle, küresel bir Şer’i yönetişim çerçevesine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır.  
Raporda İFK’ların finansal raporlama faaliyetlerinde daha fazla saydamlık ve açıklamaya ihtiyaç 
duyulduğu izah edilmekte ve politika yapıcılarının, yatırımcıların İslami finans ürünleri konusunda 
bilgi sahibi olmalarını sağlayacak derecelendirme standartları geliştirilmesine odaklanması 
gerektiği belirtilmektedir. Akıllı telefon kullanıcılarından tarım sektörüne, KOBİ’lere ve düşük gelir 
gruplarına kadar farklı piyasaları çekmek için ürün çeşitlendirmesi yapma ve finansal teknolojilere 
uyum sağlama ihtiyacı da vurgulanmaktadır.
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GİRİŞ
Küresel olarak İslami finans sektörü Haziran 2016 itibarıyla 1,893 trilyon ABD doları düzeyinde 
bir toplam hacme ulaşmıştır (2017 IFSB raporu) ve ICD Thomson Reuters İslami Finans Gelişim 
Göstergesi’ne göre 3,2 trilyon ABD dolarına (ya da bazı tahminlere göre 6 trilyon ABD dolarına) 
ulaşması beklenmektedir. Sektörün tamamının hâlen küresel finans sektörünün yalnızca yüzde 
1’ini oluşturmasına ve bazı ülkelerde geleneksel sektörden büyük oranda ayrılmış olmasına 
rağmen, son 30 yılda istikrarlı ve etkili bir büyüme kaydetmiş olduğu muhakkaktır.   

Ülkeler bakımından, İslami finans dünya çapında yaklaşık 90 ülkede mevcut olup bunlardan yaklaşık 
50 kadarı Müslüman ülkelerdir. İran ve Sudan tamamen Şer’i uyumlu bankacılık sistemlerine 
sahip iki Müslüman ülkedir. 2016 sonu itibarıyla, İslami bankacılık sektörünün toplam bankacılık 
sektörü içindeki payının yüzde 15 veya üzerinde olduğu toplam 12 ülke bulunmaktadır. Başlıca İİT 
üyesi ülkeler arasında Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Malezya’nın (sektördeki liderler) yanı sıra 
Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Türkiye, Yemen, Brunei, Cezayir, 
Azerbaycan, Kenya, Umman, Lübnan yer almaktadır. Bunlar arasında Suudi Arabistan, Malezya, 
Yemen, Kuveyt, Bangladeş ve BAE’de İslami bankacılık, toplam bankacılık sektörü içerisinde 
önemli bir paya sahiptir (yüzde 18 – 50). Bir süre önce, Maldivler, Filistin ve Cibuti de (Afrika’da) 
bu kapsamdaki ülkeler arasına girmiştir.

Bu çalışmada dünyanın farklı ülkelerindeki İslami finans sektöründe kullanılan çeşitli finansal 
araçlar ve ürünler incelenmektedir. İslami finans sektörü üçe ayrılabilir: (a) İslami bankacılık 
segmenti, (b) İslami sermaye piyasaları segmenti ve (c) İslami sigorta veya tekâfül segmenti. 
Bugün, İslami finans sektörü gerek çoğunluğu Müslüman olan İİT ülkelerinde, gerekse İİT dışı 
ülkelerde önemli bir yere sahiptir. Bu üç segmentte mudârebe, müşâreke, icâre, vekâlet, selem, 
istisna, karz-ı hasen gibi yapılara ve azalan müşâreke, vekâlet-vakıf gibi hibrit yapılara dayanan 
farklı ürünler kullanılmaktadır. 

İslami Finans Ülke Endeksi, ülkeleri dört kategoriye ayırmaktadır: a) İslami Finans Alanında 
Yerleşik Liderler (Malezya, İran ve Suudi Arabistan), b) Yükselen Liderler, c) Potansiyel Liderler ve 
d) Sektöre Son Girenler. İslami finans dünyasındaki başlıca ülkeler, coğrafi açıdan Arap Grubu, 
Asya Grubu (Güney ve Güneydoğu Asya dâhil), Afrika Grubu ve Diğerleri (Avrupa, Kuzey Amerika 
vb.) şeklinde ayrılabilir. Bu araştırmada söz konusu grupları kapsayan on farklı ülke seçilmiş olup 
İslami finansın üç segmentinin her birindeki farklı finansal araçlar, en iyi uygulamalar ve zorluklar 
incelenmektedir.

Asya Grubunu temsilen Yerleşik Liderler Grubu’ndan Malezya seçilmiştir. Yükselen Liderler 
arasından Arab Grubunu temsilen Bahreyn ve Asya Grubunu temsilen Endonezya seçilmiştir. 
Potansiyel Liderler arasından Arap Grubunu temsilen Sudan, Asya Grubunu temsilen Pakistan, 
Bangladeş ve Türkiye seçilirken, İİT üyesi olmayan ülkeleri temsilen Birleşik Krallık seçilmiştir. 
Sektöre Son Girenler arasından Arab Grubunu temsilen Umman ve Afrika Grubunu temsilen 
Nijerya seçilmiştir. Batıda Türkiye’den güneydoğuda Malezya ve Endonezya’ya kadar uzanan Asya 
ülkelerinde İslami finans sektörü, hacim, gelişmişlik ve tarihi açısından daha egemen olduğundan, 
seçilen on ülkeden beş tanesi bu bölgede bulunmaktadır.
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Tablo 1 Çalışmada Seçilen Ülkeler

Yerleşik Liderler Yükselen Liderler       Potansiyel Liderler          Sektöre Son Girenler

Arap Asya Afrika İİT dışı 

Bahreyn Malezya Nijerya Birleşik Krallık

Sudan Endonezya

Umman Pakistan

Türkiye

Bangladeş

Kaynak: GIFR 2016

Birleşik Krallık, Müslüman olmayan ülkelerdeki İslami finans sektörünü temsilen bu Rapora dâhil 
edilmiştir. 2016 EY İslami Finans Raporu’na göre, günümüzde Birleşik Krallık, ABD, Çin ve Hong 
Kong, Singapur, Almanya vb. ülkeler de dâhil olmak üzere İİT dışı ülkelerde İslami sermaye piyasaları 
(özellikle sukuk) çok önemli bir yere sahiptir.  Birleşik Krallık’ta İslami bankacılık sektörü ve İslami 
sermaye piyasaları çok önemli bir boyuta ulaşmıştır ve ülkede 2004 yılından bu yana lisanslı İslami 
bankalar bulunmaktadır. Londra ayrıca İslami finans sektörünün en önemli merkezlerinden biri 
olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla Birleşik Krallık, bugün dünyada kullanılan İslami finansal 
ürünlerin çeşitlendirmesine yönelik çalışmaların sunumunda ve genel politika tavsiyelerinde ele 
alınmalıdır.

Bunun dışında, çalışmanın büyük bölümünde İİT üyesi ülkelere odaklanılmaktadır. Asya grubu 
ülkeleri küresel İslami bankacılık sektörünü çok daha uzun süredir temsil ettiklerinden, bu gruptan 
daha fazla sayıda ülke seçilmiştir. Afrika ülkelerini Nijerya temsil etmektedir. 

Asya Grubunu temsilen Pakistan, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş seçilmiştir; zira 
bu ülkelerde İslami bankacılık sektörü hızlı bir büyüme kaydetmekte, merkez bankası önemli 
bir destek sağlamakta ve sermaye piyasalarında ve/veya tekâfül sektörlerinde önemli bir varlık 
göstermektedir. İslami Finans Ülke Endeksi’ne göre Pakistan, İslami finans sektöründeki Potansiyel 
Liderlerden bir tanesi olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu listede Sudan, Bangladeş, Türkiye ve 
Birleşik Krallık da bulunmaktadır.

Arap Grubunu Sudan, Umman ve Bahreyn temsil etmektedir. İslami bankacılık sektörünün payının 
yüzde 100 seviyesinde olduğu dünyadaki iki ülkeden (İran ve Sudan) bir vaka incelemesine yer 
vermenin uygun olacağı düşünülmüştür. Sektöre yeni giren (2012) ve İslami finans ürünlerine 
nispeten katı bir yaklaşım sergileyen bir aktör olarak Umman, gelişmekte olan bir İslami bankacılık 
ve finans piyasası örneği teşkil edebilir. Bu ülke 2015 yılında sukuk ihracına da başlamıştır. 
Bahreyn Şer’i uyumluluk ve ürün geliştirme çalışmaları ile bilinen, iyi geliştirilmiş bir çerçeve ile 
İslami bankacılık, tekâfül ve sermaye piyasaları sektörüne ilk giren ülkelerden bir tanesidir. 2016 
IFSB Raporu’na göre, ‘varlıkları itibarıyla İslami bankacılık alanındaki ilk on ülke’ olan İran, Suudi 
Arabistan, Malezya, BAE, Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Endonezya, Kuveyt ve Katar arasından 
beş tanesini vaka incelemelerimiz için seçtik.

Bahreyn ve Endonezya aynı zamanda İslami finans sektörünün Yükselen Liderleri olarak 
nitelendirilmektedir (IFCI 2015). Malezya, Pakistan ve Bangladeş ile birlikte Asya Grubunu 
temsil eden Endonezya, aynı zamanda dünyadaki en yüksek Müslüman nüfusuna ev sahipliği 
yapmaktadır (Pakistan ikinci sırada yer almaktadır). Pakistan’da 8, Bahreyn’de 275 ve Malezya’da 
2.231 adet kısa vadeli küresel sukuk ihracı ile karşılaştırıldığında, tek başına toplam 37 adet kısa 
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vadeli küresel sukuk ihraç eden (Aralık 2015’e kadar) Endonezya, İslami sermaye piyasasında 
önemli bir yere sahiptir (IIFM 2016 Sukuk Raporu). 

IFSB’nin 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Bangladeş 
toplam İslami bankacılık varlıklarında Asya’nın payına en önemli katkıyı yapan ülkeler arasında 
bulunmaktadır. İran ve Sudan’ın yanı sıra, 2016 yılı IFSB raporunda İslami bankacılık varlıklarının 
yüzde 15’i aştığı (toplam yerli bankacılık varlıklarının bir yüzdesi olarak) Brunei, Katar, Malezya 
ve Bangladeş’in sistemsel olarak öneme sahip bir İslami finans sektörüne sahip oldukları 
belirtilmektedir. Raporda ayrıca Pakistan ve Bahreyn’de İslami bankacılık varlıklarının toplam 
bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 10’u aştığı ifade edilmektedir.  

Bölüm 1’de küresel İslami finans sektörünün durumuna dair genel bir açıklama sunulmakta, 
Bölüm 2’de ise İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları ve tekâfül segmentleri ayrı ayrı 
ele alınmaktadır. Daha sonra Bölüm 3’te yukarıda belirtilen on ülkede yapılan bağımsız vaka 
incelemeleri sunulmakta, İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekâfül segmentlerinin 
her birisinde kullanılan farklı ürünler incelenmekte ve bunlara dair ana fikir ve tavsiyeler 
vurgulanmaktadır. Son olarak Bölüm 4’te İİT üyesi ülkelerde, İİT üyesi olmayan ülkelerde ve başlıca 
İFK’larda İslami finansal araçların çeşitlendirilmesini geliştirmeye yönelik bazı politika tavsiyelerine 
yer verilmektedir. 

Küresel düzeyde İslami finansın bu üç temel sektörü için çok sayıda farklı standart belirleyici 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Tablo 2 Küresel Düzeyde İslami Finans Sektörleri

Küresel Finans Sektörü Standart Belirleyici

Genel Geleneksel sektöre kıyasla İslami finans varlıklarının büyümesi (yıllık)

İslami bankacılık (a) Mevduat ve (b) Varlıklar bakımından bir İİT üyesi ülkede genel 
bankacılık sektörünün yüzdesi olarak İslami bankacılık segmentinin payı

İslami sermaye piyasaları İhraç edilen uluslararası ve ulusal sukukun toplam hacmi 
(derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş)

Tekâfül Tekâfül kurumlarına ait varlıkların hacmi

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami finansal araçların çeşitlendirilmesi, belirli bir ekonomideki İslami bankacılık, İslami sermaye 
piyasaları ve tekâfül sektörlerinde mevcut olan farklı ürünleri (ve bunların temelini teşkil eden 
sözleşmeleri) ifade etmektedir. Örneğin, İslami sermaye piyasaları sektörü Şer’i uyumlu fonları, 
kısa, orta ve uzun vadeli sukuk yapılarını (müşâreke veya icâreye dayalı), vekâlete dayalı varlık 
yönetimi ürünlerini ve benzerlerini içerebilir. Bu çeşitlendirmenin önemi şu şekilde açıklanabilir: 
Mesela İslami bankacılıkta çok çeşitli ürünler sunulması, sektörün çok geliştiği, rekabetçi olduğu 
ve tasarruf sahiplerinin, yatırımcıların, KOBİ’lerin, tüzel kişiliklerin, düşük gelirli grupların, 
düzenleyicilerin, bankacıların ve buna benzer paydaşların değişik ihtiyaçlarına cevap verdiği 
anlamına gelebilir. 

İslami finans sektöründeki hukuki ve düzenleyici çerçeveye dair bilgiler genel ve özet şekilde 
aşağıda sunulmaktadır:
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Tablo 3. İslami Finans Sektöründeki Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

İslami bankacılık kurumları İslami sermaye piyasaları 
segmenti

Tekâfül kuruluşları ve 
pencere tekâfül işlemleri 
olan sigorta şirketleri 

Merkez Bankası tarafından 
düzenlenmektedir.

Menkul Kıymetler ve Borsalar 
Komisyonu tarafından 
düzenlenmektedir.

Menkul Kıymetler ve Borsalar 
Komisyonu tarafından, birkaç 
ülkede ise Merkez Bankası 
tarafından düzenlenmektedir.

Merkez Bankasındaki bir Şer’i 
Danışma Kurulu İslami bankaların 
Şer’i yönetişimi ile ilgili temel ulusal 
organ olarak hizmet eder.

Pek çok İİT üyesi ülkenin Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonlarının 
kendi Şer’i Danışma Kurulları 
bulunmaktadır.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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1 İSLAMİ FİNANSAL SİSTEME KÜRESEL BAKIŞ
2016 yılı sonu itibarıyla İslami finans sektörü küresel olarak 1,893 trilyon ABD doları seviyesinde 
bir toplam hacme sahiptir (IFSB 2017 raporu). Ancak, 2016 ve 2015 yıllarında İslami finans 
sektörünün büyümesi nispeten daha düşük bir seviyede gerçekleşerek önceki yıllarda kaydedilen 
çift haneli büyüme oranlarının oldukça altında kalmıştır. Bu durum, kısmen düşük enerji fiyatları 
ve ekonomik büyüme oranları, bazı jeopolitik çatışmalar ve özellikle aralarında Türkiye, Malezya 
ve Endonezya’nın da bulunduğu önemli İslami finans piyasalarında döviz kurunda yaşanan değer 
kayıplarına atfedilmektedir1. 

İslami finans sistemi İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları (sukuk dâhil) ve tekâfül 
sektörlerine ayrılabilir. İslami bankacılık sektörü İslami finans sektöründe açık arayla egemen olan 
segmenttir ve Haziran 2016 itibarıyla tüm İslami finansal hizmetler sektörünün yaklaşık yüzde 
78,9’unu temsil etmektedir (IFSB Mayıs 2017). Küresel tekâfül sektörünün hacminin 23,2 milyar 
ABD doları düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir (2015). Sektörün tamamının hâlen küresel 
finans sektörünün yalnızca yüzde 1’ini oluşturmasına ve bazı ülkelerde geleneksel sektörden 
büyük oranda ayrılmış olmasına rağmen, son 30 yılda istikrarlı ve etkili bir büyüme kaydetmiş 
olduğu muhakkaktır.   

Ülkeler bakımından, İslami finans dünya çapında yaklaşık 90 ülkede mevcut olup bunlardan yaklaşık 
50 kadarı Müslüman ülkelerdir. İran ve Sudan, tamamen Şer’i uyumlu bankacılık sistemlerine 
sahip iki Müslüman ülkedir. 2016 sonu itibarıyla, İslami bankacılık sektörünün toplam bankacılık 
sektörü içindeki payının yüzde 15 veya üzerinde olduğu toplam 12 ülke bulunmaktadır. Başlıca 
İİT ülkeleri arasında Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Malezya’nın (sektördeki liderler) yanı sıra 
Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Türkiye, Nijerya, Yemen, Brunei, 
Tayland, Cezayir, Azerbaycan, Kenya, Umman, Lübnan yer almaktadır. Bunlar arasında Suudi 
Arabistan, Malezya, Yemen, Kuveyt, Bangladeş ve BAE’de İslami bankacılık, toplam bankacılık 
sektörü içerisinde önemli bir paya sahiptir (%18 – 50). Bir süre önce, Maldivler, Filistin ve Cibuti 
de (Afrika’da) bu kapsamdaki ülkeler arasına girmiştir. 

Günümüzde, İslami finans artık yalnızca Müslüman toplumlar tarafından hedeflenmemekte, 
Birleşik Krallık (Londra 4 büyük İslami finans merkezinden biri olup Birleşik Krallık bu sektördeki 
en eski liderlerden bir tanesidir), Singapur, Güney Afrika ve Sri Lanka vb. Müslüman olmayan 
önemli ülkelerde de varlık göstermektedir. Başta Çin (Hong Kong İslami sermaye piyasaları 
merkezlerinden biri olmuştur), Almanya, Birleşik Devletler, Kanada ve Avustralya gibi diğer 
devletler de İslami bankacılığa veya İslami sermaye piyasalarına artan bir ilgi göstermektedir. 

İslami finans sektörünün, mudârebe ve müşâreke gibi risk paylaşım araçları yoluyla doğası gereği 
varlık esaslı bir sektör olduğu kabul edilmektedir ve son zamanlardaki kırılgan (toparlanmaya 
başlamış olsa da) geleneksel sistemden finansal olarak daha istikrarlı olduğu iddia edilmektedir. 
Farklı bankacılık, sigortacılık ve varlık yönetim ürünlerinde yaygın olarak kullanılan diğer İslami 
finans sözleşmeleri arasındaki vekâlet (acente), icâre (kiralama), murabaha (maliyet artı satış), 
selem (peşin ödemeli teslimat ertelemeli satış), istisna (imalat siparişi), teverruk ve bunların 
yanında karz-ı hasen, vediâ, hibe, vakıf gibi destekleyici sözleşmeler yer almaktadır. 

Sektörde son otuz yılda küresel olarak olağanüstü bir büyüme kaydedilmiş olsa da beraberinde 
çeşitli güçlüklere ve yeni ortaya çıkan meselelere şâhit olunmaktadır. Bugün 50’yi aşkın Müslüman 
ülke (liderler olarak Bahreyn, Malezya ve İran ve ayrıca Suudi Arabistan, BAE, Sudan, Endonezya, 

1 IFSB İstikrar Raporu 2017
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Pakistan, Bangladeş, Ürdün, Katar, Umman, Kuveyt gibi) ve Birleşik Krallık (Londra başlıca İslami 
finans merkezlerinden birisidir), ABD, Güney Afrika, Kanada, Avustralya, İsviçre ve Sri Lanka 
gibi 40’ı aşkın gayrimüslim ülke dâhil olmak üzere dünyada faaliyet gösteren binin üzerinde İFK 
vardır. Çin ve Almanya gibi ülkelerde de İslami bankacılık uygulamalarının başlatılmasına yönelik 
girişimler söz konusudur. İnanç esaslı yatırımcılar, tüketiciler, kurumlar ve devletler açısından 
ekonomik bir ihtiyaç olarak başlayan İslami finans, bugün artık sadece Müslümanlara özel değildir. 
Gayrimüslim dünya tarafından çoğunlukla, etik bir bankacılık ve yatırım şekli (İslam hukukuna 
dayalı yasal kılavuz ilkelerle) ve muhtemelen istikrarlı/daha az riskli alternatif bir finansman biçimi 
olarak görülmektedir. Aralık 2015 itibarıyla İslami finans sektörünün üç farklı alt sektörünün 
hacmi ve varlığı aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Bu raporda yer alan ülkeler (Birleşik Krallık, 
Nijerya ve Umman hariç) tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 4. İslami Finans Varlıklarının Hacmi

İslami 

Finans 

Varlıkları 

(milyon 

USD)

İFK 

Sayısı

İslami 

Bankacılık 

Varlıkları 

(milyon 

USD)

İslami 

Banka 

Perelerinin 

Sayısı

Tekâfül/

Retekâfül 

Varlıkları 

(milyon 

USD)

Tekâfül/

Retekâfül 

İşletmecilerinin 

Sayısı

Diğer İslami 

Kuruluşların 

Varlıkları 

(milyon USD) 

Kuruluşların

Diğer 

İFK’ların 

Sayısı

Küresel 2.003.542 1.329 1.451.087 480 37.745 322 106.351 527

Suudi 
Arabistan

446.664 127 350.128 16 14.206 40 7.991 71

İran 434.420 131 379.664 42 10.502 27 27.574 62

Malezya 414.343 77 159.986 39 7.324 20 39.494 18

BAE 187.051 87 148.187 24 2.072 17 5.593 46

Katar 100.538 37 84.062 8 535 19 734 10

Kuveyt 100.361 99 86.153 8 186 15 11.712 76

Bahreyn 81.069 64 75.083 36 372 9 795 19

Türkiye 51.710 6 41.710 5 1

Endonezya 47.645 138 20.081 33 1.269 57 747 48

Bangladeş 26.192 45 25.438 26 669 18 85 1

Pakistan 22.164 69 15.120 23 174 13 2.607 33

Mısır 14.280 31 13.793 13 9 291 9

Sudan 11.110 54 11.010 32 43 14 58 8

Ürdün 9.447 13 9.025 4 125 2 168 7

İsviçre 6.937 3 1 6.879 2

Kaynak: Thomson Reuters (2016)

Küresel İslami finans sektörünün hacmi geleneksel olarak, İslami finans sektörünün bir parçası 
olarak kabul edilen kuruluşların elinde bulunan varlıkların değeri bakımından ölçülmektedir. Bu 
hacim değerinin (Haziran 2016’da) 1,88 ile 2,1 trilyon ABD doları arasında olduğu tahmin edilmiş 
olup pazar hacminin 2018 sonunda 3,4 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir2. İslami 
bankacılık sektörü genellikle hem yükümlülüklerinin (mevduatlar) hem de varlıklarının büyüklüğü 
ile ölçülmektedir. Ancak, İslami hisse senetleri bir varlık sınıfı olarak değerlendirilmediğinden bu 
rakamlar genellikle sektörün büyüklüğünü olduğundan düşük seviyede göstermektedir. IFSB’nin 
yıllık istikrar raporuna göre küresel İslami finans pazarının toplam değeri 2015 itibarıyla 1,88 trilyon 

2 ‘İslami Finans Piyasasının Hacmi’, Haziran 2016, Islamicfinance.com.

http://islamicfinance.com/
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ABD doları düzeyindedir. Aşağıdaki tabloda segmentlere göre sektörün dağılımı gösterilmektedir. 
Tabloda görüldüğü gibi 2015 yılı için bankacılık varlıkları, itfası gelmemiş sukuklar, İslami fon 
varlıkları ve tekâfül katkı paylarının toplam değeri 1,881 trilyon ABD dolarıdır. 

Tablo 5. İslami Finans Segmentlerinin Bölgelere Göre Dağılımı 
(milyar ABD doları, Haziran 2016)

Bölge İslami Bankacılık 
Varlıkları

İtfası Gelmemiş 
Sukuklar

İslami Fon 
Varlıkları

Tekâfül Katkı 
Payları

Asya 218,6 174,47 19,8 4,4

Körfez İşbirliği 
Konseyi

650,8 115,2 23,4 11,7

MENA(KİK hariç) 540,5 16,6 0,2 8,4

Afrika(Kuzey Afrika 
hariç)

26,6 1,9 1,5 0,6

Diğer 56,9 2,1 11,2 -

Toplam 1.493,4 318,5 56,1 25,1

Kaynak: IFSB Yıllık İstikrar Raporları.

Geleneksel sektörle kıyaslandığında küresel İslami finans sektörü çok daha büyük bir büyüme 
kaydetmiştir. Mart 2016 İslami Finans Bülteni’ne3 göre 2011 ile 2015 yılları arasında İslami 
finans sektörü yüzde 3,6’lık bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyürken geleneksel sektör 
yalnızca yüzde 1,5 büyümüştür. Ancak sektör, bugün küresel finans sektörünün yalnızca yüzde 
1’i büyüklüğündedir. 

Sukuk, küresel İslami sermaye piyasaları sektörünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Aşağıdaki 
grafikte gösterildiği gibi uluslararası sukuk ihraçları 2001’de başlamış, 2012 ve 2013 arasında bir 
büyüme trendine girmiş; ancak sektör, Malezya Merkez Bankası’nın (BNM) kısa vadeli sukuk 
ihracını durdurma kararı, petrol fiyatlarındaki sert düşüş gibi bazı iç ve dış faktörler nedeniyle 
2015’te sağlam bir aşamaya geçmiştir4.  

Sukuk yapılarındaki çeşitlilik, esasen icâreye dayalı sukuk ile başlayarak ve şimdiki müşâreke, 
azalan müşâreke gibi ürünleri de kapsayacak şekilde son yirmi yıldır artmaktadır. Malezya, 
Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, BAE, İngiltere, ABD ve Pakistan dâhil olmak 
üzere birçok ülkede kurumsal sukuk ve devlet sukuku ihraç edilmektedir. Bahreyn, Malezya, İran, 
Sudan, Pakistan gibi gelişmiş bir İslami finans sektörüne sahip ülkelerde farklı sukuk araçları, 
likidite yönetimi ve/veya kalkınma projeleri finansmanı için önemli unsurlardır. Hong Kong gibi 
daha yeni pazarlarda ise İslami finans sektörüne giriş aracı olarak değerlendirilmektedir. 

Tekâfül veya İslami sigortacılık, bazı pazarlarda nispeten biraz daha yeni bir sektördür, ancak 
küresel tekâfül sektörünün hacmi 2016 itibarıyla 37,7 milyar ABD dolarına ulaşmıştır5. Sudan ve 
Malezya (bu raporda yer almaktadır) gibi ülkeler, tekâfüle ilişkin düzenlemelerini erken hayata 
geçirmiştir: Sudan, 1979’da kurulan ilk İslami sigortacılık şirketiyle küresel sektöre öncülük 
etmiştir. Malezya’da hükümet ülkede İslami bir sigortacılık şirketinin kurulmasına ilişkin elverişlilik 
çalışmaları adına bir görev gücü oluşturduktan sonra Takaful Malaysia adlı şirket 1981’de faaliyete 
geçmiştir6. 2015 sonu itibarıyla ayrı tekâfül düzenlemelerini yeni hayata geçiren ülkeler arasında 

3 CEIF, Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi
4 IIFM Sukuk Raporu 2016.
5 Thomson Reuters 2016 Raporu
6 Takaful Malaysia 2016 Yıllık Raporu
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Pakistan (2012), Endonezya ve Nijerya (2013), BAE (2014) ve hatta Kenya (2015) yer almaktadır7.   

Son otuz yılda İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekâfül segmentlerinde çeşitlendirilmiş 
ürünler olarak kullanılmak üzere farklı İslami finans sözleşmeleri ve ilkeleri geliştirilmiştir. Örneğin, 
çeşitli pazarlarda geleneksel bir finansal kuruluşun (bir banka, sigorta şirketi, varlık yönetim 
sektörü gibi) Şer’i uyumlu özel birimleri olan İslami pencereler fikri geliştirilmiş ve kısmen yatırımcı 
ve müşterilere Şer’i uyumlu finansal hizmetlerde daha fazla çeşitlilik sağlamak ve kısmen de 
İslami finans sektörünün büyümesine yardımcı olmak adına bunların düzenleyici çerçeveleri 
oluşturulmuştur. Benzer şekilde, 2012’den beri müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan 
farklı sukuk yapılarının çeşitliliği artmaktadır. Şu anda bu yapılar arasında icâre, mudârebe ve 
müşâreke sözleşmelerinin yanı sıra Bey’i bitamam âcil (BBA - ertelemeli ödemelere dayalı satış), 
murabaha, vekâlet, selem ve istisna yer almaktadır. İFK’ların ve tüzel kişilerin likidite yönetimi 
ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak adına sırasıyla teverruk ve emtia (komodite) murabaha 
araçları geliştirilmiştir (ancak Endonezya ve Orta Doğu gibi bazı bölgelerde teverruk kullanımı 
yasak olabilir). Bölüm 2’de daha detaylı bir şekilde açıklandığı gibi tasarruf ve cari hesaplara(İslami 
bankacılık piyasalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır) yönelik ürünler genellikle mudârebe, 
karz ve vediâ sözleşmelerine dayanmaktadır. Tekâfül ürünleri (1980’de başlamış olup hâlâ 
gelişen bir sektör) için çoğunlukla mudârebe, vekâlet veya vekâlet -vakıf sözleşmelerine dayanan 
karma yapılar kullanılmaktadır. Hem tüketici hem de proje finansmanı için farklı icâre yapıları 
geliştirilmiştir. Kurumsal finansmanda İFK’lar tarafından selem ve istisnaya dayalı ürünler de 
kullanılmaktadır.  

İslami finansın kökeni 1400 yıl önce İslam’ın doğuşuna dayanmaktadır. İslam’ın ilk yıllarında telif 
edilen tarih kitaplarında İslam’ın ilk yüzyılında (M.S. 600) modern bankacılık işlemlerine benzeyen 
bankacılık faaliyetlerinin mevcut olduğu yazmaktadır. Ayrıca, bu eski kitaplarda İslam tarihinin 
en ünlü isimlerinden olan El Zübeyr bin El Avvam’ın insanlardan kredi olarak mevduat toplayıp 
bu parayla yatırım yaptığı belirtilmektedir. Öldüğü tarihte oğlu Abdullah’ın hesabına göre borcu 
2.200.000 dinara ulaşmıştı.

İslami bankacılık fikri geçen yüzyılda yeniden ortaya çıkmıştır ve bu süreç birkaç aşamaya 
bölünebilir. 

1. Aşama: Bu aşama, 1900’lerin başında Abul Ala Mevdudi, Hasan ElBenna, Hifz El-Rahman gibi 
isimlerin İslami bir ekonomiye sahip devlet teorisine dair yazılarıyla başlamıştır. Faizsiz bankacılık 
konusunda yapılan ilk çalışma, Muhammed Üzeyir’in İslami finansal sistemde bankacılık kavramını 
tanıttığı 1955 tarihli araştırması olmuştur.

2. Aşama: Bu aşamada hem entelektüel düzeyde hem de uygulama düzeyinde çok büyük bir 
gelişme kaydedilmiştir. İlk bankalar, İslami finansal sistemin sürekli gelişimi için dayanak teşkil 
etmiştir. Bu dönemde gerçekleşen olaylar aşağıda özetlenmektedir. 

Birinci olarak 1963’te Mısır’ın Mit Ghamr şehrinde yerel tasarruf bankaları kurulmuştur. 
Birçok araştırmacı bu bankaların İslam toplumunda faizsiz bankacılığın ilk örnekleri olduğunu 
düşünmektedir. Ancak bu bankalar siyasi sebeplerle 1967’de devlet bankaları ile birleştirilmiştir.

1970’lerde kurumsal katılım da artmıştır. Bunun örnekleri arasında; İslami Araştırma Akademisi 
El Ezher Konferansı, 1970’te Karaçi’de düzenlenen İslam Ülkeleri Maliye Bakanları Konferansı, 
1976’da Mekke’de düzenlenen Birinci Uluslararası İslam Ekonomisi Konferansı, 1977’de 
Londra’da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Konferansı ve 1972’de Mısır’da yapılan bir çalışma 

7 Takaful Primer, Dünya Tekâfül Raporu 2016, Orta Doğu Küresel Danışmanları, sayfa 10-17.
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yer almaktadır. Karaçi’deki konferansta Mısırlı delegeler uluslararası bir İslam bankasının tesis 
edilmesini, Pakistanlı delegeler ise İslami bankalar için uluslararası bir birliğin kurulmasını teklif 
etmiştir.

66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1971’de Mısır’da Nasser Sosyal Bank kurulmuştur. 
Bankanın kuruluş sözleşmesinde faizsiz bankacılık yapan bir kurum olduğu açıkça belirtilmiştir. 
Ayrıca kararnamedeki 13 sayılı yasada bankanın geleneksel bankalara uygulanan düzenlemelere 
tabi olmayacağı belirtilmiştir. Bankanın amacı, vatandaşlar arasında sosyal dayanışmayı artırmak 
ve yetkin ve adil bir toplum oluşturmaktır. Bankanın sermayesi, bu amaçla devlet bütçesi 
kaynakları dışında Cumhurbaşkanı tarafından tahsis edilen fonlardan sağlanmıştır. Ayrıca kamu 
kuruluşları ve ekonomi birimleri tarafından fonlar tahsis edilmiştir. Ancak, Nasser Bank, kurumun 
Şer’i prensiplere bağlı kalması gerektiğinden bahsetmemiştir. Yine de Uluslararası İslami Bankalar 
Birliği’nin bir üyesi olması sebebiyle İslami bir banka olarak değerlendirilmiştir.

1974’te tüm İslam ülkelerinin maliye bakanları İslam Kalkınma Bankasının (İKB) kurulması için 
bir konferans düzenlemiştir. İKB, kısmen İİT üyeleri tarafından olsa da, kurulan ilk uluslararası 
İslami banka olarak değerlendirilmiştir. Banka 1977’de faaliyete geçmiştir ve o zamandan beri 
İslami bankacılık ve finans sektörlerinin geliştirilmesinde merkezi bir role sahiptir. Bankanın 
amacı, Şer’i ilkelere uygun olarak üye ülkelerin ve Müslüman toplumların hem ayrı ayrı hem de 
birlikte ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimini desteklemektir. Haziran 1992 itibarıyla Bankanın 
ödenmiş sermayesi 2 milyar İslam dinarıydı (Uluslararası Para Fonu’nun bir özel çekme hakkına 
eşdeğer olan İKB hesap birimi). Haziran 1992’den Aralık 2000’e kadar Banka, sermayesini 6 
milyar İslam dinarına çıkarmıştır. 2001’de Banka, sermayesini 6 milyar İslam dinarından 15 milyar 
İslam dinarına (20,55 ABD Doları) yükseltmiştir.

3. Aşama: İslami Bankaların Yayılması, 1977’den Günümüze

Uluslararası İslami Bankalar Birliği 1977’de kurulmuştur. İslami bankaların İcra Kurulu Başkanları 
1997’de merkezi Mekke’de olacak şekilde Uluslararası İslami Bankalar Birliğini kurmaya karar 
vermiştir. Bu birliğin amacı, İslami bankalar arasında işbirliğini güçlendirmek ve koordinasyonu 
artırmaktı. Ancak, birlik mevcut olsa da bir türlü faaliyete geçmemiştir. Bu durum, Uluslararası 
İslami Bankalar Birliği’nin yapılandırılarak İslami Bankalar ve Finans Kuruluşları Genel Konseyi 
(CIBAFI) olarak yeniden adlandırıldığı Temmuz 1999’da değişmiş ve konseyin merkezi olarak 
Bahreyn seçilmiştir.

Küresel olarak İslami finansın geliştirilmesi ve buna dair farkındalığın artırılmasıyla son kırk yılda 
İslami bankalar hızla çoğalmış olup dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet göstermektedirler. 
Aşağıdaki bölümde İslami bankacılığın, İslami sermaye piyasalarının ve tekâfül sektörünün mevcut 
durumu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 
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2 İSLAMİ FİNANS SEKTÖRÜNÜN SEGMENTLERE 
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 GİRİŞ: İSLAMİ FİNANSIN DURUMU

Daha önce Bölüm 1’de yer alan segmentlere göre İslami finans sektörünün kırılımına ilişkin 
tabloda gösterildiği gibi küresel İslami bankacılık sektörünün hacmi (2016, IFSB 2017 raporu) 
1,49 trilyon ABD doları olarak tahmin edilmiş olup bunun 319 milyar ABD doları itfası gelmemiş 
sukuklar, 56 milyar ABD doları İslami fon varlıkları ve 25,1 milyar ABD doları tekâfül segmentine 
aittir. Enerji fiyatlarındaki düşüş, jeopolitik çatışmalar, döviz kuru değer kayıpları ve yükselen 
piyasalarda varlık satışları gibi dünyada yaşanan çeşitli ekonomik güçlüklere rağmen son on 
yılda İslami finans sektörü istikrarlı ve nispeten hızlı bir şekilde büyümüştür.  Yaklaşık beş sene 
boyunca iki basamaklı büyüme rakamları yakalandıktan sonra 2016’da İslami finans sektörünün 
büyümesi biraz yavaşlamış olmasına rağmen, IFSB 2017 raporunda küresel olarak itfası gelmemiş 
sukuklardaki düşüşün biraz tersine dönerek 2015’teki 300,3 milyar ABD doları değerinden 2016 
sonunda 318,5 milyar ABD dolarına çıktığı bildirilmiştir. Tekâfül sektöründe brüt katkı payları 
2015 yılsonuna kadar yüzde 13,1 artarak 25,1 ABD dolarına ulaşmıştır (Bölüm 1’deki İslami 
Finans Sektörünün Segmentlere göre Dağılımına İlişkin Tabloya bakılabilir). 

2.2 İSLAMİ FİNANSIN COĞRAFİ DAĞILIMI

İslami finans, ağırlıklı olarak Asya ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) pazarlarında egemendir. IFSB’nin 
2016 yılına ilişkin olarak bildirdiği rakamlara göre küresel İslami finans piyasalarının yaklaşık 
yüzde 40’ını KİK pazarları, yüzde 20’sini ise Asya pazarları oluşturmaktadır. KİK pazarlarında 
Suudi Arabistan tarihsel olarak İslami finans varlıkları bakımından lider konumundadır. Petrol 
fiyatlarındaki düşüşle birlikte Suudi Arabistan, 2030’a kadar petrol gelirlerine bağımlılığın 
azaltılmasının planlandığı yeni bir uzun vadeli vizyonu uygulamaya koymuştur. Ekonominin 
çeşitlendirilmesi, bankacılık sektörü tarafından desteklenecektir ve bu, İslami bankacılık sektörü 
için iyi bir işarettir. Asya’da ise İran, İslami finans dünyasına en büyük katkıyı sağlayan ülke 
olmuştur ve 2016’da yaptırımların kaldırılmasıyla İran’ın İslami bankacılık sektörü küresel finans 
piyasasına yeniden girecektir. 

Şekil 1. İslami Finansal Varlık Büyüklüğüne Göre İlk 10 Ülke 
(2015 tahminler, milyar ABD doları).
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Kaynak: ICD-Thomson Reuters İslami Finans Gelişim Göstergesi 2016

İslami finans sektöründe başka bir önemli pazar, toplam varlıklarının yüzde 46’sı sukuk 
piyasalarında olan ve bu piyasalarda egemen olan Malezya’dır. ICD-Thomson Reuters İslami Finans 
Gelişim Göstergesi’ne göre Malezya’nın sukuk piyasası son dört yıldır dünyadaki en gelişmiş 
sukuk piyasasıdır. 1983 tarihli İslami Bankacılık Yasası ve 1984 tarihli Tekâfül Yasası’nın yerine 
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geçen İslami Finansal Hizmetler Yasası (İFHY 2013), Malezya’nın İslami finansal kurumlarında 
Şer’i ve operasyonel prensiplere uygunluğu geliştirmek üzere tasarlanmıştır. 

2.3 İSLAMİ BANKACILIĞIN DURUMU

İslami bankacılık son yıllarda İslami finans sektörüne hâkim olsa da sektörün son birkaç yıldır 
nispeten yavaş büyümesi kritik bir döneme denk gelmiştir. Yavaşlamaya birçok faktör sebep 
olmuştur. İran, Malezya, Türkiye ve Endonezya gibi başlıca İslami finans piyasalarında yaşanan 
döviz kuru değer kayıpları, son iki yıldaki orta halli performansa önemli etkide bulunmuştur. 

İslami Bankacılık gelişerek on iki ülke için sistemsel öneme sahip bir düzeye ulaşmıştır. Bu rapor 
kapsamında sistemsel önemin sınıflandırılması, İslami bankacılığın bir ülkedeki toplam bankacılık 
sektörünün en az yüzde 15’ini oluşturmasına göre yapılmıştır. Bu ülkeler arasına en son katılan, 
İslami bankacılık varlıklarının payının 2016’da yüzde 15 barajını aştığı Ürdün olmuştur.

Şekil 2. Ülkelere Göre Toplam Bankacılık Varlıkları İçinde İslami 
Bankacılığın Payı (2016 – İlk 6 ay)
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Kaynak: IFSB 2017 Raporu. 
Not: İslami bankacılık varlıklarının toplam yurt içi bankacılık sektörü içerisindeki payının yüzde 15’ten fazla olması kriterini 
sağlayan ülkeler

•	 Tüm İİT üyesi ülkeler arasında bankacılık sektörünün yüzde 100’ünün İslami bankacılık 
kurumlarından oluştuğu yalnızca iki ülke vardır: İran ve Sudan. 

•	 Bankacılık sektörünün neredeyse yarısının Şer’i uyumlu olduğu Brunei önemli ölçüde 
gelişme göstermiştir. Brunei, bu kategoride, bankacılık sektörünün neredeyse yüzde 50’si 
Şer’i uyumlu olan Suudi Arabistan ile birlikte yer almaktadır. 

•	 İslami bankacılığın boyutuna göre yapılan sıralamada daha sonra Kuveyt ve Yemen 
gelmektedir. Bu ülkelerde toplam bankacılık sektörünün sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 33’ünü 
İslami bankacılık oluşturmaktadır. 

•	 Katar yüzde 26,1, Malezya yüzde 23,0, Bangladeş yüzde 19,4 ve BAE yüzde 18,4 ile son 
birkaç yıldır İslami bankacılığın boyutu bakımından gelişme gösteren ülkeler arasındadır. 

Şer’i uyum, İslami ürünlere yönelik faaliyetlerin temelinde yer almaktadır. Şer’i uyum, bankanın 
fıkıh âlimlerinden oluşan kendi Şer’i danışma kurulu tarafından sağlanmakta ve teyit edilmektedir. 
Farklı bankacılık bölgeleri arasında Şer’i kanunların nasıl uygulanması veya yorumlanması 
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gerektiğine dair farklı görüşler söz konusudur. Ayrıca şu anda İslami bankacılığın içinde geliştiği 
çeşitli düzenleyici çerçeveler vardır. Bu çerçeve ve kurallar çoğunlukla birbirleriyle çelişebilir ve 
Şer’i uyum sağlanmasına ilişkin uygulamalarda farklılıklara yol açabilir.

Son yıllarda İslami bankacılık farklı pazarlarda genişlemektedir. Her bir pazara ilişkin temel 
göstergeler yerel bağlamdan ve makroekonomik koşullardan etkilenmektedir. IFSB tarafından 
toplanan verilere göre müstakil İslami bankaların öz sermaye kârlılığı, 2015’te yüzde 13,40 iken 
2016’nın ilk yarısında yüzde 13,81’e çıkmıştır. Sırasıyla yüzde 9,45 ve yüzde 5,70 düzeyinde 
öz sermaye kârlılığına sahip ABD ve Avrupa Birliğindeki bankacılık sektörünün küresel durumu 
dikkate alındığında bu rakamlar etkileyicidir. İİT üyesi ülkelerde son zamanlarda düşük düzeylerde 
seyreden fiyatlar, kârlılığı azaltmıştır. KİK İslami bankalarının öz sermaye kârlılığı 2016’da yıllık 
olarak düşmüş olsa da yüzde 10’un üzerinde kalmıştır.  İİT üyesi ülkelerdeki tüm İslami bankacılık 
pazarları arasında yalnızca Nijerya ve Umman’da son yıllarda negatif bir öz sermaye kârlılık oranı 
görülmüştür. Umman’ın durumu kendine özgüdür: piyasaya yeni giren, yapılanma ve gelişimlerini 
sürdüren yalnızca iki adet tam teşekküllü İslami banka vardır. Ülkede İslami bankacılığın nüfuzunun 
artmasıyla bu trendin 2017 ve sonrasında tersine dönmesi beklenmektedir. 

En son hazırlanan CIBAFI Raporu’nda İslami bankaların likiditesinin özellikle büyüklerde öncelikli 
bir risk olduğu belirtilmektedir. Bu, genel makroekonomik koşulların ve düşen petrol fiyatlarından 
kaynaklanan negatif havanın yanı sıra, yeni Basel III likidite standartlarına uyma gerekliliğinin bir 
sonucu olarak görünmektedir. Ancak Pakistan ve Bangladeş’in verileri, birçok İslami bankanın 
fazla likiditeye sahip olduğu ve kısa vadeli Şer’i uyumlu yatırım araçlarının arzının düşük seviyede 
olmasından kaynaklı likit aktif varlıklarından kârlılık sağlayamadığını göstermektedir. 

Bankacılık sektörünün başlıca sorunlarından biri varlık kalitesidir ve İslami bankalar son birkaç 
yıldır bu alanda kendilerini sürekli olarak geliştirmektedir. 2016 mali yılının ilk yarısına ilişkin 
veriler, Suudi Arabistan, Malezya ve Bahreyn gibi daha olgun İslami bankacılık piyasalarındaki aktif 
kalitesinin gelişen İslami bankacılık piyasalarındakine kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir. 
Kalite düşüklüğünün önemli bir kısmı gayrimenkul ve hanehalkı sektöründe görülmekte olup, 
küresel olarak ekonominin yavaşlamasıyla ilişkilidir; çünkü bu ekonomik yavaşlamadan en çok 
bu sektörler etkilenmiştir.  2016’nın ilk yarısında toplam İslami finansman içinde takibe dönüşen 
aktiflerin yüzdesi aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 6. İslami Bankacılıkta Sektörlere Göre Takibe Dönüşen Finansmanlar, Ülke Bazlı

 Gayrimenkul İmalat Hanehalkı İnşaat

Bahreyn %29 %10 %13 %13

Bangladeş %6 %30 %1 %3

Brunei %22 %11 %10 %20

Endonezya %15 %10 %8 %6

Ürdün %12 %8 %52 %6

Malezya %11 %11 %35 %15

Umman %10 %1 %64 %25

Suudi Arabistan %1 %11 %30 %15

 Kaynak: Bankscope ve IFSB verilerine göre yazarın tahmini

Dünya genelinde İslami bankalar geleneksel olarak dört kategoride finansal sözleşmeler 
sunmaktadır: Mevduat, Borç Verme, Hazine ve Ticari Finansman. Aşağıdaki tabloda coğrafi 
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bölgelere göre sunulan İslami bankacılık ürünlerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yer 
almaktadır. Kısaca, başlıca pazarlar ve kullanılan ürünlere dair olarak yapılan analiz, mevduatlarda 
Malezya ve Endonezya arasında ve sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri içinde genel bir 
ürün uyumu olduğunu göstermektedir. Coğrafi yakınlık ve dinî ekol benzerlikleri nedeniyle bu 
anlaşılabilir bir durumdur. Mevduat tarafındaki ürünlerin çeşitliliği İslami finans müşterilerinin 
neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar fazla olsa da Kuzey Afrika ve Endonezya’nın hâlâ 
ürün çeşitliliğini artırması gerekmektedir; çünkü bazı kategoriler hâlâ sunulmamaktadır. 

Benzer bir eğilim, bu başlıca pazarlarda İslami bankacılık ürünlerinin finansman ile ilgili olan 
kısmında da mevcuttur. Malezya ve Endonezya daha geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olsa da Orta 
Doğudaki İslami bankalar, Malezya ve Endonezya’da yaygın olup kendilerinde mevcut olmayan 
ürünlerini çeşitlendirmektedir. Son on yılda İslami bankaların uluslararasılaştırılmasıyla bu eğilim 
artmıştır. Ticari finansman ürünleri farklı bölgeler arasında nispeten benzer olsa da ürün tabanı 
standartlaştırılmıştır. İslami bankalarca küresel olarak sunulan hazine ürünleri benzer niteliklidir; 
ancak Malezyalı bankalar, gelişmiş bir İslami para piyasasının sonucu olarak diğer bölgelere kıyasla 
müşterilerine daha fazla ürün ve hizmet sunmalarına olanak tanıyan daha çeşitli bir portföye 
sahiptir. Bölgeler arası karşılıklı öğrenmeyle daha fazla genişlemeye yönelik çok büyük bir fırsat 
söz konusudur. 

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Malezya ve Endonezya’daki Farklı Mevduat, Ticaret Finansmanı 
ve Hazine Ürünleri

Tablo 7: Mevduatlar

Ürün/İşlem Orta Doğu Kuzey Afrika Malezya Endonezya

Tasarruf Hesabının 
dayalı olduğu yapı:  
Vediâ,  Mudârebe, 
Karz

Mudârebe ve Karz 
standart ürünlerdir

Mudârebe ve Karz 
standart ürünlerdir

Vediâ, 
Mudârebeden daha 
yaygındır

Mudârebe en 
yaygın ürün olup 
onun ardından 
Vediâ gelmektedir

Cari Hesabın dayalı 
olduğu yapı: Vediâ, 
Mudârebe, Karz

Karz ve Mudârebe 
standart ürünlerdir

Karz ve Mudârebe 
standart ürünlerdir

Müşterilere yalnızca 
Vediâ sunulmaktadır

Müşterilere yalnızca 
Vediâ sunulmaktadır

Sabit Vadeli 
Mevduatın dayalı 
olduğu yapı: 
Mudârebe, Emtia 
Murabahası, 
Vekâlet 

Üçü de özellikle KİK 
ülkelerinde yaygın 
ürünlerdir

Üçü de yaygın 
ürünlerdir

Mudârebe standart 
üründür. Emtia 
Murabahası 
ve Vekâlet 
kademeli olarak 
yaygınlaşmaktadır.

Müşterilere 
yalnızca Mudârebe 
sunulmaktadır

Mevduatları 
artırmak için Sürekli 
Mevduat/Tasarruf 
Planı

Müşterilere 
“zorunlu bir 
tasarruf planı” 
olarak sunulan 
yaygın bir program

Yaygın bir program Tekâfül birim-
bağlantılı plan 
müşteriler için daha 
cazip olduğundan 
yavaş bir şekilde 
benimsenmekte

Hac ve Eğitime 
yönelik olarak 
tasarrufu teşvik 
etmek adına yaygın 
bir program

Yapılandırılmış 
Ürünler

Ürünler, seçilen 
müşterilere sunulur

Ürünler, seçilen 
müşterilere sunulur

Ürünler, seçilen 
müşterilere sunulur

Henüz halka 
sunulmamıştır

Kâr Dağıtımı Mudârebe esaslı 
ürünlere ilişkin 
olarak AAOIFI 
tarafından 
yayımlanan kılavuz 
ilkeleri benimseme

Mudârebe esaslı 
ürünlere ilişkin 
olarak AAOIFI 
tarafından 
yayımlanan kılavuz 
ilkeleri benimseme

AAOIFI tarafından 
yayımlanan ancak 
daha detaylı ve 
karmaşık kılavuz 
ilkeleri benimseme

Gelir (kâr yerine) 
esaslı ancak daha 
az karmaşık
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Likidite Yönetimi Bankaların 
nakit yönetimi 
hizmetlerini ticari 
ve kurumsal 
müşterilere 
tanıtırken sunulan 
standart ürün

Ortaya çıkan 
gereksinimler

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Endonezya 
pazarında ortaya 
çıkan gereksinimler

Fon Yönetimi 
(bankaların 
belirli hedef 
müşteriler için 
tasarlanmış birçok 
fon veya havuz 
oluşturmasına izin 
verilmesi)

Müşterilerin risk 
tercihlerine ve 
bekledikleri getiriye 
göre mevduatlarını 
çeşitli fonlara 
yatırdığı çok yaygın 
bir düzenleme

Müşterilerin risk 
tercihlerine ve 
bekledikleri getiriye 
göre mevduatlarını 
çeşitli fonlara 
yatırdığı yaygın bir 
düzenleme

Müşterilerden 
düşük talep. Ancak 
banka dışı finansal 
kuruluşlar (BDFK) ve 
kalkınma bankaları, 
bankalardan 
ve devlet 
kurumlarından 
alınan kredileri veya 
“özel tahsisleri” 
yönetme imkânını 
kullanmaktadır.

Ortaya çıkan 
gereksinimler 
söz konusudur 
ancak müşterilerin 
benimsemesi 
yavaştır

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Tablo 8: Finansman

Ürün/İşlem Orta Doğu Kuzey Afrika Malezya Endonezya

Nakit Destek 
Ürünleri (Teverruk 
ve Seleme dayalı 
nakit finansmanı)

Alimler teverruk 
kullanımını teşvik 
etmediğinden 
selem yapısı tercih 
edilmektedir

Selem yapısı tercih 
edilmektedir

Teverruk konseptine 
dayalı çok popüler 
bir program

Hem teverruk 
hem de selem 
yapıları alimler 
tarafından tasvip 
edilmemektedir

Araç Finansmanı 
(Murabaha ve İcâre)

Standart ürün Standart ürün Standart ürün Standart özellikler, 
bazıları çok 
finansmanlı 
araçlarla 
yönetilmektedir

Konut Finansmanı 
(Murabaha, İcâre ve 
Azalan Müşâreke)

Yalnızca İcâre ve 
Azalan Müşâreke 
yaygındır

Yalnızca İcâre ve 
Azalan Müşâreke 
yaygındır

Yalnızca İcâre ve 
Azalan Müşâreke 
yaygındır

Yalnızca İcâre ve 
Azalan Müşâreke 
yaygındır

Rehincilik (El-Rahnu) Yasaklı ürün Yasaklı ürün Teminat olarak altın 
alınan bir bireysel 
finansman biçimi 
olarak yaygındır

Teminat olarak altın 
alınan yaygın bir 
finansman biçimi

İcâre konseptine 
dayalı ekipman/
endüstriyel kiralama 
(Operasyonel/
Finansal)

Operasyonel ve 
finansal kiralamalar 
yaygındır

Operasyonel ve 
finansal kiralamalar 
yaygındır

Çoğunlukla finansal 
kiralama

Çoğunlukla finansal 
kiralama

İstisna ve ileriye 
dönük İcâre 
kullanılarak Tesis/
İnşaat finansmanı

Her iki yapı da 
kullanılmaktadır 
ancak ileriye dönük 
İcâre daha yaygındır

İleriye dönük icâre 
yaygındır

İstisna ve ileriye 
dönük İcâre 
yaygındır

İstisna yapısı daha 
yaygındır
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Müşâreke, Azalan 
Müşâreke ve 
Mudârebe esaslı 
proje finansmanı

Yaygın bir 
finansman biçimi

Yaygın bir 
finansman biçimi

Çok riskli olarak 
kabul edildiğinden 
bankalar 
tarafından pek 
sunulmamaktadır

Yaygın bir 
finansman biçimi

Teverruk, 
Mudârebe veya 
Müşârekeye dayalı 
işletme sermayesi 
finansmanı

Mudârebe 
veya Müşâreke 
sunulmaktadır; 
ancak Teverruk 
yasak olduğundan 
sunulmamaktadır

Mudârebe 
veya Müşâreke 
sunulmaktadır; 
ancak Teverruk 
yasak olduğundan 
sunulmamaktadır

Bankalar tarafından 
yalnızca Teverruk 
sunulmaktadır

Mudârebe 
veya Müşâreke 
sunulmaktadır; 
ancak Teverruk 
yasak olduğundan 
sunulmamaktadır

Sendikasyon 
oluşturma, işleme 
ve destek

Temel gereklilikler. 
Talep, Müşâreke 
ve diğer yapılar 
kapsamında 
alınmaktadır

Temel gereklilikler. 
Talep, Müşâreke 
ve diğer yapılar 
kapsamında 
alınmaktadır

Şer’i uyumlu 
yapılar kullanılarak 
geleneksel yapıları 
taklit eden 
sendikasyon

Temel gereklilikler. 
Talep, müşâreke 
kapsamında 
alınmaktadır

İade/indirim İadeler finansman 
sonunda veya geri 
ödeme sırasında 
yapılmaktadır

İadeler finansman 
sonunda veya geri 
ödeme sırasında 
yapılmaktadır

İadeler finansman 
sırasında 
veya sonunda 
yapılmaktadır

İadeler finansman 
sonunda veya geri 
ödeme sırasında 
yapılmaktadır

Ceza uygulama Uygulanan cezalar 
her zaman hayır 
işlerine gitmektedir

Uygulanan cezalar 
her zaman hayır 
işlerine gitmektedir

Uygulanan cezalar 
gelir olarak 
kaydedilmekte, 
belirli bir sınırın 
üzerindeyse hayır 
işlerine gitmektedir

Uygulanan cezalar 
gelir olarak 
kaydedilmekte, 
belirli bir sınırın 
üzerindeyse hayır 
işlerine gitmektedir

Varlıkların menkul 
kıymetlere 
çevrilmesi (finansal 
varlıkların diğer 
taraflara satılması)

Uygulama daha 
yeni ortaya 
çıkmaktadır

Yaygın değil Likiditeyi artırmak 
adına bir devlet 
kurumunun 
bankalardan 
ipotekli kredileri 
satın aldığı 
Malezya’da, yaygın 
bir uygulamadır

Gereksinimi 
tartışılmaktadır; 
Şer’i danışmanlar 
tarafından henüz 
onaylanmamıştır

Yeniden 
programlama ve 
yapılandırma

Özellikle kurumsal 
müşteriler için tam 
esneklik gerekir

Özellikle kurumsal 
müşteriler için tam 
esneklik gerekir

Özellikle kurumsal 
müşteriler ve çok 
önemli kişiler için 
tam esneklik gerekir

Orta Doğu, Afrika 
ve Malezya’dan 
daha az karmaşık 
şartlar taşır

Tahsilat Bankalar, dış 
tahsildarlar 
ve avukatların 
hizmetlerini 
yaygın bir şekilde 
kullanmaktadır ve 
bunlar ekosistemin 
bir parçasını 
oluşturduğundan 
yakından takip 
edilmektedir

Bankalar, dış 
tahsildarlar 
ve avukatların 
hizmetlerini 
yaygın bir şekilde 
kullanmaktadır ve 
bunlar ekosistemin 
bir parçasını 
oluşturduğundan 
yakından takip 
edilmektedir

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Daha az 
karmaşık şartlar. 
Tahsilat işlemleri 
çoğunlukla kurum 
içi tahsildarlar 
tarafından 
erçekleştirilmektedir
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Varlıkların 
Devralınması

Karmaşıklığın 
azaltılmasına 
ve varlıkların 
bankaların 
muhasebesine 
geçirilmesine 
yardımcı olması 
nedeniyle çok 
popüler bir plan

Karmaşıklığın 
azaltılmasına 
ve varlıkların 
bankaların 
muhasebesine 
geçirilmesine 
yardımcı olması 
nedeniyle popüler 
bir plan

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Kredi Oluşturma 
– Bireysel (İcâre, 
İstisna, Mudârebe, 
Müşâreke, 
Murabaha ve 
Teverruk)

Ödemeden önce 
Doküman Yönetimi, 
Kredi Puanlaması 
ve Kredi Kontrolü 
dâhil olmak üzere 
rekabetçi ortamın 
ele alınmasına 
yönelik gelişmiş 
şartlar

Ödemeden önce 
Doküman Yönetimi, 
Kredi Puanlaması 
ve Kredi Kontrolü 
dâhil olmak üzere 
rekabetçi ortamın 
ele alınmasına 
yönelik gelişmiş 
şartlar

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Şartlar hâlâ temel 
niteliklidir. Ancak, 
gelecekteki şartlar 
Orta Doğu ve 
Afrika’daki şartlara 
benzer olabilir.

Kredi Oluşturma 
– Kurumsal (İcâre, 
İstisna, Mudârebe, 
Müşâreke, 
Murabaha ve 
Teverruk)

Ödemeden önce 
finansal analiz, 
iş akışı tanımı, 
Doküman Yönetimi, 
Kredi Puanlaması 
ve Kredi Kontrolü 
dâhil olmak üzere 
dönem finansmanı, 
işletme sermayesi 
finansmanı ve proje 
finansmanı gibi 
çeşitli ticari şartlara 
ilişkin gelişmiş kredi 
oluşturma özellikleri

Ödemeden önce 
finansal analiz, 
iş akışı tanımı, 
Doküman Yönetimi, 
Kredi Puanlaması 
ve Kredi Kontrolü 
dâhil olmak üzere 
dönem finansmanı, 
işletme sermayesi 
finansmanı ve proje 
finansmanı gibi 
çeşitli ticari şartlara 
ilişkin gelişmiş kredi 
oluşturma özellikleri

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Şartlar hâlâ temel 
niteliklidir. Ancak, 
gelecekteki şartlar 
Orta Doğu ve 
Afrika’daki şartlara 
benzer olabilir.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Tablo 9: Hazine Ürünleri 

Ürün/İşlem Orta Doğu Kuzey Afrika Malezya Endonezya

Döviz alım-satım Standart şartlar. 
Vadeli işlemlere izin 
verilmemektedir

Standart şartlar. 
Vadeli işlemlere izin 
verilmemektedir

Standart şartlar. 
Vadeli işlemlere izin 
verilmemektedir

Standart şartlar. 
Vadeli işlemlere izin 
verilmemektedir

Para Piyasası Para piyasası aktiftir 
ancak Şer’i uyumu 
teyit eden âlimlerin 
uyguladığı katı 
kurallar nedeniyle 
ürünler daha az 
karmaşıktır

Para piyasası aktiftir 
ancak Şer’i uyumu 
teyit eden âlimlerin 
uyguladığı katı 
kurallar nedeniyle 
ürünler daha az 
karmaşıktır

Para piyasası 
çok aktiftir ve 
Mudârebe, Emtia 
Mudârebesi ve 
diğer yapılara dayalı 
birçok özgün ürün 
merkez bankaları 
ve devlet kurumları 
tarafından 
sunulmaktadır

Standart şartlar, 
Mudârebe esaslı 
çok temel araçlar 
sunulmaktadır. 
Pazarda henüz 
Emtia Mudârebesi 
sunulmamaktadır
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Menkul Kıymetler Yaygın olarak alınıp 
satılan menkul 
kıymetler devlet 
ve büyük şirketler 
tarafından sunulan 
devlet tahvilleri ve 
sukuktur

Yaygın olarak alınıp 
satılan menkul 
kıymetler devlet 
ve büyük şirketler 
tarafından sunulan 
devlet tahvilleri ve 
sukuktur

Aktif piyasa ve 
ayrıca aktif repo 
pazarı

Yalnızca devlet 
tahvilleri alınıp 
satılmaktadır. Çok 
sınırlı sukuk ve 
diğer araçlar

Türev ürünler Şer’i uyumu teyit 
eden âlimlerin 
uyguladığı katı 
kurallar nedeniyle 
çok sınırlı sayıda 
türev ürün

Henüz mevcut değil Orta Doğu ve 
Afrika’dan daha 
gelişmiş Pazarda 
kâr ve para birimi 
takasına dair 
türev ürünler 
görülmektedir

Pazarda türev esaslı 
ürün yoktur

Ön Ofis Pazarda mevcut 
olan tüm araçlar 
açısından iyi bir 
destekle tacirlerin 
günlük alım-
satım işlemlerini 
kolaylaştırmaya 
yönelik standart ön 
ofis işlevsellikleri

Pazarda mevcut 
olan tüm araçlar 
açısından iyi bir 
destekle tacirlerin 
günlük alım-
satım işlemlerini 
kolaylaştırmaya 
yönelik standart ön 
ofis işlevsellikleri

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Ofis Alım-satım 
risklerinin en aza 
indirilmesini ve tüm 
limitlerin uygun bir 
şekilde tahsis ve 
kontrol edilmesini 
sağlamak üzere 
standart orta ofis 
işlevsellikleri

Alım-satım 
risklerinin en aza 
indirilmesini ve tüm 
limitlerin uygun bir 
şekilde tahsis ve 
kontrol edilmesini 
sağlamak üzere 
standart orta ofis 
işlevsellikleri

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Arka Ofis İşlemlerin 
tamamlanmasını 
ve işlem taraflarına 
bildirimlerin ve 
hızlı mesajların 
gönderilmesini 
kolaylaştırmak, 
tüm muhasebe 
kayıtlarını ve 
bildirimleri 
gerçekleştirmek 
üzere standart arka 
ofis işlevsellikleri

İşlemlerin 
tamamlanmasını 
ve işlem taraflarına 
bildirimlerin ve 
hızlı mesajların 
gönderilmesini 
kolaylaştırmak, 
tüm muhasebe 
kayıtlarını ve 
bildirimleri 
gerçekleştirmek 
üzere standart arka 
ofis işlevsellikleri

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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Tablo 10: Ticari Finansman 

Ürün/İşlem Orta Doğu Kuzey Afrika Malezya Endonezya

Murabaha, Vekâlet 
ve Müşâreke 
konseptine dayalı 
tam akreditif işlemi

Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Senetler Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Teminatlar Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Murabaha, Vekâlet 
ve Müşâreke 
konseptine dayalı 
tam akreditif işlemi

Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Yeknesak teamül 
ve uygulamalar 
nedeniyle standart 
şartlar

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Orta Doğu ve Afrika 
ile aynı

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami bankacılık trendi 2016’da hafif bir düşüş yaşamıştır. Bunun en büyük nedeni, bazı önemli 
İslami bankacılık pazarlarında yaşanan döviz kuru değer kayıplarına ek olarak İran’da İslami 
bankacılık varlıklarının değerindeki ayarlamadır. İslami bankacılık üzerindeki döviz kuru etkisine 
en büyük katkı Malezya ve Türkiye’den gelmiştir. Malezya’nın İslami bankacılık varlıkları 2016 
yılının 2. çeyreğine kadar yüzde 9,5 büyümüş, Türkiye’de ise aynı dönemde bankacılık sektörünün 
varlıkları yüzde 9 oranında artmıştır. İki ülkenin ABD doları biriminde büyüme oranları sırasıyla 
yüzde 1,4 ve yüzde 0,01 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılının 4. çeyreği ile 2016 yılının 2. çeyreği arasında İslami bankacılık varlıkları ABD Doları 
cinsinden orta düzeyde bir büyüme yakalamış, küresel İslami bankacılık sektörünün yaklaşık 
yüzde 94’ünü temsil eden toplam on dört pazarda yüzde 9,9’luk bir CAGR gerçekleşmiştir. 

Mayıs 2017 tarihli IFSB verilerine göre KİK pazarları arasında Kuveytli İslami bankalar 2015’ten 
2016’nın 2. çeyreğine kadar en düşük düzeyde aktif büyümesini yakalayabilmiş, 2015’in 
2. çeyreğindeki yüzde 6,9 büyüme dışında 2015’te ortalama büyüme yüzde 2,2 olmuştur 
(ancak finansman bakımından 2015 ve 2016’nın ikinci çeyrekleri arasında yüzde 6,2 büyüme 
kaydedilmiştir). 

Diğer yandan Türkiye’deki katılım bankaları son birkaç yıldır tutarlı bir şekilde aktifler ve 
finansman bakımından güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Asya’daki başka bir önemli pazar olan 
İran da özellikle mevduatlardaki 2015’in ikinci çeyreğinde yüzde 19,5, dördüncü çeyreğinde 
yüzde 24 ve 2016’nın ikinci çeyreğinde yüzde 30,5 artışla birlikte son iki yıldır yüksek büyüme 
oranları yakalamıştır.

Malezyalı İslami bankalar ve pencerelerde 2016 boyunca toplam mevduat tabanı büyümeye 
devam etmiş, 2015’in 2. çeyreği ile 2016’nın 2. çeyreği arasında yüzde 8,2’lik bir büyüme 
oranı yakalanmıştır. Karşılaştırmak gerekirse, Malezyalı geleneksel bankalar için bu rakam yüzde 
1,6 olarak gerçekleşmiştir. Malezya’da İslami mevduatlardaki büyüme, kâr paylaşımlı yatırım 
hesaplarının değerindeki toparlanmaya ve mevduat payına atfedilebilir.
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Bangladeş ve Pakistan da aktifleri ve finansman ile mevduat portföyleri bakımından güçlü büyüme 
oranları yakalamıştır. Özellikle Pakistan, 2015 ve 2016’da yüksek düzeyde finansman büyümesi 
yakalamış, 2016’nın ikinci çeyreğinde geleneksel finansmanda kaydedilen yüzde 12,7’lik artışa 
kıyasla Şer’i uyumlu finansmanda yüzde 31,8 artış kaydedilmiştir.

2.3.1 ÖNEMLİ PAZARLARDA İSLAMİ BANKACILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Son yedi yılda (2009–2016) İslami bankacılık genel olarak yıllık yüzde 15’lik8 CAGR ile büyümüştür. 
Son yıllarda büyüme yavaşlamış, küresel olarak son üç yılda (2013-2016) CAGR yüzde 10’a 
gerilemiştir. İslami bankacılığın büyümesindeki bu yavaşlamaya farklı pazarlardaki çeşitli faktörler 
neden olmuştur. Etkili olan bazı temel faktörler şunlardır:

•	 Yükselen piyasalarda yaşanan döviz kuru değer kayıpları, 

•	 Küresel olarak ekonomik durgunlaşma ve geleceğe yönelik karamsarlık,

•	 Dünya pazarlarında uzun süredir enerji fiyatlarının düşük olması, 

•	 Yatırımcı ve tüketicilerin küresel ekonomiye güveninin azalması. Son zamanlarda küresel 
olarak İslami bankacılığın büyümesini canlandırması beklenen küresel toparlanma işaretleri 
görülmektedir. 

IFSB’ye göre 2013’ün son çeyreği ile Haziran 2016 arasında İslami finansman ve mevduat 
büyümesi 9,9’luk CAGR ile oldukça iyi bir düzeyde gerçekleşmiştir. IFSB’nin bulguları arasında 
daha umut verici kısım, İslami finansmanın yüzde 10 üzerinde rakamlarla büyümeye devam ettiği, 
İslami mevduatların ise yüzde 15’lik CAGR ile daha da yüksek bir büyüme yakaladığı, finansal 
kriz sonrasındaki yıllara ilişkindir. Bu büyümeye katkıda bulunan faktörler çeşitli etmenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

a) Finansal kriz sonrası yıllarda İslami bankalar tarafından finansmanın canlandırılması. 

b) Dünyada yeni İslami bankalar kurulmaktadır ve İslami bankacılık dostu politikalar daha 
çok uygulanmaktadır. İslami bankaların büyümesi, daha önce kullanılmamış pazarlardan 
faydalanılmasına olanak tanımış ve bu da daha yüksek düzeylerde mevduat hareketliliğine 
yol açmıştır. 

Son birkaç yılda yaşanan dikkat çekici büyüme, BAE, Bangladeş ve Pakistan gibi İİT içindeki 
Müslüman ağırlıklı pazarlardan kaynaklanmıştır. Pakistan İslami bankacılık sektörü çok yüksek 
büyüme oranları yakalamış ve İslami finansman son 3 yılda yaklaşık yüzde 20 düzeyinde CAGR 
ile büyümüştür9. 

•	 Bu büyüme, İslami bankacılık faaliyetlerinin genişlemesinden ve geleneksel bankaların 
İslami bankacılık odaklı iştirakler kurarak İslami bankacılık fırsatlarını aktif bir şekilde 
kovalamasından kaynaklanmıştır. Hatta birkaç geleneksel banka tamamen İslami bankalara 
dönüşüm sürecindedir. 

En modern yeniliklere ve beşerî sermaye imkânlarına sahip olan Malezya İslami bankacılık 
sektörü, 2020’ye kadar ülkenin bankacılık sektörü içinde İslami finansmanın payının yüzde 40’a 
çıkarılmasının hedeflendiği güçlü bir devlet motivasyonunun faydasını görmektedir. 

•	 Malezya özelinde, başlıca faktörlerden biri Şer’i uyumlu araçların faydası konusunda artan 
farkındalık olmuştur. Hükümet ve politika oluşturucular, kitleler arasında ve akademide 
farkındalığın geliştirilmesine büyük yatırımlar yapmıştır.  

8 Bankscope verilerinden  yazar tarafından hesaplanmıştır.
9 SBP Bülteni Aralık 2016.
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Benzer faktörler, BAE ve Bangladeş’te İslami bankacılık aktiflerinin büyümesine yardımcı olmuştur. 
Bu iki ülkedeki birkaç geleneksel banka, İslami bankacılık pencereleri ve İslami bankacılık odaklı 
iştirakler açmıştır. 

•	 Yine de finansal hizmetler sağlayan bu kadar çok İslami bankaya izin verilmesinin aşırı 
rekâbete yol açabileceğine dair endişeler dile getirilmektedir. 

Ürdün, son birkaç yıldır İslami bankacılık sektöründe finansman büyüme oranı negatif olarak 
gerçekleşmiş tek İİT üyesi ülkedir. Bu ağırlıklı olarak örneklemdeki tek bir büyük İslami bankanın 
olmasının getirdiği yanlılıklardan kaynaklanmaktadır. 

Genel olarak İslami bankalar, aktifleri ve yükümlülükleri bakımından güçlü ekonomik temellerle 
yüz yüze gelmektedir. Gelecek yıllarda bazı güçlükler yaşamaları ve birçok riskle karşılaşmaları 
beklenmektedir. Bankacılık sektörünün çoğu gelecek hakkında endişelidir; çünkü küresel 
bankacılık sektörünün görünümü, küresel ekonomik belirsizliğin ve birçok ülkedeki sivil ve siyasi 
kargaşaların neden olduğu güçlüklerle doludur. Bu güçlüklerin, İslami bankacılık sektörünün 
aktiflerini etkilemesi ve aktif kalitesinin bozulması ile ilgili risklere sebebiyet vermesi beklenmektedir. 

2.3.2 İSLAMİ BANKACILIĞI GELECEKTE BEKLEYEN GÜÇLÜKLER

•	 İslami bankacılık sektörü yüksek bir hızla büyümektedir ve şimdi de Müslüman ağırlıklı 
ülkelerin dışına çıkarak ana akım bankacılık merkezlerine girmeye başlamıştır. Bu, İslami 
bankacılığın küresel finans piyasalarına tam olarak entegre olması ve aynı zamanda ayırt 
edici niteliğinin ve hizmetlerinin özgünlüğünün korunmasına ilişkin temel bir ihtiyaca 
sebebiyet vermektedir. İslami bankacılık kurumları, tüm bankacılık düzenlemelerine tâbi 
tutulmalı ve diğer finansal kuruluşlar kadar yoğun bir şekilde denetlenmelidir.

•	 Geleneksel bankacılık sektörü, mevduat sahipleri ve yatırımcılara belirli bir düzeyde destek 
ve güvence sağlamaktadır. İslami bankacılığın, geleneksel bankacılıkta olduğu gibi mevduat 
sahipleri ve yatırımcıların çıkarlarının sürekli olarak gözetilmesi ve dikkatli bir düzenleyici 
kurum tarafından korunması bakımından benzer hizmet düzeylerini karşılaması gerekir. 
Standartlar, uygulamalar ya da icra bakımından düzenleyici kurumların herhangi bir 
gevşekliği, olumsuz etkilere sebep olur ve aynı zamanda bu varlıkların uluslararası finansal 
piyasalar tarafından kabul edilmesine yönelik bir engel teşkil eder.

•	 İslami bankaların yeterli eğitim ve becerilere sahip insan kaynakları tabanı olmaması. Son 
yıllarda bazı İslami finans ve bankacılık eğitim kurumları ortaya çıkmış olsa da küresel olarak 
İslami bankacılığın büyümesini tamamlayıcı eğitimli uzmanlar bakımından hâlâ büyük bir 
açık söz konusudur. İslami bankacılık sektörünün büyümesini sürdürmeye yönelik olarak şu 
anda fıkıh ve finans konularına hâkim daha eğitimli uzmanlara ihtiyaç vardır. 

•	 Likidite yönetimi araçları, derecelendirme ve dış kredi değerlendirmesi, istatistik ve 
bilgi toplama, araştırma ve geliştirme, piyasadaki mikro yapılar ve Şer’i uyum filtreleme 
teknolojileri gibi finansal mimari ve altyapının temel unsurlarından bazıları, küresel 
perspektiflere tamamen yerleştirilmeli ve entegre edilmelidir. Bu eksikliklerin giderilmesi 
için IFSB, AAOFI ve diğer kuruluşlar tarafından çalışmalar yürütülmektedir. 

2.4 İSLAMİ SERMAYE PİYASALARINA GENEL BAKIŞ

Sermaye piyasaları, bir ulusun kalkınmasında çok önemli bir rol oynar. Sermaye piyasaları, birçok 
yönden bir ulusun finansal sisteminin merkezinde yer alır. Ekonomistler genellikle ekonomiyi reel 
sektör ve finansal sektör olmak üzere ikiye ayırırlar. Reel sektör ülkenin mal ve hizmet üretimini 
sağlarken, finansal sektör bu üretim kapasitesinin finanse edilmesi adına ihtiyaç duyulan 
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finansmanın sağlanması gibi hayati öneme sahip bir rol oynamaktadır. Bunu, fazlalıkları olan 
birimlerin tasarruflarını harekete geçirip, bu fonlara ihtiyaç duyan üretken birimlere yönlendirerek 
yapar. Aşağıdaki şekilde, sermaye piyasalarının ekonomik sistemdeki rolü gösterilmektedir.

Şekil 3. Genel Ekonomi

Fon Fazlası Olanlar:

•	 Hanehalkları

•	 Kurumlar

•	 Devlet

•	 Yabancı Yatırımcı

Fon İhtiyacı Olanlar:

•	 Hanehalkları

•	 Kurumlar

•	 Devlet

•	 Yabancı Yatırımcı

Reel Sektör Reel SektörDolaylı Finansman

Doğrudan Finansman

Bankacılık Sistemi ve Diğer 
Finansal Aracılar

Sermaye Piyasaları

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Geniş anlamıyla İslami menkul kıymetler piyasasına atfedilen İslami Sermaye Piyasası, sermaye 
piyasasının en hızlı büyüyen segmentlerinden biridir. Malezya ve Bahreyn özelinde, sermaye 
piyasasının tüm segmentlerine, hisse senetlerine, tahvillere, dövize ve türev ürünlere nüfuz 
eder. İslami menkul kıymetler basit olarak, Şer’i uyumlu olan sermaye piyasası araçlarıdır. Bu 
uygunluk, öz kaynağa dayalı finansal araçların söz konusu olduğu durumlarda kolay bir şekilde 
sağlansa da, tahvil piyasasındaki araçların Şer’i uyumlu olmasını sağlamak adına tamamen 
yeniden tasarlanmaları gerekmektedir. Öz kaynak finansmanı Şer’i uyumlu olduğundan, borsaya 
kote hisse senetlerinin ve türev ürünlerin ‘helal’ olarak kabul edilebilirliğini belirlemek amacıyla 
elemeden geçirilmeleri gerekmiştir. 

İslami sermaye piyasaları, çoğu İslami finansal aracın yaygın olarak bulunduğu üç alt bileşene 
ayrılabilir: Sukuk Piyasası, Hisse Senetleri Piyasası ve İslami Fonlar Piyasası. Son birkaç yıldır bu 
pazarlarda bazı oynaklıklar, getiri ve varlık değerlerinde azalma gibi olumsuzluklar yaşanmıştır. 
Geleneksel yükselen piyasalarda da küresel trend oynaklık ve azalan getiriler şeklinde 
gerçekleştiğinden, bu durum İslami sermaye piyasalarına özgü değildir. Birçok İİT üyesi ülke ve 
İslami finans pazarı, son yıllarda küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması, risklerin yükselen 
piyasalara kayması ve bununla ilişkili makroekonomik yeniden dengeleme baskıları nedeniyle 
güçlükler yaşayan, yükselen ve gelişmiş ekonomiler kategorisine girmektedir. Bu faktörlerin yanı 
sıra siyasi ve jeopolitik çatışmalar da İslami sermaye piyasalarının büyümesini etkilemiştir. Bu 
olgular sektörün ciddi şekilde daralmasına yol açmamaktadır; çünkü İslami sermaye piyasaları 
hâlâ ilgi toplamakta ve yeni yatırımcıları çekmektedir. Devlet kategorisinden Umman Sultanlığı ve 
Fildişi Sahilleri, çok taraflı kuruluş kategorisinden ise Dünya Bankası, 2015 yılından bu yana sukuk 
ihraç etmek suretiyle İslami sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir. Benzer şekilde, İslami 
fonların sayısı sürekli olarak artmaktadır. 2015 sonu itibarıyla farklı yatırım varlık sınıflarında halka 
açık İslami fonların sayısı binin üzerine çıkmıştır. 
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İslami finans sektörü, son birkaç on yılda düzenleyici perspektif bakımından da gelişme kaydetmiştir. 
İslami bankacılığı başlatmak için Müslüman ülkelerde İslami düzenleyici çerçevenin kökeni olarak 
finansal kanunlara ek bölümlerin eklenmesiyle sektör küresel standartlara yaklaşmaktadır. 
Malezya, Pakistan, Türkiye, BAE, Endonezya gibi başlıca İslami finans pazarları artık kendi sınırları 
içinde İslami finansı düzenleyen ayrı düzenleyici kanunlara sahiptir. İslami finans sektörüne yeni 
girenler, büyüyen sektörü düzenlemek için müstakil İslami finans kanunlarının oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, IFSB, AAOIFI, Uluslararası İslami Finans Piyasası 
Kurulu (IIFM) gibi küresel İslami finans düzenleyici kurumlarının çalışmalarıyla birlikte hız 
kazanmıştır. Uluslararası düzenleyici kurumlar, İslami finansın düzenlemelerini ve raporlama 
şartlarını küresel olarak uyumlu hale getirirken, bir yandan da İslami finansal ürünlerin çeşitliliğini 
koruyabilmiştir. Düzenleyici çerçevelerin gelişimi, İslami finans sektörünün hızlı büyümesine 
yardımcı olmak için risk yönetimi ve finansal raporlama standartlarının uygulamaya koyulmasıyla 
sektörü güçlendirmiştir. Bu gelişim, aşağıdaki bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

2.4.1 SUKUK PİYASASI

Sakk kelimesinin çoğulu olan sukuk, yatırım belgesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bir yediemin 
(trustee) belgesi anlamına da gelebilir. Sukuk, ticari faaliyetlerden doğan finansal yükümlülükleri 
gösteren belgeler olarak Orta Çağda Müslümanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı.  
Bir fon toplama aracı olan sukuk, çoğunlukla “İslami tahvil” olarak anılmaktadır ve geleneksel 
tahvillerle karşılaştırılmaktadır. Sukuk ihracının amacı bir tahvilinkiyle aynı olsa da (fon toplamak) 
iki araç arasında birçok farklılık vardır. Öncelikle, şunun unutulmaması gerekir ki İslami finansta 
“borç” finansmanı diye bir şey yoktur. İslam’da borçla ilgili tek şey, güzel borç anlamına gelen 
karz-ı hasendir.  Yani, geri ödemede zorunluluğun söz konusu olmadığı bir borçtur. Bu husus 
dikkate alındığında, sukuk tıpkı tahviller gibi dış finansman toplama amacına sahip olsa da 
operasyonel, hukuki ve düzenleyici çerçeveleri çok farklıdır. Bu farklılıkları daha sonra ele alacağız.

Sukuk, bugün İslami finansın belki de en başarılı ve görünürlüğü en yüksek ürünüdür. Sukuk 
ihraççılarının türleri ve uluslararası çeşitliliği göz önüne alındığında, sukukun uluslararası düzeyde 
kabul gören bir İslami finans ürünü haline geldiği açıktır.  

Sukuk araçları birden fazla İslami sözleşme kullanılarak birçok şekilde yapılandırılabilir. Sukuk, 
ihtiyaç duyulan bir risk profiline ve/veya istenen nakit akışına sahip olmak açısından genellikle 
birden çok sözleşmeyle yapılandırılır. Tablo 11’de, sözleşmelerin niteliğine göre farklı sukuk türleri 
özet olarak tartışılmaktadır.  

Küresel sukuk piyasaları yaklaşık on yıldır gelişimini sürdürmüştür; ancak son dönemde, Malezya 
Merkez Bankası’nın kısa vadeli sukuk ihracını durdurmasından ve KİK’teki ekonomik kötüleşmenin 
ardından küresel devlet sukuku piyasalarındaki ana düşüşle birlikte bir yavaşlama yaşamıştır. 

İFK’lar, fazla likiditelerini değerlendirmek için Şer’i uyumlu yatırım araçlarına gereksinim 
duyduklarından, sukukun tarihi finansal kuruluşlar ve devletlerden gelen taleple başlamıştır. 
Sukuk ihraçları hızla büyüyor olsa da, sukukun talebine kıyasla arzının kısıtlı olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, değerlendirilmesi gereken fazla likidite konusu hâlâ geçerliliğini 
korumaktadır. 

Sukukun genel cazibesi her devlet, tüzel kişi ve finansal kuruluştan ihraççıları çekmektedir. 
Sukukun talep tarafı bir kısıtlanmış piyasadır çünkü tüm İFK’lar onlara yatırım yapmak için Şer’i 
kanunlarla bağlanmıştır. Son zamanlarda Müslüman olmayan devletlerce yapılan yüksek profilli 
ihraçlar sukuku, finansın büyük liglerine çıkarmış ve mutlak verilere göre çok kısıtlı hacmine 
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rağmen sukuka küresel görünürlük kazandırmıştır.

Tablo 11. Sukuklara Dayanak Oluşturan Sözleşmeler

Dayanak 
sözleşme

İhraç eden 
(Mudârip)

Yatırımcı (Sukuk 
sahibi)

Ara nakit 
akışları (Sukuk 
sahiplerine)

Vadesinde nakit 
akışı

İcâre (kiralama) Varlığın kiracısı. Kira 
ödemelerini yapar

Kiralayan Periyodik kira 
ödemeleri

Varlığın satışından 
itibaren vadesinde

Vekâlet (Müvekkil-
vekil ilişkisi)

Dayanak varlığa 
yatırım yapan vekil

Yatırım yapılan 
varlığın asıl sahibi

Yatırımın meydana 
getirdiği nakit 
akışları

Yatırım yapılan 
varlığın türüne 
ve/veya projenin 
ekonomik ömrüne 
bağlıdır. Sabit getiri 
yoktur.

BBA (ertelemeli 
ödemelere dayalı 
satış)

Dayanak varlığın 
alıcısı

Dayanak varlığın 
sahibi/satıcısı

Satın alma 
bedelinin taksitler 
halinde ödenmesi

Son bir balon 
ödeme olabilir veya 
olmayabilir

Mudârebe Mudârip 
(finansmana ihtiyaç 
duyan girişimci)

Rabb-ül-Mal 
(sermaye sağlama)

Kâr paylaşım 
oranıyla belirlenen, 
varlıktan periyodik 
nakit akışları

Muhtemel değil. 
Son ödeme, 
Mudârebe 
sözleşmesinin 
durumuna göre son 
periyodik ödeme 
olabilir.

Selem (Malların 
daha sonra teslim 
edilmesine yönelik 
sözleşme)

Daha sonra teslim 
edilecek malların 
satıcısı

Daha sonra teslim 
edilecek malların 
alıcısı

Teslim alınan 
malların satışından 
elde edilen gelir 
– arada teslimat 
olacaksa

Genellikle en 
fazla nakit 
akışı, vadesinde 
yani teslimat 
gerçekleştiğinde 
meydana gelir. 
Nakit akışı satış 
gelirlerinden 
sağlanır

İstisna İnşa edilen varlığın 
alıcısı

İnşa edilen varlığın 
finansörü

Varsa mudâribin 
yaptığı ödemeler

Tamamlanan 
varlığın satışından 
elde edilen kâr

Murabaha Varlığın alıcısı Varlığın finansörü Mudâripten alınan 
ve varlığın bedeli 
artı kârı temsil eden 
periyodik ödemeler

Muhtemel değil. 
Son ödeme, 
sözleşmenin son 
periyodik ödemesi 
olabilir

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Sukukun cazipliği ve izlenecek olan sukuk yapısı, dayanak varlığın mevcut olup olmaması, ödeme 
planları tercihi, tarafların sahip olma riski, fiyatlandırma gibi çeşitli faktörlere göre değişken ve 
oldukça özelleştirilebilirdir. 

Dayanak varlığın mevcut olduğu durumlarda sukuk, icâre, murabaha, BBA veya hatta bir mudârebe, 
müşâreke sözleşmesi kullanılarak yapılandırılabilirken, istisna ve selem, doğaları gereği imal 
etme ve ürün yetiştirme için kullanıldığından, sukuku yapılandırmada tercih edilemez. Tarafların 
ödeme planı tercihi çok önemli olsa da mudârebe/müşârekeye dayalı yapılar, geri ödemelerin 
nasıl yapılacağına karar verilmesinde daha fazla esneklik sağlamaktadır. Aynı zamanda hangi 
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tarafın dayanak varlığın sahiplik riskini üstleneceği, seçimi ve tercihi de değiştirebilir. Murabahaya 
dayalı sukuk, varlığın mülkiyetini, derhal satın alana geçirirken icâreye dayalı sukukta, sahiplik 
riski varlığın finansörüne ait olmaktadır. Sahiplik tercihi ile ilişkili bir risk söz konusu olsa da bu aynı 
zamanda varlığın finansörlerine daha fazla güvence verebilecek sahiplik hakları sağlamaktadır. 
Sukukun bedeli, dayanak sözleşmenin kullanımına katkıda bulunur. Murabaha, selem ve 
istisna, sukuk için önceden belirlenmiş bir fiyatlandırma yapılmasını sağlar; çünkü hukuki olarak 
sözleşme imzalandıktan sonra bunların fiyatında değişiklik yapılamaz. Mudârebe ve müşâreke 
sözleşmelerinde doğaları gereği değişken fiyatlandırma yapılmaktadır; çünkü bunlar kâr paylaşımı 
sözleşmeleridir. İcâreye dayalı sukuk ise her iki kategoriye birden girebilmektedir. 

Sukuklardaki mevcut trendlerin bazıları şunlardır:

•	 2005 sonrasında petrol fiyatları küresel olarak arttığından sukuk ihraçlarının büyümesi 
ana akım piyasaların ilgisini çekmiş ve çoğu İslami finans pazarına çok fazla nakit akışı 
olduğundan sukuka olan talep artmıştır. 

•	 Sukuk ihraçları 2006’da önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanarak 11,3 milyar dolardan 
20,4 milyar dolara çıkmış ve bu trend 2007’de de devam ederek sukuk ihraçlarının küresel 
olarak 37,6 milyar dolara ulaşmasını sağlamıştır. 

•	 2007-2008 finansal krizi sukuk piyasasına da zarar vermiş, sukuk ihraçları 2008’de 20,9 
milyar dolara düşmüş ve daha sonra yavaşça 34,3 milyar dolara çıkmıştır.

•	 Sukuk piyasalarının toparlanması bundan sonra daha güçlü olmuş ve ilk kez 2010’da sukuk 
ihraçları 50 milyar doları aşmıştır. Bu, İslami bankacılık sektörünün hızlı büyümesinden 
ve yatırımcılardan yatırımlarını Şer’i uyumlu bir şekilde yapmaya yönelik büyük bir talep 
gelmesinden sonra gerçekleşmiştir. 

•	 2012’de küresel olarak yaşanan parasal genişleme, sukuk piyasalarını küresel bir düzeye 
çıkarmış ve yeni sukuk ihraçları ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşıp 137,1 milyar dolara 
ulaşarak sukukun, dünyanın her yerinden İslami ve geleneksel ihraççılara yönelik bir 
finansman aracı haline gelmesini sağlamıştır. 

•	 Sukuk ihracı 2013’te 116,9 milyar dolara, 2014’te ise 101,7 milyar dolara inmiştir. Sukuk 
ihraçlarının dolar değeri bu yıllarda biraz düşmüş olsa da ihraç sayısı 2012’deki 763 ihraca 
kıyasla 2013’te 834’e çıkmıştır. Bunun sebeplerinden biri geleneksel olmayan pazarlara 
yönelik çeşitlendirmedir.

•	 2014 muhtemelen küresel kabulün en belirgin yıllarından biridir; çünkü Hong Kong, 
Lüksemburg, Güney Afrika, Senegal ve Birleşik Krallık gibi birkaç tane gayrimüslim ülke ilk 
kez sukuk ihraç etmiştir. Sukuk piyasasına yalnızca gayrimüslim devlet sukukları girmemiş, 
aynı zamanda geleneksel olmayan pazarlardan çeşitli tüzel kişiler de sukuk ihraçlarıyla 
sermaye toplamıştır. Sukuk ihracı yapan farklı ülkelerin/bölgelerin sayısı 2013’te 16 iken 
2014’te 19’a çıkmıştır.

•	 2014’te Birleşik Krallık’ın sukuk piyasalarına girmesi, diğer gayrimüslim devletler/bölgeler 
ve kuruluşların da piyasaya girmesi için katalizör görevi görmüştür. Birleşik Krallık’ın sukuk 
ihracından sonra Hong Kong, Güney Afrika, Lüksemburg, Japonya’nın Tokyo Bankası, 
Mitsubishi UFJ ve Goldman Sachs da kendi sukuk ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 

•	 Sukuk piyasası 2015’te yüzde 35,2 gibi büyük bir düşüş yaşayarak 101,8 milyar dolardan 
65,9 milyar dolara gerilemiştir. İslami finans pazarları açısından 2015 ve 2016 ekonomik 
anlamda zorlu yıllar olmuştur. Bu zorlukların sebepleri aşağıda özetlenmektedir:
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- Yükselen piyasalarda yaşanan döviz kuru değer kayıpları, 

- Küresel olarak ekonomik durgunlaşma ve geleceğe yönelik karamsarlık,

- Dünya pazarlarında uzun süredir enerji fiyatlarının düşük olması, 

- Yatırımcı ve tüketicilerin küresel ekonomiye güveninin azalması. Son zamanlarda küresel 
olarak, İslami bankacılığın büyümesini canlandırması beklenen toparlanma işaretleri 
görülmektedir. 

- Artan küresel faiz oranları. 

Yukarıda vurgulanan genel sebepler 2015 ve 2016’daki düşüşte etkili olmuş olsa da başka bir 
önemli sebep de sukuk sektörünün devlet ihraçlarına fazla bağımlı olmasıdır. Malezya hükümetinin 
tüm kısa vadeli ihraçları sonlandırma kararı ve onun kadar etkili olmasa da Suudi Arabistan’da 
sukuk ihracının azalması bu düşüşe katkıda bulunmuştur. 

Devlet Sukuku İhraçları

Son on yılda tüm sukuk piyasalarına en çok katkı devletlerce yapılan sukuk ihraçlarından gelmiştir. 
Kaba tahminler, 2012-2015 arasında sukuk ihraçlarının yaklaşık yüzde 50’sinin hükümetlerce 
yapıldığını ve bu ihraçların sektördeki büyümenin itici kuvvetleri olduğunu göstermektedir. 
Malezya tarihsel olarak devletler tarafından yapılan ihraçlarda lider olmuştur. Küresel olarak 
devletlerin yaptıkları ihraçların yaklaşık yarısı Malezya’dan gelmektedir. Geçen yıl piyasaya yeni 
giren Endonezya, devlet sukuku ihraçlarının yüzde 20’sini gerçekleştirmiştir. Endonezya’dan 
yapılan ihraçların gelecek yıllarda daha da artması beklenmektedir; çünkü ülke, altyapısını agresif 
bir şekilde geliştirmeye koyulmuştur. Devletler tarafından gerçekleşen sukuk ihraçlarının hacmi 
son birkaç yıldır nispeten düşüyor olsa da aradaki fark, yarı devlet sukuku (quasi-sovereign) 
ihraçları ile kapatılmaktadır. Malezya bu çalışmalara öncülük etmektedir. Ülkenin devlet kurumları 
sermaye toplamak için sukuk piyasasından faydalanmaya başlamıştır. 2016’da sukuk ihraçlarının 
yaklaşık yüzde 80’i yarı devlet ihraçları olarak gerçekleşmiştir.

Devletlerce yapılan sukuk ihraçlarının yapısı bakımından icâreye dayalı sukuk son on yıldır popüler 
olmuştur ve tüm ihraçların yaklaşık yüzde 70’i icâre sözleşmelerine dayanmaktadır. Aşağıdaki 
şekilde, sözleşme türlerine göre devlet sukuk ihraçlarının payları gösterilmektedir.

Şekil 4: Sözleşme Türlerine Göre Devlet Sukuku İhraçları
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Kaynak: IIFM 2017
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İİT dışı ülkeler ve önce bu piyasada yer almayan İİT üyesi ülkelerin hükümetleri sukuk piyasasına 
girdiğinden, 2014 ve 2015 yılları yeni pazarlar bakımından devlet sukuku ihraçları için güçlü yıllar 
olmuştur. 

•	 Yalnızca 2015 yılında on üç pazardaki uluslararası kuruluşlar ve hükümetler, küresel devlet 
sukuku piyasasına girmiştir. KİK’ten Umman Sultanlığı piyasaya girerek Ekim 2015’te 250 
milyon OMR (650 milyon USD) değerinde beş yıllık icâre sukuk ihraç etmiştir. Başta 200 
milyon OMR’lik bir ihraç yapılması planlanıyorken 1,7 kat fazladan talep olunca hükümet 
ihracın hacmini arttırmıştır. Bu sukuk ihracı, yalnızca Sultanlık adına sermaye toplamamış, 
aynı zamanda İslami bankalar, İslami fonlar ve tekâfül şirketlerinin fazla likiditeleri ile yatırım 
yapmaları açısından katalizör görevi görmüştür. Bu yıl içinde bir tane daha ihraç yapılması 
beklenmektedir. 

•	 Afrika’da Fildişi Sahilleri, 2015 sonunda 150 milyar XOF (250 milyon USD) değerinde 
beş yıllık bir devlet sukuku ihracı programını hayata geçirerek devlet sukuku piyasasına 
en son giren Afrika ülkesi olmuştur. Sukuk ihracı, bir İKB kuruluşu olan Uluslararası Özel 
Sektörü Geliştirme Kurumu (ICD) tarafından düzenlenmiş ve desteklenmiş olup gelirler 
Fildişi Sahilleri’nde gerçekleştirilecek kalkınma projelerini finanse etmek için kullanılacaktır. 

•	 Dikkat çeken başka bir ihraç da Hong Kong tarafından yapılan 1,1 milyar ABD Doları 
değerindeki beş yıllık sukuk ihracıdır. 

•	 Türkiye devlet sukuku piyasasını hızla yakalamış ve 2015’te bu piyasada iki kez ihraç 
gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Sukuk İhraçları

Finansal kriz sonrasında kurumsal ihraççılar büyük miktarlarda sukuk ihraç etmekten nispeten 
çekinmiş, 2016’da gerçekleştirilen sukuk ihraçları tahmini 15,4 milyar ABD doları değerle IFSB 
verilerine göre önceki yıldaki 20,7 milyar ABD dolarına kıyasla yüzde 25,7 gerileme yaşamıştır 
(Mayıs 2017).

Aşağı yönlü trend 2013’te yıl ortasında ABD Merkez Bankası’nın parasal genişleme programını 
kademeli olarak azaltmaya başlayacağına dair ilk işaretleri vermesiyle ve daha sonra 2014 başında 
buna dair resmi kararını açıklamasıyla başlamış ve sonuç olarak küresel faiz oranlarının artacağına 
dair endişeler ortaya çıkmıştır. 2015-2016’da ise küresel ekonominin çeşitli bölgelerinde sosyo-
politik ve makroekonomik sorunlar yaşanmış ve ekonomik büyüme performansları olumsuz bir 
şekilde etkilenmiştir. 

2016’da KİK bankaları tarafından önemli ihraçlar gerçekleştirilmiştir. Dubai Islamic Bank (500 
milyon ABD doları), Abu Dhabi Islamic Bank (1 milyar ABD doları), Noor Bank (500 milyon ABD 
doları) ve Bank Al Jazira (533 milyon ABD doları) gibi bankalar Basel III şartlarına uymak adına 
Tier 1 sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. 

Şirketlerce yapılan sukuk ihraçlarının yapısı bakımından icâre ve murabahaya dayalı sukuk son on 
yıldır popüler olmuştur ve tüm ihraçların yaklaşık yüzde 55’i bu iki sözleşmeye dayanmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda sözleşmelerine göre kurumsal sukuk ihraçları gösterilmektedir.
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Şekil 5: 2001-2016 Arasında Sözleşmelerine Göre Kurumsal Sukuk ve Devlet Sukuku İhraçları
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Kaynak: IIFM 2017

Sukuk Piyasalarında Karşılaşılan Güçlükler

Sukuk piyasaları tarihsel olarak hızla gelişiyor olsa da son yıllarda yavaşlamıştır ve bu trend son iki 
yıldır aynı şekilde devam etmektedir. Sukuk piyasalarının hem birincil hem de ikincil piyasalarda 
karşı karşıya olduğu güçlükler hakkında araştırmalar yapılmıştır. Bu güçlük ve sorunların özeti 
aşağıda verilmektedir.

•	 Sınırlı sukuk arzı likidite ve alınıp satılabilirlik eksikliğinin ana sebebidir. Bu, piyasada sukuk 
arzının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bunun esas sebebi ise yatırımcıların vade 
tarihine kadar elde tutma stratejisidir. Genel olarak İFK’lar, diğer Şer’i uyumlu hareket 
etmeyen yatırımcılara kıyasla sukuka daha fazla yatırım yapmaktadır; çünkü yatırımları Şer’i 
uyumlu ürünlerle sınırlıdır. Satış tarafından bakıldığında likidite sorunu, sukuk piyasasındaki 
tekliflerin yetersiz derinliğinden kaynaklanmaktadır. Bu, 2014’ten beri sukuk ihraçlarında 
yaşanan önemli miktardaki düşüşe atfedilebilir. Malezya’da kısa vadeli ihraçların askıya 
alınması ve son zamanlarda geleneksel tahvilleri tercih eden KİK ülkelerinde devlet sukuk 
ihraçlarında yaşanan düşüş, sukuk piyasasının gerilemesine yol açmıştır. Arz eksikliği 
ayrıca sukukun varlığa dayalı niteliğinden kaynaklanmaktadır. Sukuk ihraççıları sukuku 
yapılandırmak adına Şer’i uyumlu dayanak varlıklara sahip olmalıdır. Dolayısıyla, ihraç 
miktarı kısıtlıdır; ancak geleneksel ihraççılar pazara daha kolay erişim sağlayabilmektedir.

•	 Uzun vadeli sukukta piyasanın tercihi: Thomson Reuters tarafından bir süre önce yapılan 
bir araştırma, yatırımcı ve ihraççıların daha çok uzun vadeli sukuku tercih ettiğini ortaya 
koymuştur. Araştırmada piyasa oyuncularının en çok 3-5 yıl vadeli ve daha sonra 5-10 
yıl vadeli sukuku tercih ettiği belirtilmektedir. Yatırımcıların daha uzun vadelere kayması, 
daha uzun vadelerle ilişkili riskleri kabul etmek istediklerini göstermektedir.

•	 Hukuk rejimleri: Farklı hukuk rejimleri, sukuku geleneksel tahvillere kıyasla dezavantajlı 
hale getirmektedir. Sukuk ihracı çoğunlukla ihraççı kurumun özel amaçlı bir şirket (SPV) 
kurmasını ve sukuka dayanak oluşturan varlıkları bu şirkete aktarmasını gerektirir. Sonuç 
olarak ek vergiler ve damga vergileri ödenebilir. Müslüman çoğunluklu ülkeler genellikle 
sukuk ve tahvilleri aynı düzeye getirmeye yönelik kanunlar çıkarmıştır ancak daha küresel 
kanunların uygulamaya koyulması gerekmektedir. 
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Sukuka ilişkin yatırım riski, çeşitlendirme faydaları sağlamaktadır ve ayrıca sukuku uzun vadeli 
olarak elde tutma stratejisiyle kullanılan bir araç haline getirmektedir. Bu, geleneksel sabit gelire 
kıyasla oynaklığa karşı ek bir koruma sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi ve ileri uzmanlık sahibi olan yatırımcılar sukuka daha rahat bir şekilde yatırım 
yapmaktadır. Sukuk piyasasının olgunlaştığına ve varlık sınıfında yatırım getirilerinin kazanılmasında 
gittikçe artan bir ilgi gördüğüne dair bariz işaretler vardır. Sukuk yatırımları ve küresel sukuk 
ihraçlarında yaşanan ani dönüş, şu ana kadar yalnızca geleneksel sabit getirili seçeneklere yatırım 
yapmış olan yatırımcılar için çeşitlendirme faydalarını beraberinde getirmektedir. Toplam sabit 
getirili yatırım ortamını, kredi nitelikli ve Şer’i uyumlu finansal sektör riskiyle, uluslararası düzeyde 
çeşitlendirebilecek şekilde genişletme imkânına sahiptir.

2.4.2 İSLAMİ HİSSE SENETLERİ VE FONLAR

Sukuk, küresel piyasalarda özgün ve alternatif bir araç olarak görülürken Şer’i uyumlu hisse senetleri 
daha geniş küresel menkul kıymetler borsalarının bir alt kümesi olarak faaliyet göstermektedir. 
Borsalarda kote olan ve Şer’i ilkelere ve önceden belirlenmiş Şer’i eleme kriterlerine uygun olan 
menkul kıymetler, İslami hisse senetleri olarak kabul edilmektedir ve Şer’i uyumlu tüm yatırım 
fonlarının bileşimini oluşturmaktadır. Küresel hisse senedi piyasalarının bir alt kümesi olmak, İslami 
hisse senetleri ve fonlarının küresel borsalardaki oynaklık ve fiyat hareketlerinden etkilenmesine 
yol açmaktadır.

Şer’i eleme kriterleri, geleneksel yatırımcılara kıyasla Şer’i uyumlu hareket eden yatırımcılar 
açısından mevcut hisse senetleri sayısını azaltmaktadır. Ancak son yıllarda Şer’i uyumlu hisse 
senedi endekslerinin, büyük oranda farklı sektörel kompozisyonu nedeniyle daha büyük 
geleneksel endekslerden daha iyi performans gösterdiği görülmektedir.

Şekil 6. İslami Fon Varlıklarının Ülkelere Göre Dağılımı (2016)
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Kaynak: IFSB, Bloomberg ve Zawya

İslami hisse senedi listeleri/endekslerinin mevcut olması, İslami fon sektörünün Şer’i bilinci olan 
yatırımcılara yenilikçi fonlar sunabilecek şekilde gelişmesine olanak tanımıştır. Küresel olarak 
2008’de 800 civarında olan fon sayısı yıllar boyunca sürekli artarak bu yıl 1.200’ü aşmıştır. 2015’te 
yükselen piyasalarda para birimlerinin değer kaybetmesi (özellikle Malezya ve Endonezya’da 
yerel yatırım fonlarını etkilemiştir) ile birlikte küresel piyasaların gerilemesi, İslami fonların ABD 
Doları cinsinden net varlık değerlerini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Varlık yönetimi sektörünün 
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Şer’i uyumlu fonlarının, 2014’teki 76 milyar dolarlık değerine kıyasla 2016’nın sonunda 74 milyar 
dolara10 indiği tahmin edilmektedir. Fon sayısındaki sürekli artış ve varlık hacmindeki hafif düşüş, 
Şer’i uyumlu fonların ortalama fon büyüklüğünde bir azalmaya yol açmıştır. Burada endişelenecek 
bir şey yoktur; çünkü küresel hisse senedi piyasaları, küresel ekonomik döngü nedeniyle oynak 
ve durgun bir şekilde seyretmektedir. Ancak ortalama büyüklüğün düşmesi, önemli sayıda 
fonun hacim olarak kritik bir düzeye ulaşamayabileceği anlamına gelebilir. Dolayısıyla, fonların 
birleştirilmesi veya en kötü durumda kapatılması durumu ortaya çıkacaktır; çünkü İslami fon 
yönetim şirketleri ölçek ekonomisi sağlamaya çabalamaktadır. 

Şekil 7. Varlık Sınıfına Göre Küresel İslami Fon Varlıkları (2016)
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Kaynak: IFSB 

İslami finansın küresel çeşitliliği ve cazibesi İslami fonların bulunduğu ülkelerden görülmektedir. 
Suudi Arabistan toplam yönetilen varlıkların yüzde 40’ı gibi büyük bir payla İslami fon sektörüne 
liderlik ederken onun ardından yüzde 28 ile Malezya gelmektedir. İlk beş pazarda yer alan diğer 
üç pazar ise yüzde 8 Jersey, yüzde 7 ABD ve yüzde 4 Lüksemburg olmak üzere İİT dışı pazarlardır.

Küresel İslami fonların yönetilen varlıklarının varlık sınıfına göre dökümüne bakıldığında hisse 
senedi fonlarının payı 2014’teki yüzde 38 düzeyinden 2016 sonunda yüzde 35’e düşerken, para 
piyasası fonlarının payı 2016’da yüzde 35’e çıkmıştır. Bu değişikliğe 2015 ve 2016’de hisse senedi 
piyasalarının daralması ve yatırımcıların sabit gelirli araçlara kayması neden olmuştur. 

2.4.3 TEKÂFÜL  

Tekâfül, geleneksel sigortacılığın Şer’i uyumlu olan biçimidir. Dilbilimsel olarak Arapça’da ‘Tekâfül” 
kelimesi güvence anlamına gelen ‘Kefalet’ kelimesinden gelmektedir. Sudan ve Malezya gibi 
bazı ülkelerde kökeni 1980’lere dayanan gelişmiş bir tekâfül sektörü olsa da küresel düzeyde 
tekâfülün henüz yeni bir sektör olduğu söylenebilir. Tekâfül sektörü, aile tekâfülü (bazen ‘hayat 
tekâfülü’ olarak anılmaktadır), genel tekâfül, mikrotekâfül ve retekâfülü içermektedir.

Tekâfül kavramı, özü itibarıyla İslam hukukuna uygun olması dışında mütüel sigorta ile çok 
benzerdir. Esasen, operasyonel bir tekâfül modeli yalnızca ribadan (faiz) değil aynı zamanda garar 
(aşırı veya kaçınılamaz belirsizlik) ve meysir (kumar) unsurlarından arındırılmış olmalıdır. Tekâfülün 
temeli, risk paylaşımlı karşılıklı dayanışmadır. Belirlenen risklerden kaynaklanan tüm kayıplara 
karşı birbirlerini desteklemeyi kabul eden bir grup tekâfül katılımcısıyla özel fonlar oluşturulur. 
Planlar veya fonlar, genellikle mudârebe (kâr ve zarar paylaşımı) veya vekâlet (acente) bazlı olarak 
gelir eden bir tekâfül işletmesi tarafından onlar adına yönetilir. Kısacası herhangi bir tekâfül 

10 Yazarın çeşitli kaynaklardan elde ettiği verileri kullanarak hesapladığı değerler (Zawya, Bloomberg, IFSB)
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işletmesinin iki temel özelliği Şer’i uyumluluk ve risk paylaşımıdır11. Gelişmiş tekâfül sektörü 
olan çeşitlendirilmiş bir İslami finans sektörü, finansal sistemin genel istikrarının artırılmasına da 
katkıda bulunacaktır. 

Tekâfül modelinin ‘ideal yapısı’ hâlâ tartışmalı bir konudur. Uluslararası piyasalarda çoğu teberrüye 
(bağış) olmakla birlikte, vekâlet, mudârebe ve vakfa dayalı olan çeşitli modeller kullanılmaktadır.  
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, bazen tekâfül işletimi sadece mudârebe veya sadece vekâlete 
dayalı olsa da bugün Sudan, Bahreyn, Malezya ve Pakistan gibi birçok ülkede vekâlet-vakıf, 
mudârebe-vekâlet ve vekâlet-vakıf gibi karma modeller kullanılmaktadır.  İşletme modelinin 
seçimi aşağıdaki gibi faktörlere bağlıdır: 

•	 Belirli bir ülkedeki/bölgedeki düzenlemeler,

•	 Aile tekâfülü mü yoksa genel tekâfül mü olduğu,

•	 Şer’i danışmandan gelen gereklilikler,

•	 Şer’i uyumlu menkul kıymetler.

Tablo 12. Kullanılan Tekâfül Modelleri Arasındaki Farklılıklar

Özellikler Mudârebe Sadece Vekâlet Karışık Vekâlet -Vakıf

Fon yaratma Katılımcıların 
(Tekâfül müşterileri) 
katkı payları

Katılımcıların katkı 
payları

Katılımcıların katkı 
payları

Vakıf oluşturmak 
için ilk bağış yapılır

Ücretler Yok Kararlaştırıldığı 
şekilde peşin 
ücretler

Kararlaştırıldığı 
şekilde peşin

Kararlaştırıldığı 
şekilde peşin

Sigortalama 
zararları

Tekâfül 
işletmesinden karz-ı 
hasen

Tekâfül 
işletmesinden karz-ı 
hasen

Tekâfül 
işletmesinden karz-ı 
hasen

Fon toplamaya 
yönelik vakıf

Yatırım kârları Yok Yok Kararlaştırılan kâr 
paylaşım oranına 
göre

Kararlaştırılan kâr 
paylaşım oranına 
göre

Yatırım zararları Katılımcılar 
tarafından 
karşılanmaktadır

Katılımcılar 
tarafından

Tekâfül işletmesi 
tarafından 
karşılanmaktadır

Tekâfül işletmesi 
tarafından

İşletme giderleri: Tekâfül işletmesi 
tarafından 
karşılanmaktadır 
(bazı istisnalarla)

Tekâfül işletmesi 
tarafından

Tekâfül işletmesi 
tarafından

Tekâfül işletmesi 
tarafından

Tasfiye Gelirler yalnızca 
katılımcılara 
tahakkuk eder

Gelirler yalnızca 
katılımcılara 
tahakkuk eder

Gelirler yalnızca 
katılımcılara 
tahakkuk eder

Gelirler yalnızca 
katılımcılara 
tahakkuk eder

Mevcut olduğu 
ülkeler/bölgeler:

Malezya, Suudi 
Arabistan ve bazı 
KİK üyeleri

Birleşik Krallık Bahreyn, Malezya 
ve Sudan

Pakistan ve Güney 
Afrika

Kaynak: IRTI Küresel İslami Finans Raporu, 2016

Sektörde lider olan Sudan, Malezya ve Bahreyn vekâlet ve mudârebe modellerinin bir karışımını 
uygulamaktadır. Birleşik Krallık tekâfül için sadece vekâlete dayalı bir model kullanırken Suudi 
Arabistan ve Malezya yalnızca mudârebeye dayalı model kullanmaktadır. Pakistan’da katılımcıların 

11 IRTI Küresel İslami Finans Raporu 2016, Bölüm 5 Tekâfül
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tekâfül fonunun bir vakıf olarak (yani tekâfül işletmesi veya katılımcıların doğrudan mülkiyetinde 
olmadan) işletilmesi bir Şer’i kuraldır ve bu yüzden bir vekâlet-vakıf modeli (katılımcıların yatırım 
fonu için bir mudârip görevi gören tekâfül işletmesinin söz konusu olduğu) kullanılmaktadır.  

Tüm bu modellerde tekâfül işletmesi tarafından tekâfül katılımcılarının adına ayrı bir fon kurulup 
yönetilir. Motorlu taşıt sigortası, denizcilik sigortası ve yangın sigortası gibi birden fazla ürün 
sunulduğunda her bir riskten kaynaklanan zararları karşılamak için genellikle ayrı fonlar kurulur. 
Herhangi bir dönemde tekâfül işletmesi sigortalama kârı (katkı paylarının ödemelerden fazla 
olması, genellikle geçmişte dağıtılmamış kârlarla veya hissedarlardan karz-ı hasenle veya yatırım 
fonuyla ödenir) veya sigortalama zararı elde eder. Bundan ayrı olarak, yatırım fonu da yatırım kârı 
veya zararı getirir. Pakistan’da aile tekâfülünde uygulanan vekâlet-vakıf-mudârebe modeli gibi 
bazı karma modellerde ayrı bir Katılımcı Yatırım Fonu vardır ve katılımcılara risklerini karşılamak 
için ödemeler ayrı bir tekâfül fonundan yapılmaktadır.

Sadece mudârebeye dayalı bir tekâfül modelinde tekâfül işletmesi, tüm sigortalama kârlarından 
ve/veya yatırım kârlarından önceden belirlenmiş bir kâr oranı (yüzde 35, yüzde 40, yüzde 50 
gibi) almaya hakkı olan bir mudârip olarak hareket eder. Tipik mudârebeye dayalı bir üründe 
katılımcılar da yatırımcılara veya mevduat sahiplerine benzemektedir. Bu yüzden, tekâfül firması 
işletme giderlerini üstlenir, iyi performans elde edildiğinde yönetilen varlıkların getirilerini paylaşır, 
ancak gelirleri garanti edilemez. Yatırımdan kaynaklanan tüm zararlar, Şer’i kurallara göre rabb-
ül-mal tarafından karşılanırken (yani tekâfül katılımcıları), sigortalama zararları işletme tarafından 
karz-ı hasen ile ödenir. 

Orta Doğu’da karışık vekâlet -mudârebeye dayalı tekâfül modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bahreyn Merkez Bankası, bunu tekâfül ve retekâfül firmaları için zorunlu hale getirmek üzere bir 
girişim başlatmıştır. Saf Mudârebe modeline kıyasla burada tekâfül işletmesi, biri hissedarlarla 
diğeri de tekâfül katılımcılarıyla olmak üzere iki fon yönetmektedir. Tekâfül işletmesine tekâfül 
fonu (sigortalama zararlarının ödendiği) için bir vekâlet ücreti (katılımcıların katkı paylarının belirli 
bir oranı) ödenir. İşletmeci katılımcı fonundaki tüm fazlalıklardan belirli bir ücret kazanır (etkili 
yönetim adına bir teşvik faktörü olarak) ve Şer’i uyumlu bir şekilde mudârip olarak bu fazlalıkla 
yatırım yapar. Ancak, katılımcıların tekâfül fonunun en azından kısmen tekâfül işletmesine veya 
katılımcılara ait olmasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. Fazlalığın dağıtımına ilişkin 
olarak da benzer problemler söz konusudur. Fazlalık miktarın gelecekte sürdürülebilirlik adına elde 
tutulması veya katılımcılar arasında paylaştırılmasına dair çıkar çatışmaları yaşanmıştır. Tekâfül 
(süreci Şer’i uyumlu ve çeşitli üyelerin katkıda bulunduğu ve yalnızca birkaçının kazançlı çıktığı 
bir kumar sözleşmesi olan meysirden arındırılmış hale getirmek için) kavramsal olarak teberruya 
(bağış) dayalı olduğundan kâr paylaşım sözleşmesinin bağışlarda uygulanmaması gerektiğine ve 
tekâfül fonunun hukuki statüsüne (ve mülkiyeti) dair bir Şer’i mesele söz konusuydu. Bu yüzden, 
katılımcıların katkı paylarının doğrudan bir vakıf fonuna (zarar ödemesi dışında ödemelerin 
yapılamadığı – Vakfın amacı) karma bir vakıf modeli geliştirilmiştir.  Bunun sebebi, vakfın sahibi 
olmamasıdır (Yüce Allah dışında). Vakıf benzeri tröstler, başlı başına yasal kuruluşlardır ve işletmeci 
fonu yalnızca amacına uygun olarak yönetebilir. İşletmeci vakıf fonundan bir vekâlet ücreti kazanır 
ve vakıf, sigortalama masraflarını, zararlarını ve retekâfül giderlerini öder. Katılımcılar, ayrı yatırım 
fonunda işletmeciyle bir mudârebe ilişkisine sahiptir. 

1979’da Sudan’dan sonra Malezya tekâfül şirketi kuran ilk ülke olmuştur. Malezya hükümeti, 
ülkede İslami tekâfül şirketlerinin kurulmasına ilişkin fizibilite çalışmaları için bir görev gücü 
oluşturduktan sonra Takaful Malaysia adlı ilk şirket 1981’de kurulmuş ve Temmuz 1985’te 
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faaliyete geçmiştir12. 2013’te tekâfül işletmeleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Krallık 
(2008’de), Kuveyt, BAE, Katar, Endonezya, Nijerya (2013) ve Pakistan dâhil olmak üzere diğer 
Güneydoğu Asya ve KİK ülkelerinde etkin bir şekilde faaliyet göstermiş ve toplam brüt tekâfül 
katkı payı 12 milyar doları13 geçmiştir. Ernst and Young tahminlerine göre 2017’nin sonunda 20 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Mevcut tekâfül ürünleri (bireysel ve grup) arasında şunlar 
yer almaktadır:

•	 Motorlu Taşıt Tekâfülü (‘Otomobil Tekâfülü’ olarak da adlandırılan araç sigortası, çoğu 
ülkede/bölgede zorunludur)

•	 Denizcilik Tekâfülü

•	 Emtia Tekâfülü

•	 Yangın

•	 Mal

•	 Sağlık

•	 Aile Tekâfülü

•	 Tasarruf Planları ve Banka Tekâfül Ürünleri

•	 Mikro-tekâfül14, yalnızca Sudan gibi bazı ülkelerde/bölgelerde

•	 Tarımsal Tekâfül

•	 Diğer

Herhangi bir ülkede tekâfül sektörü, tam teşekküllü şirketleri ve tekâfül pencereleri işleten yerel 
sigorta şirketlerini içerebilir. Tekâfül firmaları bazen sadece aile tekâfülü ya da genel tekâfül 
işletmeleri olarak çalışırlar ve bazen her iki ürünü birden sunarlar. Sadece Bahreyn, Dubai gibi 
KİK ülkeleri (Malezya ve yakın zamanda Singapur hariç) ve Sudan gibi birkaç pazarda retekâfül 
şirketleri mevcuttur. Aile tekâfülü, yapısı gereği genel tekâfülden farklıdır. Bir aile tekâfülündeki 
katılımcı fonları, takip eden yıllara devredebilir. Hayat sigortası planları da genellikle uzun vadelidir. 
Bu ürünler, yalnızca tazminat sözleşmelerini değil, aynı zamanda yardım sözleşmelerini de içerir. 
Yardım sözleşmelerinde katılımcılar (çoğunlukla ailelerin geçimini sağlayan üyeleri), faydalanmak 
istedikleri azâmi kapsamı seçerek (primler ona göre değişiklik göstermektedir) vefatları durumunda 
aile üyelerini tazmin edecek bir plana katkıda bulunurlar15. Ancak, aile tekâfülü ürünleri (banka 
hayat tekâfülü dâhil) aynı zamanda tasarruf planlarıdır ve bu planlar kapsamında katılımcılar, 
sözleşme sona erdikten sonra biriken fonlarını önemli miktarda kazançla birlikte çekebilirler. 
Sözleşme dönemi içinde katılımcının vefatı durumunda lehtarlarına ödeme yapılır. Ancak sağlık, 
yangın ve motorlu taşıt dâhil olmak üzere genel tekâfülde planlar, yapıları gereğince çoğunlukla 
tüm hak taleplerini karşılamak için yeterli fon biriktiremez. Ayrıca azami hak talebinin (örneğin 
yangın durumunda tazminat masrafı) çoğunlukla önceden bilinememesi söz konusudur ve 
tekâfül katılımcıları sözleşme süresi boyunca birden çok hak talebinde bulunabilir. Esas itibarıyla, 
katkı payı bakiyeleri genellikle bir sonraki poliçe dönemine devredilmez. Aile tekâfülünün aksine, 
bir katılımcı araç hırsızlığı poliçesi gibi genel bir tekâfül ürününe 200 ABD Doları öderse ve ilgili 
dönemde aracı çalınırsa tutar katılımcıya geri ödenmez. Olay gerçekleşirse, tekâfül işletmesi 
ödemeyi finanse etmek adına diğer katılımcıların fonlarından faydalanır. Tekâfül şirketlerinin 

12 Takaful Malaysia 2016 Yıllık Raporu
13 Ernst and Young, 2014
14 Mikrotekâfül, düşük gelirli grupların finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve beklenmeyen olaylar, büyük giderler veya mali 

güçlükler karşısında kısmen rahatlamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış ürünlerdir.
15 Doğal ölüm ve kaza sonucu ölüm halinde farklı tazminatlar ödenir. Birçok hayat tekâfülü ürününde kalıcı sakatlık 

durumunda da katılımcıya tazminat ödenir.
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mevcut olduğu (2016’nın başında) başlıca ülkeler aşağıda verilmektedir. Bunlar arasından bu 
rapora dâhil edilen ülkelerin altı çizilmiştir.

 ø  Malezya

 ø  Suudi Arabistan    

 ø  İran   

 ø  Sudan

 ø  BAE   

 ø  Katar

 ø  Kuveyt     

 ø  Bahreyn    

 ø  Türkiye

 ø  Pakistan

 ø  Endonezya

 ø  Birleşik Krallık

 ø  Bangladeş   

 ø  Mısır                                             

 ø  Nijerya                                                             

 ø  Singapur                                                           

 ø Ürdün

 ø Umman (2016’da girmiştir)

 ø Güney Afrika

Son olarak, dünyada tekâfül sektörü başlıca İslami finans pazarlarında sektörün büyümesini 
engelleyen bazı önemli güçlüklerle karşı karşıyadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi, İslami 
bankacılığın ve/veya İslami sermaye piyasalarının mevcut olduğu birçok Müslüman ülkede bile 
tekâfül, tekâfülle ilgili ihtiyaçlar, Şer’i temelleri, nasıl çalıştığı ve geleneksel sigorta ile arasındaki 
farkları hakkında farkındalık eksikliği olmasıdır. Ancak, Müslüman ülkelerde İslami bankacılık 
ve İslami sermaye piyasaları segmentleri genellikle talebe dayalı büyüme yaşamaktadır. İkincisi, 
yukarıda belirtildiği gibi, hem hayat tekâfülü hem de genel tekâfül pazarında faaliyet gösteren 
tekâfül işletmeleri (tam teşekküllü ve pencereler) retekâfül şirketlerinin sayısının yetersiz olması 
gibi bir sorunla karşı karşıya olmasıdır. Örneğin Pakistan’da 2010’dan önce Pakistan Menkul 
Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SECP), ihtiyaç nedeniyle tekâfül işletmelerinin geleneksel 
mükerrer ihraççılardan retekâfül hizmetleri almalarına izin vermiştir. Üçüncüsü, çeşitli ülkelerde/
bölgelerde tekâfül, tekâfül pencereleri veya retekâfüle ilişkin gelişmiş hukuki çerçevelerin 
genellikle olmamasıdır. 

Özetle, tekâfül sektörünün karşı karşıya olduğu bazı önemli sorun ve güçlükler şunlardır:

•	 Tüketici bilincinin olmaması: Tekâfül sektörü birkaç yıldır mevcut olmasına rağmen 
nüfuz düzeyinde beklenen artış henüz gerçekleştirilememiştir. Birçok tüketici hâlâ bir 
alternatif olarak tekâfülden haberdar değildir ve bazıları, tekâfülü geleneksel sigortacılığın 
İslami dünyaya uyarlanmış bir hâli olarak görmekte ve Şer’i uyumlu bir araç olduğu 
fikrini reddetmektedir. Ayrıca, gelişen ülkelerde bireyler, menkul kıymetler ve emeklilik 
planlamasının önemini yeterince anlamamaktadır; dolayısıyla tekâfül sektörüne yeterince 
ilgi gösterilmemektedir. Tekâfüle dair düzenlenen eğitimlerin çoğu ilgili uygulayıcılar 
ve yatırımcılar arasında organize edilmektedir ve hedef nüfusa yönelik bilinçlendirme 
kampanyaları çok yetersiz kalmaktadır.



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

38

•	 Hem sigortacılık hem de Şer’i konularda uzmanlığa sahip insan kaynaklarının kıtlığı: 
Hukuk, satış ve aktüeryal hizmetler gibi alanlarda yeterli tekâfül bilgisine sahip çok az 
sayıda profesyonel olmasından dolayı büyüme sekteye uğramaktadır. İşletmecilerin çoğu 
genellikle, hukuk danışmanları ve aktüerler gibi geleneksel sigortacılık tecrübesi olan ve 
Şer’i konulara dair kısa kurslar alma eğiliminde olan insan kaynaklarını istihdam ederler. 
Bu nedenle, çoğu işletmecinin zihniyeti geleneksel düşünce ve çözümlerle yönlendirilmeye 
eğilimlidir ve sonuç olarak, sektörde sınırlı miktarda orijinal düşünce hâsıl olmaktadır. 

•	 Uygun deneyime sahip fıkıh âlimlerinin yetersizliği: Tekâfül şirketlerinin çoğu yerdeki 
yasalara göre bir Şer’i Denetim Kurulu oluşturması gerekmektedir ve sigortacılık ve tekâfül 
piyasasından anlayan fıkıh âlimlerinin sayısı çok azdır. Ayrıca, bu bir avuç ilim adamı da 
kaçınılmaz olarak birden çok kurulda görev yapmaktadır ve bu da çıkar çatışmalarına yol 
açabilir.

•	 Şer’i yorumların farklılığı nedeniyle sektörde standardizasyon olmaması: Tekâfül sektörü 
henüz başlangıç aşamasında olduğundan farklı ilim adamları ve uygulayıcılar arasında 
çeşitli konular hâlâ tartışılmaktadır. Ana tartışma konusu tekâfül yapısı için kullanılan 
modeldir. Çeşitli ülkelerdeki uygulamalar ve model tercihleri arasında ilim adamlarının farklı 
yorumlarından kaynaklanan büyük farklılıklar vardır. Örneğin Suudi Arabistan’da düzenleyici 
kurumlar (Suudi Arabistan Para Kurumu), fazlalık miktarın yalnızca yüzde 10’unun poliçe 
sahiplerine dağıtılmasının zorunlu olduğu bir kooperatif modelini onaylamaktadır. Benzer 
şekilde tüm hukuk sisteminin tamamen İslami olduğu İran’da tekâfül hâlâ bilinmeyen 
bir kavramdır; çünkü geleneksel sigortacılığın Şer’i uyumlu olamayacağı görüşünü 
benimsemektedirler. 

Ancak, bu bölgesel farklılıklara rağmen diğer yerlerde sigortalama kârlarının paylaşılmadığı 
vekâlete dayalı bir modele yönelik küresel bir trend söz konusudur. Bu yaklaşım, AAOIFI tarafından 
resmi olarak onaylanmıştır ve bu, standardizasyona yönelik olarak atılmış bir adımdır. Ancak, 
dünya genelinde fıkıh âlimlerinin farklı görüş ve yorumları nedeniyle tekâfül modellerine ilişkin 
küresel bir standart hâlâ mevcut değildir. 

•	 Düzenleyici yaklaşımların farklı olması ve merkezi düzenlemelerinin olmaması: Küresel bir 
tekâfül düzenleme rejiminin standardize edilmemesi nedeniyle sektör, yerel düzenleyici 
kısıtlamalara tabi olan tekâfül şirketlerinin Şer’i danışma kurullarının açıkladığı görüşlere 
göre hareket etmektedir. 

•	 Kurumsal yönetişim: Tekâfül işletmesinin Şer’i denetim kurulu ve yönetim kurulu arasındaki 
mevcut ilişki, genellikle güven ve dürüstlüğe dayalı bir ilişkidir. Ancak yine de, Şer’i kurulun 
faaliyet kapsamı ve sorumluluklarına dair açık ve yazılı kılavuz ilkelerin oluşturulması gerekir. 
Şer’i uygunluk, uygulanan tekâfül modeli, sunulan ürünler, kâr paylaşımı ve ücret yapıları, 
İslami yatırımlar, sözleşmeler gibi işletmenin tüm detaylarını kapsamalıdır.
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3 İSLAMİ FİNANSAL ARAÇLARIN 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE DAİR VAKA 
ÇALIŞMALARI
3.1’den 3.10’a kadar olan aşağıdaki bölümlerde, Giriş kısmında belirtildiği gibi şu anda 
İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları ve tekâfül segmentlerinde İslami finansal araçların 
çeşitlendirilmesine dair vaka çalışmaları olarak on farklı ülke incelenmektedir. 

3.1 VAKA ÇALIŞMASI: NİJERYA

3.1.1 ÖZET

Nijerya’nın İslami finans sektörü, İslami bankacılık, tekâfül ve İslami sermaye piyasası 
segmentlerinde etkin oyunculardan oluşmaktadır. Geleneksel finansa kıyasla nispeten yeni bir 
kavram olmasına rağmen, sayısı artan kurumlar ve etkileyici büyüme oranlarının gösterdiği üzere 
büyüme ve gelişme bakımından yüksek potansiyele sahiptir. Sektöre ilişkin olarak yapılan bir analiz, 
İFK’lar tarafından temel İslami finansal sözleşmelerin çoğunun sunulduğunu, ancak aşağıdaki 
sözleşmelerin daha yaygın olduğunu ortaya çıkarmıştır: karz-ı hasen, mudârebe, murabaha ve 
icâre. Sektör ayrıca yeterli bir İslami finans mimarisinin olmaması nedeniyle güçlükler yaşamaktadır 
ve bu durum, büyümesi ve gelişimi için tehdit teşkil etmektedir. Yasal ve düzenleyici ortamlar, 
çalışmaların etkin bir şekilde desteklenmesi için henüz tam olarak geliştirilmemiştir. Ayrıca, 
İFK’lar geleneksel araçlar dışında sofistike İslami finansal araçlar oluşturmak açısından, yeterli 
bilgi ve uzmanlığın olmaması nedeniyle kısıtlılıklara maruz kalmaktadır. Bu faktörler, kurumların 
yenilik yapma kabiliyetini olumsuz bir şekilde etkilemektedir ve Nijerya’da İslami finansal araçların 
çeşitlendirilmesini sınırlandırmaktadır. Ancak, ülkede İslami finans alanında finansal mühendislik 
eğitimleri veren bazı eğitim kurumları olması nedeniyle zaman içinde İslami finansal araçların 
geliştirilmesine dair yenilikleri görmeye başlayacağımıza dair büyük beklentiler mevcuttur. Bunun, 
işletmelerin bilgi açığını kapatması ve ürün geliştirme çalışmalarında yeniliklerin yapılmasını 
kolaylaştırması beklenmektedir. Bu raporda, çeşitlendirilmiş İslami finansal araçların düzgün bir 
şekilde geliştirilmesi açısından düzenlemeler, kapasite geliştirme ve hukuki şartlara ilişkin bazı 
önemli tavsiyeler sunulmaktadır.

Nijerya Batı Afrika’da yer almaktadır ve toplam 923.768 kilometrekarelik bir alana sahiptir. 
Dört ülke ile sınır komşusudur: Çad, Nijer, Benin ve Kamerun. Ayrıca Atlantik Okyanusuna kıyısı 
vardır. Başkenti Abuja’dır ve otuz altı özerk eyaletten oluşan siyasi bir federasyondur. Başkanlık 
sistemi ile yönetilmektedir ve ülkede çok sayıda etnik, dini ve kültürel topluluklar yaşamaktadır. 
Dünya Bankası’na göre, Nijerya’nın nüfusunun yaklaşık 184 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu, Batı Afrika nüfusunun yüzde 47’sine denk gelmektedir. Ülkede Müslüman nüfusu yüzde 
50 civarındadır (2015)16.  Bu büyük Müslüman nüfus ve İFK’ların hızlı bir şekilde büyümesi, 
Nijerya’nın İslami finans bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. 

3.1.2 GİRİŞ

Nijerya’da, İslami bankalar, tekâfül şirketleri ve İslami sermaye piyasalarından oluşan İslami finans 
sektörü, geleneksel finans sektörüne kıyasla nispeten yenidir. Kâr-zarar paylaşımlı bankacılık 
modelinin tanınması için 1991 yılında Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşları Kanununda yapılan 

16 CIA Dünya Gerçekleri Kitabına (2016) göre Nijerya nüfusunun dini dağılımı şu şekildedir: yüzde 50 Müslüman, yüzde 40 
Hristiyan ve yüzde 10 yerel dinler.
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değişikliğin ardından, 1992’de Habib Bank, Nijerya’da bir İslami bankacılık penceresi işletmek 
üzere lisans alan ilk geleneksel banka olmuştur. Bu pencere 1999 yılında faaliyete geçmiş ancak 
Habib Bank adıyla faaliyete devam edemeyip 2005 yılında Platinum Bank ile birleşerek PHB 
Bankasına dönüşmüş ve 2011’de de tasfiye edilmiştir.  

2011 yılında Nijerya Merkez Bankasının (CBN) Nijerya’da faizsiz finans hizmetleri sunan 
kuruluşların düzenleme ve denetimine yönelik kılavuz ilkeler yayımlamasıyla İslami finans yeniden 
bir atılım gerçekleştirmiştir. Kılavuz ilkelerin yayımlanmasının ardından, tam teşekküllü bir İslami 
Banka (Jaiz Bankası), Stanbic IBTC ile Sterling Bankası İslami bankacılık pencerelerinin yanı sıra 
Tijara İslami Mikrofinans Bankası’na lisans verilmiş olup bu bankalar 2011 ile 2014 yılları arasında 
faaliyetlerine başlamışlardır. Yeni bir İslami Mikrofinans Bankası olan I-Care Microfinance bir süre 
önce (2016’nın son çeyreğinde) lisans almış ve Nisan 2017’de faaliyete geçmiştir. Bu beş kurum, 
İslami bankacılık alt sektörünü oluşturmaktadır. 

Tekâfül segmentinde önemli bir dönüm noktası olarak 2013’te Ulusal Sigortacılık Komisyonu 
(NAICOM) Tekâfül-Sigortacılık sektörüne ilişkin kılavuz ilkeler yayımlamıştır. Kılavuz ilkelerin 
yayımlanmasının ardından Jaiz Takaful ve Noor Takaful adlı iki tam teşekküllü tekâfül şirketinin 
yanı sıra geleneksel sigortacılık şirketlerinde iki tekâfül penceresi (African Alliance Insurance ve 
Niger Insurance) ve bir tekâfül departmanı (Cornerstone Insurance) kurulmuştur. Böylelikle Aralık 
2016 itibarıyla ülkede iki adet tam teşekküllü tekâfül şirketi ve ürün olarak tekâfül sunan üç adet 
geleneksel sigortacılık şirketi bulunmaktadır.  

Benzer şekilde, Nijerya İslami sermaye piyasası iki İslami fondan oluşmaktadır: Lotus Capital Helal 
Fonu ve Stanbic IBTC- İman Fonunun yanı sıra Osun Eyaleti Hükümetince ihraç edilen sukuk.

Nijerya’da İslami finansa özel müstakil kanunlar bulunmamaktadır. İslami finansa yönelik hukuki 
çerçeve, İFK’ların oluşturulmasına imkân sağlamak amacıyla bazı kanunların hükümlerinden 
faydalanılarak mevcut geleneksel finans kanunlarından türetilmiştir. Bu kanunlar arasında şunlar 
yer almaktadır: 1991 tarihli Bankalar ve Diğer Finans Kurumları Kanunu (BOFIA), 2007 tarihli 
Nijerya Merkez Bankası Kanunu17, 2006 tarihli Nijerya Mevduat Sigortası Kurumu (NDIC) Kanunu18, 
1997 tarihli Ulusal Sigorta Komisyonu (NAICOM) Kanunu19, 1990 tarihli Şirket ve Bağlı Konular 
Kanunu (CAMA)20 ve 2007 tarihli Yatırım ve Menkul Kıymetler Kanunu (ISA)21. Nijerya’da İslami 
finansa ilişkin ayrı kanunların olmaması, İslami finansın büyümesi ve gelişimini geciktirmiştir.

Nijerya’nın finans sektöründeki başlıca düzenleyici kurumlar arasında CBN, Nijerya Mevduat 
Sigorta Kurumu, Ulusal Sigortacılık Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ve 
Kurumsal İşler Komisyonu (CAC) yer almaktadır. Düzenleyici kurumlarının temel amacı, Nijerya’da 
sağlam bir finansal sistemi oluşturmak ve teşvik etmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi açısından 
düzenleyici kurumlar ülkede İslami finansın geliştirilmesi ve teşvik edilmesinde bazı önemli 
başarılara imza atmıştır. Bu başarılar arasında şunlar yer almaktadır:

•	 2011-2016 arasında faizsiz finansal hizmetler sunan finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici 
ve denetleyici çerçevelerin yayımlanması,

17 Ayrıntılar için bkz. 1991 tarihli Bankalar ve Diğer Finans Kurumları Kanunu (tadil edilen) madde 23(1) 52; 55(2); 59(1)(a); 
61. Erişim adresi: https://www.cbn.gov.ng/OUT/PUBLICATIONS/BSD/1991/BOFIA.PDF

18 Detaylar için bkz. kısım 1, bölüm 2. Erişim adresi: www.ndic.gov.ng/files/ndicact.pdf
19 Detaylar için bkz. NAICOM Yasası 1997, bölüm 7. Erişim adresi: https://www.proshareng.com/report/Regulators/NAICOM-

Act-1997/3394
20 Detaylar için bkz. kısım 2, bölüm 1. Erişim adresi: www.placng.org/new/laws/C20.pdf
21 Detaylar için bkz. kısım 8, 13 ve 17. Erişim adresi: www.sec.gov.ng/wp.../THE-INVESTMENTS-AND-SECURITIES-ACT-2007_

NIGERIA.pdf

https://www.cbn.gov.ng/OUT/PUBLICATIONS/BSD/1991/BOFIA.PDF
http://www.ndic.gov.ng/files/ndicact.pdf
https://www.proshareng.com/report/Regulators/NAICOM-
http://www.placng.org/new/laws/C20.pdf
http://www.sec.gov.ng/wp.../THE-INVESTMENTS-AND-SECURITIES-ACT-2007_
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•	 Sukukun likidite durumunun belirlenmesine yönelik kılavuz ilkelerin yayımlanması, 

•	 Düzenleyici kurumlarca Uzman Danışma Konseyinin22 (ACE) yani Şer’i Denetim Kurulu’nun 
kurulması,

•	 Yaşadıkları likidite yönetimi güçlükleri nedeniyle İslami bankalar için zorunlu karşılık 
oranının yüzde 30’dan yüzde 10’a indirilmesi,

•	 İslami bankalar kurmak için zorunlu asgari sermaye miktarının azaltılması,

•	 İstikrarsız likidite zorluklarını düzeltmek amacıyla İslami bankalara yönelik likidite yönetim 
araçlarının geliştirilmesi,

•	 Nijerya’daki İslami bankalara yönelik olarak IFSB 15 ve 16’nın uygulanması için kılavuz 
ilkelerin oluşturulması.

3.1.3 NİJERYA’DA İSLAMİ BANKACILIK

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bu segmentin performansı, tüm bankacılık sektörü ile 
kıyaslandığında hâlâ pek iyi değildir. Çünkü CBN’nin FinA23 (Finansal Analiz) verilerine göre Aralık 
2016 itibarıyla segmentin 230 milyon dolarlık toplam varlıkları, 164 milyon dolarlık mevduatları 
ve 116 milyon dolarlık finansmanı (kredi) sektördeki toplam varlıklar, mevduatlar ve finansmanın 
sırasıyla yüzde 0,23; yüzde 0,27 ve yüzde 0,22’sini oluşturmaktadır. Performansın kötü olmasına 
karşın, üç göstergenin büyüme hızı geleneksel finansal kuruluşların göstergelerini geçmiştir. 
2016 yılında toplam varlıklar, mevduatlar ve finansman, yüzde 29,4, yüzde 26,6 ve yüzde 39,2 
oranlarında büyürken, geleneksel finans kuruluşlarında bu değerler sırasıyla yüzde 11,8, yüzde 
6,2 ve yüzde 22 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: Aralık 2015 ve 2016 itibarıyla Finansal Performans Göstergeleri

ABD Doları cinsinden Bankacılık Sektörü Verileri (1 USD = 306 NAIRA)

2016: Geleneksel 
Bankalar 
(milyon 
dolar) 

Faizsiz 
Bankalar 
(milyon 
dolar) 

Sektör 
Toplamı 
(milyon 
dolar)

Faizsiz 
Bankalar/
Sektör (%)

Geleneksel 
Bankaların 

büyüme 
oranı (%)

Faizsiz 
Bankaların 

büyüme 
oranı (%)

Toplam Aktif 98.474 230 98.704 0,02 11,76 29,40

Toplam 
Mevduat 

60.576 164 60.740 0,27 6,15 26,58

Toplam Kredi 53.131 116 53.247 0,22 21,98 39,21

2015:      

Toplam Aktif 88.112 177 88.289 0,20   

Toplam 
Mevduat

57.067 130 57.197 0,23   

Toplam Kredi 43.558 83 43.641 0,19

Kaynak: CBN’nin FinA (Finansal Analiz yazılımı) Verileri

22 Şer’i Denetim Kurulu: Nijerya’da düzenleyici kurumlarda Finansal Düzenleme Uzman Danışma Konseyi (FRACE) olarak, 
İslami finansal kuruluşlarda ise Uzman Danışma Komitesi (UDK) olarak bilinmektedir.

23 Ticari Bankaların Nijerya Merkez Bankasına günlük olarak getirilerine dair verileri sunması açısından kullanılan düzenleyici 
kurum yazılımı
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İslami Bankacılık Ürünleri24 

İslami bankalar, müşterilerinin hizmet talebini karşılayacak şekilde ürünlerini yapılandırmıştır. Bu 
ürünler iki kategoriye ayrılmaktadır: Fonlama (mevduat toplama) ve Finansman ürünleri. Mevduat 
ürünleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Tablo 14: Mevduat (Yükümlülük) Toplama Ürünleri

Müşteri gereksinimleri İslami Bankacılık Ürünleri

Bireysel ve kurumsal tasarruf hesapları
Mudârebe, Karz-ı Hasen

Birinci ve ikinci kademe tasarruf hesapları

Özel yatırım hesapları Mudârebe Vadeli Mevduat

Yatırım hesabı, zekât ve sebil yönetim hesapları Vekâlet Yatırımları

Likidite yönetim amaçları Vediâya dayalı Hesaplar

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik 
cari ve döviz hesaplarının yanı sıra şahıslar için maaş 
hesabı

Karz-ı Hasen

Kaynak: Jaiz Bank, Sterling ve Stanbic IBTC faizsiz bankacılık pencereleri ve Tijara İslami Mikrofinans Bankasının internet 

sitelerinden derlenmiştir.

Bu ürünlerin tüm İslami bankacılık sektörü içindeki payları ve boyutları aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir:

Tablo 15: Mevduat Toplama Ürünlerinin Boyutları ve Payları

Fonlama Biçimi Yerel Para Birimi 
(milyon naira)

Dolar Karşılığı 
(milyon dolar)

Toplam Finans 
İçindeki Payı (%)

Karz-ı Hasen 22.038,01 72,37 46,39

Mudârebe Yatırım 
Hesapları

25.465,21 83,62 53,61

Mudârebe Vadeli 
Mevduat

0,72 0,0024 0,00

Toplam Fonlama 47.503,94 156,00 100

Kaynak: Jaiz Bank yıllık ve İslami bankacılık pencerelerinin yönetim hesaplarından derlenmiştir

Yukarıdaki tabloda karz-ı hasen ve mudârebe, Nijerya’daki İslami bankaların yaygın olarak 
kullandıkları fonlama kaynaklarını teşkil etmektedir. Fonlama kaynaklarının yüzde 53,6’sını 
mudârebe yüzde 46,4’ünü ise karz-ı hasen oluşturmaktadır. Bu iki ürün, zarar paylaşımlı mevduat 
ve ücretsiz fon kaynakları sağladığından İslami bankalar tarafından desteklenmektedir.

Finansman tarafında ise kurumsal ve bireysel müşteriler için kullanılan ürünler aşağıdaki iki 
tabloda özetlenmektedir.

24 Bu ürünlerin detaylarına, Jaiz Bank, iki İslami bankacılık penceresi ve Tijara Mikrofinans bankasının internet sitelerinden 
ulaşılabilir: http://jaizbankplc.com/?s=jaiz+annual+report, http://www.stanbicibtcbank.com/Nigeria/noninterestbanking,  
http://www.saf.ng/about.php, http://aifreport.afrief.com/tijara-microfinance-bank-limited/

http://jaizbankplc.com/?s=jaiz+annual+report
http://www.stanbicibtcbank.com/Nigeria/noninterestbanking
http://www.saf.ng/about.php
http://aifreport.afrief.com/tijara-microfinance-bank-limited/
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Tablo 16: Finansman Ürünleri – Kurumsal Müşteriler

Müşteri Gereksinimleri İslami Bankacılık Ürünü

İşletme Sermayesi
Murabaha

Yerel Satın Alma Siparişi (YSAS)

Proje/Girişim Finansmanı Müşâreke 

Ortaklık şirketlerinin, küçük şahıs işletmelerinin ve 
kamu-özel ortaklıklarının finanse edilmesi

Azalan Müşâreke

Şarta Bağlı Yükümlülükler (Kesin teminat, Peşin 
Ödeme Garantisi gibi)

Kefalet sözleşmesi

İnşaat/İmalatın finanse edilmesi İstisna/Paralel İstisna

Takipler, denetim ve teslim alma Vekâlet 

Akreditif Finansmanı Murabaha/İcâre ve İktina

Tarım Finansmanı Selem/Murabaha/İcâre ve İktina

Kaynak: Jaiz Bank, Sterling ve Stanbic IBTC faizsiz bankacılık pencereleri ve Tijara İslami Mikrofinans Bankasının internet 
sitelerinden derlenmiştir.

Tablo 17: Finansman Ürünleri – Bireysel Müşteriler

Müşteri Gereksinimleri İslami Bankacılık Ürünleri

Faizsiz kredi (daha çok kurum içi müşterilere yönelik) Karz-ı Hasen

Ev aletleri ve otomobil finansmanı Murabaha

Tıbbi Tedavi, Okul Ücretleri, Hac ve Umre, Lojistik 
Aylık Kiralama 

İcâre Hizmeti

Ev Finansmanı İcâre ve İktina

Kaynak: Jaiz Bank, Sterling ve Stanbic IBTC faizsiz bankacılık pencereleri ve Tijara İslami Mikrofinans Bankasının internet 
sitelerinden derlenmiştir.

Bu ürünlerin tüm İslami bankacılık sektörü içindeki payları ve boyutları aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir:

Tablo 18: Finansman Ürünlerinin Boyutları ve Payları (Kurumsal ve Bireysel)

31 Aralık 2015 itibarıyla İslami Bankalarca Yapılan Finansman

Finansman Biçimi Yerel Para Birimi 
(milyon naira)

Dolar Karşılığı 
(milyon dolar)

Toplam Finansman 
İçindeki Payı (%)

Murabaha Alacakları 12.290,25 40,30 47,45

Müşâreke Finansmanı 653,18 2,13 2,52

Karz-ı Hasen Alacakları 147,24 0,48 0,57

İstisna Yatırımları 781,90 2,57 3,02

İcâre Varlık Yatırımları 12.028,84 39,50 46,44

Toplam Finansman 25.901,42 84,98 100

Kaynak: Yıllık hesaplar ve yönetim hesaplarından derlenmiştir

Yukarıdaki tabloda açıkça görüldüğü gibi bireysel finansman ürünleri pazara hâkimdir. Murabaha 
ve icâre pazarda sırasıyla yüzde 47,45 ve yüzde 46,44 paya sahipken müşâreke ve istisnadan 
oluşan kurumsal finansman ürünlerinin payları sırasıyla yüzde 2,52 ve yüzde 3,02’dir. Nijerya’daki 
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bu finansman trendinin altında yatan faktörlerden bazıları şunlardır:

(a) Satın alma vaadini güvence altına almak için murabahada hâmiş ciddiyye (Kapora) 
kullanılması.

(b) Kâr marjının tarihsel piyasa trendi dikkate alınarak belirlenmesi ve mümkün olduğunca kısa 
vadeli olarak ayarlanması; böylelikle murabaha gibi sabit gelirli araçların teşvik edilmesi.

(c) Tercih edilen finansman ürünlerinin sabit gelirli olması nedeniyle gelirin doğru bir şekilde 
tahmin edilmesi.

(d) İcâre sözleşmesinde müşteri, doğal afet (mücbir sebep) nedeniyle gerçekleşen herhangi bir 
kaza durumu hariç (bunu bankalar tespit edecektir) masrafları kendisine ait olmak üzere 
kiralayanın çıkarlarını koruyacak şekilde varlığı muhafaza eder.

(e) Doğal afetlerin etkisini azaltan bir sigorta olarak tekâfülün kullanılması.   

(f) Normalde istisna veya müşâreke ile finanse edilen projenin tasarlanma süresinin uzaması, 
İslami bankaların bu ürünleri kullanma konusunda cesaretlerini kırmaktadır.

(g) İslami bankalar, projeleri değerlendirmek ve izlemek amacıyla gereken uzmanlığa sahip 
değildir ve bu durum İslami bankaları mudârebe veya müşâreke ile bu tarz projeleri finanse 
etmekten vazgeçirmektedir.

Bu yüzden Nijerya’da İslami bankacılık sektöründe bireysel finansman (murabaha, icâre ve karz-ı 
hasen) yüzde 94,46’lık payla pazara hâkimdir ve kurumsal finansman (müşâreke ve istisna) 
yalnızca yüzde 5,54 paya sahiptir.

3.1.4 NİJERYA’DA İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

İslami Fonlar 

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) elde edilen verilere göre, 31 Aralık 2016 
itibarıyla iki İslami fonun toplam Net Aktif Değeri (NAD)25, 7,3 milyon ABD dolarıdır ve aşağıda 
tablo 19’da gösterildiği gibi bu rakam 722 milyon dolarlık tüm yatırım fonları piyasasının yüzde 
1,01’ine denk gelmektedir. 

Tablo 19: İslami Fonların Net Aktif Değeri 

İslami Fonlar 31 Aralık 2016 
itibarıyla NAD 
(milyon dolar)

Tüm Yatırım 
Fonlarına ilişkin NAD 
(milyon dolar) – 31 

Aralık 2016

İslami Fon/Tüm 
Yatırım Fonları (%)

Lotus Helal Yatırım Fonu 6,85  

Stanbic IBTC İman Fonu 0,48  

Toplam 7,33 722,45 1,01

Kaynak: Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonunun internet sitesinden alınmıştır.

İslami sermaye piyasasındaki önemli oyunculardan biri olan Lotus Capital’in26 internet sitesinde 
yer alan bilgilere göre fon yöneticisi tarafından şu beş temel ürün sunulmaktadır: Helal Fon, Helal 
Sabit Gelirli Fon, Hac Planı, Hisse Senetleri Piyasasında Alınıp Satılan Fon ve 2009’da oluşturulan 

25 Tüm yatırım fonunun (İslami fon ve geleneksel fon) net aktif değeri, SEC’nin İnternet sitesinde gösterilmektedir: www.sec.
gov.ng

26 Ürünlerin detayları Lotus Capital’in İnternet sitesinde verilmektedir: http://www.lotuscapitallimited.com/index.php/
products/halal-funds

http://gov.ng/
http://www.lotuscapitallimited.com/index.php/
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ve Nijerya Borsasında kote 15 Şer’i uyumlu hisse senedinin performansını izlemek üzere 2012’de 
kullanılmaya başlanmış ilk endeks olan Nijerya Borsası Lotus İslami Endeksi (NSE LII).  

Sukuk 

IFSB sukuku, sahibinin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olduğu bir dayanak varlığın 
bölünmemiş bir kısmına dair orantılı mülkiyet olarak tanımlamaktadır. Sukuk, sermaye 
piyasasında ihraç edilmekte ve alınıp satılmaktadır. Nijerya’da ihraç edilen ilk sukuk, 2013’te 
ihraç edilen Osun Eyaleti Hükümeti İcâre Sukuku olmuştur. İkinci dilim, sabit getirili (yüzde 14,75) 
ve 90 milyon değerinde olan icâre sukuku27, kırk iki yatırımcıya sahiptir. Lotus Capital Limited 
asıl ihraççı kurumken Nijerya’nın lider derecelendirme kuruluşlarından biri olan Augusto and Co. 
derecelendirme kuruluşu olarak görev yapmıştır. Eyaletteki karayolu ve okul inşaatı çalışmalarını 
finanse etmek üzere ihraç edilmiştir ve 2020’de vadesi dolmaktadır.

Ayrıca Nijerya’da yüz milyar Naira (yaklaşık 327 milyon ABD doları) değerinde devlet sukuku 
ihraç edilmesine yönelik bir plan mevcuttur. SEC’e göre, başlangıçta 2016’nın üçüncü çeyreğinde 
ihraç edilmesi planlanan ancak ihracı ilk önce 2017’nin ilk çeyreğine, daha sonra 2017’nin ikinci 
çeyreğinin sonuna ertelenen sukuk, son olarak daha ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sukukun ihracının 
gecikmesinin ana sebepleri şunlardır: (i) Devlet sukukunun ihracından sorumlu olan devlet kurumu 
Borç Yönetim Ofisinde (BYO) sürdürülen kapasite geliştirme çalışmaları, (ii) konuya dair toplumsal 
farkındalık ve (iii) CBN’nin sukukun likidite durumuna ilişkin kılavuz ilkeleri geç yayımlaması. 
Devlet sukuku ihracıyla yapılan çeşitlendirme, finansal tabana yayılma etkisi oluşturma ve Körfez 
ülkelerinden ve dünyadaki diğer yerleşik İslami pazarlardan Nijerya’ya önemli miktarlarda düşük 
maliyetli sermaye çekme potansiyeline sahiptir; bu iki husus, devletin asıl amaçları olup daha 
sonra daha fazla devlet sukuku ihraç edilmesine yol açacaktır.

3.1.5 NİJERYA’DA TEKÂFÜL  

Nijerya’daki tekâfül kurumları, iki adet tam teşekküllü tekâfül şirketi (Jaiz ve Noor Takaful), iki 
geleneksel sigortacılık şirketinin (Niger Insurance ve African Alliance Insurance) tekâfül pencereleri 
ve Corner Stone Insurance’ın tekâfül departmanından oluşmaktadır. Nijerya’da İslami finansın 
tekâfül segmenti, İslami bankacılık segmenti kadar hareketli değildir. İki tam teşekküllü tekâfül 
şirketinin 2017’nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmiş olması beklenmekteydi.

Nijerya’da ticari bir girişim olarak tekâfül sözleşmesi, esasen İslami kâr paylaşımı mudârebe ve 
acente (vekâlet ) sözleşmelerinin karma ilkelerine dayanmaktadır. Tekâfül kurumları hem genel 
tekâfül hem de aile tekâfülü olarak anılan sigorta hizmetleri sunmaktadır. Jaiz Takaful şirketinin 
İdari Direktörüne göre, müşterilere sunulan genel tekâfül ürünleri arasında şunlar yer almaktadır: 
Motorlu Taşıt Tekâfülü (Kapsamlı, Üçüncü Taraf, Yangın ve Hırsızlık ve Yalnızca Üçüncü Taraf), 
Yangın ve Diğer Kazalara Yönelik Tekâfül (Yangın ve Benzer Riskler, Hırsızlık, Tüm Riziko, Emniyeti 
Suistimal, Mali Sorumluluk, Grup Personel Kazası, Transit Halindeki Mallar, Para Tekâfülü, 
Mesleki Tazminat). Diğerleri ise Mühendislik Tekâfülü (Yüklenicinin tesis ve makineleri, Yüklenici 
tüm rizikolar, Makine bozulma, Elektronik ekipmanlar), Denizcilik Tekâfülü (Denizde Navlun ve 
Tekne). Noor Takaful28 şirketi tarafından belirtildiği gibi aile tekâfülü ürünleri arasında şunlar yer 
almaktadır: Eğitim Artı Aile Tekâfülü, Provest Aile Tekâfülü, Flexip Aile Tekâfülü, Grup İpotek 
Aile Tekâfülü, Grup Aile Tekâfülü, Hac ve Kudüs Aile Tekâfülü, Enchart Aile Tekâfülü, İpotek 

27 Osun Eyaleti Hükümeti tarafından ihraç edilen Sukukun ayrıntılarına şu adresten ulaşılabilir: http://osun.gov.ng/2013/10/11/
osun-successfully-completes-n11-4-billion-sukuk-bond-aregbesola-commended-for-exploring-new-development-
options/

28 Noor Takaful tarafından sunulan aile tekâfülü ürünleri şirketin internet sitesinde yer almaktadır: www.noortakaful.ng/
family-takaful/

http://osun.gov.ng/2013/10/11/
http://www.noortakaful.ng/
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Tekâfülü, Prosave Aile Tekâfülü ve Mortsave Aile Tekâfülü. Bu ürünler, katılımcılara koruma ve 
tasarruf yatırımları gibi faydalar sağlamaktadır ve çoğunlukla mudârebe ve vekâlet e dayalı olarak 
düzenlenmektedir. Tekâfül pencereleri ve departmanı olan üç geleneksel sigortacılık şirketi de 
tam teşekküllü tekâfül şirketlerinin sunduğu ürünlere benzer ürünler sunmaktadır; ancak African 
Alliance Insurance şirketi29, diğer 2 pencereye30 kıyasla çok daha sağlam bir tekâfül düzenlemesine 
sahiptir. 

Nijerya’da tekâfül sigortasının performansı, yalnızca geleneksel sigortacılık şirketlerinin sunduğu 
tekâfül ürünlerinin performansının, geleneksel sigortacılık ürünlerinin performansıyla kıyaslanması 
yoluyla analiz edilebilir; çünkü iki tam teşekküllü tekâfül şirketi ancak 2017’nin ilk çeyreğinde 
faaliyete geçmiştir ve dolayısıyla analiz ile karşılaştırma yapabilmek için gereken faaliyet sonuçları 
mevcut değildir.

Cornerstone Insurance Plc. şirketinin 2016 tarihli mali tablolarına31 göre tekâfül ürünlerinin 
performansının geleneksel sigortacılık ürünlerinin performansı ile karşılaştırması aşağıdaki 
tabloda (Tekâfül Ürünlerinin Performansı) verilmektedir. Şunun belirtilmesi gerekir ki diğer iki 
geleneksel sigortacılık şirketi, muhtemelen önemsiz düzeyde olması nedeniyle tekâfül ürünlerinin 
performansını bildirmemiştir.

Tablo 20: Aralık 2016 sonu itibarıyla Tekâfül Ürünlerinin Performansı

 Tekâfül Sigortası 
Ürünleri

Geleneksel 
Sigortacılık Ürünleri

Tekâfül/Geleneksel 
(%)

Brüt Prim (bin dolar) 672,73 18.242,83 3,69

Brüt Tazminat (bin dolar) 247,58 8.025,20 3,09

Sigortacılık Giderleri (bin 
dolar)

139,32 3.634,15 3,83

Sigortalama Sonuçları 
(bin dolar)

298,30 2.081,03 14,33

Kaynaklar: Cornerstone Insurance’ın 2016 yılına ait mali tablolarından derlenmiştir.

Yukarıdaki tabloya göre tekâfül ürünlerinin brüt prim, brüt tazminat ve sigortalama giderleri, 
geleneksel sigortacılık ürünlerinin aynı göstergelerinin yüzde 4’ünden azdır. Sigortacılık 
sektörünün tamamı ile kıyaslandığında, tekâfülün prim, tazminat ve sigortalama giderleri 
bakımından performansı, yüzde 4’ten çok daha az olacaktır. Bu, Nijerya’da tekâfül segmentinin 
ne kadar küçük olduğunu göstermektedir.

İslami Finans Sektörünün Karşılaştığı Güçlükler

Nijerya’da İslami finans sektörünün gelişimi ve büyümesini engelleyen çeşitli sorunlar mevcuttur. 
Bu sorunlar:

•	 Ayrı bir hukuki çerçevenin olmaması: İFK’ların faaliyetleri, geleneksel finansal kuruluşların 
faaliyetlerine yön veren kanunların yorumlanmasına tâbidir. Kanunlarda İFK’lar hakkında 

29 African Alliance Insurance’ın internet sitesi: Mart 2017 itibarıyla sunulan tekâfül ürünleri. Erişim adresi: http://www.
africanallianceplc.com/product.php?mode=62&page=true

30 Cornerstone Insurance’ın internet sitesi: Sunulan tekâfül ürünleri. Erişim adresi: https://cornerstone.com.ng/products/
detail/Nw==, Niger Insurance’ın İnternet sitesi: Sunulan tekâfül ürünleri. Erişim adresi: http://www.nigerinsurance.com/
index/general/productdetails.php?id=3&subid=4&pid=4

31 Cornerstone Insurance’ın 2016 Yılına ilişkin Yıllık Raporu ve Mali Tabloları için erişim adresi: www.nse.com.ng/.../13741_
CORNERSTONE_-_2015_AUDITED_ACCTS_FINANCI...

http://africanallianceplc.com/product.php?mode=62&page=true
https://cornerstone.com.ng/products/
http://www.nigerinsurance.com/
http://www.nse.com.ng/.../13741_
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açık ifadeler yer almamaktadır. Dolayısıyla faaliyetleri, geleneksel finansal kuruluşlara 
yönelik kanunların bazı hükümlerinin ne şekilde yorumlandığına bağlıdır.

•	 İFK’lara yönelik uygun likidite yönetim araçlarının olmaması: Bugüne kadar CBN yalnızca üç 
likidite yönetim aracı geliştirebilmiştir ve bunlardan yalnızca biri, İslami bankanın likiditesini 
yönetip bir miktar getiri elde etmesine olanak tanıdığı için uygulanabilirdir. Bu araç, İslami 
bankaların yatırım yapması açısından Merkez Bankasının elinde bulundurduğu çok taraflı 
finansal kuruluşların sukukunun menkul kıymetlere çevrilmesini içermektedir. Maalesef, 
hukuki ve düzenleyici çerçevelerin getirdiği kısıtlamalar yüzünden Merkez Bankasının 
Sukuka yatırım yapmakta hâlâ bazı güçlükler yaşaması nedeniyle bu araç hâlâ kullanılabilir 
değildir.

•	 Düzenleyici çerçevedeki tutarsızlıklar: Örneğin Nijerya’daki İslami bankaların 
lisanslandırılması ve düzenlenmesine ilişkin olarak Merkez Bankası tarafından 2011’de 
yayımlanan kılavuz ilkeler, geleneksel bir bankanın bağlı şirket olarak İslami bir bankaya 
sahip olmasına olanak tanırken, 2010’da yayımlanan 3 sayılı Yönetmelik, geleneksel 
bir bankanın yalnızca yurt dışında bağlı bir şirkete sahip olmasına izin vermektedir. Bu 
tutarsızlık şu anda İslami bankacılık pencerelerinden birinin herhangi bir bağlı şirkete 
dönüştürülebilirliğini etkilemektedir.

•	 Uygulayıcılar ve düzenleyicilerin genel olarak İslami finans hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmaması: İslami finans alanında bilgi eksikliği konusu hem uygulayıcılar hem de 
düzenleyiciler arasında göze çarpmaktadır. Likidite yönetim araçları konusu, bu güçlüğün 
göstergelerinden biridir. Merkez Bankası, uygulanabilir bir araç sunamamakta ve diğer 
yandan uygulayıcılar, Merkez Bankasına değerlendirme yapması için bir yapı önerisinde 
bulunamamaktadır. 

•	 Genel olarak halkın ilgisizliği ve şüpheciliği: İslami finans ürünleri bazen halk tarafından 
‘Müslüman işi’ olarak görülmektedir; ancak Müslüman toplum içinde de İslami finansa 
şüpheyle yaklaşan ve başarılı olamayacağına inanan bazı gruplar mevcuttur.

•	 Geleneksel finans hakkında bilgi sahibi fıkıh âlimlerinin azlığı: Şer’i ilim adamları geleneksel 
finans hakkında sınırlı bilgiye sahiptir ve bu, finansal kuruluşların Şer’i danışma kurulları 
tarafından kararların sıklıkla tersine çevrilmesine yol açmaktadır.

İFK’lardaki En İyi Uygulamalar

IMF’ye göre İslami finans, en azından üç temel alanda güçlü yönlere sahiptir: Özellikle yeterince 
hizmet alamayan büyük Müslüman nüfus kesimleri arasında daha fazla finansal tabana yayılma 
sağlar; varlığa dayalı finansman ve risk paylaşım özelliği dolayısıyla KOBİ’ler ve kamu altyapısı 
yatırımlarına destek sağlayabilir.

IMF tarafından vurgulandığı gibi İslami finansın güçlü olduğu bu alanlar Nijerya için de doğrudur 
ve aşağıda kısaca ele alınmaktadır:

•	 Daha Fazla Finansal Tabana Yayılma: En az yüzde 50’si Müslüman olan yaklaşık 184 
milyon nüfusa sahip Nijerya gibi bir ülkede İslami finans, finansal tabana yayılma için büyük 
bir potansiyele sahiptir. EFInA’nın (Enhanced Financial Innovation and Access) 2016 yılına 
ilişkin Finansal Hizmetlere Erişim Anketine32 göre Nijerya’nın kuzeydoğusunda finansal 
olarak dışlanan kesimlerin oranı 2014’teki yüzde 68 değerinden 2016’da yüzde 62’ye 
düşmüştür. Bu, finansal tabana yayılmanın yüzde 6 oranında arttığını göstermektedir. 
Bu gelişme kısmen, Nijerya’da 2012’de ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki bölgeleri 

32 EFInA 2016 Anketi için erişim adresi: EFInA: http://efina.org.ng/assets/A2F/2016/Key-Findings-A2F-2016.pdf

http://efina.org.ng/assets/A2F/2016/Key-Findings-A2F-2016.pdf
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kapsayan bölgesel bir İslami bankanın kurulmasıyla başlayan, İslami bankacılık sisteminin 
hayata geçirilmesiyle açıklanabilir. Ancak, ülkenin kuzeybatı kesiminde ağırlık olarak 
ekonomik durgunluğun (iş kayıpları, düşen kullanılabilir gelir ve enflasyon) etkisiyle finansal 
dışlama artarak 2014’teki yüzde 56 değerinden 2016’da yüzde 70’e çıkmıştır.

•	 KOBİ’lere Yönelik Destek: Nijerya’da KOBİ’lerin iş modeli, yüksek teminat şartı nedeniyle 
normal geleneksel bankalardan finansman almalarını zorlaştırmaktadır ve bu yüzden 
KOBİ’ler finansman bulmak için, GSYH’ye olan katkısına rağmen performansı çok iyi 
olmayan mikrofinans bankalarına bel bağlamaktadır. Port Harcourt Ticaret Odasına33 göre, 
KOBİ’ler Nijerya’daki tüm işletmelerin yüzde 80’ini ve toplam işgücünün yüzde 75’ini 
(yaklaşık 31 milyona denk gelmektedir) oluşturmaktadır ve 2014’te GSYH’nin yüzde 
46,5’ine katkıda bulunmuşlardır. Bu etkileyici istatistiklere rağmen Ticaret Odası, kalkınma 
kredilerinin yalnızca yüzde 5’inin KOBİ’lere verildiğini ve KOBİ’lere verilen kredilerin 
ticari bankaların toplam kredisine oranının yalnızca yüzde 0,13 olduğunu bildirmiştir. Bu 
senaryo, Nijerya’daki İslami bankalar açısından çok büyük bir fırsat sunmaktadır; çünkü 
varlığa dayalı finansmanları ile risk paylaşım modelleri KOBİ’ler için uygundur.

•	 Bütçe Açığı/Kamu Altyapı Finansmanı: Hükümetin onaylanmış olan 2017 bütçesine 
göre bütçe açığının 2.321 milyar naira34 (yaklaşık 64,47 milyar dolar) olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu açık, yabancı ve yerli kredilerle finanse edilecektir. Bu, Nijerya’daki İslami 
finans sektörü için önemli bir fırsattır ve bu yüzden hükümetin 2017’de bir devlet sukuku 
ihraç etme kararı yerindedir.

•	 İstihdam Yaratılması: İstihdam oluşturma, Nijerya’da İslami finansın güçlü olduğu 
alanlardan biridir. Ulusal İstatistik Bürosuna göre Nijerya’nın işsizlik oranı 2016’nın 
dördüncü çeyreğinde yüzde 14,2’ye yükselmiştir. Bu oran biraz yüksektir ve büyüyen İslami 
finans sektörü, ülkede istihdam yaratarak bu oranı düşürme potansiyeline sahiptir. 

•	 İslami Finansal Mühendislik: Finansal mühendislik, karmaşık matematiksel modeller 
uygulayarak finansal ürün geliştirme konusunda yenilikçi bir tutum sergilemektedir. Modern 
çağda, opsiyon, forward, futures ve swap gibi türev ürünler finansal mühendislik ürünleridir. 
Al-Suwilem’e (1996) göre bu türev ürünler, esas olarak sıfır toplamlı oyunla sonuçlanan 
taahhütlere dayandıklarından Şer’i uyumlu değildir. Finansal mühendislik ürün çeşitliliğini 
teşvik ettiğinden İslami finans, bundan büyük ölçüde faydalanacaktır. Iqbal’e (1999) göre, 
İslami finans alanında finansal mühendisliği uygulamak için iki farklı yaklaşım kullanılabilir. 
İlk yaklaşım, geleneksel bir sistemde mevcut bir finansal aracı ele alıp her bir bileşenin temel 
İslami araçlar kümesinden en yakın olanı bularak değerlendirmesini yapmaktır. Tersine 
mühendislikle eşanlamlı olan ikinci yaklaşım, finansal mühendislik ilkelerini uygulayarak 
ve İslami araçları kullanarak yeni araçlar tasarlamak ve icat etmektir. Ayrıca, sonuç olarak 
her biri kendine özgü risk-getiri profiline sahip yeni bir dizi araç elde edileceğini ve bu 
yaklaşımın, her bir temel yapı taşının risk-getiri karakteristiğinin yanı sıra İslami ekonomik 
ve finansal sistemin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını gerektirdiğini ve dolayısıyla bunun 
kapsamlı araştırmalar ve kararlılık gerektiren uzun vadeli bir çözüm olduğunu belirtmiştir. 
İslami finansın finansal mühendislikten etkili bir şekilde faydalanması amacıyla İslami finans 
uzmanları, tasarlanan ürünlerin yapısını iyi anlamalıdır. Bu, ancak kapsamlı eğitimlerin 
düzenlenmesiyle mümkündür. Nijerya’da Nijerya Eğitim ve Seminerleri35, Doha merkezli 
HRODC Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile birlikte İslami bankacılar ve finans uzmanları için 

33 2014 Milletlerarası Ticaret Odası Yarışması: Port Harcourt Ticaret Odasının KOBİ’lere Yönelik Kredi Destek Planı. Erişim 
adresi: http://www.phccimang.com/portal/home.php?page=article&id=5

34 Onaylanmış 2017 bütçesi: Erişim adresi: www.budgetoffice.gov.ng
35 Verilen eğitimin ayrıntıları için erişim adresi: https://www.nigerianseminarsandtrainings.com/events/26728/Advanced-

Islamic-and-Banking-Finance---Postgraduate-Diploma--Doha-

http://www.phccimang.com/portal/home.php?page=article&id=5
http://www.budgetoffice.gov.ng/
https://www.nigerianseminarsandtrainings.com/events/26728/Advanced-
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İleri İslami Bankacılık ve Finans alanında eğitim programı sunmaktadır. Programda, İslami 
finans mühendisliği ve İslami mikrofinans konularını içeren İslami sermaye piyasalarına dair 
bir modül bulunmaktadır.

Ayrıca, Nijerya’da İslami Muhasebe ve Finans Enstitüsü36, Sertifikalı İslami Finans Uzmanı 
(CIFP) gibi sertifika verilen bazı programlar sunmaktadır. Programın bir kısmı, İslami finans 
piyasası, araçları ve ürünlerine dair kapsamlı bir eğitim içermektedir. Benzer şekilde, 
Kano’daki Bayero Üniversitesi Uluslararası İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü37, İslami 
bankacılık ve finans, İslami sermaye piyasası ve tekâfül alanında mesleki sertifikaların 
verildiği sertifikasyon programları düzenlemektedir.

Nijerya’da İslami finansal mühendisliğin düzeyi çok düşüktür. Ancak, ilgili alanda kapasite 
gelişimi için platform sağlayan bazı kuruluşlar bulunmaktadır ve bu, Nijerya’da İslami finans 
alanında finansal mühendislik için umut verici bir geleceğe işaret etmektedir.

3.1.6 POLİTİKA TAVSİYELERİ

İslami finans sektörü, bazı temel göstergelerin büyüme potansiyelini ortaya koyduğu gibi 
büyüme adına gelecek vadeden Nijerya’nın finansal ortamındaki son zamanlarda önem kazanan 
bir gelişmedir. Bu sektöre ilişkin yapılan bir analiz, İFK’lar tarafından temel İslami finansal 
sözleşmelerin çoğunun sunulduğunu, ancak aşağıdaki sözleşmelerin daha yaygın olduğunu ortaya 
çıkarmıştır: Karz-ı Hasen, Mudârebe, Murabaha ve İcâre. Sektör ayrıca yeterli bir İslami finans 
mimarisinin olmaması nedeniyle güçlükler yaşamaktadır ve bu durum, büyümesi ve gelişimi için 
tehdit teşkil etmektedir. Yasal ve düzenleyici ortamlar, İslami finans çalışmalarının etkin bir şekilde 
desteklenmesi için henüz tam olarak geliştirilmemiştir. Hukuk sistemi, CBN gibi düzenleyici 
kurumların İFK’lar için sağlam likidite yönetim araçları oluşturma imkânını kısıtlamaktadır. Buna 
ek olarak, ürün geliştirme çalışmaları sırasında hukuki şartların belgelendirilmesinde işletmelere 
bazı zorluklar çıkarmaktadır. Ayrıca, İFK’lar, geleneksel araçlar dışında sofistike İslami finansal 
araçlar oluşturmak açısından yeterli bilgi ve uzmanlığın olmaması nedeniyle kısıtlılıklara maruz 
kalmaktadır. Bu, kurumların yenilik yapma kabiliyetini olumsuz bir şekilde etkilemektedir ve 
Nijerya’da İslami finansal araçların çeşitlendirilmesini sınırlandırmaktadır. Ancak, ülkede İslami 
finans alanında finansal mühendislik eğitimleri veren bazı eğitim kurumları olması nedeniyle 
zaman içinde İslami finansal araçların geliştirilmesine dair yenilikleri görmeye başlayacağımıza 
dair büyük beklentiler mevcuttur. Bunun, işletmelerin bilgi açığını kapatması ve ürün geliştirme 
çalışmalarında yeniliklerin yapılmasını kolaylaştırması beklenmektedir. Çeşitlendirilmiş İslami 
finansal araçların uygun bir şekilde geliştirilmesi açısından aşağıdaki tavsiyelere uyulması kritik 
öneme sahiptir:

•	 İFK’lara yönelik ayrı bir hukuki çerçevenin oluşturulması gerekmektedir. Bu, düzenleyici 
kurumların İslami finans sektörünü derinleştirecek bazı araçlar geliştirmesini 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca, İFK’ların ürün geliştirme çalışmaları sırasında hukuki şartları 
belgelendirmelerini daha kolay hale getirecektir.

•	 Nijerya’da İslami finansın düzenli bir şekilde büyümesi ve gelişmesine olanak tanımak 
amacıyla düzenleyici çerçeveler arasındaki tutarsızlıkların giderilmesi gerekmektedir. 

•	 Düzenleyici kurumlar, İslami finans mühendisliğine dair bir programı eğitim planlarına dâhil 
etmelidir. Böylelikle kurumların oluşturabilecekleri finansal olarak tasarlanmış tüm ürünler 
denetmenler tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılıp incelenebilir.

•	 İFK’lar, sofistike ürün geliştirme/farklılaştırma çalışmalarındaki bilgi eksikliğini ele almak için 

36 Enstitünün verdiği eğitimlerin ayrıntıları için erişim adresi: www.islamicfinance.com.ng/courses.php
37 Derslerin detayları için erişim adresi: http://iiibf.buk.edu.ng/

http://www.islamicfinance.com.ng/courses.php
http://iiibf.buk.edu.ng/
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bir beşerî kapasite geliştirme programını uygulamaya koymalıdır.

•	 İFK’lar, finansal tabana yayılma ve beraberinde gelen ekonomik büyüme potansiyelinin yanı 
sıra sosyoekonomik adaleti teşvik etmek amacıyla toplumun yoksul kesimlerine yönelik 
uygun ve cazip ürünler geliştirmelidir.

•	 İFK’lar, İslami finansın uygulanabilirliğine dair olarak halkı eğitmek için bir bilinçlendirme 
programı uygulamalıdır.

•	 Hem düzenleyici kurumlar hem de İFK’lar, Şer’i danışma kurullarının üyelerine yönelik 
İslami finansın temel prensipleri hakkında eğitim programları düzenlemelidir.
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3.2. VAKA ÇALIŞMASI: ENDONEZYA

3.2.1 ÖZET

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya’da İslami finans sektörünün ortaya çıkışı 
biraz geç gerçekleşmiştir. Endonezya ancak 1990’larda Bank Muamalat Indonesia adlı ilk İslami 
bankayı açmıştır. Talep büyük oranda, finansal uygulamalardan faizi çıkarmak isteyen halktan 
gelmiştir. Endonezya’daki İslami finans sektörü, İslami bankacılık, İslami sigortacılık (tekâfül) ve 
İslami sermaye piyasası segmentlerinden oluşmaktadır. Sahip olduğu pazar payı nispeten küçük 
olmasına rağmen İslami finans sektörü etkileyici bir şekilde büyümüştür. Potansiyeli ve halkın 
artan talebini dikkate alan Endonezyalı yetkililer, sektörün hacmini stratejik olarak artırmaya ve 
sektörü ülkenin finansal sisteminde daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. Genel olarak 
Endonezya’da İslami finans sektörünün gelişiminin çok parlak olduğu gözlemlenmektedir. Birçok 
oyuncu İslami finans sektöründe Endonezya’nın potansiyelini görmüş ve Endonezya da ülkenin 
yetkili kurumunun yaptığı politika reformları doğrultusunda yabancı yatırımları yerel İslami finans 
sektörüne çekmeyi başarmıştır.  Ancak, sektörü daha da geliştirmek ve daha yüksek bir seviyeye 
taşımak için sektörün ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak yenilikler ve finansal mühendislik, hukuki 
ve düzenleyici çerçeve bakımından daha fazla gelişim ve güçlenme ve pazar eğitimi ve bilinçliliği 
kaçınılmaz olarak görünmektedir. 

Endonezya, Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından dünyadaki en büyük nüfuslu dördüncü ülkedir. 
210 milyon Müslüman (toplam nüfusun yaklaşık yüzde 87,18’i) ile dünyanın en büyük Müslüman 
nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. 

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak İFK’ların ortaya çıkışı diğer Müslüman çoğunluklu 
ülkelere kıyasla biraz geç gerçekleşmiştir. Endonezya’da İslami finans, ilk İslami ticari banka olan 
Bank Muamalat Indonesia’nın kurulmasıyla resmi olarak 1992’de ortaya çıkmıştır. 

Endonezya’da İslami finans sektörünün gelişimi çok parlak ve güçlü bir potansiyele sahiptir. 
Müslüman nüfusun (toplam nüfusun yüzde 85’i) fazla olması, yatırımcıların Endonezya’daki 
finansal hizmetlere yatırım yapmasının gerekçelerinden biri olarak görülmektedir. Ayrıca 
Endonezya, uluslararası düzeyde İslami finans sektöründe potansiyel olarak büyük bir pazara 
sahip ilk on ülkeden biri olarak kabul edilmektedir. Endonezya, BAE, Suudi Arabistan, Malezya 
ve Bahreyn ile birlikte İslami finans sektörünün geliştirilmesinde diğer ülkelere ‘ders verebilecek’ 
bir konumda görülmektedir. Ayrıca Endonezya, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Malezya ve Türkiye 
ile birlikte İslami finans sektörünün geleceği için itici faktör olarak kabul edilen ülkelerdir (ICD 
2014). Buna ek olarak Endonezya, İslami Finans Ülke Endeksi 2016’da 48 ülke arasında 6. sırada 
yer almaktadır (GIFR, 2016).

Endonezya’da İslami finans sektörü İslami bankacılıktan (2008 tarihli İslami Bankacılık Kanunu ile 
düzenlenmektedir), tekâfülden (2014 tarihli Sigortacılık Kanunu ile düzenlenmektedir) ve İslami 
sermaye piyasasından (2008 tarihli Ulusal Şer’i Menkul Kıymetler Kanunu ile düzenlenmektedir) 
oluşmaktadır. 

Endonezya’da İslami finans sektöründeki merkezi kurumlar, finansal kuruluşların denetlenmesi ve 
düzenlenmesi görevlerini yürüten Otoritas Jasa Keuangan (OJK - Endonezya Finansal Hizmetler 
Kurumu) ve finansal istikrarın makroekonomik yanlarına dair hizmet veren Bank Indonesia’dır. 
Ayrıca, Endonezya’nın İslami finans sektöründe düzenleyici olarak görev yapan çeşitli paydaşlar 
bulunmaktadır: Mevduat sigorta sistemi için Lembaga Penjamin Simpanan (Mevduat Sigorta 
Kurumu), Fetva ve Şer’i kararlar için Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Ulusal 
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Şeriat Konseyi - Endonezya Ulema Konseyi), devlet sukukunu düzenleyen Maliye Bakanlığı, Şer’i 
kooperatif işletmelerini denetleyen Kooperatif ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakanlığı, Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (İslami Finansta Tahkim ve Anlaşmazlıkların Çözümü) ve Şer’i uyumlu 
muhasebe standardı için Ikatan Akuntan Indonesia (Endonezya Muhasebeciler Birliği).

Endonezya, İslami bankacılık, sigortacılık ve sukuk segmentlerini düzenleyen özel yasalara sahip 
ülkeler arasında yer almaktadır. İslami bankacılık uygulamalarını düzenleyen ilk yasa, 1992 
tarihli Bankacılık Kanunu’dur. Bu Kanun, Endonezya’da Bank Muamalat Indonesia adlı ilk İslami 
bankanın açılmasını sağlamıştır. O zamandan beri Şer’i perspektife sahip finans uygulamalarını 
içeren ve sektörün gelişimini yönlendiren çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. İslami bankacılık ve finansal 
uygulamalarla ilgili çıkarılan Endonezya kanunları aşağıdaki gibidir: 

•	 1992 tarihli ve 7 sayılı Bankacılık Kanunu (1998 tarihli ve 10 sayılı Kanunla değişik). 

•	 1999 tarihli ve 23 sayılı Merkez Bankası Kanunu (2004 tarihli ve 3 sayılı Kanunla değişik).

•	 2004 tarihli ve 24 sayılı Mevduat Sigortası Kanunu.

•	 2008 tarihli ve 21 sayılı İslami Bankacılık Kanunu.

•	 2008 tarihli ve 19 sayılı İslami Devlet Tahvilleri (Sukuk) Kanunu.

•	 2009 tarihli ve 25 sayılı Hükümet Kanunu (Şer’i işlemler için gelir vergisi). 

•	 2009 tarihli ve 42 sayılı Hükümette Vergi Tarafsızlığı Kanunu.

Uluslararası olarak Endonezya, hâlihazırda İKB, IFSB, IIFM ve IILM’nin bir üyesidir ve bir yandan İİT 
Fıkıh Akademisi (Cidde merkezli) tarafından yayımlanan çeşitli fetvalara uyarken diğer yandan da 
IFSB ve AAOIFI düzenlemelerini benimsemiştir. 

3.2.2. GİRİŞ

Endonezya’da İslami finans sektörünün ilk gelişim aşaması çok umut vericidir. 1992’de ilk İslami 
banka olan Bank Muamalat Indonesia’nın kuruluşundan beri gelişmekte olan İslami bankacılık 
sektöründe şu anda otuz dört İslami banka (tam teşekküllü ve pencereleri olan), elli üç tekâfül 
işletmesi ve beş binin üzerinde İslami mikrofinans kuruluşu (ülkede Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah olarak anılmaktadır) bulunmaktadır (OJK, İslami Banka Aylık İstatistikleri, Ocak 2017).

Halkın sektöre yönelik artan ilgisi ve sektörün ulusal ekonomiye yaptığı önemli katkılar nedeniyle 
Endonezya Hükümeti, sektörü daha fazla geliştirip yükseltmenin yollarını aramaktadır. 

Ancak, İslami finans sektörünün ulusal finansal sisteme ve genel olarak ulusal ekonomik 
büyümeye katkısı, mevcut geleneksel finans piyasasına kıyasla henüz önemli bir düzeyde değildir. 
Örneğin İslami bankacılık sektörü, 2015’te ülkenin bankacılık varlıklarının yalnızca yüzde 5’ine 
sahipti. Başka bir ASEAN ülkesi olan Brunei’de ülkenin bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 
49’u Şer’i uyumluyken, Malezya’da bu oran yüzde 20’nin üzerine çıkmıştır. Endonezya’da 
büyüme her yıl daha güçlü bir şekilde gerçekleşirken İslami finans sektörünün ulusal ekonomi 
üzerindeki etkisi, geleneksel finans sektörünün katkısına kıyasla hâlâ nispeten küçüktür. Benzer 
şekilde Endonezya’nın küresel İslami finansa olan katkısı da oldukça düşük düzeydedir. Ülke, 
küresel İslami bankacılık varlıklarının yüzde 1,6’sına sahiptir (Haziran 2016, IFSB 2017 raporu). 
2015’te Endonezya, küresel İslami finans varlıklarının yalnızca yüzde 1,39’una sahipti (Malezya 
için bu oran yüzde 9,56’ydı) (IFSB, IFSI Finansal İstikrar 2015). Bu oran, Haziran 2016’da 1,6’ya 
yükselmiştir (IFSB Mayıs 2017).
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3.2.3. ENDONEZYA’DA İSLAMİ BANKACILIK

Sektörün Gelişimi

Endonezya’da İslami bankacılık, 1992’de Bank Muamalat Indonesia’nın (BMI) kurulmasıyla 
başlamıştır. BMI, 2002’ye kadar tek tam teşekküllü İslami bankaydı. Bu tarihte, ülkenin ikinci tam 
teşekküllü İslami bankası olan Bank Syariah Mandiri kurulmuştur. 2008’de İslami bankacılığa dair 
yeni bir kanun çıkarılmıştır. 2008 tarihli İslami Bankacılık Kanunu, Endonezya’da İslami bankacılık 
sektörünün düzenlenmesi ve geliştirilmesine dair en iyi yaklaşımla ve sağlam bir hukuki temelle 
sektör için yeni bir yön belirlemiştir. 

O zamandan beri Endonezya’da İslami finans sektörü etkileyici bir şekilde büyümektedir. 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Endonezya’da İslami bankacılık sektörünün toplam aktifi yüzde 
19,5 CAGR ile 2015’te 356 trilyon IDR’ye ulaşmıştır (2011’de 145 trilyon IDR).

Tablo 21: Endonezya’nın İslami Bankacılık Sektörü Aktiflerinin Büyümesi (milyar IDR)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

İslami Bankacılık Sektörünün 
Toplam Aktifi

145.466 195.018 242.276 272.343 296.262  356.504 

Aktif Büyümesi  %49,17  %34,06  %24,23  %12,41  %8,78  %20,33

Endonezya Bankacılık 
Sektöründe Pazar Payı

 %3,98  %4,58  %4,89  %4,85  %4,83  %5,12

Kaynak: OJK Endonezya İslami Bankacılık Sektörü İstatistikleri (Aralık 2016)

İslami bankacılık hizmetleri sunan kurumların sayısının artması da sektörün büyüdüğünü 
göstermektedir. Endonezya’da İslami bankacılık kurumları, tam teşekküllü İslami banka, İslami 
işletme birimi ve İslami kırsal banka olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü 
gibi 2016 sonunda 2.301’in üzerinde toplam şube sayısıyla (daha önce 2011’de 1.737 idi) 
Endonezya’daki tüm banka şubelerinin yüzde 7’sine sahip 34 İslami banka mevcuttur. 

Tablo 22: Endonezya’da İslami Bankacılık Kurumlarının Büyümesi (milyar IDR)

Tam Teşekküllü İslami Banka

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Banka Sayısı 11 11 11 12 12 13

Ofis Sayısı 1.401 1.745 2.132 2.163 1.990 1.869

Çalışan Sayısı 21.820 24.111 26.717 41.393 51.413 51.110

Toplam Aktif - - - 204.961 213.423 254.184 

İslami İşletme Birimi

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Banka Sayısı 24 24 23 22 22 21

Ofis Sayısı 336 517 422 320 311 332

Çalışan Sayısı 2.067 3.108 11.511 4.425 4.403  4.487 

Toplam Aktif - - - 67.383 82.839 356.504 

İslami Kırsal Banka

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Banka Sayısı 155 158 163 163 163 166
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Ofis Sayısı 364 401 420 439 446 453

Çalışan Sayısı 3.773 4.359 4.826 4.704 4.704 4.478

Kaynak: OJK Endonezya İslami Bankacılık Sektörü İstatistikleri (Aralık 2016)

Endonezya’da İslami bankacılık sektörünün büyümesi çok etkileyici olsa da toplam bankacılık 
sektörü içindeki payı 2016’da ancak yüzde 5,12’ye ulaşmıştır. Bu, Malezya ve Suudi Arabistan 
gibi diğer İİT üyesi ülkeler ile kıyaslandığında hâlâ çok düşük olarak görülmektedir. Ancak, 
fonlama ve finansmana olan yüksek talep ve sektörün büyümesi göz önünde bulundurulduğunda 
Endonezya’daki İslami bankacılık sektörü, gerçekleştirilebilecek yüksek potansiyeli ile hâlâ çok 
büyük bir pazar olarak değerlendirilmektedir (Ernst and Young Dünya İslami Bankacılık Rekâbet 
Gücü Raporu 2016).

Yaygın Olarak Kullanılan Finansal Araçlar

Genelde Endonezya’nın İslami banka finansman portföyünde kâr ortaklığı anlayışı 
görülmemektedir. İslami bankacılık araçlarında (mudârebe ve müşârekeye dayalı) öz kaynak 
finansmanına murabaha, istisna, icâre ve selem sözleşmelerine dayalı borç finansmanı ürünleri 
egemendir. Endonezya’daki İslami bankacılık sektörünün tüm finansmanına, yaklaşık 112 IDR 
trilyon ile murabahaya dayalı finansman hâkimdir. Bu değer, Aralık 2016 itibarıyla diğer finansman 
türlerine kıyasla çok daha büyüktür.

Tablo 23: Şeri Sözleşmesinin Türüne Göre Finansman (milyar IDR)

Finansman 
Sözleşmelerinin Türü

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mudârebe 10.229 12.023 13.625 14.354 14.820 15.292

Müşâreke 18.960 27.667 39.874 49.336 60.713 78.421

Murabaha 56.365 88.004 110.565 17.371 122.111 139.536

Karz 12.937 12.090 8.995 5.965 3.951 4.731

İstisna 326 376 582 633 770 878

İcâre 3.839 7.345 10.481 11.620 10.631 9.150

Kaynak: OJK Endonezya İslami Bankacılık Sektörü İstatistikleri (Aralık 2016)

Belki de bu nedenle İslami bankacılık hizmetlerinde hâkim finansman, tüketici finansmanıdır. 
2016’da Endonezya’nın İslami bankalarındaki tüketici finansmanı (yüzde 41), geleneksel 
bankalarınkinden (yaklaşık yüzde 28) daha yüksektir. Bu finansman ürünlerinin çoğunda 
murabaha sözleşmesi kullanılmaktadır. Diğer yandan, Endonezya’da İslami bankalarda (yüzde 
40) işletme sermayesi finansmanı geleneksel bankalardakinden (yüzde 47) daha düşüktür. Bu 
muhtemelen İslami bankacılıkta yüksek risk nedeniyle mudârebe ve müşâreke kullanımının tercih 
edilmemesinden kaynaklanmaktadır. 2015’te İslami bankacılık sektöründe (yüzde 19) yatırım 
finansmanı da geleneksel bankacılık sektöründekinden (yüzde 25) daha düşüktür (OJK İslami 
Bankacılık İstatistikleri, Ocak 2017). 

Genelde Endonezya’daki İslami bankacılık sektöründe kullanılan araçlar ve sunulan ürünlerin, 
geleneksel bankacılık araçları ve ürünlerine kıyasla çok daha sınırlı veya çok daha az çeşitli 
olduğu gözlemlenmektedir. İslami bankalar, sundukları sınırlı ürün ve özelliklerle müşterilerinin 
ve genel olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılama konusunda nispeten kısıtlı imkânlara sahiptir. 
Bu, İslami bankaların gelişme imkânının çok kısıtlı olduğuna işaret etmektedir ve dolayısıyla 
kârlılıkları, geleneksel bankaların kârlılığına kıyasla düşük seviyede kalmaktadır. Malezya ve Orta 
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Doğu ülkeleri gibi diğer İslami finans pazarlarında yaygın olarak kullanılan bazı sözleşmeler, 
Endonezya’nın İslami bankacılık ürünlerinde kullanılmamaktadır. Örneğin Malezya ve Orta Doğu 
ülkelerinde çeşitli finansal ürünleri yapılandırmak açısından îne satışı ve teverruk kullanılmaktadır 
ancak Ulusal Din Konseyi – Endonezya Ulema Konseyi (DSN – MUI), Endonezya’daki İslami 
bankacılık uygulamalarında bu sözleşmelerin kullanımına izin vermemektedir.

İleriye yönelik olarak Endonezya’daki İslami bankalar, müşteri çekmek ve müşterilerin çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve araçlarını çeşitlendirmek üzere uygulanabilir bir çözüm 
bulma üzerine stratejik olarak düşünmelidir. Sektörün çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
İslami ticaret hukukunda (Muamelat Fıkhı) yer alan çeşitli sözleşmeler kullanılabilir. İnsanların 
ve üretim sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak adına ürün geliştirme ve yenilik çok büyük öneme 
sahiptir. 

3.2.4. ENDONEZYA’DA İSLAMİ SERMAYE PİYASASI

Sektörün Gelişimi

Endonezya’nın İslami finans sektöründe sermaye piyasası, ekonomik büyümenin geliştirilmesi 
için çok önemli bir segmenttir. Sermaye piyasası, devlet bütçesiyle altyapının geliştirilmesine ve 
işletmelerin büyütülerek kurumsal yapının güçlendirilmesine yardımcı olacak sermayenin temin 
edilmesini sağlayabilir. 

Endonezya’daki İslami sermaye piyasası son on yılda yerel finansal sistemin daha büyük bir parçası 
olacak şekilde kademeli olarak gelişmektedir. Piyasaya şu anda Endonezya hükümeti, şirketler ve 
genel olarak halk açısından alternatif finansman ve yatırım sağlayan sukuk hâkimdir. Sukukun 
yanı sıra İslami hisse senetleri ve yatırım fonları, Endonezya’nın İslami sermaye piyasasında yoğun 
bir şekilde geliştirilmiş ürünler arasındadır. 

Endonezya, 2002’de Indosat’ın (telekomünikasyon firması) mudârebeye dayalı 175 milyar IDR 
değerinde ilk kurumsal Sukukla sukuk ihracına başlamıştır. Bunun ardından 2004’te Endonezyalı 
bir perakende şirketi olan Matahari Putra Prima, icâre’ye dayalı beş yıllık ve 150 milyar IDR 
değerinde sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. 

Sukuk ihracında kaydedilen ilerlemeye rağmen Endonezya kurumsal sukuk piyasasının hacmi, 
devlet sukuku ile kıyaslandığında nispeten küçük kalmaktadır. 2016 sonu itibarıyla itfası gelmemiş 
kurumsal sukuk tutarı 11.748 milyar IDR’ye ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda 2016 sonu itibarıyla 
itfası gelmemiş sukuk miktarları gösterilmektedir.

Tablo 24: Toplam Kurumsal Sukuk İhracı ve İtfası Gelmemiş 
Kurumsal Sukuk Miktarı 2002 - 2016 

Yıl Sukuk İhracı İtfası Gelmemiş Sukuk Miktarı

Toplam Değer 
(milyar IDR)

İhraç Edilen Sukuk 
Sayısı

Toplam Değer 
(milyar IDR)

İtfası Gelmemiş 
Sukuk Sayısı

2002 175 1 175 1

2003 740 6 740 6

2004 1.424,00 13 1.394,00 13

2005 2.009,00 16 1.979,40 16

2006 2.282,00 17 2.179,40 17

2007 3.174,00 21 3.029,40 20
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2008 5.498,00 29 4.958,40 24

2009 7.015,00 43 5.621,40 30

2010 7.815,00 47 6.121,00 32

2011 7.915,40 48 5.876,00 31

2012 9.790,40 54 6.883,00 32

2013 11.994,40 64 7.553 36

2014 12.956,40 71 7.105 35

2015 16.114,00 87 9.902 47

2016 20.425,40 100 11.748 52

Kaynak: OJK İslami Sermaye Piyasası İstatistikleri Ocak 2017

Devlet sukuku ihracı, Ulusal Şer’i Menkul Kıymetler Kanununa (Undang-Undang Surat Berharga 
Syariah Negara/SBSN) dair 19 sayılı Yasanın (2008) çıkarılmasından sonra ancak 2008’de 
başlamıştır. Bu, hükümetin bütçe açığını finanse etmek amacıyla yeni bir fonlama kaynağı olarak 
İslami menkul kıymetler ihraç etmesine olanak tanımıştır. Devlet sukuku yalnızca hükümetin bütçe 
açığını finanse etmek (genel finansman) amacıyla değil, aynı zamanda altyapı inşaat çalışmalarına 
ilişkin proje finansmanı için de ihraç edilmektedir.  Ayrıca Endonezya’da devlet sukuku, İslami 
finans sektörü ve yatırımcılarına yönelik olarak likidite yönetim aracı olarak da kullanılmaktadır.

Şu anda Endonezya’nın sukuk piyasasına devlet sukuku hâkimdir. 2016’da kırk sekiz kez 
gerçekleştirilen ihraçlarla toplam devlet sukuku ihracı 565,74 milyar IDR ve toplam itfası 
gelmemiş sukuk miktarı 413,84 milyar IDR’ye ulaşmış ve son beş yılda yaklaşık yüzde 32,20 
CAGR yakalanmıştır. Aşağıdaki tabloda 2009-2014 arasında Endonezya’da gerçekleştirilen her 
türden devlet sukuku ihraçları özetlenmektedir.

Tablo 25: Devlet Sukuku İhraçları (milyar IDR)38 

Sukuk Sözleşme Türü 2009 2010 2011 2012 2013 2014

İslami Sabit Oranlı 
Sukuk (IFR)

İcâre Satış ve Geri 
Kiralama

5.976 12.126 16.736 17.136 16.586 16.586

Ritel Sukuk (SR) İcâre Satış ve Geri 
Kiralama

5.556 13.590 20.931 28.989 35.924 47.906

Endonezya Devlet 
Sukuku (SNI)

İcâre Satış ve Geri 
Kiralama

6.110 5.844 14.962 25.466 50.584 40.470

Hac Fonu Sukuku 
(SDHI)

İcâre el-hadamat 2.686 12.783 23.783 35.783 31.533 35.533

İslami Hazine 
Bonosu (SPN-S)

İcâre Satış ve Geri 
Kiralama

1.320 195 8.633 5.165

Proje Bazlı Sukuk 
(PBS)

Kiralanacak İcâre 
Varlığı

16.714 26.030 30.181

Toplam 20.328 44.344 77.733 124,28 169,29 175.842

Kaynak: Endonezya Maliye Bakanlığı (2016)

Yaygın Olarak Kullanılan Finansal Araçlar

Endonezya Ulema Konseyi Ulusal Şeriat Kurulu (DSN-MUI), Endonezya’da izin verilen sukuk 
sözleşmeleri olan mudârebe, murabaha, müşâreke, selem, istisna ve icâre hakkında 32/DSN-

38 Erişim adresi: http://dmo.aqilpapa.com/stats/statistik-sukuk/

http://dmo.aqilpapa.com/stats/statistik-sukuk/
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MUI/IX/2002 sayılı fetvayı yayımlamıştır. Ancak, Endonezya’da en yaygın olarak kullanılan sukuk 
yapıları icâre ve mudârebedir. 

Endonezya’da kurumsal sukuk ağırlıklı olarak icâre ve mudârebe ilkelerine uygun bir şekilde 
yapılandırılmaktadır. 2015 sonunda bir icâre sözleşmesine dayalı kurumsal sukuk, itfası gelmemiş 
toplam kurumsal sukukun yüzde 65,9’unu oluşturmaktadır.

Tablo 26: Endonezya’da Kurumsal Sukuk Araçları

Sukuk Yapısı İtfası Gelmemiş Miktar (milyar IDR)

İcâre Sukuk 4.974

Mudârebe Sukuk 1.079

İkinci Derece Mudârebe Sukuk 1.500

Kaynak: Endonezya Borsası 2016

Benzer şekilde Endonezya’da devlet Sukuku çoğunlukla icâre sözleşmeleri kullanılarak 
yapılandırılmaktadır. Devlet sukukunda en az üç tür icâre kullanılmaktadır: icâre satış ve geri 
kiralama39,  icâre el-hadamat40 ve icâre kiralanacak varlık41. Dayanak varlık zorunluluğu gibi bazı 
nedenlerle sukuk yapısında icâre kullanma tercihi nispeten çeşitlidir ve gerçek varlık, proje bazlı 
varlık veya hizmetler şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ayrıca, icâre veya mudârebe sözleşmesi 
kullanılarak yapılandırılan sukuk, ikincil piyasada alınıp satılabilmekte ve dolayısıyla yatırımcılar 
tarafından tercih edilmektedir. 

Tablo 27: Endonezya Devlet Sukukunun Yapısı (SBSN/Surat Berharga Syariah Nasional)

İcâre Satış ve Geri 
Kiralama 

İcâre el-Hadamat Kiralanacak İcâre 
Varlığı

AAOIFI Şeriat Standartları 
17’deki sınıflandırma

Kiralanan varlıkların 
tapusu (3/1)

Gelecekteki hizmetlerin 
sahiplik belgesi (3/2/4)

Kiralanacak varlıkların 
tapusu (3/1)

Dayanak Varlık Devlete Ait Varlıklar Hac Hizmetleri Altyapı Projeleri

Kupon Sabit oran Sabit oran Sabit oran

Alınıp satılabilirlik Alınıp satılabilir Alınıp satılamaz Alınıp satılabilir

Devlet Sukuku Dizisi IFR, SNI, SR, SPN-S SDHI PBS, SR

Kaynak: Endonezya Borsası 2016

Endonezya’nın sukuk piyasasına devlet sukuku hâkimdir. Kurumsal sektör, muhtemelen sukuk 
ihraç sürecinin karmaşıklığı ve risk tercihleri nedeniyle sukuk ihracıyla fazla ilgilenmemektedir. Bu 
olguya muhtemelen katkıda buluna iki ana faktör vardır: Endonezya sermaye piyasasında ikincil 
piyasa o kadar gelişmiş olmadığından likidite kısıtlaması ve sukuku vade sonuna kadar elinde 
tutmayı tercih eden yatırımcı davranışı (özellikle tekâfül şirketleri, emeklilik fonları ve diğerleri gibi 
uzun vadeli yatırımcılar). 

39 İcâre satış ve geri kiralama, bir varlığı satın alan kişinin varlığı satıcıya geri kiraladığı sözleşme olarak tanımlanmaktadır. 
Dayanak varlık genellikle bir arazi veya binadır. Bu sukuk türü, AAOIFI Şeriat Standartları Numara 17 (3/1)’de belirtildiği 
gibi kiralanan varlığın tapusu olarak sınıflandırılmaktadır.

40 İcâre el-hadamat sukukta hizmetlerin dayanak varlık olarak kullanıldığı bir sözleşmedir. Bu durumda dayanak varlık 
Hac hizmetleridir. Bu açıdan sukuk, AAOIFI Şeriat Standartları Numara 17 (3/2/4)’te belirtildiği gibi gelecekte alınacak 
hizmetlerin sahiplik belgesi olarak sınıflandırılmaktadır.

41 İcare Kiralanacak Varlık (ijarah Milkiyyah al-Maujudat Al-Mau’ud Bisti’jariha), AAOIFI Şeriat Standartları Numara 17 (3/1)’de 
belirtildiği gibi icâre nesnesinin belirtildiği ve sözleşme imzalandığında nesnelerden bazılarının halihazırda mevcut olduğu, 
ancak toplam icâre nesnesinin tesliminin kararlaştırıldığı gibi gelecekte yapılacağı bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır.
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Bu olgu, kurumsal sektörlerin sukuk ihraç etmesini teşvik etmek için likidite ve ikincil piyasa 
ticaretine ilişkin sorunu çözmek amacıyla İslami sermaye piyasasındaki Endonezyalı kurumlarca 
not edilmelidir. Böylelikle piyasada sukuk arzı artırılabilir. 

Şer’i sözleşmelerin (akit) çeşitlendirilmesinde sukuk ihraççılarının yatırımcıların tercihiyle çok 
yakından ilgilendiği görülmektedir. Şu ana kadar Endonezyalı yatırımcılar icâre ve mudârebeye 
dayalı sukuku tercih etmektedir. Ancak, murabaha, selem, istisna, müşâreke, vekâlet bil 
istismar ve diğerlerine dayalı çeşitli türlerde sözleşmeler, diğer ülkelerde/bölgelerde olduğu gibi 
yatırımcıları (uluslararası yatırımcılar dâhil) çekmek açısından mevcut senaryoda olduğu gibi icâre 
veya mudârebeye fazla bel bağlamadan sukukun yapılandırılmasında kullanılabilir. Ayrıca, diğer 
ülkelerde/bölgelerde kullanılan değiştirilebilir ve dönüştürülebilir bir sukuk çeşidi olan daimî 
(perpetual) sukuk gibi bir sukuk yapısı da Endonezya’nın İslami sermaye piyasasında pek yaygın 
değildir. Bu yapılar, Endonezya’nın sukuk piyasasını çeşitlendirmede değerlendirilebilir.  

3.2.5. ENDONEZYA’DA TEKÂFÜL  

Sektörün Gelişimi

Endonezya’da tekâfül sektörü, 1994’te Holding Şirket olarak Syarikat Takaful Indonesia’nın ve 
25 Ağustos 1994’te Asuransi Takaful Keluarga (hayat sigortası) ve 2 Haziran 1995’te Asuransi 
Takaful Umum (genel sigorta) olmak üzere iki tekâfül şirketinin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. 

2008’de Endonezya hükümeti, tekâfül uygulamalarına dair ilk yönetmeliği (Peraturan Pemerintah 
No. 39 Tahun 2008) yayımlamıştır. Yönetmelikte geleneksel sigortacılık ve reassürans şirketlerinin 
tekâfül işletmelerinde İslami pencereler açmasına yönelik fırsatlar, sermayeye, kurumların yapısına 
ve İslami tekâfül biriminin Şer’i denetimine dair detaylı şartlarla birlikte açıklanmaktadır. 

2015 sonu itibarıyla Endonezya’da toplamda sekiz tam teşekküllü tekâfül işletmesi ve hayat 
tekâfülü ile genel tekâfül için İslami tekâfül birimleri olan kırk iki geleneksel sigortacılık şirketi 
bulunmaktaydı. Endonezya’da retekâfül şirketi yoktur ve tüm retekâfül birimleri geleneksel 
sigortacılık şirketlerinin departmanları olarak hizmet vermektedir. Bu üç retekâfül birimiyle birlikte 
Endonezya’daki tekâfül şirketlerinin toplam sayısı elli üç olmuştur (2011’de 43’tü).

Tablo 28: Endonezya’daki Tekâfül İşletmeleri

Tekâfül İşletmesi 2011 2012 2013 2014 2015

Hayat Tekâfülü (tam teşekküllü) 3 3 3 3 5

Hayat Tekâfülü Pencereleri 17 17 17 18 19

Genel Tekâfül (tam teşekküllü) 2 2 2 2 3

Genel Tekâfül (Pencere Birimi) 18 20 24 23 23

Retekâfül Pencereleri birimi 3 3 3 3 3

TOPLAM 43 45 49 49 53

Kaynak: OJK Tekâfül Sektörü Aylık İstatistikleri (2016)

Endonezya’da tekâfül sektörü çok umut verici bir şekilde büyümektedir. 2015 sonunda tekâfül 
sektörünün toplam brüt katkısı yaklaşık 10.489 milyar IDR düzeyindeydi. Tekâfül sektörünün 
büyümesi etkileyici olsa da sektörün pazar payı nispeten düşüktür. 2015’te Endonezya’daki tüm 
sigortacılık sektörünün yaklaşık yüzde 7,01’ini oluşturmaktaydı.

Endonezya’daki tekâfül sektöründe, 2015’te tüm tekâfül katkı paylarının yaklaşık yüzde 80’ini 
oluşturan hayat sigortası hâkimdir. Tekâfül sektörünün pazar payının gelecekte sektörün 
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büyümesi ile paralel olarak artması beklenmektedir. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi hayat 
tekâfülünün büyüme oranı 2011’de yüzde 4,3 iken 2015’te yüzde 9,4’e çıkmış, genel tekâfülün 
büyüme oranı ise daha yavaş artarak 2011’de yüzde 2,4 iken 2014’te yüzde 2,6’ya ve 2015’te 
yüzde 3’e ulaşmıştır.

Şekil 8: Hayat Tekâfülü ve Genel Tekâfülün Pazar Payı 
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Kaynak: OJK Tekâfül Sektörü Aylık İstatistikleri (2016)

Yaygın Olarak Kullanılan Finansal Araçlar

Genelde Endonezya’nın tekâfül piyasasında hayat tekâfülü ve genel tekâfül olmak üzere iki tür 
tekâfül ürünü bulunmaktadır. Hayat tekâfülü ürünleri, eğitim, aile bakımı, Hac fonu, seyahat, 
kaza gibi hayat ve aileye ilişkin koruma ve hizmetler sağlamak üzere sunulmaktadır. Genel 
tekâfülde ise yangın, ulaşım, ticaret, araç gibi varlıkların genel amaçlı olarak korunmasına 
yönelik hizmetler mevcuttur. Endonezya’nın tekâfül piyasasındaki İslami sigortacılık ürünlerinde 
çoğunlukla şu sözleşmeler kullanılmaktadır: Teberru Vekâlet bil Ücret sözleşmesi, Mudârebe 
sözleşmesi ve Mudârebe Müşterek sözleşmesi. Bu sözleşmelerin uygulanması, Ulusal Şeriat 
Konseyi – Endonezya Ulema Konseyi (DSN – MUI) tarafından aşağıdaki gibi yayımlanan fetvalara 
dayanmaktadır: 

•	 Teberru akdi42: Bu sözleşme, tekâfül ürününde, tekâfül oluşturulan fon havuzuyla 
birbirlerine karşılıklı olarak yardım etmeyi kararlaştıran tekâfül katılımcıları arasında temel 
bir ilişki olarak kullanılmaktadır. Teberru sözleşmesinde katılımcılar, ihtiyaç duyan diğer 
katılımcılara yardımcı olmak adına kullanılacak fonlar bağışlarlar (hibe). Tekâfül şirketleri, 
vekâlet (acente) sözleşmesine dayalı olarak fon yöneticileri olarak görev yaparlar. 

•	 Ücret karşılığı vekâlet akdi43: Bu sözleşme, tekâfül katılımcılarıyla tekâfül işletmesi 
arasında yapılmaktadır ve katılımcılar, belirli bir bedel (ücret) karşılığında teberru 
fonlarını (veya yatırım fonlarını) yönetmesi amacıyla vekil (vekil) olarak tekâfül işletmesini 
yetkilendirirler. 

42 Fetva DSN No.53/DSN-MUI/III/2006
43 Ücret karşılığı vekâlet sözleşmesi DSN-MUI’nın 52/DSN-MUI/III/2006 sayılı fetvasına dayanmaktadır.
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•	 Mudârebe akdi44: Bu sözleşmede tekâfül işletmesi, fonları yöneten işletmeci (mudârip) 
olarak, tekâfül katılımcıları da fonların sahibi (Rab-bul Mal) olarak hareket ederler. 
Katılımcılar, fonları yönetmesi amacıyla tekâfül işletmesini yetkilendirirler ve yatırımdan 
kazanılan kâr, kararlaştırılan kâr paylaşım oranına (KPO) göre paylaşılır. 

•	 Müşterek mudârabe akdi45: Bu sözleşme, mudârebe ile müşâreke sözleşmelerinin 
bir birleşimi olup mudârip olarak görev yapan tekâfül işletmesi ayrıca yatırıma tekâfül 
katılımcıları ile birlikte sermaye sağlar. Her iki sermaye de (fonlar) yatırıma aktarılır ve 
kazanılan kâr, kararlaştırılan orana veya sermaye katkısına göre paylaşılır.

Sistem, hem Sigortalama Fazlası hem de Sigortalama Açığı durumunda tekâfül fonları sağlar.

•	 Sigortalama Fazlası: Teberru fonunda sigortalama fazlası varsa, tekâfül katılımcıları ile 
tekâfül işletmesi arasında taahhüt (Vaad) imzalanması kaydıyla aşağıdakilerden bazıları 
seçilebilir46:  

 π  Sigortalama fazlası, teberru fonu hesabında yedek akçe olarak tutulur.

 π  Fazlaların bir kısmı yedek akçe olarak tutulurken bazıları aktüeryal veya risk yönetim 
şartına uygun olarak tekâfül katılımcılarına dağıtılır. 

 π  Fazlaların bir kısmı yedek akçe olarak tutulur, ancak bir kısmı ise tekâfül katılımcıları ve 
tekâfül işletmesi arasında dağıtılır. 

•	 Sigortalama Açığı: Teberru fonunda sigortalama açığı varsa, tekâfül işletmesinin kredi 
(karz) kullanarak açığı kapatması gerekir. Kredi, teberru fonu kullanılarak tekâfül işletmesine 
ödenir47. 

En İyi Uygulamalar ve Güçlükler

İslami Bankacılık

Endonezya’da İslami bankacılık uygulamalarından biri, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 
olarak bilinen İslami kırsal bankalar aracılığıyla toplumun küçük ve orta kesimlerine ulaşmaya 
çalışan İslami mikrofinansmanla finansal tabana yayılmadır. BPRS kurumlarının sayısı 2011’de 155 
iken 2015’te 163’e çıkmıştır. Toplam varlıkları 2011’de 3,52 trilyon IDR’den 2015’te 7,74 trilyon 
IDR’ye yükselmiştir (OJK İslami Bankacılık İstatistikleri, Aralık 2016). BPRS, murabaha, müşâreke, 
mudârebe, selem, istisna gibi Şer’i uyumlu olarak onaylanmış çeşitli ilkelere göre müşterilere 
yönelik çeşitli finansman ürünleri sunmaktadır. 

Endonezya’nın İslami bankacılık sektörünün başka bir özelliği de daha fazla bireysel odaklı 
olmasıdır. 2015’te İslami bankaların bireysel tüketici finansmanı yaklaşık yüzde 38,2 düzeyindeyken 
geleneksel bankalarda bu oran yüzde 27,25’tir. Bu, İslami bankacılığın Endonezya toplumunun 
alt kesimlerine ulaştığını göstermektedir. 

Ancak, Endonezya’nın İslami bankacılık sektörü hâlâ, geleneksel bankacılık sektörüne kıyasla 
nispeten küçük pazar payına sahipliği; müşterileri çekmek ve İslami bankacılık kullanıcılarının çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak adına ürünlerin farklı sözleşmelerle çeşitlendirilmemesinin beraberinde 
gelen güçlüklerin üstesinden gelmelidir. 

44 Mudârebe akdi uygulaması, DSN-MUI’nın 21/DSN-MUI/X/2001 sayılı fetvasına dayanmaktadır.
45 Müşterek mudârebe DSN’nin 51/DSN-MUI/III/2006 sayılı fetvasına dayanmaktadır.
46 Bu,  DSN’nın Sigortalama Fazlasına dair 53/DSN-MUI/III/2006 sayılı fetvasına dayanmaktadır.
47 Bu,  DSN’nın Sigortalama Açığına dair 53/DSN-MUI/III/2006 sayılı fetvasına dayanmaktadır.
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İslami Sermaye Piyasası

Endonezya’nın sukuk piyasasının, bireysel yatırımcılara ve altyapı geliştirmek amacıyla ihraç edilen 
devlet sukukuna dair en iyi uygulamalara sahip olduğu kabul edilmektedir. Endonezya Maliye 
Bakanlığı tarafından ihraç edilen bireysel sukuk (IIFM 2014 raporu: 4), özellikle Endonezya’da 
sukuk piyasası için istikrarlı bir yatırımcı tabanı oluşturacak şekilde bireysel yatırımcıları sektöre 
girmeye davet etmiştir. 

Bir süre önce Endonezya hükümeti, altyapı projeleri finansmanı, eğitim ve tarım için Sukri adlı 
yeni bir bireysel sukuku uygulamaya koymaya yönelik bir inovasyon gerçekleştirmiştir. Bu bireysel 
sukuk, insanların bir hesap açarak doğrudan yatırımda bulunabilmesi amacıyla sukukla ilgili yeni 
bir mevduat planı oluşturmasına izin verilen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ve Baitul 
Mal wa Tamwil (BMT) gibi yerel mikrofinans kuruluşları da dâhil olmak üzere İslami bankalar 
aracılığıyla pazarlanmaktadır (ADB, 2012: 10). 

Ayrıca, Endonezya’nın sukuk sektöründeki başka bir en iyi uygulama da proje finansmanına 
dayalı devlet sukukudur (Proje Bazlı Sukuk-PBS). Bu devlet sukuku türü, hükümet tarafından 
gerçekleştirilen belirli bir altyapı projesi için ihraç edilmektedir. PBS’de devlet bütçesinde 
onaylanmış olan altyapı projesi, sukuk ihracı için dayanak varlık olarak kullanılmaktadır. Proje 
genellikle başlangıçta hükümet tarafından vergi kaynakları ve benzeri kullanılarak fonlanırken elde 
edilen gelirler, döner sermayenin yerine koyulmasında kullanılır; ancak sukuk ihraç edildiğinde 
gelirler fonların yerine koyulmasında kullanılacaktır.

Ancak, Endonezya’nın sukuk piyasası hâlâ, geleneksel tahvillere kıyasla küçük pazar payının, 
sınırlı sayıda yatırımcı olmasının ve küresel yatırımcıların sektöre çekilememesinin getirdiği 
zorlukları aşmalıdır. Ayrıca, kurumsal sektörlerce sukuk ihracı yapılmasına yönelik girişimlerin de 
çeşitli teşviklerle artırılması gerekmektedir. 

Tekâfül

Endonezya’daki tekâfül ürünleri, belirli Müslüman ihtiyaçlarına göre değil, hangi geleneksel 
ürünlerin sunulduğuna göre geliştirilmektedir. Başka bir deyişle, tekâfül işletmesi, İslami 
sözleşmeleri kullanarak geleneksel sigortacılık ürününü ‘İslamileştirmeye’ ve Şer’i kurallara ve 
sözleşme şartlarına uymaya çalışmaktadır. İleride tekâfül ürünlerinin Müslümanların ve diğer 
insanların ihtiyaçlarına göre yaratıcı bir şekilde tasarlanması beklenmektedir. 

Ayrıca Endonezya’da birçok pazar yalnızca düşük gelirlilerle refahı yüksek kesimlere hitap 
eder. Birçok tekâfül ürünü, orta-üst düzey kesime yöneliktir (aynısı geleneksel sigortacılık için 
de geçerlidir). Genel olarak, Endonezya’da tekâfül ürünü, öz sermaye fonları, yatırım fonu ve 
sukuk gibi İslami bir yatırım aracını kullanan birim bağlantılı bir yatırımdır. Bu ürünün, yatırım 
bilgisi olan, yani orta-üst kesimden insanlara satılması uygundur. Ancak, Endonezya’daki nüfusun 
çoğunu, konu hakkında bilgisi olmayan ve bu yüzden tekâfül ürünü almayan düşük-orta kesimden 
Müslümanlar oluşturmaktadır. Refahı yüksek kesim ile tekâfül piyasasında yer almayan düşük-
orta kesim arasında bir fark söz konusudur (IFN Yuvarlak Masa Görüşmeleri, Kasım 2014). 

Ayrıca, Endonezya’daki tekâfül sektörü, gerçekten ihtiyaç duyulan ve Endonezya toplumunun 
özelliklerine uygun olan tekâfül ürünlerinin oluşturulması, Mikrotekâfülün geliştirilmesi ve 
toplumun düşük-orta gelirli kesimlerinin pazara girmesine yönelik olarak dağıtım kanallarının, 
hizmetlerinin ve satış yönetiminin oluşturulması gibi bazı güçlükleri ele almalıdır.
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3.2.6. POLİTİKA TAVSİYELERİ

3.2.6.1. İslami Bankacılık

Endonezya, İslami bankacılığın küresel büyümesi için umut verici bir pazardır ancak sektör hâlâ 
emekleme dönemindedir ve ulusal pazar payı çok yavaş büyümektedir. Düzenleyici kurumların 
İslami bankacılığı büyütüp geliştirmeye yönelik güçlü girişimleri olmadan sektör, yıllarca emekleme 
döneminde kalabilir. Sektörü geliştirmek açısından daha baskın ve stratejik bir hamleye ihtiyaç 
duyulmaktadır. İslami bankacılık sektörü, geleneksel bankalara güvenilir bir alternatif ve tüm 
Endonezyalılara açık olmalıdır. Bu açıdan, aşağıdaki gibi bazı tavsiyeler dikkate alınabilir: 

•	 Daha yerleşik İslami bankacılık pazarlarından yeni yatırımcıları çekecek ve Endonezya’da 
İslami bankacılığın büyümesine yardımcı olan bir kıvılcım yaratabilecek düzenleyici bir 
ortam oluşturulmalıdır. Endonezya’nın İslami bankacılık pazarındaki payını artırmak adına 
Endonezyalı kurumlar, küresel pazardaki İslami bankalar ve birimlerin küresel faaliyetlerine 
ilişkin fırsatlardan faydalanmalıdır. 

•	 Endonezya, İslami finans uygulamaları bakımından karmaşık bir düzenleme sistemine 
sahip bir ülke olarak bilinmektedir. İslami finans sektöründeki uygulamaları düzenlemek 
ve denetlemek adına çeşitli paydaşlar görev yapmaktadır. Bu yüzden, düzenlemelerin 
düzenleyiciler arasında koordinasyon sağlanarak yapılması ve oyuncuların yenilikler yapıp 
işlerini geliştirmelerine olanak tanımak için etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi tavsiye 
edilmektedir. 

•	 Sektörün pazar payını artırmak amacıyla Endonezya İslami bankacılık sektörünün fonlama 
ve finansman imkânları, Şer’i uyumlu olduğu onaylanmış çeşitli sözleşmelere dayalı farklı 
ürünlerle iyileştirilmelidir. Endonezyalı İslami bankalar örneğin, Müslüman ülkeler ve diğer 
ülkelerdeki Endonezyalı işçilerin yaptığı banka havaleleri, âtıl fon plasmanı, döviz işlemleri 
ve ihracat-ithalata yönelik akreditif ve ticari finansman gibi sahip olduğu potansiyel 
kaynaklardan faydalanmalıdır.

•	 Yukarıdaki istatistiklerde de görülebileceği gibi, Endonezya İslami bankacılık 
finansmanındaki baskın yapı murabahadır. Bu bağlamda OJK, reel ekonomik sektörlerin 
gelişimini de desteklemek açısından Endonezya’daki İslami bankaların risk paylaşımı 
ilkesine dayalı olarak öz kaynak finansmanı sağlamalarını teşvik etmelidir.

•	 İslami finansın reel sektör ekonomisine yönelik aracı rolünü güçlendirmek ve İslami 
bankaların toplumun alt kesimlerine erişimini artırmak gerekmektedir. İslami bankacılık 
sektörünün şu anda OJK ve Bank Indonesia tarafından ‘bankacılığın ötesinde’ şeklinde 
tanıtımı, rekâbet üstünlüğünü artırmak amacıyla Endonezya İslami bankacılık sektörü 
tarafından desteklenmelidir.

•	 Uluslararası İslami bankacılık sektöründe küresel olarak rekâbet edebilmede Endonezya’daki 
İslami bankacılık sektörünün en iyi uygulamaları ve IFSB ve AAOIFI tarafından geliştirilen 
uluslararası finansal standartları benimsemesi önemlidir. Endonezyalı İslami bankaların 
ayrıca küresel olarak iş yapma imkânlarını geliştirmek açısından bu standartlara uyması 
gerekmektedir. 

•	 Geleneksel bankacılık sektörü ile eşit şartlara sahip olmak adına ürün geliştirmeye, hizmet 
kalitesine ve ölçek ekonomisiyle verimliliğe odaklanarak yenilik yapılması önemlidir. Bu 
bakımdan, İslami bankacılık sektörü daha büyük ölçekte stratejik planlama ve gelişimi 
desteklemelidir.

•	 Endonezya İslami bankacılık sektörünün tüm ulusal bankacılık sektöründeki pazar payı çok 
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küçük (yüzde 5) olduğundan sektörü daha ileriye taşımak için, finansal olarak güçlü daha 
büyük bir oyuncu oluşturmak amacıyla, İslami bankacılık sektörünün konsolide edilmesinin 
önemli olduğu değerlendirilmektedir.

•	 Başka bir potansiyel strateji de yeni kurulan işletmeler için finansman programı ve diğer 
girişimcilik programları uygulanarak, İslami bankacılık sektörünün düşük gelirlilerin 
güçlendirilmesine yönelik zekât ve vakıf kurumlarıyla işbirliği yapmasıdır.

3.2.6.2. İslami Sermaye Piyasası

Endonezya’nın sukuk piyasası 2002’den 2015’e kadar yüzde 63,56’lık bir CAGR ile büyümüştür. 
Ancak, sektörün hacmi geleneksel tahvil piyasasına kıyasla nispeten küçüktür. Endonezya’da 
sukukun pazar payının artırılmasına ve ülkenin kalkınmasını kolaylaştırmak ve ülkede İslami 
finans sektörünün büyümesini hızlandırmak adına sukuk piyasasının tüm potansiyelinin 
gerçekleştirilmesine ilişkin bazı güçlükler söz konusudur. İslami sermaye piyasasının daha fazla 
geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki gibi bazı tavsiyeler değerlendirilebilir: 

•	 Sukuk ihracının yasal belgeler, sözleşmeler gibi prosedürlere ilişkin maliyetini azaltmaya 
yönelik sukuk ihracına ait işlem ve prosedürleri verimli hale getirmek amacıyla uluslararası 
sermaye piyasasına entegre olmak ve İslami sermaye piyasasının altyapısını geliştirmek 
önemlidir. Bu, hem yerel hem de küresel olarak yatırımcıları sukuk piyasasına yatırım 
yapmaya teşvik edecektir.

•	 Ulusal ekonomik gündemin konularından olan altyapı, eğitim, tarım ve diğer alanları 
finanse etmek üzere tasarlanmış özellikle yeni araçlara yönelik teşvikler sunulmalıdır..

•	 Ürünleri çeşitlendirmek, sukuk ihraççıları ile yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
Endonezya İslami sermaye piyasasında sukuk araçlarına ilişkin yenilikler yapılması 
gerekmektedir. 

•	 Sukuk sektörünü daha da geliştirmek adına araştırma ve geliştirme çalışmaları büyük önem 
taşımaktadır. Düzenleyici kurumlar, sektör oyuncuları, akademi ve yatırımcılar arasında 
işbirliği de çok önemlidir. Benzer şekilde, yeni sukuk yapılarının kullanılmasına teşvik veya 
ödüller verilebilir. 

3.2.6.3. Tekâfül

Endonezya’da tekâfül sektörü çok umut verici bir şekilde gelişmektedir. Pazar payı geleneksel 
sigortacılığa kıyasla hâlâ küçük olsa da sektörde her yıl büyüme trendi söz konusudur. Potansiyeli 
artırmak ve sektörü genişletmek adına bu raporda değerlendirilen bazı tavsiyeler aşağıda 
verilmektedir: 

•	 Endonezya’da tekâfül sektörünü genişletmede güçlü bir sermaye yapısına ihtiyaç vardır. 
Pazar açıktır ancak ürünlere, ürün türü ve hedef pazara uygun olarak dağıtım kanallarına, 
eğitim programlarına, pazarlama planlarına, satış süreçlerine ve araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına nasıl odaklanılması gerektiğine dair stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. Güçlü 
bir sermaye ile tekâfül şirketleri, sürdürülebilir ürün geliştirme, topluma tkâfül ürünleri 
hakkında eğitim verilmesi ve tekâfül şirketlerine halkın güveninin artırılması gibi birçok şey 
yapabilirler. Bunu gerçekleştirmede her bir tekâfül şirketi, sektöre yatırım yapmak isteyen 
yatırımcılardan daha fazla sermaye çekmeye çalışmalıdır. Ayrıca tekâfül şirketleri arasında 
birleşmeler yapılması da olasılıklardan biridir.

•	 Genel olarak halkın tekâfül konusunda bilinçli olmaması hâlâ sektörün genişlemesine engel 
olan faktörlerden biridir. Halkın, örneğin hangi ürünlerin hangi amaçlar için gerçekten 
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uygun olduğu, bunlar için ne kadar ödeme yapılacağı ve katkı payı ve ödemelerin nasıl 
toplanacağı gibi tekâfül uygulamalarına dair daha fazla bilgi alması gerekmektedir. Halkın 
bilinçliliğini ve tekâfül ürünleri satın alma konusundaki istekliliğini artırmak adına tekâfül 
sektörüne dair eğitim çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.

•	 Son olarak, bu ilk gelişim aşamasında tekâfül sektörüne hükümet desteği verilmesi 
gerekmektedir. Malezya örneğinde olduğu gibi sektörün pazar payını artırmak amacıyla 
örneğin devlet bağlantılı işletmeler tekâfüle ve İslami yöntemlere öncelik vermelidir. 
Benzer şekilde, sektörün gelişimini kolaylaştıracak (ve onu kısıtlamayacak) destekleyici bir 
düzenleyici çerçeveye de ihtiyaç vardır. 
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3.3. VAKA ÇALIŞMASI: PAKİSTAN

3.3.1 ÖZET

İkinci en büyük Müslüman nüfusa ve son zamanlarda İslami finans sektöründe ürün farkındalığının 
ve çeşitliliğinin geliştirilmesinde merkez bankası, sektör ve akademide önemli çalışmaların 
gerçekleştirildiği büyüyen bir İslami bankacılık sektörüne sahip bir ülke olarak Pakistan, İslami 
finans için ilginç bir vaka çalışması sunmaktadır. Son zamanlarda kaydedilen gelişmeler arasında; 
Pakistan’ın 2014’te uluslararası sukuk piyasasına girmesi, merkez bankasının Lahor, Karaçi ve 
Peşaver’de 2015 sonunda üç adet İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi açması, Tekâfül Penceresi 
İşlemlerine ilişkin çerçevenin 2015’te kabul edilmesi ve İslami bankacılık segmentinin tüm 
bankacılık sektörü içindeki payının Aralık 2016’da yüzde 13,3’e ulaşması yer almaktadır. Ancak, 
ülkenin İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekâfül sektörü de İslami finans işlemleri ve 
ürünlerine dair farkındalığın artırılmasında, eğitimli insan kaynaklarının geliştirilmesinde, İFK’ların 
yatırım ve likidite yönetimi için daha çeşitli ve Şer’i uyumlu devlet ürünleri ve özel ürünlerin 
sunulmasında, retekâfül ürünlerinin geliştirilmesinde önemli güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

3.3.2 GİRİŞ

Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya’da yer alan, batıda İran ve Afganistan’la, kuzeyde ihtilaflı 
Kaşmir bölgesi ve Çin’le, doğuda Hindistan’la komşu olan ve güneyde Arap Denizine kıyısı olan 
Müslüman çoğunluklu bir ülkedir. Ağustos 1947’de komşusu Hindistan ile birlikte bağımsızlığını 
kazanmıştır.

Pakistan, GSYH’si 283,66 milyar ABD doları (2016’da GSYH bakımından 40. en büyük ekonomi) 
olan önemli bir gelişen ekonomidir ve yüzde 95-98’i Müslüman olan 193,2 milyon nüfusa sahiptir 
(2016)48. 

3.3.3 PAKİSTAN’DA İSLAMİ BANKACILIK

Pakistan’da İslami bankacılığın yeniden başlatılmasına yönelik bir girişim 2000’in başlarında, 
finansal sistemi kademeli, piyasa odaklı ve esnek bir yaklaşımla önemli aksaklıklar yaşanmadan 
faizsiz bir ekonomiye dönüştürmeye yönelik uzun vadeli bir plan olarak gerçekleştirilmiştir. 
Pakistan hükümeti, İslami bankacılığı paralel ve uyumlu bir sistem olarak tanıtmaya karar vermiştir.

Pakistan’da İslami bankacılık, 2002 yılında yeniden hayata geçirilmiş ve ilk lisanslı İslami banka 
olarak Meezan kurulmuştur. Daha önce 1995’te ülkenin ilk tamamen Şer’i uyumlu arlık yönetimi 
ve yatırım danışmanlığı firması olarak kurulmuş olan Al Meezan Investment Management Ltd. 
2002’de ilk İslami bankayı işletmek üzere Pakistan Devlet Bankasından (SBP) lisans almıştır. 
Böylece, ülkenin ilk ve hâlâ en büyük tam teşekküllü İslami bankası olan Meezan Bank Ltd. 
kurulmuştur.

İslami Bankacılık Politikası 2001’de uygulamaya koyulmuş olsa da Mudârebe Şirketleri ve 
Mudârebe Kuralları Pakistan’da 1981’den beri mevcuttur. Bugün Pakistan’da faaliyet gösteren 
toplam yirmi iki İslami banka vardır. Bunlar (a) dört tam teşekküllü İslami banka (Meezan, Dubai 
Islamic Bank Pakistan, Bank Islami ve Bank AlBaraka), (b) bir bağlı şirket (2015’te kurulmuş olan 
MCB İslam bankası) ve (c) on yedi İslami bankacılık penceresinden oluşmaktadır. Aralık 2016 
itibarıyla İslami Bankacılığın pazar payı, aktifler bakımından yüzde 11,7, mevduatlar bakımından 
yüzde 13,3 düzeyindedir49. 

48 Dünya Bankası Pakistan verileri, yıl 2016. Bkz. http://data.worldbank.org/country/pakistan
49 SBP İslami Bankacılık Bülteni’, Aralık 2016

http://data.worldbank.org/country/pakistan
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Ülkenin, SBP bünyesinde etkin bir İslami Bankacılık Departmanı, Pakistan Menkul Kıymetler ve 
Borsalar Komisyonu (SECP) ve ülkedeki İFK’lara ilişkin en yüksek makam olarak SBP bünyesinde 
hizmet veren bir Şer’i Danışma Kurulu vardır. (a) İslami bir ticari banka, (b) geleneksel bir 
bankanın İslami bir bağlı şirketi veya (c) geleneksel bir bankanın finansal olarak ayrı İslami 
şubeleri (İslami pencereler) olarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlara uygulanan ve Bahreyn ile 
Malezya modelinin bir birleşimi olan hukuki bir çerçeve mevcuttur. İslami pencereler işleten on 
yedi geleneksel bankadan ikisi (Faysal Bank ve Summit Bank), tam teşekküllü İslami bankalara 
dönüşme planlarını açıklamıştır. İslami şubelere sahip diğer geleneksel bankalar arasında Habib 
Bank, Bank of Khyber, Bank Al Habib, National Bank of Pakistan, United Bank Limited, Askari 
Bank, Standard Chartered, BOP, Sindh Bank, Habib Metro ve benzeri de yer almaktadır. Ayrıca 
Pakistan’da faaliyet gösteren beş tekâfül şirketi de mevcuttur (2015) ancak henüz hiçbir yerli İFK 
retekâfül ürünü sunmamaktadır. Pakistan’da muhasebe, denetim ve Şer’i uyuma ilişkin Bahreyn 
merkezli uluslararası AAOIFI standartları, SBP ve İFK’lar tarafından yaygın bir şekilde kabul görmüş 
olsa da bunlar hâlâ ilk uygulama aşamasındadır.  

Pakistan’da faaliyet gösteren yaklaşık 2.075 İslami banka şubesi bulunmaktadır50 ve Aralık 2016 
itibarıyla toplam 1.853 milyar PKR (yaklaşık 17,7 milyar USD) olan İslami bankacılık varlıklarının 
tüm sektördeki pazar payı yüzde 11,7’dir. İslami bankaların toplam mevduatları 1.573 milyar PKR 
(sektörün yüzde 13,3’ü) düzeyindedir. Pakistan’da İslami bankacılık varlıklarının tüm bankacılık 
sektörü içindeki payı Aralık 2015’te yüzde 12,8 iken Aralık 2016’da yüzde 13,3’e yükselmiştir. 
Bu oranının 2020’de yüzde 20’ye ulaşması hedeflenmektedir. Aslında 2010-2015 arasında İslami 
bankacılık sektörü hem varlıklar hem de mevduatlar bakımından yüzde 30’un üzerinde CAGR 
yakalamıştır51. 

Pakistan’da İslami bankalar tarafından kullanılan İslami finansal araçların yaygınlığına bakıldığında, 
azalan müşâreke en yaygın finansman biçimiyken onu murabaha ve müşâreke izlemektedir. 2016 
takvim yılında finansman varlıkları bakımından murabahaya dayalı borçların hacmi azalırken 
müşârekeye dayalı borçların hacmi artmıştır. 

Tablo 29. Pakistan’da İslami Bankaların Finansman için Kullandığı Araçların Payı

Araç Ara-16 Ara-15 Değişim

Azalan Müşâreke 34,7 31,7 +3,0

Murabaha 15,8 24,5 -8,7

Müşâreke 15,6 14,0 +1,6

İcâre 6,8 6,6 +0,2

Selem 4,4 5,5 -1,1

İstisna 8,6 8,4 +0,2

Diğer 14,3 9,3 +5,0

Toplam 100 100

Kaynak: SBP İslami Bankacılık Bülteni, Aralık 2016

Pakistan’da İslami bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu önemli güçlüklerden biri, İslami 
bankacılığın yaygın bir şekilde geleneksel bankalardan daha az kârlı (mevduat sahipleri için) 
olarak algılanmasıdır. Bunun sebebi kısmen, İslami bankaların kullanabildiği Şer’i uyumlu yatırım 
seçeneklerinin kısıtlılığıdır. İslami bankacılık kurumlarının likit varlıkları Aralık 2015’te 566 milyar 

50 Aralık 2016 itibarıyla, SBP İslami Bankacılık Bülteni
51 Pakistan İslami Finans Ülke Raporu 2016
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PKR iken Aralık 2016’da 610 milyar PKR’ye (yaklaşık 5,8 milyar dolar) yükselmiştir52. İslami 
bankaların rakip geleneksel bankalarla eşit muamele görmediği söylenmektedir. Aşağıdaki tabloda 
(İslami bankalar için kâr oranları), Pakistan’daki başlıca (tam teşekküllü) İslami bankalar tarafından 
mudârebeye dayalı tasarruf mevduatı hesapları üzerinden sunulan kâr oranları karşılaştırmalı olarak 
verilmektedir. Görüldüğü gibi oranlar, geleneksel bankaların sunduğu oranların altındadır. Fark 
çoğunlukla, İslami bankaların kullandığı Şer’i uyumlu yatırım seçeneklerinin daha az olmasından 
ve düzenlemeler, mevcut Şer’i uyumlu devlet menkul kıymetleri ve likidite yönetim seçenekleri 
göz önünde bulundurulduğunda Pakistan’daki İslami bankaların geleneksel bankalarla eşit 
şartlarda rekâbet etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Geleneksel bankalar gibi İslami bankalar da bilançolarında orta ve uzun vadeli aktiflere karşı kısa 
vadeli yükümlülüklere (herhangi bir zamanda çağrılabilecek mevduat hesapları bakımından) sahip 
olmanın beraberinde getirdiği güçlüklerle karşı karşıyadır. İslami bankalar genellikle müşterilerine 
iki veya hatta üç kata kadar değişiklik gösterebilen kâr oranlarıyla mudârebe esaslı mevduat araçları 
sunmaktadır53. KPO sabit tutulsa da ağırlıklardaki farklılık nedeniyle çeşitli oranlar sunulmaktadır 
ve bu, mevduat sahiplerine daha fazla miktarlarda para yatırmaları, bu mevduatlarını daha uzun 
bir süre boyunca tutmaları veya daha düşük sıklıkta (örneğin aylık yerine üç aylık, yıllık veya 
vadesi geldiğinde) kâr ödemeleri almaları konusunda finansal teşvik sağlamaktadır. 

Tablo 30. Pakistan’da İslami ve Geleneksel Bankaların Sundukları Kâr Oranları5455 56

Mart 2017 itibarıyla Pakistan’daki İslami bankalar tarafından sunulan mudârebe esaslı 
mevduatlar ve karşılaştırmalı kâr oranları

İslami Banka Temel tasarruf 
hesabı kâr oranı 

(yıllık)

Farklı tasarruf hesabı 
araçlarındaki oran 

aralığı

Mudârebe kâr-zarar 
paylaşım oranı 

(KPO) Rabb-ül Mal/
mevduat sahibi: 
Mudârip (banka)

Meezan Bank Ltd. Yüzde 2,4054 Yüzde 2,40 – yüzde 
5,9855 

Yüzde 50 – Yüzde 5056 

Bank Islami %2,60 %2,60 – %5,90 %50 – %50

Dubai Islamic Bank 
Pakistan (DIBPAK)

%1,78 %1,73 – %5,18 %50 – %50

Bank AlBaraka Pakistan %2,45 %2,45 – %6,40 %60 - %40 (Mevduat 
sahibi: %60)

MCB Islamic Bank %2,31 %2,25 – %6,03 %50 – %50

Pakistan’daki en büyük geleneksel bankalar tarafından sunulan tasarruf hesabı faiz 
oranları – Mart 2017 

National Bank of Pakistan %3,75 %3,75 – %5,55 - 

52 SBP İslami Bankacılık Bülteni, Aralık 2016
53 Bu, SBP’nin İslami bankalara yönelik bir düzenlemesidir: Sunulan azami mevduat getiri oranı, sunulan asgari oranın üç 

katını aşamaz.
54 Mudârebe esaslı tasarruf hesabı, yapısı gereği mevduat sahibi ile İslami banka arasındaki bir aylık bir mudârebedir. Kâr 

oranları her ayın sonunda, ağırlıklar ve KPO ise her ayın başında ilan edilmektedir. En basit tasarruf hesabı için kâr oranı 
burada belirtilmektedir.

55 Bu aralıkların var olma sebebi, tutar, ödeme sıklığı (aylık, üç aylık, yıllık), vadeli mevduat ve süreye bağlı olarak farklı 
türlerde tasarruf hesabı araçlarına farklı ağırlıkların verilmesidir. En yüksek kâr oranı genellikle beş veya yedi yıllık sabit 
vadeli mevduat aracındadır.

56 KPO, Pakistan’daki beş tam teşekküllü İslami bankanın internet sitelerinden 31 Mart 2017’de alınmıştır. Her ayın başında 
güncellenen ‘Ağırlıklar’ bölümünde KPO görülebilir.



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

68

Habib Bank Limited %4,04 %5,00 – %7,23 -

Kaynak: Bankaların İnternet siteleri - ilan edilen kâr oranları ve ağırlıklar

Kullanılan farklı tasarruf hesabı araçlarını göstermek amacıyla Pakistan’ın en büyük iki tam 
teşekküllü İslami bankası olan Meezan Bank ve Bank Islami’nin  Mart 2017 tarihli ‘Havuz Dağıtım 
Çizelgesi’nden alınan bilgiler aşağıda verilmektedir. Önceki tabloda gösterildiği gibi en basit 
tasarruf hesabına (miktar, vade süresi ve benzeri hakkında kısıtlama olmayan ve aylık) ilişkin 
bilgiler sunulmaktadır. Ancak fiili kâr oranları yüzde 2,4 ile yüzde 6,0 arasında değişmektedir. 
Örneğin 1 milyon PKR’den fazla bir mevduatı olan mevduat sahiplerine daha yüksek bir kâr 
oranı sunulmaktadır (ağırlıkları daha yüksek olduğu için). Tasarruf sahibinin mevduatı bir, üç 
veya altı aya veya daha yüksek getiri için bir ila üç yıla sabitlediği mudârebe gibi araçlar da 
bulunmaktadır. Yalnızca yıllık olarak veya araçların vade tarihinde kâr ödemesi almak isteyen 
mevduat sahiplerine daha da yüksek bir oran verilmektedir. Dolayısıyla en yüksek kâr oranına 
sahip ürün, yedi yıl boyunca sabit oranlı 0,1 milyon PKR’lik mudârebe sertifikasıdır (Vadeli 
Mevduat olarak anılmaktadır). 

Şekil 9: Farklı Tasarruf Hesabı Araçları

Meezan Bank Gelir Dağılımı ■ 31 Ağustos 2017 itibarıyla (Alıntı)
(Kâr oranları ‘Yıllık’1 olarak verilmekte ve Aylık olarak ilan edilmektedir) - 5 Eylül 
2017’de güncellenmiştir)

Temel Tasarruf Hesabı oranları: 

Rupi Tasarruf 
Hesabı:

Labbaik Tasarruf 
Hesabı:

Meezan Çocuk ve 
Genç Hesapları: 
(Özel Tasarruf 
Hesabı)

Meezan Kafalali 
Hesabı:

Kâr: Aylık yüzde 2,40 Aylık yüzde 3,01 Aylık yüzde 2,40 Aylık yüzde 4,69

Sıklık ve Oran Temel Tasarruf Hesabı Kâr Oranı

Diğer Tasarruf 
Hesapları: 

(Aylık kâr 
ödemeleri)

Meezan Bachat Hesabı:
Meezan İslami Kurumlar 

Mevduat Hesabı
Karobari Munafa Hesabı:

(işletmeler için)

Şahıslar için
Minimum Yatırım: 10 milyon 

PKR
Minimum Yatırım: 1 milyon PKR

PKR cinsinden 
tutar

Kâr Oranı PKR cinsinden 
tutar

Kâr Oranı PKR cinsinden 
tutar

Kâr Oranı

 Re. 1 - 49,99K %2,40 Re. 1 - 199,9M %2,40 Re.  1 - 9,99M %2,40

 50K- 199,99K %2,65  200K- 499,99K %2,90 10M - 49,99M %3,01

200M- 499,9M %2,40 Re. 500M ve üstü %2,40 50M - 99,99M %4,19

 500K- 25M %3,15 100M - 249,99M %4,41

Mudârebeye dayalı vadeli mevduat (sabit tasarruflu ancak daha yüksek kâr oranlı)

Vade 1 ay 3 ay 6 ay 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
5-1/2 

Yıl
7 Yıl
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Vade Vade Vade Aylık Vade Aylık Vade Aylık Vade Aylık Vade Vade Vade

Kâr Oranları %3,58 %3,90 %4,16 %4,33 %4,80 %4,69 %5,16 %5,09 %5,41 %5,52 %5,59 %5,66 %5,98

Uzun Vadeli Sabit Mevduat Sertifikaları Döviz Tasarruf Hesabı

Meezan Amdan Sertifikası Mudârebe esaslı - aylık kâr 
ödemeleriAylık kâr, Asgari Yatırım:  100.000 PKR

Vade 5 - 1/2 Yıl 7 Yıl Para Birimi Kâr Oranları

Kâr Oranı %5,66 %5,98 En yüksek Mudârebe esaslı 
tasarruf hesabı kâr oranı

USD %0,51

GBP %0,07

AVRO %0,03

Kaynak: Meezan Bank’ın Ağustos 2017 kâr oranları çizelgesinden alınmıştır.

Ancak, İslami bankaların sunduğu kâr oranlarının gösterildiği tablodaki ilginç hususlardan biri, 
İslami bankaların mudârebe esaslı mevduat araçları ile sunduğu kâr oranlarının geleneksel 
bankalar tarafından sunulan oranlardan biraz düşük olmasıdır. Tabloda Pakistan’ın iki büyük 
bankası olan National Bank of Pakistan ve Habib Bank’ta (iki geleneksel banka da İslami pencereler 
işletmektedir) 2017 mali yılında geçerli olan faiz oranları kullanılmıştır ve bu faiz oranları, İslami 
bankaların sundukları kâr oranlarının 120 baz puan üzerindedir. Piyasada bu farkın sebebi, İslami 
bankaların kullanabileceği Şer’i uyumlu yatırım fırsatlarının olmamasına atfedilmektedir. Bu 
fırsatların olmaması, bankaların kârlılığını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Şunun belirtilmesi 
gerekir ki, Pakistan’da İslami bankaların mevduatlarındaki yıllık büyüme, bu düşük kâr oranlarına 
rağmen gerçekleşmiştir; dolayısıyla kısmen, inanç odaklı hareket eden mevduat sahiplerinin Şer’i 
uyumlu bankacılık araçlarına yönelik talebine bağlanabilir.  

Pakistan’daki İslami bankalar ayrıca mevduat sahiplerine döviz hesabı açma imkânı da 
sağlamaktadır. Bu ürünler genellikle karz-ı hasen (kredi) esaslıdır ve çoğu banka, Amerikan Doları, 
İngiliz Sterlini ve Avro birimlerinde ürünler sunmaktadır. Bu döviz mevduat hesaplarında Pakistanlı 
yatırımcılara çok düşük kâr oranları verilmektedir. Ancak, genellikle geleneksel bankaların 
sunduğundan daha yüksek oranlar mevcuttur (yıllık yüzde 0,12-0,70). 

Pakistan’daki İslami bankalar, aylık mudârebe esaslı mevduat araçları işletmektedir ve mudârebe 
hesapları her ay otomatik olarak yenilenmektedir. Ağırlıkları (ve KPO’su) her ayın başında ve 
kâr oranlarını her ayın sonunda (genellikle bir sonraki ayın ilk haftasında) açıklamaktadırlar.  
Pakistan’daki İslami bankalarca kullanılan farklı yerel ve döviz mevduat araçları için Meezan 
Bank’ın Nisan 2017’de ilan ettiği kâr oranları yukarıda gösterilmektedir.

Alıntıda görüldüğü gibi mudârebe mevduat araçlarının kâr oranları, tutar, kâr ödeme sıklığı ve 
vadeye göre değişiklik göstermektedir. İslami bankalar ayrıca, mevduatlarını bir aydan yedi yıla 
kadar sabitleyen mevduat sahiplerine gittikçe artan kâr oranlarının verildiği Mudârebe esaslı 
İslami Yatırım Sertifikaları (İYS) veya Vadeli Mevduat da sunmaktadır.

Bank Dubai Islami Pakistan’ın (DIBPAK) kâr dağıtım özetinde görüldüğü gibi İslami bankalar, şu 
ürünlerinde kâr dağıtımı için mevduat sahipleriyle mudârebe yapısını kullanmaktadır: Tasarruf 
hesapları (cari hesaplar, kâr verilmeden karz-ı hasen yapısına göre işletilmektedir), vadeli 
mevduatlar (1-3 yıl arası), özel tasarruf hesapları (örneğin finans kuruluşları, genç tasarruf 
sahipleri ve benzeri için daha yüksek oranlar) ve Mudârebe Sertifikaları (6 ay-7 yıl arası). Fonlar, 
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‘Ortak Mudârebe Havuzunda’ birleştirilmekte ve daha sonra müşâreke kullanılarak mudaribin 
(İslami bankanın) öz kaynak havuzundan gelen fonlara eklenmektedir. Daha sonra fonlar, azalan 
müşâreke ve murabaha (Pakistan’da en yaygın olan yapı), icâre, selem ve istisna ve sınırlı sukuk 
yapıları aracılığıyla tüketici finansmanı, proje finansmanı ve kurumsal girişimlerde farklı yapılarda 
kullanılmaktadır.  

Pakistan’da ev ve otomobil finansmanı da dâhil olmak üzere tüketici finansmanının yaklaşık yüzde 
60’ı İslami bankalar tarafından sağlanmaktadır. İslami bankacılığın ancak 2003’te başladığı ve tüm 
bankacılık sektöründe yalnızca yüzde 13,3 paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
bu oran dikkat çekicidir. İslami bankaların ev finansmanı ürünleri çoğunlukla azalan müşâreke ve 
icâre bil temlike dayalıdır57.

Şekil 10:  İslami Bankalarca İzlenen Mudârebeye Dayalı Mevduatlara Kâr 
Dağıtım Prosedürleri

Mudârebe Esaslı Tasarruf 
Hesapları

Mudârebe Esaslı Vadeli 
Mevduat Hesapları

Mudârebe Esaslı Özel 
Tasarruf Hesapları

Ortak Mudârebe 
Havuzu

Mudârip (İslami banka) 
Fonları/Öz Kaynağı

Sukuk
Azalan

Müşâreke
Murabaha İcâre

İstisna ve 
Selem

Müşâreke ve 
İcare

Aylık Kâr
Doğrudan Havuz giderleri 

(doğrudan masraflar, ulaşım 
masrafları vb.)

Mudârebe Fonlarından kâr
Mudârip Fonundan 

kâr

Mudârebe Esaslı 
Tasarruf Hesapları

Mudârebe Esaslı 
Vadeli Mevduat 

Hesapları:

Mudârebe Esaslı 
Özel Tasarruf 

Hesapları

Mudaribin 
(İslami banka) Payı

Mevduat Sahiplerinin Payı 
(örneğin yüzde 50)

Yatırımlar

Mevduatlar
Mevduatlar

Yatırımlar

Kaynak: DIBPAK’den alınmıştır

57 Pakistan’da icâre bil temlik, tüm kira ödemeleri tamamlandığında İslami bankanın varlığı (otomobil, bisiklet, ev gibi) 
müşteriye hediye etmesi şeklinde gerçekleşen finansman ürünüdür.
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3.3.4 PAKİSTAN’DA İSLAMİ SERMAYE PİYASASI

Pakistan’ın İslami sermaye piyasaları segmenti, İslami varlık yönetimi sektöründen (çeşitli Şer’i 
uyumlu fonları içerir), İslami hisse senedi endeksleri ve sukuk ve mudârebe şirketlerinden 
oluşmaktadır.

İslami Varlık Yönetim Sektörü

Pakistan’ın ilk İslami varlık yönetim şirketi Al Meezan Investment Management 1995’te Karaçi’de 
kurulmuştur. Yatırım danışmanlığı dışında, Şer’i uyumlu ürünleri Pakistan’daki şahıs ve şirketler 
için ilk yatırım tercihi haline getirmeye yönelik amacı doğrultusunda, sermayesi artırılabilen yatırım 
fonları (open-ended mutual funds) ve isteğe bağlı emeklilik planları sunmaktaydı. Şubat 2017’nin 
sonu itibarıyla, Pakistan’daki tek tamamen Şer’i uyumlu varlık yönetim firması ve toplam 111,3 
milyar PKR (yaklaşık 1060 milyon USD) değerinde yönetilen varlıklarıyla en büyük özel sektör 
varlık yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketidir. Şirketin yatırım fonu ürünleri arasında öz kaynak 
fonları, dengeli fonlar, varlık tahsis fonları, sabit gelirli devlet fonları (ağırlıklı olarak kurumsal ve 
devlet veya hükümet destekli icâre sukuka yatırım içeren), para piyasası fonları (Nakit Fonu gibi), 
fonlar fonu ve son olarak isteğe bağlı emeklilik planları yer almaktadır. 

Şu anda Al Meezan Pakistan’daki tek tamamen Şer’i uyumlu varlık yönetim firması olsa da bazı 
diğer geleneksel varlık yönetimi firmaları da Şer’i uyumlu yatırım fonları ve emeklilik planları 
sunan İslami pencereleri hayata geçirmiştir.

Sigortacılık ve varlık yönetim firmaları da dâhil olmak üzere BDFK’ları düzenleyen Pakistan Menkul 
Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SECP), yatırım fonlarına yatırım yapılmasını teşvik etmek için 
Pakistanlı yatırımcılara önemli vergi avantajları sunmaktadır. Bir süre önce bu vergi indirimleri 
veya muafiyetlerinin kapsamı, Şer’i uyumlu fonları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 2001 
tarihli Gelir Vergisi Kararnamesi’ne göre Pakistan’da ikamet eden yatırımcılar, yatırım fonlarına 
veya isteğe bağlı emeklilik fonlarına yatırım yaparak yıllık gelirlerinin yüzde 20’sine kadar vergi 
indiriminden faydalanabilmektedir58. Sunulan bu teşvikler, emeklilik fonlarına yönelik tasarruflarda 
40 yaşından büyük şahıslar için biraz daha yüksektir (yüzde 30’a kadar)59. 

Haziran 2015’te yönetilen Şer’i uyumlu fonların toplamı 1.053 milyar PKR (yaklaşık 10,0 milyar 
USD) düzeyindeydi60 ve Al Meezan Investment Management tek başına, yönetilen İslami varlıkların 
yüzde 57’sini elinde bulunduruyordu. BDFK’lar ve Mudârebe Birliği 2010’da kurulmuştur ve 
2014’e gelindiğinde Pakistan’da faaliyet gösteren mudârebe şirketlerinin sayısı 22’ye ulaşmıştır.

Şer’i Uyumlu Hisse Senedi Endeksi

Pakistan İslami sermaye piyasaları segmentinde iki Şer’i uyumlu endeks vardır. Bunlardan 
ilki, 2008’de oluşturulan ve hisse senelerine yönelik Şer’i uyum eleme kriterlerini karşılayan 
otuz firmadan oluşan KMI-30’dur. Tabloda (KMI-30 bileşimi) gösterilen farklı reel sektörlerde 
görüldüğü gibi KMI-30 petrol ve doğal gaz endüstrisinden, gübre ve çimento endüstrilerinden, 
ilaç endüstrisinden, petrol rafinerisi, otomobil, elektrikli aletler gibi sektörlerden borsada kote 
şirketleri içermektedir. İkincisi ise Pakistan Borsası (PSX) ve Meezan Bank tarafından geliştirilen 
ve borsada kote yaklaşık 232 şirketten oluşan Tüm Hisseler İslami Endeksidir. PSX–Meezan ayrıca 

58 Pakistan Gelir Vergisi Kararnamesi 2001, Madde 62 Aslında vergi kredisi almak adına gereken yatırım miktarı, şunlardan 
en düşük olanıdır: a) 1,5 milyon PKR, b) yatırımcının yıllık vergilendirilebilir gelirinin yüzde 20’si veya c) toplam yatırım 
masrafı.

59 Pakistan pazarında genellikle yalnızca kamu kuruluşları çalışanlara isteğe bağlı olmayan emeklilik planları sunmaktadır.
60 Pakistan İslami Finans Ülke Raporu 2016
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‘temettü arıtma oranları’ (yıllık finansal oranlarına göre hayır işlerine aktarılması gereken temettü 
oranı) ile birlikte Şer’i uyumlu hisse senetlerinin bir listesini sunmaktadır. 

Tablo 31. KSE Meezan Endeksi (KMI - 30) Bileşimi 

No. Şirket Adı Sektör

1 Oil and Gas Development Company Limited Petrol ve Gaz

2 Pakistan Petroleum Limited Petrol ve Gaz

3 Pakistan Oilfields Limited Petrol ve Gaz

4 Mari Petroleum Company Limited Petrol ve Gaz

5 Pakistan Telecommunication Company Limited Teknoloji ve Telekomünikasyon

6 K-Electric Limited Elektrik Üretim ve Dağıtımı

7 Hub Power Company Limited Elektrik Üretim ve Dağıtımı

8 Fatima Fertilizer Company Limited Gübre

9 Engro Fertilizers Limited Gübre

10 Engro Corporation Limited Gübre

11 Dawood Hercules Corporation Limited Gübre

12 Fauji Cement Company Limited Çimento

13 Maple Leaf Cement Factory Limited Çimento

14 Lucky Cement Limited Çimento

15 Pioneer Cement Limited Çimento

16 Cherat Cement Company Limited Çimento

17 Sui Southern Gas Company Limited Petrol ve Gaz Pazarlama Şirketleri

18 Sui Northern Gas Pipelines Limited Petrol ve Gaz Pazarlama Şirketleri

19 Hascol Petroleum Limited Petrol ve Gaz Pazarlama Şirketleri

20 Engro Foods Limited Gıda Endüstrisi

21 Pak Elektron Limited Elektrikli Alet İmalatı

22 GlaxoSmithKline (Pakistan) Limited Farmasötik (Tıbbi Malzemeler)

23 The Searle Company Limited Farmasötik (Tıbbi Malzemeler)

24 Packages Limited Kâğıt ve Karton

25 Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited Otomobil Montajı

26 Pak Suzuki Motor Company Limited Otomobil Montajı

27 Ghandara Nissan Limited Otomobil Montajı

28 Ghandhara Industries Limited Otomobil Montajı

29 Attock Refinery Limited Rafineri

30 National Refinery Limited Rafineri

Kaynak: KSE Hisse Senetleri internet sitesi, Mayıs 2017

Mudârebe Şirketleri

Çeşitli Şer’i uyumlu fonlar, öz kaynak endeksleri ve sukuka ek olarak SECP aynı zamanda aşağıdaki 
tabloda gösterildiği gibi Pakistan’daki toplam yirmi sekiz mudârebe şirketini (‘Modarabalar’ olarak 
anılan) düzenlemektedir. 

1980’lerin başında Pakistan ekonomisinin “İslamileştirilmesi”ne yönelik çalışmalar kapsamında 
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mudârebe şirketleri kurulmuş ve 1980 tarihli Mudârebe Kararnamesi ve 1981 tarihli Mudârebe 
Kuralları çıkarılmıştır61. Bunlar, 1984 tarihli Şirketler Kararnamesi ile birlikte mudârebe şirketlerinin 
tesciline ve yirmi sekiz faal mudârebe şirketinin tahvil ihracı, yönetim ve düzenlenmesine ilişkin 
kuralları oluşturmaktadır. 

Mudârebe şirketleri, İslami bankacılık kurumları tarafından sunulan tasarruf hesaplarına benzer 
olarak yatırımcılara Şer’i uyumlu ve mudârebe esaslı tasarruf araçları sunmaktadır. Ancak, 
tasarruf hesabı ürünlerinin aksine, mudârebe şirketleri tarafından sunulan bu yatırım sertifikaları 
genellikle üç aydan beş yıla kadar vadeye sahiptir, daha büyük yatırım tutarları (örneğin 50.000 
PKR’den 100 milyon PKR’ye) için verilmektedir ve İslami bankalardan biraz daha cazip kâr 
oranları (örneğin yıllık yüzde 5,0-6,35) sunmaktadır62. Mudârebe şirketlerinin ürünleri, ‘Yatırım 
Sertifikaları’ (müşâreke veya mudârebe esaslı) veya seçilen finansal hizmetler (çoğunlukla azalan 
müşâreke ve icâre esaslı ve bazen de murabaha, selem veya istisna da kullanılarak) arasında 
değişmektedir (örneğin bilgisayar, motorlu araçlar, makineler, tesis ekipmanları ve benzeri için 
finansman). Pakistan’da diğer İFK’lar gibi mudârebe şirketlerinin de Şer’i danışmanları olması 
gerekmektedir. Mudârebe şirketleri Pakistan Borsasında kotedir ve genellikle cazip yıllık temettü 
gelirleri sunmaktadır. 

Tablo 32. Pakistan’da Faaliyet Gösteren Tescilli Mudârebe Şirketlerinin Listesi

No. Mudârebe Şirketinin Adı No. Mudârebe Şirketinin Adı

1. First Habib Modaraba 15. Popular Islamic Modaraba

2. BRR Guardian Modaraba 16. First AL-Noor Modaraba

3. Standard Chartered Modaraba 17. First Punjab Modaraba

4. Modaraba Al-Mali 18. Crescent Standard Modaraba

5. B.F. Modaraba 19. First Imrooz Modaraba

6. First IBL Modaraba 20. First Paramount Modaraba

7. First Prudential Modaraba 21. First National BanK Modaraba

8.  KASB Modaraba 22. First Treet Manufacturing Modaraba

9. First Pak Modaraba 23. Allied Rental Modaraba

10. First UDL Modaraba 24. Sindh Modaraba

11. Trust Modaraba 25. Unicap Modaraba

12. First Fidelity Leasing Modaraba 26. Awwal Modaraba

13. First Elite Capital Modaraba 27. First Constellation Modaraba

14. First Equity Modaraba 28. First Tri-Star Modaraba

Kaynak: SECP’nin İnternet sitesi, Nisan 2017

Sukuk

Pakistan’ın İslami sermaye piyasalarında sukuk segmenti, devlet sukuku (Pakistan Hükümeti 
tarafından ihraç edilen), hükümet destekli sukuk ve kurumsal sukuktan oluşmaktadır. Pakistan’da 
çoğu icâre, azalan müşâreke ve mudârebe yapılarına dayalı hem kote olmuş hem de olmamış 
sukuk ihraç edilmektedir. Yaygın uygulama, bir primle birlikte Karaçi Bankalar Arası Faiz Oranı 
(KIBOR) kullanılarak kâr oranlarının listelenmesidir (örneğin 6 aylık KIBOR + %0,70).

61 Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonunun internet sitesinden alınmıştır.
62 First Habib Modaraba’nın internet sitesi. Erişim tarihi: Eylül 2017. Bkz. http://www.habibmodaraba.com/projection-of-

profit-rates

http://www.habibmodaraba.com/projection-of-
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SECP, 2015 yılında sukuk kuralları yayımlamıştır. Pakistan Hükümeti, Haziran 2014’te 49,5 milyar 
PKR değerinde icâreye dayalı sukuk ihraç ederek sukuk piyasasına girmiştir. Daha sonra Kasım 
2014’te ilk kez dövizle 1 milyar USD değerinde beş yıllık icâre esaslı sukuk ihracı gerçekleştirerek 
uluslararası İslami sukuk piyasasına girmiştir. Bu sukuk, yüzde 6,75 (Nisan 2014’te Eurobond’da 
sunulan orandan 50 baz puan daha düşüktür) düzeyinde bir kâr oranı sunmaktadır ve teminat 
olarak İslamabad-Lahor Otoyolu gösterilmiştir. Bu ihraç, yüzde 35’i Avrupa’dan, yüzde 32’si 
Orta Doğudan ve yüzde 20’si Kuzey Amerika’dan olmak üzere geniş bir uluslararası yatırımcı 
tabanının ilgisini çekmiştir. Aralık 2015’te Pakistan Hükümeti, 300 milyar PKR (2,86 milyar USD, 
İngiltere sukukunun yaklaşık 14 katı) toplamak açısından bu kez Karaçi’deki Jinnah Havalimanı 
Terminalini teminat göstererek yerel para biriminde icâreye dayalı sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. 
Bu, İFK’lara devlet tahvilleri bakımından çok ihtiyaç duydukları yatırım fırsatlarını vermiştir; çünkü 
o sıralar bu kuruluşlar yaklaşık 225-220 milyar PKR fazla likiditeye sahiplerdi ve geleneksel hazine 
bonolarına ve devlet tahvillerine yatırım yapamadıklarından yerli geleneksel finans sektörüne 
karşı çok dezavantajlı bir konumdaydılar.

WAPDA (Pakistan’ın Su ve Elektrik Geliştirme İdaresi), hidroelektrik santral projesi için finansman 
toplamak amacıyla Nisan 2016’da Neelum Jhelum Hidroelektrik Santrali (NJHP) için on yıllık 100 
milyar PKR değerinde sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. Bu, altı aylık KIBOR’un 0,113 baz puan 
üzerinde bir kâr oranı sunmuş ve Pakistan Hükümetinden devlet garantisiyle desteklenmiştir. 
Pakistan’daki özel kuruluşlar da SBP’nin İslami Bankacılık Departmanı tarafından geliştirilen hukuki 
çerçeveye uygun olarak sukuk ihraç edebilmektedir. K-Electric, uzun vadeli borç geri ödemesi 
için Karaçi Borsası aracılığıyla Mayıs 2015’te 22 milyar PKR değerinde yedi yıllık müşârekeye 
dayalı sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. HBL ve Meezan Bank’ın baş düzenleyiciler olduğu ihraç, 
ülkede o zamana kadar gerçekleştirilmiş en büyük kote kurumsal sukuku olmuştur. Ekim 2016’da 
Pakistan Hükümeti 1 milyar USD değerinde başka bir beş yıllık ve icâre esaslı devlet sukuku ihraç 
etmiştir63. 2015 sonunda Pakistan’ın tedavüldeki sukuk miktarı 2,92 milyar USD, tedavüldeki 
İslami yatırım fonu varlıkları ise 1,32 milyar USD değerindeydi64. Aşağıdaki tabloda 2016’da ihraç 
edilen kurumsal sukuk ve devlet sukuku miktarları gösterilmektedir. 

Tablo 33. Pakistan’da 2016’da İhraç Edilen Kurumsal Sukuk ve Devlet Sukukunun Yapıları 

İhraççı
İhraç 
Tarihi

İhraç 
Edilen

Vade Tür

Yapı
Kâr 

Oranları
Miktar 
(milyar 
rupi)

Devlet / 
Kurumsal

Kote / 
Kote 
değil

Neelum Jehlum 
Hydro Power 
Company Limited

29/
Haz/16

100 10 yıl Devlet Kote değil Azalan 
Müşâreke

6M KIBOR 
+ 113 baz 

puan

Pak Elektron Limited 25/
Ağu/16

1,072 15 ay Kurumlar Kote değil Azalan 
Müşâreke

3M KIBOR 
+ 250 baz 

puan

Meezan Bank Limited 22/Eyl/16 7,0 10 yıl Kurumlar Kote değil Mudârebeye 
dayalı 

kademe II 
Sukuk

6M KIBOR 
+ 70 baz 

puan

Fatima Fertilizer 
Company Limited

29/Ara/16 10,5 5 yıl Kurumlar Kote İcâre 6M KIBOR 
+ %1,10

Kaynak: Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, 29 Nisan 2017

63 Kaynak: Sukuk.com
64 Pakistan İslami Finans Ülke Raporu 2016, sayfa 56-57

http://sukuk.com/
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3.3.5 PAKİSTAN’DA TEKÂFÜL  

Pakistan’da tekâfül sektörü, 2005’te Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SECP) 
tarafından tekâfül Kurallarının yayımlanmasıyla ortaya çıkmıştır. 2006’da ilk Genel tekâfül 
işletmesi Pak-Kuwait Takaful kurulmuştur. 

SECP, 2015’te tekâfül penceresi işlemleri için düzenleyici bir çerçeve hazırlamıştır ve 2016 
sonunda ülkede hem aile tekâfülü hem de genel tekâfül ürünleri sunan 16 tekâfül penceresi 
işletmesi bulunmaktaydı. Aşağıdaki tabloda tam teşekküllü ve tekâfül penceresi işletmeleri ve 
ürünleri gösterilmektedir. 

Tablo 34. Aralık 2016 itibarıyla Pakistan’da Aile Tekâfülü ve Genel Tekâfül İşletmeleri

Tam Teşekküllü Tekâfül İşletmeleri

No. Tekâfül İşletmesinin Adı Türü

1 Pak-Qatar Family Takaful Limited Aile/Hayat

2 Dawood Family Takaful Aile

3 Pak-Qatar General Takaful Limited Genel/Hayat Dışı

4 Takaful Pakistan Limited Genel

5 Pak-Kuwait Takaful Limited Genel

Tekâfül Penceresi İşletmeleri (2015 sonrası)

 No. Tekâfül İşletmesinin Adı Türü

1 EFU Life Assurance Limited Aile

2 Jubilee Life Insurance Company Limited Aile

3 IGI Life Insurance Limited Aile

4 Adamjee Life Assurance Limited Aile

5 State Life Insurance Company Limited Aile

6 The United Insurance Company of Pakistan Limited Genel

7 TPL Direct Insurance Limited Genel

8 SPI Insurance Company Limited Genel

9 Jubilee General Insurance Company Limited Genel

10 EFU General Insurance Limited Genel

11 Askari General Insurance Company Limited Genel

12 Asia Insurance Company Limited Genel

13 Alfalah Insurance Company Limited Genel

14 Premier Insurance Limited Genel

15 Adamjee Insurance Company Limited Genel

16 UBL Insurers Limited Genel

17 Atlas Insurance Limited Genel

18 Reliance Insurance Limited Genel

19 Sindh Insurance Limited Genel

20 Allianz EFU Life & Health Insurance Genel

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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Pakistan’da şu anda retekâfül işletmesi yoktur ve bu, tekâfül sektörü için önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. Retekâfül, hem hayat hem de hayat dışı tekâfül açısından sigortacılık sektöründe 
önemlidir çünkü riskleri azaltmak amacıyla bir ‘havuzlar havuzu’ oluşturmak için farklı tekâfül 
havuzları birleştirilmektedir. Yasal ‘saklama payını’ aşan kapsam tutarı, bir retekâfül anlaşması 
ile sigortalanmalıdır. Pakistan’daki Aile Tekâfülü işletmeleri, Takaful-Re, Munich-Re, Hannover-
Re ve Swiss Re-Takaful gibi uluslararası işletmeleri kullanarak retekâfül sektörünün büyük 
küresel kapasitesinden faydalanabilmektedir. Çünkü aile tekâfülü ürünleri daha uzun bir süredir 
mevcuttur. Ancak yerli retekâfül işletmelerinin olmaması Ggnel tekâfül açısından bir sorun teşkil 
etmektedir. Bu nedenle Pakistan’daki genel tekâfül şirketlerinin Şer’i danışmanları, bir ‘ortak 
tekâfül’ aracının (riskleri paylaşan beş-altı tekâfül işletmesi) kullanımına izin vererek risklerin 
paylaşımı konusunda bir rahatlık sağlamıştır. 

Vekâlet -Mudârebe-Vakıf Modeli

Pakistan’da Şer’i danışmanlar ve SECP düzenleyicileri, hem aile tekâfülü hem de genel tekâfül 
işletmeleri için vekâlet, mudârebe ve vakfa dayalı kama bir modelin kullanımını tavsiye etmektedir. 
‘Vekâlet -Vakıf’ modeli olarak anılan bu model, tekâfül işletmeleri tarafından yaygın bir şekilde 
kullanılan tek modeldir. 

Tablo 35. Pakistan’da Tekâfül Sektöründe Kullanılan Finansal Araçlar

 Açıklama

Asgari Sermaye Şartları Hayat Tekâfülü için: 700 milyon PKR 
Genel Tekâfül için: 500 milyon PKR 
Ödenmiş sermaye şartları, sigortacılık şirketlerinin Pakistan’da 
2015’ten beri Tekâfül Penceresi işlemleri gerçekleştirmesini 
kolaylaştırmaktadır.

Şer’i Yönetişim şartları Tam teşekküllü işletmelerde ve Pencerelerde hem Hayat Tekâfülü 
hem de Genel Tekâfül için en az bir tane nitelikli ve ülkede 
ikamet eden Şeriat Danışmanı.
Bir Şeriat Denetleme Kurulu olması tavsiye edilmektedir ancak 
şart değildir. Pak Qatar ve Dawood Takaful şirketlerinde Şeriat 
Denetim Kurulu mevcuttur.

Hayat Tekâfülü/Genel Tekâfül için 
kullanılan model

Hibrit Vekâlet -Vakıf-Mudârebe modeli kullanılmaktadır. Tekâfül 
operatörü, Vakıf fonu (veya tazminatların ödendiği Katılımcı 
Tekâfül Fonu (KTF)) için Vekil olarak ve Katılımcı Yatırım Fonu için 
Mudârip olarak görev yapar.

Genel Tekâfül için kullanılan model Hibrit Vekâlet -Vakıf-Mudârebe modeli kullanılmaktadır.
Genel Tekâfülde Hayat Tekâfülünün aksine, ayrı bir Katılımcı 
Yatırım Fonu (KYF) ve KTF yoktur.

Hayat Tekâfülünde sunulan ürünler Bireysel hayat sigortası
Grup hayat sigortası
Banka Tekâfül grup hayat sigortası

Genel Tekâfülde sunulan ürünler Sağlık sigortası
Grup sağlık sigortası
Motorlu taşıt Tekâfülü
Yangın Tekâfülü
Denizcilik Tekâfülü
Mühendislik Tekâfülü

Kaynak: Yıllık Raporlar, Pak Qatar Aile Tekâfülü 2015, Pak Qatar Genel Tekâfül 2015.
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Pakistan’da 2005’te Tekâfül Kurallarının oluşturulmasının ardından Vekâlet -Mudârebe-Vakıf 
modeli geliştirilmiştir. Bu, kısmen Vekâlet-Mudârebe modeli gibi daha önce geliştirilen modellere 
yönelik eleştiriler (örneğin tekâfül fonunun mülkiyetinin işletmede olmasına ilişkin) dikkate 
alınarak dizayn edilmiş olup Müftü Muhammad Taqi Usmani, Tekâfül Fonunun bir Vakıf olarak 
ilan edilmesini önermiştir. Vekâlet -Mudârebe-Vakıf modeli olarak anılan tam karma model artık 
Pakistan’da hem Hayat Tekâfülü hem de Genel Tekâfül için kullanılmaktadır ve SECP tarafından 
Vakıf senedi ile birlikte onaylanmıştır. Aşağıdaki şekilde karma Vekâlet -Mudârebe-Vakıf modeli 
gösterilmektedir.  

Şekilde görüldüğü gibi Pakistan’da Hayat Tekâfülü ve Genel Tekâfülde kullanılan modeller 
arasındaki ana fark, Hayat/Aile Tekâfülünde ayrı bir Katılımcı Tekâfül Fonunun (KTF) olmasıdır. Bu, 
tüm katılımcıların sigorta tazminatlarının ödendiği Vakıf fonudur. Katılımcılar veya lehtarlar risk 
kapsamı Tekâfül primlerini ödediğinde bu primler ilk olarak Katılımcı Yatırım Fonuna (KYF), daha 
sonra bir kısmı da KTF’ye aktarılır. Vakıf senedine göre fonlar Vakıf fonuna aktarıldığında (bu fonun 
sahibi İşletme veya Katılımcılar değil, yalnızca Allah’tır), fonun kurulma amacı dışında hiçbir amaçla 
çekilemez. Katılımcıların risk kapsamına ilişkin tüm tazminatları bu Vakıf fonundan ödenir. Bir müşteri 
geri çekildiğinde veya poliçenin vadesi dolduğunda KYF’nin yanı sıra KTF’den de bakiyesini alır. 

Şekil 11. Pakistan’da Kullanılan Karma Vekâlet -Vakıf-Mudârebe Modeli 

Tekâfül

Katılımcılar

Katılımcı Yatırım 
Fonu (KYF)

Tekâfül İşletmesi 
(Vekil)

Tazminatların 
ödendiği Vakıf 
Fonu (veya Katılımcı 
Tekâfül Fonu-KTF)

Tekâfül

Katılımcılar

Katılımcı Yatırım 
Fonu (KYF)

(Bu Vakıf Fonudur)

Tekâfül İşletmesi 
(Vekil)

KYF’den tazminatların ödenmesi + varsa fazlalıkların katılımcılara dağıtılması

Pakistan’da Hayat Tekâfülü için Kullanılan Karma Vekalet-Vakıf-Mudârebe Modeli

İşletme ve Katılımcılar Arasında Paylaşılan KYF 
Yatırımı Kârı

Pakistan’da Genel Tekâfül için Kullanılan Vekalet Mudârebe Vakıf  Modeli

İşletme ve Katılımcılar Arasında Paylaşılan KYF 
Yatırımı Kârı

Mudârebe

Katkı payları/primler
Tekâfül Fonu 
Katkı Payları

Vakıf Fonunun işletimi 
için Vekalet ücreti

Tazminat 
ödemesi

Varsa fazla tutarların 
katılımcılara dağıtılması

Vakıf

Mudârebe

Katkı payları/primler

KTF için Vekalet 
Ücreti

Vekalet

Yatırımların 
yönetilmesi için 
Mudaribin payı

Vekalet

Tekâfül İşletmesi KYF ve 
KTF’yi işletir ve Mudârip 
olarak tüm kârları paylaşır.

KYF’nin işletimi için 
Vekalet Ücreti (yatırım 
yönetimi)

 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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Buna karşılık Genel Tekâfülde ayrı bir KTF yoktur ve Katılımcı Yatırım Fonunun kendisi Vakıf fonu 
işlevi görür.

Her iki iş modelinde de tekâfül işletmesinin geliri, hem bir Mudârip (KYF yatırımlarının yönetilmesi 
için) hem de bir Vekil (Vakıf fonunun işletilmesi için uygulanan sabit oranlı ücret) ücreti şeklindedir. 
Vakıf fonunda fazla tutarların olması durumunda (bir mali dönemde katkı paylarının tazminat 
tutarlarından fazla olması), Tekâfül İşletmesinin Şer’i Kurulunun onayıyla fazlalık fonlar:

•	 Daha önce açık olması durumunda hissedarlardan alınan karz-ı haseni geri ödemede 
kullanılır,

•	 Fazla fonların bir kısmı gelecekteki olası zararları azaltmak açısından yedek akçe olarak 
tutulur, 

•	 Kalan kısım ise fonun katılımcıları arasında dağıtılır.

SECP düzenlemelerine göre tekâfül işletmelerinin bir Şer’i danışma kuruluna sahip olması zorunlu 
değildir. Asgari şart, bir tane nitelikli ve onaylı Şer’i danışman olmasıdır. Ancak, Pak Qatar Takaful 
ve Dawood Family Takaful gibi tam teşekküllü işletmelerin kendi Şer’i danışma kurulları vardır.  

Pakistan’da tekâfül sektörünün karşı karşıya olduğu güçlüklerden bazıları şunlardır:

•	 Hem Hayat Tekâfülü hem de Genel Tekâfül yapıları gereği risk teminatı sunmaktadır. Ancak 
mevcut pazar çoğunlukla bu araçların yatırımlarından elde edilen kâr oranlarına/getirilere 
bakmaktadır. Bu yüzden İşletmeler, daha iyi bir risk teminatı sağlamak yerine katılımcılara 
rekabetçi getiriler sunmanın güçlükleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

•	 Halk arasında tekâfül ve ürünlerine dair genel farkındalık düzeyi çok düşüktür. 2015’ten 
beri tekâfül hakkında sürekli olarak tekrarlanan eğitimlerle nüfusun belirli kesimlerinde 
bu durum gelişme göstermiştir. Ancak İslami bankacılığı anlayabilen fakat genel olarak 
sigortadan anlamayan veya sigortayı kavrayabilen ancak geleneksel sigorta ile tekâfülü 
ayırt edemeyen birçok nüfus kesimi vardır.

•	 Özellikle genel tekâfül bağlamında yerli retekâfül firmalarına uzun vadede ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

3.3.6 POLİTİKA TAVSİYELERİ

Pakistan’da Maliye Bakanlığı ve SBP’nin 2015 sonunda üç tane faal İslami Finans Mükemmeliyet 
Merkezinin (IBA Karaçi, LUMS Lahor ve IM Sciences Peşaver) kurulmasına yardımcı olmasıyla İslami 
bankacılığa dair farkındalık 2015’ten beri kademeli olarak artmaktadır. Pakistan’da İslami varlık 
yönetimi sektörü 2003’te ilk faaliyete geçen segment olmuştur. Tekâfül pencerelerinin hayata 
geçirilmesiyle tekâfül işletmelerinin sayısı 2015 ve 2016’da önemli oranda artmıştır. Ancak, ürün 
çeşitlendirme, yenilik ve Şer’i uyum bakımından üç sektör hâlâ önemli güçlüklerle karşı karşıyadır.

•	 İslami bankacılık, icâre, azalan müşâreke ve murabahaya dayalı popüler finansman 
ürünleriyle tüketici finansmanı pazarının yaklaşık yüzde 60’ını ele geçirerek pazarda hâkim 
paya sahip olmuştur. Ancak, kurumsal finansmandaki payının artırılması gerekmektedir.

•	 İslami bankaların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri, likidite yönetimine 
yönelik Şer’i uyumlu yöntemlerinin olmamasıdır. Bey’i müeccel (kredili satış) ve Pakistan 
Hükümetinin ihraç ettiği icâre sukuk gibi çok sınırlı sayıda Şer’i uyumlu devlet ürünü 
bulunmaktadır. Ancak, iyi performanslı Şer’i uyumlu yatırım ürünlerinin olmaması 
nedeniyle İslami bankaların kârlılığı ve dolayısıyla mevduat sahiplerine sundukları kâr 
oranları, geleneksel bankalarınkinden önemli oranda düşüktür. Aralık 2016’da İslami 
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bankalar toplam 610 milyar rupi değerinde likit varlıklara sahipti ve öz sermaye kârlılığı 
ortalama yüzde 10,6 iken bu oran geleneksel bankacılık sektöründe yüzde 14,4 olarak 
gerçekleşmiştir65. 

•	 Pakistan’da İslami bankaların esas itibarıyla geleneksel bankacılık kurumlarının bir taklidi 
olmak yerine daha çok finansal aracı ve ticaret aracıları olması gerektiğine dair artan bir 
farkındalık söz konusudur. Ancak, mevcut İslami bankacılık işletme biçimi ağırlıklı olarak 
mevcut geleneksel ürünlerin ‘İslamileştirilmesine’ yönelmiştir. Bu durum, İslami bankacılıkta 
yenilikleri ve ürünlerin çeşitlendirilmesini kısıtlamaktadır.

•	 Sektörün çiftçiler, KOBİ’ler, genç üniversite öğrencileri, küçük ölçekli girişimciler gibi belirli 
nüfus kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni ürünler geliştirmesi gerekmektedir. 
İslami bankacılık segmenti ayrıca Şer’i uyumlu bir kâr oranı karşılaştırma ölçütüne 
(benchmark) ihtiyaç duymaktadır.  

•	 Büyük şirketlere azalan müşâreke, icâre ve müşâreke esaslı sukuk gibi Şer’i uyumlu 
ürünlerle projelerini ve uzun vadeli borçlarını finanse etmeleri açısından teşvikler verilmesi 
gerekmektedir. Son zamanlarda bunu yapan K-Electric, Fatima Fertilizers gibi örnekler çok 
az sayıdadır.

•	 Genç yaş grubunu (15-24 yaş) İslami bankacılığa çekmek amacıyla daha fazla tasarruf hesabı 
ürünü geliştirilebilir. Örneğin UBL Ameen (United Bank’ın İslami penceresi), önemli ölçüde 
daha yüksek kâr oranlarıyla Çocuklara Yönelik Tasarruf Hesabı (18 yaş altı) sunmaktadır.

•	 2016’da SBP, Şer’i uyum şartlarını karşılayan şirketlere yüzde 2 vergi iadesi verileceğini 
duyurmuştur.  Gübre, Yazılım Mühendisliği, Çimento, Enerji ve Gaz, Telekomünikasyon, 
Motorlu Taşıt gibi finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren daha fazla firmanın Şer’i uyum 
sağlamasını teşvik etmek adına vergi iadesi/tatili gibi etkili teşviklerin politikalarla hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Bu, İslami varlık yönetimi sektörüne de yatırım yapılabilecek 
daha çeşitli bir hisse senedi portföyü sağlayarak yardımcı olacaktır. 

•	 Finansal teknolojiler, İslami bankacılık sektöründe önemli bir kırılmaya yol açmaktadır. 
İslami bankaların akıllı telefon teknolojisi, veri analizi, mobil bankacılık gibi alanlarda daha 
fazla teknik eğitim ve uyarlamaya ihtiyacı vardır.

•	 Özellikle genel tekâfül bağlamında retekâfül sağlayıcılarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

•	 İslami bankacılık ve İslami sermaye piyasaları segmenti için önümüzdeki on beş yılda 
önemli bir fırsat, Çin-Pakistan Ekonomik Koridorudur. Altyapı finansmanı, Gwadar 
havalimanı, enerji ve elektrik gibi 46 milyar dolar değerindeki projelerin çoğu için Şer’i 
uyumlu finansman yapılarının kullanılması politikanın önemli bir kısmını oluşturmalıdır. 

65 SBP İslami Bankacılık Bülteni, Aralık 2016, sayfa 8-9.
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3.4 VAKA ÇALIŞMASI: SUDAN

3.4.1 ÖZET66 

Sudan, özellikle Afrika kıtasında tüm yönleriyle İslami finansın uygulandığı önemli bir merkezdir. 
Aynı zamanda, İslami bankacılığın tüm sektördeki payının yüzde 100 olduğu iki İİT üyesi ülkeden 
biri olarak ilginç bir vaka çalışması sunmaktadır. Ülke, bankacılık ve finans sektörünün düzenleyici 
ve operasyonel düzeylerde Şer’i uyumlu hale getirilmesi konusunda uzun bir yolculuğa sahiptir 
ve bu, araştırmacıları bu zengin deneyim hakkında daha fazla araştırma ve analiz yapmaları 
açısından motive etmiştir. Ayrıca, Sudan’daki devlet sukuku muhtemelen diğer ülkeler için de 
ilham kaynağı olabilecek çok güzel bir örnektir; dolayısıyla, daha çok bu sukukun çeşitli türlerine 
ve her birinin özelliklerine odaklanılacaktır. Sudan’da farklı sektörlerdeki tekâfül ve mikrotekâfül 
deneyimi de diğer ülkeler için faydalı olabileceği gibi, aynı zamanda bankacılık dışı İslami finansın 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya nasıl yardımcı olabileceğinin de bir kanıtıdır. Aşağıdaki vaka 
çalışmasında, Sudan’ın profilini kısaca özetleyip, daha sonra İslami finans sektörlerindeki çeşitliliği 
analiz edeceğiz ve son olarak da ülkelerinde İslami finans sektörlerinin geliştirilmesinde karar 
vericilere yardımcı olabilecek hem Sudan hem de İİT üyesi ülkelere yönelik İslami finans politika 
tavsiyeleri sunacağız. 

3.4.2 GİRİŞ

Sudan, Kuzey Afrika’da yer alan ve Mısır, Eritre, Etiyopya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney 
Sudan ile sınır komşusu olan bir Afrika ülkesidir. UNDP’ye göre, 2011 (güney Sudan ile ayrılmanın 
gerçekleştiği yıl) itibarıyla kuzey Sudan’daki nüfusun yüzde 97’sinden fazlası Müslümandır. 
Sudan’daki diğer dinler arasında Hristiyanlık (yüzde 1,5) ve Afrika geleneksel dini (yüzde 1,5) 
(CIA Dünya Gerçekleri Kitabı) yer almaktadır. 

Sudan’ın bu rapor kapsamında bir vaka çalışması olarak seçilmesinin nedeni, dünyada ve özellikle 
Afrika düzeyinde İslami finans merkezi olarak önem taşımasıdır. IFSB’nin 2017 İslami Finans 
Hizmetleri Sektörü İstikrar Raporu’na göre, İslami bankacılığın toplam bankacılık sistemi içindeki 
payı yüzde 100’dür. 

Sudan’daki Finansal Sistemin Kısa Bir Değerlendirmesi

Sudan’da İngiliz sömürgeciliği döneminde bankacılık sistemi sadece Barclays Bank, Osmanlı 
Mısır Bankası ve Mısır Ulusal Bankası ile Credit Lyonnais gibi yabancı bankalarla sınırlandırılmıştır. 
Ancak, 1956’da bağımsızlığın kazanılmasından sonra, Sudan’ın kültür ve çeşitliliğini yansıtan 
ortak bir para birimi oluşturmak üzere para komitesi kurulmuştur. Bunun ardından 1959’da 
Sudan Merkez Bankası (CBS) yasası çıkarılmış ve banka, kendi hukuki ve akdi statüsü olan bir 
kurum olarak resmen 1960 yılında faaliyete geçmiştir (Babiker 2011).

Mayıs 1970’te Sudan’da bankacılık sisteminde köklü bir değişim meydana gelmiştir. Hükümet, 
tüm ticari bankacılık sektörünü kamulaştırmaya ve Sudan’da yabancı sermayenin hâkim olduğu 
bankacılık, sigortacılık ve ithalat-ihracat sektörleri olmak üzere üç alanı ciddi biçimde kısıtlamaya 
karar vermiştir. Ayrıca, hükümet başta bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan kırsal kesimlerdeki 
geleneksel sektör olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik bankacılık hizmetlerini geliştirmeye ve 
iyileştirmeye çalışmış ve 1970’lerin ortalarında özel yabancı bankaların Sudan’da tekrar faaliyete 
geçerek ulusal bankalarla birlikte hizmet vermesine izin verilmiştir. Ancak, bu bankaların Sudanlı 

66 Bu vaka çalışmasının yazarları: INCEIF Küresel İslami Finans Üniversitesi/Malezya’da Doçent olarak görev yapan Magda 
Ismail Abdel Mohsin (e-mail: magda@inceif.org) ve INCEIF’te doktora öğrencisi Mhd Osama Alchaar (e-mail: osama545@
hotmail.com)

mailto:magda@inceif.org
http://hotmail.com/
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vatandaşlara hizmet vermesi yasaklanmış, sadece ithalat-ihracat işlemleri ve yurt dışında çalışan 
Sudanlılar’ın hesap açmalarına müsaade edilmiştir. Bu dönemde Mısır’da modern bankacılık 
sisteminin “İslamileştirilmesi” fikri ortaya çıkmıştır (Abdel Mohsin, 2005). 

Sudan’da İslami Bankacılığın Ortaya Çıkışı

Sudan’da İslami bankacılık sistemi, 1966 yılında Omdurman İslam Üniversitesi İktisat Bölümünün 
ülkede İslami bankacılığın kurulması çağrısında bulunmasıyla, bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. 
Ancak bu fikir, çeşitli engeller ve siyasi değişimlerle karşılaşmış ve 1977 yılında Sudan, Suudi 
Arabistan ve bazı diğer Müslüman ülkelerden seksen altı kurucunun, bu bankanın kurulmasında 
gereken sermaye olarak altı milyon Sudan sterlini vermesiyle Faysal İslami Bankasının kuruluşuna 
kadar ertelenmiştir. Faysal İslami Bankasının 1977’de kısa süre içindeki başarısı, hükümeti beş 
yeni İslami banka açmaya teşvik etmiş ve bu bankalar daha fazla mevduat sahibini çekmeyi 
başarınca Sudan’daki tüm eyaletlerde daha fazla şube açılmıştır (Abdel Mohsin, 2005).

İslami bankacılık unsurlarının 1970’lerden beri hayata geçirilmesi ve 1991’de ülkenin tüm finansal 
sistemi tarafından benimsenmesiyle Sudan, finansal sistemi tamamen İslami ilkeler üzerine inşa 
edilmiş dünyadaki çok az sayıda ülkeden biri olmuştur (IMF, 2001).  Ancak Sudan’ın kuzeyi ile 
güneyi arasında servet ve yetkinin bölünmesini öngören 2005’teki barış anlaşmasından sonra 
Sudan’ın güneyindeki bankalar resmen kuzeydeki merkez bankasının yetkisinden ayrılmış ve 
geleneksel bankalar olarak faaliyetlerine devam etmiştir (Babiker 2011). 

Sudan’da Mevcut Finansal Sistem

Sudan’ın finans sistemi, altı tür kurumdan oluşmaktadır: CBS, ticari ve yatırım esaslı İslami 
bankalar (özel, kamusal ve ortak), tekâfül ve retekâfül şirketleri ve Hartum Borsası.

90’lı yılların başından bu yana, uluslararası kuruluşların yardımıyla Sudan hükümeti tarafından 
finans sektöründe çeşitli reformlar yapılmıştır. Bu reformlar arasında şunlar yer almaktadır (IMF, 
2001):

•	 Daha fazla finansal istikrara yönelik olarak bankacılık denetimi ve ihtiyatlı düzenlemeler,

•	 Sektörel ve bölgesel kredi tahsislerinde daha fazla esneklik için finans sektörünün 
serbestleştirilmesi,

•	 Bankaların kullandıkları İslami finans araçlarının oranlarını (Murabaha ve Müşâreke) 
etkileyerek ve dolaylı para yönetimine ilişkin yeni araçlar uygulamaya koyarak enflasyon ve 
döviz kuru istikrarına dair klasik hedefleri karşılayan para politikası aracı,

•	 Bankalar arası kredi transferini artırarak ve yatırım açısından farklı finansal araçlar (devlet 
sukuku) sunarak finansal derinleşme, 

•	 Kurumsal reformlar. 

IMF’ye göre, reformların Sudan’ın finansal sistemi üzerinde çok olumlu bir etkisi olmuştur. Ana 
parasal büyüklükler ve mevduatlar reel olarak yükselmeye başlamış ve reel getiri oranları pozitif 
değerler kazanarak ticari bankaların özel mevduatlarında büyüme kaydedilmesini sağlamıştır. 
Bununla birlikte, kaydedilen ilerlemeden bağımsız olarak, finansal aracılık genel olarak düşük 
seviyede kalmıştır. Bankacılık sistemi hala zayıftır ve yeterli sermayeye sahip değildir (IMF, 2001). Bu, 
Sudan’ın İslami bankacılık ve finans alanındaki nispeten uzun süreli deneyimlerine rağmen, İslami 
Finansal Gelişim Göstergesinde (IFDI)67 on birinci sırada yer aldığı son istatistiklerle uyumludur. 

67 ICD Thomson Reuters İslami Finansal Gelişim Göstergesi (IFDI), birleşik ve ağırlıklı sayısal bir ölçü kullanarak dünya 
genelinde İslami finans sektörünün genel sağlık ve gelişimini göstermektedir.  2016 için IFDI, şu beş gösterge bakımından 
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Aşağıdaki tabloda Sudan’ın finans sektöründeki temel düzenleyici kurumlar ve bu kurumlara tabi 
İFK’lar ve sektörler gösterilirken, bir sonraki tabloda (finansal tabana yayılma göstergeleri) IFDI 
bakımından Sudan’ın diğer ülkelere kıyasla konumu verilmektedir. 

Tablo 36: Sudan’da Finans Sektörünün Ana Kurumları 

 Sudan Merkez Bankası Hartum Finansal 
Piyasası

Sigortacılık 
Denetleme 
Kurumu

Ulusal İhracat 
Kredisi Kurumu

Hukuki 
çerçeve

2002 tarihli yasa ve 
2012’de yapılan son 
değişiklik

2016 tarihli Sermaye 
Piyasalarının 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun, 2016 
tarihli Hartum Finansal 
Piyasası Hakkında 
Kanun

2001 tarihli Sigorta 
Şirketlerinin 
Denetlenmesi 
Hakkında Kanun

2004 tarihli Ulusal 
İhracat Kredisi 
Kurumu Hakkında 
Kanun

Ana roller Düzenleyici ve denetleyici Düzenleyici ve 
denetleyici

Düzenleyici ve 
denetleyici, 
sigortacılık 
sektörünü Şer’i 
uyumlu olarak 
geliştirici

İslami finans 
ve sigortacılık 
araçlarıyla ihracat 
sektörünü 
geliştirici

Kapsam 
dâhilindeki 
kuruluş ve 
şirketler

Ticaret, ihtisas ve yatırım 
bankaları - KOBİ’lerin 
finansman kuruluşları 
- Elektronik hizmetler 
şirketi 
- Döviz alım-satım şirketleri 
- Sudan finansal hizmetler 
şirketi - Banka mevduatı 
garanti fonları - Likidite 
yönetim fonu 

Finansal komisyoncular 
ve aracılar 

Tekâfül ve Retekâfül 
şirketleri 

Sudanlı 
ihracatçılar

Kaynak: Sudan’ın resmi internet siteleri 

Yukarıdaki tabloda Sudan’ın bankacılık sisteminin nispeten uzun İslamileştirilme geçmişine 
rağmen, ülkenin sektörlerinin gelişimi, verimliliği ve hatta İFK’ların sayısı bakımından birçok Arap 
ve Müslüman ülkenin hâlâ gerisinde olduğu gösterilmektedir. Aynı durum, tekâfül ve retekâfül 
varlıklarının diğer birçok küçük pazardakinden önemli ölçüde düşük olduğu tekâfül sektöründe 
de geçerlidir. Aşağıdaki tabloda 2012 yılında Sudan’daki bazı önemli finansal tabana yayılma 
göstergeleri verilmektedir.

Tablo 37: Sudan’da Temel Finansal Tabana Yayılma Göstergeleri (2012)

 Düşük gelirli 
ülkeler

Sahra Altı Sudan

Bir finans kurumundan kredi %11 %5 %2

değerlendirilen 124 ülkenin performansını takip etmektedir: Nicel Gelişim (NG), Bilgi, Yönetişim, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk (KSS) ve Farkındalık. Bu göstergeler, gösterge değerlerini her bir ülkenin büyüklüğüne göre ayarlayan elli beş 
farklı ölçüyle ilgili ve üç rasyonelleştirici katsayının (toplam bankacılık varlıkları, GSYH ve nüfus) dikkate alındığı toplam 
on beş alt göstergeye ayrılmaktadır. Bu nedenle, IFDI ortalama küresel gösterge değerlerini hesaplamak için altı bin 
300’den fazla ülke seviyesinde ölçü ve veri girilmiştir. Bu raporun metodoloji bölümünde, IFDI metodolojisi tam olarak 
açıklanmaktadır.
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Aile veya arkadaşlardan borç %30 %40 %47

Kredi kartları %2 %3 %1

Finans kurumunda tasarruf hesabı %11 %14 %9

Bir tasarruf artırım kulübü kullanılarak tasarruf %8 %19 %7

Resmî bir finansal kuruluşta hesap (Erkek) %20 %24 %4

Resmî bir finansal kuruluşta hesap (Kadın)  %24 %21 %3

Kaynak: Dünya Bankası Findex veritabanı. Göstergeler 15 yaş üstü nüfusa ilişkin oranları içermektedir. 

Yukarıdaki tabloda Sudan’ın, diğer Sahra Altı ve düşük gelirli ülkelere kıyasla aile, arkadaş 
ve kulüpler gibi farklı finansman biçimlerine daha çok bağlı olduğu görülmektedir. Ayrıca 
bankalardaki tasarrufları diğerlerinden daha azdır. Bu, kişi başına düşen banka hesabı oranlarının 
(erkeklerde yüzde 4, kadınlarda yüzde 3) çok daha düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu 
yüzden, Sudan’da finansal tabana yayılmanın zayıf olması, bankacılık kurumları ve banka dışı 
kurumları içeren kapsamlı bir finansal gelişimin önemini göstermektedir.  

3.4.3 SUDAN’DA İSLAMİ BANKACILIK

Sudan’daki bankacılık sistemi, “Sudan’da faaliyet gösteren bankacılık işletmelerinin İslam Şeriatı 
ile çelişmemesi gerektiğini” açıkça belirten ve finansı “İslami sözleşmelere uygun fonlara yatırım 
yapılması” olarak tanımlayan 2004 tarihli bankacılığın düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında 
CBS tarafından denetlenmekte ve düzenlenmektedir. 

Bankacılık sektörü Sudan’ın finansal sisteminin belkemiğini oluşturmaktadır ve yerel ekonomi 
açısından temel finansman kaynağıdır. Sudan ve İran, tamamen Şer’i uyumlu bankacılık sistemleri 
olan iki ülke olarak yollarına devam etmektedir; bu nedenle, her biri için İslami bankacılığın pazar 
payı yüzde 100’dür (IFSB, 2017). 2016 yılı için İslami finans gelişim göstergesine göre: “Sudan, 
uzun bir süredir ‘tamamen’ İslami bir finans sistemine sahip olmasına rağmen, 124 ülke arasında 
on birinci sırada yer almaktadır. Bu, Sudan’daki finans sektörünün karşı karşıya olduğu birçok 
zorluğu ve bunların giderilmesine yönelik ihtiyacı göstermektedir.”

Sudan’ın Bankacılık Sistemine Genel Bakış:

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi İslami bankaların sayısı 1980’lerde beş iken 2015’te otuz yediye 
ulaşmıştır.  Tüm bu bankalar Şer’i ilkelere göre ve CBS’nin denetimi altında işletilmektedir. Bu 
İslami bankalar, faaliyetleri ve onları kuran teşekküllerin türü bakımından farklılık göstermektedir. 

Tablo 38. Sudan’ın Bankacılık Sisteminin Yapısı (2015)

(a) İhtisas bankaları 6

Ortak 3

Devlet 3

(b) Ticari bankalar 31

Ortak 22

Devlet 1

Yabancı 8

(a) + (b) toplamı 37

Kaynak: Sudan Merkez Bankası – Banka İşleri Departmanı
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Ayrıca, Sudan’daki İslami bankaların çoğunluğunun özel kurumlar ve devlet kurumları arasında 
kurulan ortak girişimler olduğu, yabancı bankaların ise sekiz İslami banka ve Al-Nilein Bank 
adlı tamamen devlete ait bir İslami bankla ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Başka bir 
bakış açısıyla, Sudan’daki İslami bankaların otuz bir tanesi ticari bankalarken, altısı ise sosyal ve 
ekonomik hedefleri olan ve tarıma, endüstriyel projelere finansman sağlayan ve aile tasarruflarını 
hedefleyen İslami ihtisas bankalarıdır. 

Sudan’daki tüm bankalar daha yüksek bir Şer’i komisyonunun gözetimi ve denetimi altındadır. 
2003 tarihli Bankacılık Kanununun 3. bölümüne göre: “Bankalar ve Finansal Kurumların 
Kontrolüne Yönelik Yüksek Şer’i Komisyonu” olarak adlandırılacak ve Bakan ile istişare edilerek 
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak bağımsız ve yarı zamanlı bir komisyon oluşturulacaktır. Yüksek 
Şeriat Komisyonunun amaçları, bankacılık ve finansal faaliyetlerin dayalı olacağı birleştirici Şeriat 
dayanakları ve kararnameleri açısından Şer’i emirleri, tavsiyeleri ve önerileri sunmak, bankacılık 
faaliyetlerinin ve finansal kuruluşların performansı ve politikalarını İslam Şeriatı değerlerine ve 
düzenlemelerine tabi kılmak amacıyla bunları izlemek ve takip etmek, kanun ve düzenlemeleri 
Şer’i uyumlu hale getirmek, bankalar, finansal kuruluşlar ve tefecilik (usury) işlemleri için kılavuz 
ilkeler oluşturmak, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, tüm finansman ihtiyaçları ve 
araçları açısından uygun İslami işlem biçimleri oluşturmak, birincil ve ikincil borsalar için uygun 
olan bu işlem biçimlerini teşvik etmektir.”

Mevduatlar 

Resmî veriler, Sudan’daki bankacılık mevduatlarının 2015’te 8,3 milyar USD’yi aştığını, 
bunların yüzde 51’inin tasarruf ve yatırım mevduatı, kalanının ise vadesiz mevduat olduğunu 
göstermektedir. Bu yüzde 51’lik tasarruf ve yatırım mevduatları analiz edildiğinde, mevduatların 
yüzde 94’ünün şahıslar ve özel işletmelerden oluşan özel sektörden geldiği tespit edilmiştir ve bu 
durum, tasarruf ve yatırım kanalı olarak Sudan bankacılık sistemine olan güveni göstermektedir. 
Aşağıdaki tabloda (toplam mevduat), sahiplik ve türlerine göre mevduatların yapısı sunulmaktadır. 

Tablo 39. 2015’te Yerel Para Biriminde Toplam Mevduat (milyon USD)

Mevduat sahipleri Vadesiz mevduatlar Tasarruf ve yatırım mevduatları

Federal ve eyalet hük. 158,7 108,1

Kamu işletmeleri 149,1 142,3

Özel sektör 3.728,8 4.014,1

Toplam 4.110,6 4.264,5

Genel Toplam 8.375

Mevduat/GSYH %9

Kaynak: Sudan Merkez Bankası

Finans

Sudan’da finans, İslami bankalar tarafından ekonomik faaliyete ve İslami finansman biçimine 
göre sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda (bankacılık finansman miktarı) Sudan’da farklı ekonomik 
sektörlere yerel ve yabancı para birimlerinde sağlanan finansman miktarı gösterilmektedir. 
Bankacılık finansmanı, ülkede faaliyet gösteren bankaların özel sektöre, kamu işletmelerine, 
devlete ve yerel yönetimlere sağladığı finansmanı içermektedir.  
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Tablo 40. Yerel ve Yabancı Para Biriminde Ekonomik Faaliyetlere Göre 
Bankacılık Finansman Miktarı (2015) 

Sektör Finansman miktarı (milyon USD) %
Tarım 1.428,8 16,0

İmalat 1.276,2 14,3

İhracat 230,5 2,6

Nakliye ve depolama 669,2 7,5

İç ticaret 988,3 11,1

İthalat 240,4 2,7

İnşaat 1.610,1 18,1

Madencilik 51,9 0,6

Hizmetler 2.414,2 27,1

Toplam (stok) 8.909,33 100,0

Kaynak: Sudan Merkez Bankası.

2015’te finansman miktarı 8,9 milyar USD’yi aşarken hizmet sektörü (telekomünikasyon, sağlık 
hizmetleri gibi) yerel para biriminde toplam finansmanın yüzde 27,1’ini almıştır. Onun ardından 
yüzde 18,1 ile inşaat ve yüzde 16,0 ile tarım sektörü gelmektedir. Finansman biçimine ilişkin 
olarak aşağıdaki tabloda 2015’te İslami bankacılık finansman miktarı gösterilmektedir.

Finansman 9 milyar USD’yi aşmıştır. İslami finansın uygulandığı tüm ülkelerde/bölgelerde olduğu 
gibi en yaygın finansman biçimi murabahadır (Malezya’ya yüzde 30 iken Sudan’da yaklaşık yüzde 
50’dir), ancak CBS’ye göre, Merkez Bankasının bankaları diğer finansman biçimlerini kullanmaya 
teşvik etme politikası nedeniyle bu oran yıllardır düşmektedir. 

Genellikle inşaat projelerinde kullanılan mukâvele (inşaat sözleşmesi)68 diğer ülkelerde/bölgelerde 
bulunmamakta olup Sudanlı bankaların sağladığı finansmanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Ortaklık biçimleri (müşâreke ve mudârebe), sağlanan finansmanın yaklaşık yüzde 14’ünü 
oluşturmaktadır (Malezya’da yalnızca yüzde 0,8’ini).  

Tablo 41. Yerel Para Biriminde İslami Finansman Biçimine Göre Bankacılık 
Finansman Miktarı

Biçim Finansman %

Murabaha 4.497,8 49,8

Müşâreke 637,1 7,0

Mudârebe 597,0 6,6

Selem 270,4 3,0

Mukâvele (İnşaat) 1.400,4 15,5

İcâre 33,3 0,4

İstisna 7,9 0,1

Karz-ı Hasen 20,0 0,2

68 Mukâvele, İslami bankaların malzeme sağladığı ve bunları işlemek üzere para karşılığı müşterileri tuttuğu bir emek kiralama 
sözleşmesidir. Başka bir deyişle, bir tarafın belirli bir ücret karşılığında belirli bir işi yapmayı veya belirli bir malı üretmeyi 
diğer tarafa taahhüt ettiği ve hem işin hem de malzemelerin birinci tarafça temin edildiği bir sözleşmedir. Mukâvele 
sözleşmesi özellikle inşaat sektörü bağlamında istisna sözleşmesine çok benzerdir. Ancak, Sudan’da bu iki sözleşme 
arasında bir ayrım söz konusudur.
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Diğer 1.571,1 17,0

Toplam (akış) 9.035,0 100,0

Kaynak: Sudan Merkez Bankası

Temelde tarım finansmanı için kullanılan selem, GSYH’nin yaklaşık yüzde 30’unun tarımsal 
faaliyetlerden geldiği Sudan gibi bir ülkede olması gerektiği kadar etkili değildir. Selem finansmanı 
tarım sektörü açısından uygundur ve peşin olarak nakit ödeme yapılırken malların gelecekte 
hasat mevsiminin ardından teslim edilmesini sağlamaktadır (CIBAFI ve IRTI, 2016).

“Tarım sektörünün büyümesi Sudan’ın altyapı ortamının iyileştirilmesiyle doğrudan bağlantılı 
olduğundan tarım sektörünün ele alınması önemli bir önceliktir. Günümüzde yolların, su 
kaynaklarının yetersizliği ve bu izole alanlarda elektrik olmaması nedeniyle Sudan’ın tarım 
arazileri iyi bir şekilde kullanılamamaktadır. Tarım sektörü, ülkenin işgücünün yüzde 80’ini 
istihdam etmekte ve GSYH’nin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Genel olarak tarım sektörü, 
bankaların özellikle ticaret, işletme sermayesi ve sermaye harcamalarının finanse edilmesi ile ilgili 
olarak odaklanması gereken bir iş kolunu temsil etmektedir. Günümüzde Sudan, tarım sektörünü 
ekonominin büyümesi ve çeşitlendirilmesi için önemli bir kaynak olarak görmektedir.” (CIBAFI 
ve IRTI, 2016). Dolayısıyla, selem gibi finansman biçimleri, müzaraa69, müsakat70 ve mügarese71 
gibi bu tabloda belirtilmeyen tarımsal finansmana yönelik diğer araçlarla birlikte daha fazla teşvik 
edilmeli ve uygulanmalıdır.  

İslami bankaların ne derece Şer’i uyumlu hareket ettiğini incelemek adına İslami bankalarda 
gerçekleştirilen finansal işlemlerin niteliğinin tespit edilmesi önemlidir (Babiker 2011). El-
Hawary ve arkadaşlarına (2004) göre, İslami bankalardaki finansal ürünler, dört konsepte göre 
şekillendirilmektedir: 

•	 Finansal işlemdeki tüm taraflar arasında uygulanması gereken risk paylaşımı, 

•	 İşlemin reel ekonomi ile bağlantısını kurmada olması gereken varlık,  

•	 İşlemin taraflarınca hiçbir sömürü uygulaması gerçekleştirilmemeli, 

•	 Yasa dışı faaliyetlere veya yasaklı ürünlere hiçbir finansman sağlanmaması. 

Murabahanın diğer ülkelerden daha az kullanılıyor olmasına rağmen Sudan’da ana finansman 
biçimi olduğu açıktır. Babiker (2011), klasik murabahayı (Almanya ve Japonya’da olana benzer) 
Şer’i uyumlu bir şekilde uygulamak açısından İslami bankaların “banka bazlı” bir mimari ile 
yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmaktadır. Burada, İslami banka, bir tüccarın/tacirin oy 
imtiyazlı hisse senetlerine (müşâreke) veya oydan yoksun hisse senetlerine (mudârebe) sahip olur. 
Burada şunun da belirtilmesi gerekir ki bu finansman biçiminin yoğun bir şekilde kullanılmasından 
dolayı CBS, 2000 yılında bir kararname çıkararak tüm bankaların murabahaya dayalı işlemlerini 
yüzde 30’a indirmesini ve farklı finansman biçimlerine dayalı işlemlerini artırmasını zorunlu hale 
getirmiştir (Kararname no. 29 A, 2000, 4) (Abdel Mohsin, 2005). Ancak, tabloda (bankacılık 
finansman miktarı) görüldüğü gibi murabaha 2015 itibarıyla hâlâ en çok kullanılan finansman 
biçimidir (yaklaşık yüzde 50). 

69 Müzâraa (mahsul paylaşımı), İslami bankanın araziyi ekecek çiftçiye arazi ve makineleri sağladığı ve mahsulün kararlaştırılan 
oranlara göre paylaşıldığı, müşârekeye benzer bir ortak tarım sözleşmesidir.

70 Müsâkat: (sulama amaçlı) Müşârekeye benzeyen ve hurma, portakal gibi çok yıllık mahsullerin finanse edilmesinde 
kullanılabilen bir tarımsal ortaklık sözleşmesidir.

71 Mügarese (meyve bahçesi finansmanı): Müşârekeye benzeyen ve İslami bankanın yeni meyve ağaçlarının yetiştirilmesinde 
çiftçiye arazi sağladığı bir tarımsal ortaklık sözleşmesidir. Ağaç dikmek ve bu dikim ile bakım işlerini, bunlarla ilişkili giderleri 
üstlenmek ve daha sonra da kârı paylaşmak için kullanılır.
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Abdel Mohsin’in (2005) çalışmasında atıfta bulunduğu İbrahim’e (2001) göre Sudan’daki tüm 
İslami bankalar tarafından murabahanın kullanımını azaltmaya yönelik mekanizma, CBS tarafından 
aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: “Sudan’da murabahanın payının azaltılması çeşitli mekanizmalarla 
gerçekleştirilmektedir: İlk olarak merkez bankasının yıllık finansman politikasındaki murabaha 
azaltılır; ikinci olarak murabahayı banka için biraz daha zor ve müşteri için daha az cazip bir 
hale getirmek için murabaha uygulamasına belirli prosedür koşulları getirilir; üçüncü olarak 
yerli bankanın istatistiksel raporları ve murabahanın payı düzenli aralıklarla incelenir ve bankaya 
yaptırımlar uygulanır”. 

Sudan’da murabaha kullanma72 tercihi ve eğiliminin sebeplerinden bazılarının daha düşük 
risk içermesi, işleyiş usulünün açık ve uygulamasının, müşterilere açıklanmasının kolay olması 
ve mudârebe ve müşârekeye kıyasla kârların önceden biliniyor olması ile ilişkili olduğuna 
inanılmaktadır. Bu yüzden, bankanın nakit akışlarını, diğer finansman biçimlerine kıyasla 
kısa vadeli finansmanını, işletme sermayesi devir hızını ve müşterilerden gelen yüksek talebi 
planlamasına yardımcı olur. Diğer yandan, istisnaya çok benzer olan ve gayrimenkul sektörünün 
geliştirilmesinde önemli bir rolü olan mukâvele Sudan’da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve 
Sudan’ın bankacılık sisteminde hafife alınmaması gereken önemli bir finansman biçimidir.   

3.4.4 SUDAN’DA İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

İslami sermaye piyasaları, hem devletin hem de kurumların faaliyetlerini finanse etmeye çalıştığı 
sukuk ve Şer’i uyumlu hisse senedi piyasalarını içermektedir. Bu bölümde, Sudan’daki İslami 
sermaye piyasaları, önemli bilgiler öğrenilmesi açısından oldukça iyi bir deneyime sahip devlet 
sukuku sektörüne odaklanılarak sunulacaktır.

“Sudan ve Gambiya’nın yerel finansman ihtiyaçlarını sukuk finansmanı ile karşılamaya 
başlamasından beri Afrika, sukuk piyasasında düzenli bir oyuncu haline gelmiştir.  Sudan’ın şu ana 
kadar gerçekleştirilen sukuk ihracının dolar değeri olarak yaklaşık yüzde 95’inden sorumlu ülke 
olarak bu anlamda lider olmasına karşın, Gambiya da düzenli bir şekilde sukuk ihraç etmektedir” 
(IIFM, 2016). 

“Sudan’da 1983’te İslami bankacılık sisteminin uygulamaya konulmasından sonra para 
politikasını yürütmekle görevli kurumlar, kendilerini yalnızca likidite yönetimine yönelik doğrudan 
araçlarla kısıtlanmış bir şekilde bulmuşlardır. Bu onların geleneksel araçlar yerine başka İslami 
finansal araçlar bulmalarını teşvik etmiştir. Bu yüzden, Yüksek Şeriat Denetleme Kurulu ile IMF 
uzmanlarının çalışmalarıyla Merkez Bankası Müşareke Sertifikaları (MBMS’ler) ve Devlet Müşareke 
Sertifikaları (DMS’ler) gibi ilk nesil sukuku oluşturmayı başarmışlardır.” (IIFM, 2016).

Bu sukuk ihraçlarını gerçekleştirmek adına CBS, 1998’de Sudan Finansal Hizmetler Şirketini 
(SFSC) kurmuştur. 

Sudan Finansal Hizmetler Şirketi 

SFSC 1998’de CBS tarafından yüzde 99’u CBS’ye ve yüzde 1’i Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığına 
(MFNE) ait olacak şekilde kurulmuştur. Bu hizmet şirketi, 1925 tarihli Şirketler Kanununa uygun 
olarak 16 Mayıs 1998’de tescil edilmiştir. Şirketin vizyonu, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal 
kalkınma sağlanması adına çalışmaktır. Ayrıca, bu hizmet şirketinin kurulmasıyla İslami finansal 
hizmetler, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan istikrarlı ve müreffeh bir ekonomi oluşturulmasına 
yardımcı olabilecek projelerin finanse edilmesi için kullanılabilecektir. O zamandan beri şirket, 

72 Sudan’da murabaha yalnızca kısa vadeli finansman (ağırlıklı olarak dayanıklı tüketim malları ve motorlu araçlar) için 
kullanılmaktadır.
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tüm ticari işlemlerini Şer’i kurallara uygun olarak gerçekleştirmekte ve tüm finansal ürünleri Şer’i 
Denetim Kurulunun denetimine tabi tutulmaktadır. Şirketin resmi internet sitesine göre başlıca 
görevleri şunlardır:

•	 Yönetimle ilgili finansal hizmetler sunmak, devlet, kurum ve kuruluşların hisseleriyle ve 
hisse tahsis işlemleriyle ilgilenmek, Şer’i kurallara uygun olarak sukuk ihraç etmek,

•	 Şirket, yönetimle ve sukuk ihracıyla ilgili finansal hizmetler sağlamak ve diğer varlık 
sahiplerinin finansal varlıklarını talep ettikleri şekilde temsil etmek,

•	 İslami finansal hizmetleri ve ihracını teşvik etmek adına MFNE, CBS, Hartum Borsası ve diğer 
bölgesel ve uluslararası pazarlardaki uzman departmanlarla koordinasyon sağlamaktır.

Sudan Sukuk Piyasası

•	 Sudan Devlet Sertifikaları (Sukuk)

Sudan’ın sabit getirili menkul kıymetler piyasası İslami ilkelere dayanmaktadır. Devlet Müşareke 
Sertifikaları ve Devlet Yatırım Sertifikalarının (geleneksel hazine bonolarına ve devlet tahvillerine 
benzer) (SARH) yanı sıra Merkez Bankası İcare Sertifikaları, Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı 
tarafından düzenli olarak ihraç edilmektedir. Hem CBS hem de Sudan Hükümeti, 1998’de kurulmuş 
olan Sudan Finansal Hizmetler Şirketi aracılığıyla Şer’i uyumlu menkul kıymetleri iç pazarda ihraç 
ederek fon toplamaktadır. 1999’da gerçekleştirilen ilk ihraçtan beri Devlet Müşâreke Sertifikaları, 
yatırımcıların hedefleri doğrultusunda yüksek kârlılık, risksizlik, kısa vade (bir yıl) ve fazla likiditeye 
bağlı olarak hızla büyüme kaydetmektedir. Diğer yandan, SARH’ların büyümesi, Devlet Müşâreke 
Sertifikaları kadar hızlı olmamış, vadenin uzun (2-6 yıl) ve kârın sabit olması nedeniyle daha yavaş 
bir gelişim göstermiştir. 2013’te tedavüldeki Devlet Müşâreke Sertifikaları önceki yıla göre yüzde 
8,5 artarak 14,1 milyar SDG’ye ulaşmış, tedavüldeki SARH’lar ise sukukun bir kısmının vadesi 
dolarken hiç yeni ihraç yapılmaması nedeniyle azalmıştır (CIBAFI ve IRTI, 2016). 

SARH’lar, Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından tahsis edilen projelerin finanse edilmesi 
için mudârebe veya icâreye dayalı olarak yatırımcılardan finansal kaynaklar çekmeye yönelik ihraç 
edilen orta vadeli finansal araçlardır. Bu sertifikanın vadesi iki-beş yıl arasında değişmektedir. Bu 
sertifikalarla, fon temini işlevinin yanı sıra makro düzeyde likidite yönetiminin sağlanması, yerel 
sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve devlete mal ile hizmetler biçiminde istikrarlı fon sağlanarak 
geleneksel borçların enflasyon etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır. Sudan hükümeti yalnızca 
Şer’i uyumlu sukuk ihraç etmektedir ve geleneksel tahvilleri kullanmamaktadır. 

•	 Merkez Bankası Müşâreke Sertifikaları 

Sarker (2015), çalışmasında şunları ileri sürmektedir: “MBMS’ler şu ana kadar para politikasının 
uygulanması amacıyla ihraç edilmiş olsa da bunun çok fazla masraflı olduğu anlaşılmıştır. 
MBMS’ler, SFSC tarafından yönetilen kapalı uçlu bir fonda yatırımcıları merkez bankasının da 
hissedar olduğu ticari bankalarda pay sahibi konumuna getiren tröst sertifikalarına benzerdi. 
Yatırımcıların yoğun talebine rağmen, MBMS’lerin menkul kıymet olarak tasarımı ciddi şekilde 
kusurluydu ve daha sonra yüksek maliyeti, sınırlı hacmi ve alınıp satılabilirliğinin olmaması 
nedeniyle MBMS’lerin ihracına son verildi.”. 

Sarker (2015) ek olarak şunları ifade etmektedir: “MBMS, kâr ve zarar paylaşım sözleşmesine 
dayalı bir araç olarak tasarlanmıştır. Merkez bankası ve Maliye Bakanlığının bir ticari bankanın 
varlıklarına hisse senedi alım yoluyla katılımı şeklinde ihraç edilen varlığa dayalı bir menkul 
kıymettir. MBMS, açık artırma yoluyla satılmakta ve yatırımın getirisi, dayanak varlığın beklenen 
getirisine göre belirlenerek, gelir akışının belirli bir kısmı ortaklar arasında dağıtılmaktadır. 
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MBMS’nin özellikleri arasında, parasal işlemleri gerçekleştirmek için merkez bankası tarafından 
kullanılabilmesi, bankalara fazla rezervlerini kullanmaları için bir yatırım fırsatı vermesi ve orta 
vadeli, devredilebilir ve borsada alınıp satılabilir olması yer almaktadır. Ancak, MBMS’lere erişim 
yalnızca ticari bankalar, devlete ait şirketlerin fonları ve sigorta şirketleri ile sınırlıdır.”.

•	 Devlet Müşâreke Sertifikası (DMS) – SHEHAMA

“2001’den 2007’nin başına kadar hükümet, bütçe açığını finanse etmek için kısa vadeli DMS’ler 
(SHEHAMA) kullanmıştır. DMS’lere yalnızca Sudanlılar yatırım yapabiliyordu. Yatırımcılar, devlete 
ait belirli işletmelerden oluşan bir portföyde kârların vade tarihinde ilgili oranlara göre defaten 
ödendiği bir pay alıyordu. DMS’ler ihraçtan hemen sonra ikincil piyasada alınıp satılabiliyordu. 
2007’nin başında hükümet, kısa vadeli finansman ihtiyacının azalmasıyla DMS ihracını 
durdurmuştur. DMS, kâr ve zarar paylaşım sözleşmesine dayalı bir araç olarak tasarlanmıştır. 
Devletin daha kârlı ve ortak girişim işletmelerindeki belirli payına karşılık ihraç edilen varlığa 
dayalı bir menkul kıymettir. DMS getirisi, dayanak varlığın beklenen getirisine göre belirlenerek 
gelir akışının belirli bir kısmı ortaklar arasında dağıtılmaktadır. DMS’nin özellikleri arasında, 
sabit kısa vadeli (bir yıl) olması, borsada kote ve alınıp satılabilir (devredilebilir ve tamamen ciro 
edilebilir) olması, herkes için erişilebilir olması, devletin bütçe açığında enflasyon etkisi olmayan 
bir araçla finansman sağlaması ve açık piyasa işlemlerine yönelik bir araç olarak kullanılabilmesi 
yer almaktadır.” (Sarker 2015).

Şekil 12.  Devlet Müşâreke Sertifikası – SHEHAMA

Yatırımcılar

Özel amaçlı bir şirket olan ve 
(1)  öz sermaye fonunu tutan 

ve yöneten, (2) operasyonları yöneten ve 
(3) Sukuk sicilini tutan Sudan Finansal 

Hizmetler Şirketi (SFSC)

Hartum Borsası 
(Sukuk kotasyonu 

ve yönetimi)

Merkez Bankası/Maliye Bakanlığı

Müşâreke sözleşmesine 
dayalı sukuk ihracı

Öz kaynağın SFSC 
tarafından yönetilen bir 
fona devri

fonlar

hesaplaşma

nakit (ihraç edilen 
Sukukun)

Merkez Bankası/Devlet Müşâreke Sertifikası (SHEHAMA)

Kaynak: IIFM (2016) 

•	 Devlet Yatırım Sertifikası (SARH) 

“2003’ten beri devlet, ticaret, tedarik ve kalkınma projelerini finanse etmede SARH’lardan 
faydalanmaktadır. SARH’da DMS’lerden farklı olarak, yatırımcılar SFSC tarafından yönetilen 
bir yatırım şirketinin hissedarlarıdır ve devlet varlıklarının mülkiyetine sahip değildir. SARH’lar 
da ikincil piyasalarda alınıp satılabilir. SARH, icare, selem ve mudârebe dâhil olmak üzere çeşitli 
sözleşmelere karşılık ihraç edilen varlığa dayalı bir menkul kıymet olarak tasarlanmıştır. Bir SARH 
sahibi ile ihraççı arasındaki ilişki, sınırlı bir mudârebe sözleşmesine dayanır. Bu menkul kıymetin 
vade profili iki ila altı yıl arasında değişmektedir. Beklenen getirisi, icâreye dayalı sabit kira geliri 
artı murabaha, selem ve istisna sözleşmelerinin satışından elde edilen gelire göre belirlenir. Kâr, 
her üç veya altı ayda bir dağıtılır. Birincil ihraç satışları bir açık artırma sistemi ile gerçekleştirilir. 
SARH, borsada kotedir. SARH’ın özellikleri arasında, pazarda kabulü bakımından gelecek 
vadetmesi, devlete maliyetinin düşük olması ve ikincil piyasalara ilişkin beklentilerin olmasıdır. 
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Ayrıca, dayanak icâre varlıklarının oranı ilgili Şer’i danışma kurulu tarafından belirtilen oranı aştığı 
sürece kolaylıkla alınıp satılabilen bir araçtır.  Buna ek olarak, hükümetin harcamaları ve borç 
ihraç programları arasında koordinasyon sağlanmasını gerektirir.” (Sarker 2015).

Şekil 13. Devlet Yatırım Sertifikası – SARH

Devlet Yatırım Sertifikası (SARH)

Hartum Borsası 
(Sukuk kotasyonu 

ve yönetimi)

Mudârebe sözleşmesine 
dayalı sukuk ihracı

mallar

fonlar

hesaplaşma

inşaat, tedarik, makineler

Yatırımcılar

Özel amaçlı bir şirket olan ve 
(1) yatırımcılar için mudârip olarak ve 

(2) kiralanan varlıkları elinde bulunduran ve 
operasyonları yönlendiren bir vekil olarak 
hareket eden Sudan Finansal Hizmetler 

Şirketi (SFSC)

Maliye Bakanlığı

Tedarikçiler

satış

nakit

Merkez bankası güvencesi

getiri

Kaynak: IIFM (2016)

SARH’ların, Sudan’daki kalkınma projelerinin finansmanına bir milyar Sudan sterlininden fazla 
katkıda bulunduğu bazı sektörler şunlardır (SFSC 2017): Kalp ameliyatı için gelişmiş tıbbi 
ekipmanların, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), böbrek nakli ve Bilgisayarlı Tomografi 
(CT) cihazlarının ithalatıyla yerel sağlık hizmetleri projelerinin finansmanı. Bu ekipmanların 
ithalatının finanse edilmesi, ülke dışında yüksek maliyetli tedaviye alternatif olarak ülke içinde 
tedavi maliyetinin düşürülmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Sudan’ın tüm eyaletlerinde 
hostel inşaatları, projelerin iyileştirilmesine yönelik proje ve ülkede altyapı ve kalkınmanın 
desteklenmesine yönelik finansman. Buna ek olarak, tüm Sudan üniversitelerinde laboratuvarlar, 
laboratuvar araçları ve kimyasal maddelerin, Sudan’daki okullara dağıtılan bilgisayar ve 
aksesuarların ithalatının finanse edilmesidir.

•	 Merkez Bankası İcâre Sertifikası (SHEHAB) 

Bu sertifika, merkez bankasına veya devlet binaları için kiralanmış olan varlıkların veya menkul 
kıymetler ihraç eden özel amaçlı bir şirkete satılabilecek diğer varlıkların kısmi mülkiyetini temsil 
eder. Özel amaçlı şirket ile yatırımcı arasındaki sözleşme, Sudan’daki sınırlı mudârebeye dayalıdır. 
Bahreyn örneğinde ise Merkez Bankası sukuk ihracını (özel amaçlı bir şirket olmadan) hükümet 
adına düzenler ve sukuk sahiplerine kira ödemesi ve vade tarihinde varlıkların geri satın alınmasına 
ilişkin güvence verir. 
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Şekil 14. Merkez Bankası İcâre Sertifikası (SHEHAB)

Yatırımcılar

Özel amaçlı bir şirket olan ve  (1) kiralanan 
varlığın sahibi olan, (2) Sukuk ihraç eden, (3) 
yatırımcılar için mudârip olarak hareket eden 

ve (4) Sukuk sicilini tutan Sudan Finansal 
Hizmetler Şirketi (SFSC)

Hartum Borsası 
(Sukuk kotasyonu 

ve yönetimi)

Merkez Bankası (Sukuku müzakere edilebilir bir fiyatla geri satın alacaktır)

Mudârebe sözleşmesine 
dayalı sukuk ihracı

İcare sözleşmesi

fonlar

hesaplaşma

nakit (ihraç edilen sukukun)

Merkez Bankası İcâre Sertifikası (SHEHAB)

ödeme

Kaynak: IIFM (2016)

Beklenen getiri, icâreden elde edilecek sabit kira gelirine göre belirlenmektedir. Sudan örneğinde, 
birincil ihracın satışı açık artırma ile gerçekleştirilir ve Merkez Bankası İcâre Sertifikasının vadesi üç 
ila on yıl arasında değişiklik göstermektedir. Brunei ve Bahreyn tarafından kısa vadeli icâre sukuk 
da ihraç edilmektedir (Sarker 2015). SHEHAB, açık piyasa işlemleri için ve borsada kotasyon 
için merkez bankaları tarafından kullanılmaktadır. Arzı, satış ve geri kiralama için mevcut olan 
varlıklarla sınırlıdır.

Tabloda (Sudan Devlet Sukuku Pozisyonları), Hartum Rafinerisi İcare Sertifikaları (SHAMA) ve 
Sudan’ın Elektrik İletim Şirketi İcare Sertifikaları (Noor) ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere 2015 
sonunda Sudan’da mevcut olan devlet sukuku/sertifikası rakamları gösterilmektedir. 

Tablo 42. Sudan Devlet Sukuku Pozisyonları (2015)

Sukuk/Sertifika Türü 2015 sonu itibarıyla sertifikaların 
değeri (milyon USD)

Bu araçların kullanım 
gerekçeleri

Devlet Ortaklık Sertifikaları 
(SHEHAMA)

3.074,0 Enflasyon etkisi olmayan bir araçla 
bütçe açığını finanse etmek (mali 
araç)

Devlet Yatırım Sertifikaları 
(SARH)

150,7 Devletin ticaret, tedarik ve 
kalkınma projelerini finanse etmek 

Hartum Rafinerisi İcare 
Sertifikaları (SHAMA)

315,3 Yatırımcılara kâr ettiren yatırım 
araçları sunmak 

Sudan Merkez Bankası 
İcare Sertifikaları (SHEHAB)

0 Likiditeyi yönetmek için açık 
piyasa işlemleri kapsamında 
merkez bankası tarafından 
kullanılmaktadır (para politikası 
aracı)

Sudan Elektrik İletim Şirketi 
İcare Sertifikaları (NOOR)

0,758 Yatırımcılara kâr ettiren yatırım 
araçları sunmak

Kaynak: Sudan Finansal Hizmetler Şirketi

Yukarıdaki tabloda Devlet Müşâreke Sertifikası (SHEHAMA) ve SARH ihraçlarının karşılaştırması 
verilmekte ve SHEHAMA’nın toplam değer olarak ne kadar üstün olduğu görülmektedir. 
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3.4.4.3 Sudan Devlet Sukuku Teşvikleri: (SFS 2017) 

•	 Sudan’daki bankacılık sistemi ve finansal kuruluşları denetleyen Yüksek Şer’i Denetim 
Kurulu, bu sertifikaların meşruiyetinin vurgulandığı bir fetva çıkarmıştır. 

•	 Düşük yatırım riski.

•	 Diğer yatırım fırsatlarına kıyasla yüksek kârlılık.

•	 Bankacılık finansmanında birinci sınıf teminat olarak gösterilebilir.

•	 Uygun bir şekilde nakde çevrilebilir ve Hartum Borsasında herhangi bir zamanda kolaylıkla 
alınıp satılabilir. 

Sudan İslami Finans Raporu 2016’ya (IRTI ve CIBAFI) göre Sudan hükümeti, Hartum Borsası (KSE) 
ve CBS aracılığıyla 1998’den beri yıllık sukuk ihraçları gerçekleştirerek sermaye piyasalarında 
oldukça etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Ancak yatırımcıların çoğunluğu ülke içindendir 
ve yabancı yatırımcı tabanının olmadığı açıktır.

Piyasaya likidite enjekte etmek açısından hükümet tarafından düzenli olarak üç tür sertifika ihraç 
edilmektedir. En etkin tür, SHAHAMA olarak da bilinen, üç ayda bir ihraç edilen ve müşâreke olarak 
yapılandırılan devlet müşâreke sertifikalarıdır (DMS’ler). DMS’ler, bütçe açığını kapatmanın yanı 
sıra likidite yönetimi için hükümetin borç alması amacıyla ihraç edilmektedir. Diğer iki tür sertifika 
ise mudârebe ve icâreye dayalı SARH’lar  ve Merkez Bankası İcare Sertifikalarıdır (MBİS’ler).

2014’te ülkenin bütçe açığının yüzde 29’u DMS ve SARH ihraçlarıyla, yüzde 4’ü ise MBİS 
ihraçlarıyla finanse edilmiştir. Devlet tarafından ihraç edilen sukuka yatırım yapan bankaların 
yoğunluğu önemli bir düzeydedir. Ayrıca 2014’te SARH yatırımcılarının yaklaşık yarısı ticari 
bankalardı ve Merkez Bankası yatırımcı tabanının yüzde 22,3’ünü oluşturmaktaydı. Hem DMS 
hem de SARH’ın her üç ayda bir ihraç edilmesine rağmen, bireysel katılımın 2014’te yüzde 13,3 
düzeyinde olduğu DMS piyasasına karşılık SARH piyasasında bireysel katılım düzeyi çok düşüktür. 
Bireysel sukuk yatırımlarının birkaç temel avantajı vardır: 1) genellikle göz ardı edilen yeni bir 
yatırımcı tabanına erişim sağlanması, 2) halk için yeni bir yatırım fırsatı oluşturulması ve 3) halkın 
parasının sabit vadeli mevduat hesaplarına yatırılması yerine ülkeyi kalkındırmak amacıyla etkili 
bir şekilde kullanılması.

Sudan’ın sukuk piyasası, kurumsal tarafta hâlâ etkili bir şekilde kullanılmamaktadır. 2015 sonu 
itibarıyla, Sudan’da hükümet tarafından düzenli olarak yapılan ihraçlara rağmen yalnızca bir 
kurumsal sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Sukuk yapılarının çeşitliliği, kurumsal sukuk piyasasının 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Zawya’da mevcut verilere göre kurumsal sukuk ihraç 
eden tek kurum, Güney Sudan’la ayrılmadan önce 2007’de bir ihraç gerçekleştiren Berber 
Cement Co. olmuştur. Şirket, yedi yıl vadeyle bir müşâreke yapısı kullanarak 130 milyon dolar 
toplamıştır. Sukuk, ağırlıklı olarak KİK ülkelerinden bölgesel bankalar tarafından talep almıştır. Bu, 
yatırımcıların Sudan’ın kurumsal sukuk ihraçlarına olan güçlü iştahını göstermektedir.

3.4.4.4 Sudan’da Devlet Sukuku İhracının Amaçları  

•	 Tüm kalkınma ve altyapı projelerinde yapılacak harcamaları karşılamak üzere hükümetin 
finansmanı için reel tasarrufların tahsis edilmesi.

•	 Genellikle Merkez Bankasından borç alınarak finanse edilen bütçe açığının kısmen 
kapatılmasına katkıda bulunmak.

•	 Şer’i kurallar çerçevesinde likiditeyi kontrol etmek için daraltıcı veya genişletici açık piyasa 
işlemlerini kullanarak makroekonomik düzeyde likiditeyi yönetmek.
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•	 Devlet için emtia ve hizmetler biçiminde istikrarlı ve reel finansman sağlayarak enflasyon 
etkisini azaltmak.

3.4.4.5 Sudan’da Kurumsal Sukuk İhraçları

Sudan’da kurumsal sukuk piyasası da bulunmaktadır. Birincil piyasanın çoğunluğunu Sudan 
Finansal Hizmetler Şirketinin (Ltd.) oluşturmaktadır (tüm devlet iç borçlanma senetlerini 
pazarlamakta ve alım-satımını yapmaktadır). Menkul kıymetler Hartum Borsasında da alınıp 
satılmaktadır ve piyasada yaklaşık kırk aracı kurum faaliyet göstermektedir. İkincil piyasa 
faaliyeti, tezgâh üstü işlemlerle sınırlıdır ve piyasaya devlet iç borçlanma senetleri büyük oranda 
hâkimdir. Bankalar ile sınırlı icare sertifikaları hariç olmak üzere menkul kıymetler piyasaları, 
bankalar, kurumsal teşekküller, finansal kuruluşlar ve şahıslar dâhil olmak üzere yerel ve yabancı 
yatırımcıların erişimine açıktır. 

CIBAFI ve IRTI (2015) tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda şunlar belirtilmektedir: 
“Sudan’ın sukuk piyasasına kurumlar hâlâ etkili bir şekilde erişim sağlayamamaktadır. Bugün 
itibarıyla, Sudan’da hükümet tarafından düzenli olarak yapılan ihraçlara rağmen yalnızca bir 
kurumsal sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Sukuk yapılarının çeşitliliği, kurumsal sukuk piyasasının 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir...” (CIBAFI ve IRTI 2015). Dolayısıyla, Sudan’da bir 
devlet sukuku piyasası oluşturmuş olmasına rağmen kurumsal sukuk piyasası hâlâ çok sınırlı 
düzeydedir ve bu, Sudan’ın İslami finans sisteminin ülkedeki finans sistemi içinde yüzde 100 paya 
sahip olmasına rağmen ülkenin küresel sukuk ihracında neden yalnızca yüzde 2,12 paya (Aralık 
2015) sahip olduğunu açıklamaktadır. 

Sonuç olarak, Sudan 1998’den beri Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kapsamında İslami tahvilleri para 
politikası mekanizmalarından biri olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, ekonomide likidite yönetimi 
amacıyla yatırım sertifikaları kullanılmakta, likidite açığı olduğunda bu sertifikalar satın alınmakta, 
likidite fazlası olduğunda ise sertifikalar satılmaktadır. Ayrıca, bu yatırım sertifikaları tasarruf bilincinin 
yayılmasına yardımcı olurken, bankacılık sektöründen borç almak (enflasyon etkisi olan finansman) 
yerine bütçe açığının finanse edilmesine katkıda bulunmakta ve bölgesel sermaye piyasasının 
geliştirilmesini teşvik etmektedir. Buna ek olarak, yatırım sertifikaları sermaye piyasasında (KSE) 
kotedir; bu yüzden ikincil piyasada işlem görebilirler ve bu, yatırımcılar için farklı finansal araçlar 
sunulmasını sağlayarak genel anlamda finansal piyasayı derinleştirebilir.  Bununla birlikte Sudan’ın 
devlet sukuku ihraç etme deneyimi bakımından bu konuda öncü olduğuna ve bunun Sudan’da 
geliştirilmesinin yanı sıra diğer İİT üyesi ülkelerde de uygulanabileceğine inanılmaktadır.

3.4.5 SUDAN’DA TEKÂFÜL   

Sudan’daki Tekâfül Sektörüne Genel Bakış

Tekâfül sektörü bakımından Sudan, 1979 yılından beri hem tekâfül düzenlemelerinin hem de 
sektörün geliştirilmesinin öncüsüdür. Sudan, 1979 yılında Faysal İslam Bankası’nın dünyadaki ilk 
İslami sigortacılık şirketini kurmasıyla İslami sigortacılık sektörünü hayata geçirmiştir (Mohamed 
Abass 2012). 1992 yılında tüm şirketlerin Şer’i ilkelere göre işletilmesini öngören yeni bir denetim 
kanunu çıkarılmıştır (Ebu Elbasher, tarih yok). O zamandan bu yana tekâfül, 1984’te Malezya’ya 
yayılmış ve 1985 tarihli Tekâfül kanununun (ilk düzenleyici yasa) çıkarılmasıyla Malezya da 
bu alanda öncü bir ülke haline gelmiştir. Sudan’daki mevcut sigortacılık kanunu 2001 yılında 
çıkarılmıştır ve muhtemelen tekâfül ilkelerinin doğruluğunu vurgulayan tek yasadır. Ayrıca bu 
yasa, yatırım getirileri, fazla likiditen in dağıtımı ve işletmeye ödenen komisyonlar hakkında sıkı 
önlemler öngören hükümler içermektedir. 
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Tablo 43. Sudan’daki Tekâfül Sektörünün Temel İstatistikleri (2013)

Şirket sayısı Primler* % Yatırımlar** %

Genel Tekâfül ve Hayat 
Tekâfülü

4 62 68

Hayat dışı Tekâfül 9 29 28

Retekâfül 2 9 4

Toplam 15 100 100

*Primler, Tekâfül kapsamı almak için Tekâfül şirketlerinin müşterilerinin ödediği taksitlerdir (katkı payları).
**Yatırımlar, Tekâfül şirketinin getiri elde etmek için farklı sektörlerde (gayrimenkul, banka mevduatları, hisseler, Sukuk) 
sahip olduğu yatırım portföyleridir. 

Kaynak: Hartum Bankası

Tekâfül sektörü Sudan’daki temelini güçlendirmektedir ve özellikle katkı paylarının hacmi 
bakımından son birkaç yılda çok başarılı bir performansa sahiptir (Noor, 2015). Yukarıdaki tabloda 
görüldüğü gibi Sudan’da on beş tekâfül ve retekâfül şirketi bulunmaktadır: 2013 itibarıyla dokuz 
hayat dışı tekâfül, dört genel tekâfül ve hayat tekâfülü ve yalnızca iki retekâfül şirketi73.    

Sudan’da Ana Tekâfül Ürünleri

Ebu Elbasher’e (tarih yok) göre Sudan’daki tekâfül şirketleri vekâlet ve mudârebe olmak üzere 
karışık finansman biçimleriyle çalışmaktadır. Vekâlet modeli, katkı paylarının bir kısmını (fiili 
yönetim giderleri) oluşturan bir ücret karşılığında poliçe sahiplerinin fonunun teknik ve idari 
faaliyetleriyle ilgilendiği sigortacılık işlemlerinde kullanılmaktadır. Mudârebe ise şirketin hissedar 
fonlarına yatırım yaptığı durumlarda tekâfül fonlarının yatırımı için kullanılmaktadır. Şirket, 
hissedarların fonuyla mudârebe anlaşmasına göre yatırım yapar ve bu anlaşmaya göre şirket 
mudârip, hissedarlar ise paranın sahibi (rabb-ül mal) olurlar. Kârlar, hissedarlar ile poliçe sahipleri 
arasında belirli bir anlaşmaya göre dağıtılır.  

Şahsi Tekâfül ve Aile Tekâfülü Ürünleri

Şahsi tekâfül koruması, ölüm, yaralanma, kalıcı ve geçici sakatlık ve kanser, böbrek yetmezliği, 
felç ve tromboz gibi kritik hastalık olayları için edinilebilir. Ölüm durumunda ödenen tazminat, 
Şer’i miras kanununa uygun olarak dağıtıma tabidir. Ancak, şahsi sigorta yalnızca grup bazlı olarak 
satılmakta ve kooperatifin üyeleri, yıllık fazlanın ödenmiş kısmını paylaşmaktadır. Bir mahallede 
usulüne uygun olarak bir araya gelen şahıslar bir grup oluşturabilir, ancak kooperatif sigorta satın 
alma gruplarını genellikle meslek birlikleri ve çalışanlar oluşturmaktadır. Aile sigortası; seyahat, 
kaza ve sağlık riskleri kapsamıyla sunulmaktadır. Sigortacılık kanununda ayrıca iş kesintisi sigortası 
ve mali sorumluluk sigortası da öngörülmektedir. Mali sorumluluk sigortası, yükleniciler ve genel 
olarak kamuya yönelik tesadüfi riskler teşkil eden işlerle meşgul diğer kişiler için faydalı bir 
sigortadır (Glomedia internet sitesi). Yalnızca dört şirket, pazar hacminin yaklaşık yüzde 4’üne 
denk gelen aile tekâfülü sunuyor olsa da bunlar, bu sigortacılık kolunun bir üst seviyeye taşınması 
için dikkat çekici girişimlerdir. Örneğin Ta’awuniya Insurance, üniversitelerle bir araya gelerek 
profesörleri ölüm, şahsi kaza ve engellilik dâhil olmak üzere yirmi beş riske karşı sigortalamıştır. 
Bu şirketin çalışan kadınlar için tasarlanmış “dulluk tazminatı” sunması da ilginçtir. Bu, Müslüman 
dünyasında bu türde düzenlenmiş ilk poliçedir ve Sudan toplumunda kullanımı çokça tavsiye 
edilmektedir (Mena Insurance Club internet sitesi).

73 Sudan’da tüm sigortacılık sektörü Şer’i ilkelere dayanmaktadır; ancak “sigorta” ve “tekâfül” terimleri birbirlerinin yerine 
kullanılabilmektedir ve her bir sigorta/tekâfül şirketinin bir Şer’i komitesi olmalıdır. http://elibrary.mediu.edu.my/books/
RPS0008.pdf

http://elibrary.mediu.edu.my/books/
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Tarım Tekâfülü

Ebu Elbasher (tarih yok), sigortanın tüm insanlar için ama özellikle de tarımsal faaliyetler için çok 
önemli olduğunu savunmaktadır: 

•	 Su baskını, kıtlık, yağmur yağmaması, yangın, haşereler ve hastalıklar gibi kontrolleri 
dışındaki risklerden kaynaklanabilecek zararları tazmin ederek çiftçilere güvence sağlar,

•	 Gerekli tüm finansman ve olanakların sunulmasında bankalara kabul edilebilir bir garanti 
sunar,

•	 Çiftçinin yatırımlarını artırmasını ve yeni teknolojileri edinmesini teşvik eder, 

•	 Kırsal alanlarda yerleşim açısından iyi koşullar yaratarak şehir merkezlerine göçü azaltır, 

•	 Ulusal tasarrufları arttırır ve işbirliğini teşvik eder,

•	 Doğal tehlikelerle ilişkili riskler bakımından ulusal bütçe üzerindeki yükü azaltır.

Shiekan, Sudan’da 2002’de tarımsal sigorta sunan ilk şirket olmuştur ve ülkenin 2,2 milyon feddan 
büyüklüğündeki alanını kapsayan en büyük tarımsal sulama planını hayata geçirmiştir. İlk aşamada 
6.300 çiftçi için 22 bin feddan büyüklüğünde bir alandaki pamuk mahsulü sigortalanmıştır. 
2011’de toplam sigortalanmış alan, sulanan ve yağmurla beslenen alanlar bakımından 2,4 
milyon feddana ulaşmış ve toplamda 800.402 çiftçinin çeşitli mahsulleri sigortalanmıştır (Mena 
Insurance Club internet sitesi). 

Mikrotekâfül 

Mikrotekâfül, düşük gelirli hanehalklarının finansal koruma ihtiyaçlarına yanıt vermek için 
tasarlanmış bir tekâfül ürünüdür. Burada, (a) “finansal koruma” (i) büyük giderleri karşılayabilmek 
veya (ii) beklenmeyen olumsuz olaylardan kaynaklanan finansal güçlüklere karşı geçici veya kısmi 
rahatlama sağlamak adına yeterli finansal kaynaklara zamanında erişim sağlayabilmek anlamına 
gelirken (b) “düşük gelirli hanehalkları”, yoksul, korunmasız veya alt-orta gelir seviyesindeki 
hanehalkları ve özellikle de tekâfüle erişimi daha önce engellenmiş olan grupları ifade etmektedir 
(Bank Negara Malaysia, 2016).

Tablo 44: Sudan’da Tekâfül ve Mikrotekâfül Arasındaki Farklılıklar

Tekâfül Mikrotekâfül

Piyasa Poliçe sahipleri orta ve 
üst gelir seviyesindeki 
hanehalklarıdır.

Poliçe sahipleri, çoğunlukla kayıt dışı ekonomide 
ve sosyal sigorta kapsamı dışında düzensiz gelir 
akışlarıyla çalışan yoksul ve alt gelir seviyesindeki 
hanehalklarıdır.

Piyasa bilinci Piyasa, sigortacılığa büyük 
oranda aşinadır.

Piyasa, sigortacılığa büyük oranda aşina değildir.

Katkı payları (primler) Yaş veya diğer belirli risk 
özelliklerine bağlıdır. 

Düşük katkı payı ve mali olarak karşılanabilir

Mali olarak karşılanabilir 
ücretler 

Katkı payları poliçe 
sahipleri tarafından ödenir.

Katkı payları, tamamen veya kısmen Zekât 
fonlarından, Vakıf fonlarından veya hükümetten 
bir sübvansiyonla ödenebilir. 

Sigortalı tutarlar Sigortalı tutarlar büyüktür. Sigortalı tutarlar küçüktür.

Poliçe belgesi Birçok istisna dışlama 
içeren karmaşık poliçe 
belgesi 

Az sayıda dışlama olan veya hiç dışlama olmayan 
anlaması kolay ve basit poliçe belgesi
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Tazminat ödemesi Sigortalı büyük tutarlar 
için tazminat ödeme süreci 
karmaşık olabilir. 

Küçük tutarlar için prosedürler basit ve hızlıdır 
ancak yine de dolandırıcılık kontrolleri yapılır.

Kaynak: Hasim (2014) 

Ancak Sudan’da mikrotekâfül modelleri, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi tekâfül modelleriyle 
aynıdır.

Tablo 45. Mikrotekâfül Modelleri

Hususlar Vekâlet Fazlalık tutar 
paylaşımlı 
mudârebe

Fazlalık tutar 
paylaşımsız 
mudârebe

Hibrit Vakıf

Tekâfül 
işletmesinin 
yatırım kârlarına 
ilişkin payı

Toplam 
yatırımın belirli 
bir oranında 
ücretler

Kâr paylaşımı Kâr paylaşımı Kâr paylaşımı Toplam 
yatırımın belirli 
bir oranında 
ücretler

Tekâfül 
işletmesinin 
dayanak 
fazlasına ilişkin 
payı

Mevcut değil Kâr paylaşımı Mevcut değil Kâr paylaşımı Mevcut değil

İşletme giderleri Vekâlet 
ücretlerinin 
peşin 
ödenmesiyle 
tazmin edilen 
hissedarlarca 
karşılanır

Hissedarlarca 
karşılanır ve 
ücret ödenmez

Poliçe 
sahiplerince 
paylaşılır ve yıl 
sonunda ödenir

Vekâlet 
ücretlerinin 
peşin 
ödenmesiyle 
tazmin edilen 
hissedarlarca 
karşılanır

Vekâlet 
ücretlerinin 
peşin 
ödenmesiyle 
tazmin edilen 
hissedarlarca 
karşılanır

Kaynak: Haydari (2007), Erlbeck ve ark. (2011), Khan (2011), Barawi (2012)74 

Noor’a (2015) göre sağlık, tarım ve mikrotekâfül ürünleri giderek daha fazla işletmenin ilgisini 
çekmekte ve piyasada büyümeye öncülük etmektedir. Bu umut verici bir işarettir çünkü şirketler 
yeni segmentlerin yararlanılmayan alanlarını ele almaktadır. Ayrıca, işletmeler bu iş kollarını hedef 
alarak, insanların günlük yaşamları ve faaliyetleri ile ilgili gerçek ihtiyaçlara hizmet etmektedir. 
Mikrotekâfül, en hızlı büyüyen iş kollarından biridir ve hükümet, Sudan Merkez Bankası 
aracılığıyla mikrofinans ve mikrosigortacılık alanlarına dikkatini vermektedir. Nüfusun yaklaşık 
yarısının yoksulluk sınırı altında yaşadığı bir ülkede mikro Tekâfül büyük öneme sahiptir. Sudan 
Merkez Bankası, mikrofinans kapsamında tek bir kişiye verilen maksimum finansman miktarını 
bir süre önce 10.000 SDG’den (1665 USD) 20.000 SDG’ye (3335 USD) çıkarmıştır. Geçen yıl 
Ta’awuniya, Sudan Merkez Bankasının (CBS) onayladığı ve bankalara mikrofinans işlemlerinde 
kullanmaları için tavsiye ettiği Kapsamlı Mikro Sigorta Poliçesini (KMSP) uygulamaya koymuştur. 
KMSP, mikro sigorta poliçelerinin standart mali sorumluluk korumasının yanı sıra sigortanın odak 
noktasını şahsi korumayı da içerecek şekilde mülk korumasının ötesine taşımak için sağlık, şahsi 
kaza ve emeklilik kapsamı da sağlamaktadır. 

3.4.6 POLİTİKA TAVSİYELERİ 

Muhammed’e (2012) göre, “Sudan’ın sigortacılık piyasası, ülkenin tekâfül piyasasındaki lider 
olarak tarihi konumuna rağmen, hâlâ düşük nüfuz oranları ve ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. 
Sudanlıların düşük gelir düzeyleri, yüksek enflasyon, yetkin sigortacılığın olmaması ve bazı diğer 

74 Bkz.: http://slideplayer.com/slide/10448792/

http://slideplayer.com/slide/10448792/
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sorunlar piyasanın gelişimini engellemeye devam etmektedir. Genel olarak, Sudan piyasasının 
yaşadığı zorluklar diğer Arap ve Afrika pazarlarındaki sorunlara benzerdir ve bunların üstesinden 
gelinmesi biraz zaman alacaktır. Ancak, yerli tekâfül sektörünün son yıllarda önemli bir büyüme 
yakalamasıyla birlikte, Sudan piyasası uluslararası tekâfül gelişimine aktif olarak katılmaya hazırdır. 
Sudan’ın, İslami Sigortacılık ve Tekâfül Şirketleri Federasyonunun (FIITC) merkezini kurulacağı 
ülke olarak seçilmesi de şaşırtıcı olmamıştır. Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Sudanlıdır ve 
Sudan’ın başkentinde yaşamaktadır”. 

Hassan (2014), çalışmasında şunları ifade etmektedir: “Tarım sektöründe tekâfül birçok güçlükle 
karşı karşıyadır: Tarım toplumundaki bilgi eksikliği; yüzde 5 ile 9 arasında değişen yüksek risk 
nedeniyle yüksek teminat oranları; mevcut potansiyeli ile karşılaştırıldığında küçük kalan kapsama 
alanları nedeniyle yüksek idari masraflar; kuraklık, sel ve sıcaklık artışlarına neden olan iklim 
değişikliği riskinde artış; sertifikasız tohum kullanımı ve çiftçilerin teknolojik paketlerin kullanımını 
ihmal etmesi,.Tekâfül ihtiyaç duyulan kredinin miktarını belirlemek açısından finansman kurumu 
ile tarım programlarının yönetimi arasındaki koordinasyon eksikliği. Reasürans sözleşmeleri, bazen 
İslami sigortacılık deneyiminin ilerlemesini engelleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, 
çok sert koşullarda küçük kapasiteler sunularak gerçekleştirilmektedir.”.  

İslami finansal araçların çeşitlendirilmesini önleyen ana engellerin ele alınması ve Sudan’a yönelik 
çözüm sunulması için:

•	 Risk paylaşımı için fazla isteklilik olmaması: Bu, murabaha gibi belirli araçlara bağımlı 
olunmasına ve mudârebe ve müşârekeye ve Sudan’da çok önemli olan tarım sektöründe 
kullanılan muzaraa ve müsakat gibi diğer araçların fazla kullanılmamasınaneden olmuştur. 
Bu sorun, bahsedilen araçları vergiden muaf kılarak ve bunlar için sübvansiyonlar veya 
bunları uygulayan bankalara teşvikler sağlanarak bu araçların kullanımını teşvik eden devlet 
politikalarıyla ele alınabilir. Politikaları oluşturanlar ayrıca bankalardan finansmanlarının 
ve yatırım portföylerinin belirli bir kısmını zorunlu olarak her bir araca tahsis etmelerini 
isteyebilir. Bu, İslami finansal araçların kullanımını çeşitlendirmede etkili bir yaklaşım 
olacaktır. 

•	 Yatırımcılar ve genel olarak halk arasında çeşitli İslami finansal araçlara ilişkin düşük 
farkındalık düzeyi de murabaha ve icâre gibi popüler araçlara odaklanmalarına yol 
açmaktadır.  İlgili kurumlar, diğer araçları (mudârebe, selem, istisna, müşâreke, azalan 
müşâreke gibi) teşvik etmeli ve bunları kolay anlaşılır bir şekilde sunarak faydalarını ve 
özelliklerini vurgulamalıdır. Akademik kurumlar da, halkın murabaha dışındaki geleneksel 
İslami finans yapıları ve geleneksel bankacılık hizmetleri hakkındaki bilgisini artırmada 
halka açık konferanslar düzenleyerek bu anlamda önemli bir rol oynayabilir. 

•	 Çok çeşitli finansal araçlar ve finansman biçimleriyle iş yapılmasında yeterli ve etkili bir beşerî 
sermaye gerekir ve Sudan, İslami finansın tüm alanlarında (bankacılık, tekâfül, mikrofinans, 
sermaye piyasaları, para piyasaları, vakıf, zekât) daha fazla sayıda uzmanlaşmış akademik 
kuruluşlara ve eğitim kurumlarına sahip olmalıdır. Şu anda Sudan’ın büyüklüğüne, 
nüfusuna ve İslami finans tarihine göre çok az sayıda ihtisas kurumu vardır. 

•	 Sudan’da çok az sermaye gerektiren finansal teknoloji girişimleri yokkenBAE, Mısır, Malezya, 
Endonezya gibi diğer gelişmekte olan Müslüman ülkeler, kısmen risk paylaşımına ve öz 
kaynak bazlı araçlara (örneğin kitle fonlaması) dayanan bu yeni finans trendinde aktiftirler. 
Bu nedenle Sudan hükümeti, yeni teknolojilere dayanan yeni finansman biçimleriyle 
finansal tabana yayılmayı artırmak açısından bu girişimleri teşvik etmeye başlamalıdır. 

•	 Sudan’daki sektörün mevcut teknik tarafının, işletme ve kurumların yönetimine ilişkin tüm 
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unsurların dijitalleştirildiği ve bilgisayarlı hale getirildiği ve finansal teknolojinin hızla yayıldığı 
bir dünyada olması gerektiği kadar verimli olmadığı da açıktır. Bu, ilk olarak Sudanlı finans 
kuruluşlarının ve hatta devlet kurumlarının internet sitelerine bakılarak da anlaşılabilir. Bu 
internet sitelerinin çoğu, ya çok kısıtlı bilgi içermekte ya da hiç çalışmamaktadır. Yatırımcılar 
ve hatta araştırmacılar, ihtiyaç duydukları temel bilgileri veya verileri elde etmeyi çok zor 
ve bazen imkânsız olarak görmektedirler. Dolayısıyla, herhangi bir finansal sistemde 
büyük önem taşıyan bu konuya acilen ve ciddi özen gösterilmesi gerektiğine ve İslami 
finansal araçların çeşitlendirilmesi de dâhil olmak üzere mevcut finansal uygulamalarda 
kaydedilecek gelişmelerin, bu temel teknik altyapı olmadan gerçekleştirilemeyeceğine 
inanıyoruz. 

•	 Yukarıda bahsedilen hususlara ve Sudan’daki İslami finansal sistemin mevcut durumuna 
dayanarak, finans sektörünü düzenleyen mevcut mevzuatın şunları dikkate alacak şekilde 
kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesi gerektiğine inanılmaktadır:

- Finansal kuruluşların finansman ve yatırım portföylerinde daha fazla çeşitlendirmede 
teşvikler sunulması,

- Risk paylaşımlı finansal araçlara daha fazla bağımlılık için teşvikler sunulması, 

- Finansal teknoloji girişimleri için teşvikler sunulması, 

- Tüm finansal kuruluşların internet sitelerini çekici ve bilgilendirici bir şekilde geliştirmeleri 
konusunda talimatlar verilmesi; böylece paydaşların bu internet sitelerinden gerçekten 
faydalanması ve farkındalık kazanmasının sağlanması, 

- Bilgili bir beşerî sermaye oluşturmada farklı finansal ve akademik kurumlar arasında 
işbirliği ve koordinasyonun teşvik edilmesi. 
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3.5 VAKA ÇALIŞMASI: TÜRKİYE

3.5.1 ÖZET

Türkiye’de İslami finansın başlangıcı 1984’e dayanmaktadır. İlk olarak Özel Finans Kurumlarının 
faaliyet göstermesine izin verilmiş, daha sonra bunlar 2005 yılında çıkarılan yeni bankacılık 
kanunuyla Katılım Bankalarına (KB’ler) dönüştürülmüştür. Son dönemde yaşanan ekonomik 
kalkınma ve yönetmelik değişiklikleri Türkiye’de son on yılda İslami finansın büyümesine önemli 
derecede katkıda bulunmuştur. Devlet sukuku ve katılım bankaları sukuk ihraçları gerçekleştirilmiş 
ve ayrıca İslami özel emeklilik şirketleri kurulmuştur. Yalnızca İslami finansın büyümesi geleneksel 
finansın büyümesinden daha hızlı gerçekleşmemiş, aynı zamanda bu bankalar toplam bankacılık 
varlıklarının pazar payını iki katına çıkarmayı başarmış ve bu pay 2015’te yüzde 5’e ulaşmıştır75. 
Sukuk piyasası da son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetmiştir. 2011-2015 arasında 
Türkiye Hazine Müsteşarlığı yaklaşık değeri 7,71 milyar dolar olan sekiz devlet sukuku ihracı 
gerçekleştirmiş ve diğer özel kurumsal sukuk ihraçlarının değeri ise 4,071 milyar dolar olmuştur 
(Dey, 2016). Kaydedilen ilerleme, devletin son yıllarda İslami finansı destekleme ve geliştirmeye 
yönelik niyetini, atılan önemli somut adımlar da bu anlamda kararlılığını göstermektedir.  

İlk olarak, devlete ait katılım bankaları olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, sırasıyla Mayıs 
2015 ve Şubat 2016’dan beri faaliyet göstermektedir. Bir süre önce hazırlanan S&P raporuna 
göre Türkiye’nin yeni İslami kredi kuruluşları olarak bu devlet bankalarının ortaya çıkışı ezber 
bozan bir gelişme olabilir76. İkinci olarak, 2014-2018 arasındaki dönemi kapsayan 10. kalkınma 
planının bir parçası olan İstanbul Uluslararası Finans Merkeziyle (İUFM) İstanbul’un Küresel 
Finans Merkezi Endeksi sıralamasında ilk yirmi beşe girmesi amaçlanmaktadır. İUFM projesinin 
önemli bileşenlerinden biri, Türkiye’de katılım bankacılığı ve İslami finansın geliştirilmesidir (Borsa 
İstanbul, 2017). Üçüncüsü, Haziran 2012’de Mecliste kamu sektörünün devlet sukuku ihraç 
etmesine olanak tanıyan önemli bir kanun çıkarılmıştır. Dördüncüsü, Kasım 2013’te İstanbul’da 
Dünya Bankası Küresel Finans Geliştirme Merkezi açılmıştır. Bu, İslami finans da dâhil olmak üzere 
finans sektörünün düzenleyici ve hukuki çerçevesinde daha fazla reform yapılmasına yönelik 
çalışmaları tamamlayacaktır. Beşincisi, özel bir meslek kuruluşu olan Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB), katılım bankalarının pazar payının artırılmasına ve Şer’i uyumlu olan yeni finansal 
ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesine yardımcı olmak adına “2025 Vizyonu” adında detaylı bir 
strateji belgesi hazırlamıştır (TKBB 2015).  Son olarak, iktidar partisi ‘2023 Vizyonu’ ile 2023 
sonuna kadar Türkiye’nin dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri haline getirilmesi gibi iddialı 
bir plan hazırlamıştır. Uluslararası raporlardan birine (Thomson Reuters, 2014)77 göre TKBB, 
2025’e kadar KB’lerin toplam finansal varlıklarının tüm sektörde yüzde 15 paya sahip olması ve 
beklenen toplam varlıkların değerinin 100 milyar doları aşması şeklinde bir hedef belirlemiştir. 
Ernst & Young tarafından yayımlanan başka bir uluslararası çalışmada Türk Hükümetinin benzer 
bir vizyona sahip olduğu onaylanmıştır (TKBB 2014). Bu vizyonla, kurumlar, bankalar ve Hazine 
tarafından gerçekleştirilecek sukuk ihraçlarıyla küresel finans piyasasında daha geniş bir yatırımcı 
havuzuna erişim sağlanması amaçlanmaktadır (Nevzat Devranoğlu, 2013).     

Ülkede çeşitli hukuk reformlarının gerçekleştirilmesinden sonra İslami finansta 2005’ten beri kayda 
değer bir büyüme olsa da, İslami finansın payı düşük kalmış ve İslami ürünlerin çeşitlendirilmesine 
dair olarak bugüne kadar kaydedilen gelişmeler sınırlı olmuştur. Türkiye’nin sukuk piyasasının 
kapasitesi ve itibarına rağmen KB ihraçları dışında sınırlı sayıda yerli kurumsal sukuk ihracı 

75 TKBB (2014)
76 Osman Orsal (2016),  http://www.zawya.com/mena/en/business/story/ZAWYA20160626035454/
77 Raporda belirtilen stratejik ortaklardan bazıları Türkiye Finans, IRTI ve Al Baraka’dır.

http://www.zawya.com/mena/en/business/story/ZAWYA20160626035454/
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gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de bankalar dışında uluslararası kurumsal sukuk ihracı yapılmamıştır 
(Dey 2016). Ürün çeşitliliğinin az olmasına neden olan bazı faktörler şunlardır:

İlk olarak, KB’ler işlemlerinin yüzde 90’ında ‘murabaha’ finansmanını kullanmaktadır ve KB’lerin 
topladığı mevduatların yüzde 70’i üç ay vadelidir (Taner 2011). İkincisi, ürün çeşitliliğinin ve 
yeni ürünlerin geliştirilmesini düzenleyen özel bir Şer’i kurul veya organı yoktur. Hem geleneksel 
bankalar hem de KB’ler dâhil olmak üzere bankacılık sektörünün faaliyetlerini düzenleyen ana 
kurum BDDK’dir (Aslan ve Özdemir 2015). Üçüncüsü, ülkede özellikle kırsal kesimde halkın İslami 
bankacılık hakkında yeterli farkındalığı yoktur.   

Ancak Türkiye, İslami finansın geleceği için büyük bir potansiyele ve beklentilere sahiptir. Özel bir 
meslek kuruluşu olan TKBB’nin sektörü geliştirmek ve desteklemek için diğer paydaşlarla birlikte 
hazırladığı gelişim stratejisi umut vericidir. Hükümetin çeşitli politikaları uygulamaya yönelik 
kararlılığı, Türkiye’yi üzerinde çalışılacak önemli ve ilginç bir örnek kılmaktadır. 

3.5.2 GİRİŞ 

Türkiye, Avrupa ve Asya arasında yer alan, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz ile 
çevrili bir Avrasya ülkesidir. Kara sınırları, kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda İran, 
güneyde Irak ve Suriye ve kuzeydoğuda Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 2,6 
bin kilometre boyunca uzanmaktadır. Türkiye, AB ülkeleri arasında en büyük genç nüfusa sahip 
ülke olarak yüzde 99’u Müslüman olan toplam 78 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Büyüyen genç 
ve vasıflı işgücü, doğal kaynakları, canlı Ar-Ge programı ve coğrafi konumu ile Türkiye, hem İİT 
üyesi ülkeler arasında hem de dünya genelinde İslami finansın desteklenmesi ve geliştirilmesinde 
önemli ve merkezi bir rol oynayabilir. 

Uzun bir süre merkezi bir ekonomi olarak gelişen Türkiye, 1980’lerde finansal piyasaların 
serbestleştirilmesini de içeren bir dizi yapısal reform uygulamaya başlamıştır. Bu, aynı zamanda 
1984’te Türkiye’deki faizsiz bankacılık işlemlerini yasal hale getiren bir bakanlar kurulu kararı ile 
Özel Finans Kurumlarının (ÖFK) açılmasını sağlamıştır (Hardy, 2012). Ancak bu kurumlar, hukuki 
çerçevenin zayıf olması ve İslami finansı teşvik edecek güçlü bir siyasi iradenin olmaması nedeniyle 
piyasaya etkili bir şekilde nüfuz edememiştir. 1999 yılında başlayan çeşitli hukuki reformlarla, bu 
ÖFK’ların ülkedeki ana akım bankacılık sistemine girmesinin yolu açılmıştır. 2005 yılında yeni 
bankacılık kanununda “Özel Finans Kurumları” ifadesi “Katılım Bankaları” ile değiştirilmiş ve Özel 
Finans Kurumları Birliği “Türkiye Katılım Bankaları Birliği” (TKBB) adını almıştır. Mevzuattaki diğer 
değişiklikler, katılım bankalarının mevduatlarının Türkiye’nin iflas kanunları kapsamında koruma 
altına alınmasını sağlamıştır. Bu bankacılık reformlarının yapılması, KB’leri ana akım bankacılık 
sistemine dâhil etmiş ve genel büyümelerine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. 2002-2015 
döneminde, KB’lerin aktif büyüklüğündeki toplam büyüme yüzde 29 civarındayken, bu oran 
Türkiye’deki toplam bankacılık sektörü için yüzde 18,5 olarak gerçekleşmiştir (Sakarya, 2016).  

TKKB (2015) tarafından hazırlanan strateji belgesinde, İslami finansın büyümesini geliştirmek ve 
desteklemek üzere detaylı bir plan oluşturulmuştur. Bu strateji ile şunlar amaçlanmaktadır:

•	 Ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek,

•	 İslami bankacılık hakkındaki algıyı ve kurumsal iletişimi geliştirmek,

•	 İslami bankacılığın ilkeleriyle ilgili mevzuat, standartlar ve düzenlemeleri daha fazla 
geliştirmek.
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Varlığa dayalı borç araçları (kiralama sertifikaları) biçimindeki sukuk, Türkiye’nin piyasasına ilk 
olarak Nisan 2010’da Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirilen bir yurt dışı ihracıyla girmiştir. Yurt 
içi ihracına ilişkin hukuki çerçeve de aynı yıl içinde oluşturulmuştur. Ancak bu çerçeve, icâre 
sukuku ihraçları için vergi tarafsızlığı getiren 2011 tarihli Torba Yasanın çıkarılmasına kadar 
uygulanamamıştır (IFN 2016). Haziran 2012’de Kamu Finansmanı Kanununda başka bir değişiklik 
yapılarak devlet sukuku ihracına izin verilmiştir. Türk Hazinesi, Eylül 2012’de, bir karşılaştırma 
ölçütü olarak, 1,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirmiştir (White ve Case 2016). 

2009’da Devlet Planlama Teşkilatı, “İstanbul Finans Merkezi Strateji Belgesi”ni” uygulamaya 
yönelik plan(lar)ını hayata geçirmiştir. Bu stratejinin amacı, İstanbul’u kısa vadede bölgesel bir 
finans merkezi ve uzun vadede küresel bir finans merkezi haline getirmektir78.  Stratejinin başka 
bir amacı da sektördeki katılım bankalarının pazar payının önemli oranda artırılmasıdır79. Ayrıca, 
stratejiyi tamamlayıcı olarak Borsa İstanbul da vizyonu destekleyici politikalar belirlemiştir. 

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un bölgesel bir finans 
merkezi haline getirilmesi vizyonuna cevap olarak “borsanın” gelecekteki politikalarının bir 
kısmını açıklamıştır (IFN 2016, ss.13-14). Başkan, borsanın bir Uluslararası Şer’i Danışma 
Kurulunun oluşturulması için Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte çalıştığını ve yenilikçi 
bir ürün yelpazesi geliştirmeyi planladığını açıklamıştır. Bu yeni ürünler arasında, Türkiye’deki 
emlakçılarla işbirliği içinde kentsel dönüşüm projelerinin finanse edilmesine yönelik İslami emlak 
sertifikaları da yer almaktadır80. Ayrıca Borsa İstanbul, büyük altyapı projelerinden elde edilen 
gelirlerin dayanak olarak kullanılacağı varlığa dayalı sukuku uygulamaya koymaya yönelik radikal 
düzeyde yenilikçi bir fikir üzerinde çalışmaktadır. Bu sukuk, köprüleri, ücretli otoyolları ve istikrarlı 
bir şekilde yüksek gelir yaratabilecek diğer kamu sektörü projelerini kapsayan Kamu-Özel-Ortaklığı 
(KÖO) projeleri için modellenmiştir (IFN 2016)81. 

2016’nın sonunda, ikisi devlete ait olmak üzere beş katılım bankası İslami finansal hizmetler 
sunmaktaydı. Devlete ait bu iki katılım bankasının açılması, Türkiye’de İslami finansın geliştirilmesi 
ve desteklenmesi bakımından önemli bir adım olarak görülmektedir. Bir süre önce S&P tarafından 
hazırlanan “Yeni Türk İslami Kredi Kuruluşlarının Doğuşu: Ezber Bozan Bir Hamle mi?” adlı 
raporda Türkiye’de devlete ait katılım bankalarının da pazara girmesiyle İslami bankacılığın büyük 
adımlar atarak büyümesini sürdürebileceği sonucuna varılmıştır. 

İslami Finans sektöründeki son trendler de umut vericidir ve ülke, sektörün geliştirilmesi ve 
desteklenmesinde önemli katkılar yapmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Güncel çalışmalarda, 
bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için ele alınması gereken bazı konular dile getirilmiştir. Bu 
konular arasında İslami finansal araçların gelişimini düzenlemek ve denetlemek üzere resmi bir 
Şer’i danışma kurulunun oluşturulması, İslami finans ilgili konuların üzerine yapılan akademik 
araştırmaların teşvik edilmesi ve eğitim kurumlarının sürece dâhil edilmesi, halkın İslami bankacılık 
hakkındaki genel algısını iyileştirmeye yardımcı olacak medya kampanyalarının düzenlenmesi ve 
finansal araçların daha fazla çeşitlendirilmesi yer almaktadır (Aslan ve Özdemir, 2015).   

Düzenleyici ve Hukuki Çerçeve

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (BK), Türkiye’deki bankacılık sektörünün ve finansal kiralama, 
faktöring ve tüketici finansmanı şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu ana 

78 http://www.Islamicfinancenews.com
79 Bu amaç aynı zamanda “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı (2015-2018)” adlı belgede yer alan stratejinin de 

bir parçasıdır.
80 Başkan, bu görüşlerini IFN’de yayımlanan (2016) özel bir röportajında dile getirmiştir.
81 Bu görüşler, Türk Hükümetinin resmi konumunu yansıtmayabilir.

http://www.islamicfinancenews.com/
Toshiba
Highlight
Belgesi'ni
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organ olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kurulmasını sağlamıştır. 

Finansal sistemin düzenlenmesi ve denetlenmesinde görev alan diğer kurumlar şunlardır:

1) Hazine Müsteşarlığının ana görevi, kamu varlıkları ve yükümlülüklerini yönetmektir. 
Sigortacılık sektörünü düzenler ve denetler. 

2) BDDK, mevduat sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını ve finansal piyasaların istikrarını ve 
piyasalara olan güveni korumak amacıyla tüm tedbirleri almak üzere tam idari ve finansal 
özerkliğe sahip bir kurum olarak kurulmuştur. Bankacılık sektörünü düzenleyen ve 
denetleyen ana kurumdur.

3) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasası faaliyetlerini ve sermaye piyasalarında 
faaliyet göstermesine izin verilen kurum çeşitlerini tanımlar. Finans ve bankacılık kurumları 
tarafından karşılanması gereken şartların belirlenmesinde yetkilendirilmiştir.

4) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), finansal piyasalara güven oluşturmak ve istikrar 
sağlamak adına kurulmuş özerk bir kamu kuruluşudur. Ayrıca mevduat sahiplerinin 
haklarını korumaktan da sorumludur.

5) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kâğıt para ihracı, para politikalarının 
uygulanması, altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ve fiyatlar ile sistemin finansal istikrarı 
ile ilgili hususları da dâhil olmak üzere, bir merkez bankasının geleneksel işlevlerini yerine 
getirir. 

Yukarıdaki resmî kurumlara ek olarak TKBB82, ülkede faizsiz bankacılığın geliştirilmesi 
ve desteklenmesine yardımcı olmak üzere ayrı bir hukuki kimliği olan özel bir meslek 
kuruluşudur. 2001 yılında kurulmuştur ve öncelikle katılım bankalarının rolünün geliştirilmesi ve 
desteklenmesine yönelik vizyon ve yaklaşımın oluşturulması ve dile getirilmesinden sorumludur. 
Katılım bankalarının ihtiyaçlarının ele alınmasında katılım bankaları ile diğer kamu kurumları 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle yetkilendirilmiştir. Ayrıca, sektörün ürün yelpazesinin ve 
hizmet kalitesinin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir ve sektör paydaşlarıyla koordinasyonu sağlayan 
temel kurumdur. TKBB (2015) tarafından hazırlanan strateji belgesine dayanarak, kurum gerekli 
yetkinliği sağlama görevinin yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Üyelik tüm 
katılım bankaları için zorunludur. TKBB, Hazine, BDDK, SPK ve TCMB ile istişare ederek detaylı 
bir strateji belgesinin (2015-2025) hazırlanmasında etkili olmuştur. Stratejide, Türkiye’de İslami 
finansın teşvik edilmesine yardımcı olacak detaylı bir “Eylem Planı” oluşturulmuştur.

Hazine Müsteşarlığı ve BDDK, katılım bankaları bağlamında, sektör stratejilerine uygun olarak 
KB’lerin hedeflerinin belirlenmesinden sorumludur. Ayrıca aynı şekilde sektör stratejilerine uygun 
olarak kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını da belirlerler. 

TCMB, bir bütün olarak ekonominin fiyat ve finansal istikrarı ile ilgilenen tek kurumdur. 
TCMB, katılım bankalarının likidite imkânlarına erişim sağlaması için operasyonel çerçevesinde 
değişiklikler yapmıştır (Hazine Müsteşarlığı 2016). Bu imkânlar, rollerine ve işlevlerine bağlı olarak 
iki ana bölüme ayrılmaktadır. Birincisi, TCMB likidite senetlerinin maksimum vadesi 91 gündür. Bu 
senetler Açık Piyasa İşlemleri (APİ’ler) ve Nihai Kredi Mercii adı altında işlem görmektedir. İkincisi, 
Merkez Bankası ihtiyaca göre bankacılık sistemine likidite enjekte edebilir ve sistemden likidite 
çekebilir. Bu, devlet borçlanma senetlerinin (sukuk) alım ve satımı yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, 
likidite desteği kredisi, gün içi likidite ve geç likidite penceresi gibi likidite destekleri yalnızca 
geleneksel bankaların erişimine açıktır. TCMB ayrıca Türkiye’deki katılım bankalarının likidite 

82 TKKB, özel bir meslek kuruluşudur. Aralık 2015’te Başbakanlık tarafından resmi olarak kurulan Faizsiz Finans Koordinasyon 
Kurulu’nun bir üyesidir.
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sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketini (IILM) 
kurmuştur. Bu tedbirlerle katılım bankaları için eşit şartlar sağlanması amaçlanmaktadır (Hazine 
Müsteşarlığı 2016).

3.5.3 TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKACILIK

Kasım 2005’te resmi gazetede yayımlanan Bankacılık Kanunu (5411 sayılı Kanun), Özel Finans 
Kurumlarını Türkiye’deki ana akım bankacılık sisteminin içine dâhil etmiştir. Bu yeni kanun, KB’lerin 
resmi olarak tanınmasını sağlamış ve bu bankaların geleneksel bankalara yönelik hükümlere 
uygun olarak muamele görmesine olanak tanımıştır83 (Birben 2013).  İkili mevduat sigorta sistemi 
revize edilmiş ve İslami mevduat sigorta sisteminin yönetimi TMSF’ye devredilmiştir. BDDK, 
geleneksel bankalar ve katılım bankaları da dâhil olmak üzere Türkiye’deki tüm bankalar için 
zorunlu olan Basel II ve Basel III standartlarının uygulanmasını sağlamaktadır. Zorunlu sermaye 
yeterlilik oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Bankaların ayrıca BDDK prosedürlerine uygun olarak 
likidite yeterliliğini sağlaması gerekmektedir.  Tüm bankaların finansal pozisyonları hakkındaki 
bilgilerin yer aldığı konsolide edilmiş bir finansal rapor hazırlamaları zorunludur84. 

Mevduatların türlerinin dağılımı ve kredi yöntemleri KB’lerin Varlıkları/Yükümlülükleri’ adlı 
tabloda özetlenmektedir. Katılım bankaları tarafından sunulan finansal desteğin büyük bir kısmı 
murabaha sözleşmelerine dayanmaktadır. Murabahanın bu hâkim konumunun sebepleri arasında 
KB’lerin mevduatlarının kısa vadeli olması ve hukuki çerçevenin olmaması bulunmaktadır. 

Türkiye’deki katılım bankaları, farklı iş alanlarında murabaha uygulamaktadır ve bu finansman 
biçimiyle birkaç ürün geliştirebilmiştir.

Türkiye’de murabaha finansmanı kapsamındaki bazı ürünlerin özeti aşağıda sunulmaktadır.

•	 XYZ Emtia Murabahası: İlk olarak malların alınıp sonrasında Londra Metal Borsasında 
satılmasından kazanılan kârlara dayalı sabit ödemeli bir yatırımdır. Düşük ve sabit getirili 
kısa vadeli bir yatırımdır (Ulus, 2012). Müşteri, işlemlerin takibi için banka ile ekstra bir 
murabaha sözleşmesi daha imzalamalıdır.

•	 XYZ Çift Para Birimli Murabaha: XYZ emtia murabahasına benzerdir ancak diğer para 
birimlerinde işlem yapılmasına olanak tanır. Yatırım ve daha fazla kâr için esneklik sağlar. 
Bu durumda, sermayenin garanti edilmesi söz konusu değildir.

XYZ Emtia işlemine ilişkin süreç birkaç adımdan oluşmaktadır. İlk olarak, potansiyel müşteri 
emtianın hem satılması hem de alınması için XYZ’yi acente olarak görevlendirir ve hukuki bir 
anlaşma imzalar. İkinci olarak, XYZ malın potansiyel tedarikçiden/satıcıdan satın alınmasını 
sağlar ve bu malı belirli bir vadeyle (bir haftadan altı aya kadar) maliyetinin üzerine kâr koyarak 
bankaya satar. Üçüncü olarak, sözleşmenin vadesi geldiğinde banka, yatırılan sermaye miktarını 
kârla birlikte müşteriye XYZ aracılığıyla öder ve işlemler için yalnızca önceden belirlenmiş olan 
komisyon verilir. Bu, ilk sermayenin sözleşmenin vade tarihinde güvence altına alındığı düşük 
getirili ve düşük riskli bir yatırım ürünüdür. XYZ Emtia Murabahası konsepti ayrıca özel işletmenin 
kısa vadeli likidite finansmanı şartları için XYZ Teverruk olarak genişletilmiştir. Bu genişletilmiş olan 

83 1999’a kadar ÖFK’ların kuruluşu ve işleyişi kararname ile düzenlenmekteydi.  1999’da ilgili kararnamede yapılan önemli 
bir değişiklik ile bu kurumlar Bankacılık Kanunu’nun kapsamına girmiştir.  2000’den önce bu bankaların düzenlenmesinden 
Hazine Müsteşarlığı sorumluydu. Ancak, yeni düzenlemeler bu bankaları geleneksel bankaların ana düzenleyici kurumu 
olan BDDK’nın denetimlerine tabi hale getirmiştir.

84 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3. Maddesinde ‘banka’, bir mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma bankası ve 
yatırım bankası olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bankalar için geçerli olan tüm hukuki şartlar aynı zamanda katılım 
bankaları için de geçerlidir (Kızmaz 2015).



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

104

seçenekte XYZ Londra’da belirli bir malı alır ve aynı malı hemen müşteriye satar. XYZ malı alırken 
maliyetini öder ve vadeli fiyat olarak maliyet artı kâr üzerinden satar. Müşteri, kararlaştırılan 
ödeme planıyla hem maliyeti hem de kârı öder.  

Türkiye’deki İslami Bankaların Performansı, Genel Görünümü ve Geleceği

KB’lerin toplam aktifleri, 2001 sonrası dönemde dikkate değer bir artış göstermiştir. 2002-2014 
döneminde aktif büyüklüğündeki büyüme katlanarak artmıştır. Türkiye’nin bankacılık sektöründe 
ortalama yıllık büyüme yüzde 18 iken KB’ler ortalama yaklaşık yüzde 29 düzeyinde bir yıllık 
büyüme kaydetmiştir (Sakarya 2016). Ancak, aktiflerdeki bu önemli artışla birlikte, KB’lerin 
aktiflerinin sektörün toplam aktifleri içindeki payı 2014’te yaklaşık yüzde 5,2’ye ulaşabilmiştir 
(Katılım Bankalarının Payı Tablosu). 

Mevduat sigortasının uygulamaya konulmasından sonra katılım bankalarının ana akım bankacılık 
sistemine entegre edilmesi, operasyonlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve düzenleyici 
çerçevenin iyileştirilmesi, bu bankaların büyümesi için gereken eşit şartları sağlamıştır.  

Tablo 46: Katılım Bankalarının Aktifleri/Pasifleri (2015)

Aktifler Pasifler

Murabaha 90 Sermaye 15

İcâre (kiralama) 5 KZPH 70

İstisna 2 Özel Cari Hesaplar 15

Selem 1  

Müşâreke (K/Z paylaşımlı) 1  

Mudârebe (K/Z paylaşımlı) 1  

Toplam 100 Toplam 100

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2016)

Şube sayısı 2000 yılında 110 iken 2012’de 829’a ve 2015’te 1.080’e yükselmiştir. Toplam bankacılık 
varlıkları içinde katılım bankalarının payı bu dönemde, yüzde 2’nin altındaki seviyesinden iki 
katına çıkarak 2015’te yüzde 5’in üzerine yükselmiştir (bkz. KB’lerin Bilançoları ve KB Şubeleri 
adlı tablolar). 

Tablo 47: Türkiye’nin Genel Bankacılık Sektöründe Katılım Bankalarının Payı

2012 2013 2014 2015

Toplanan Fonlar 6,1 6,5 6,2 5,9

Kullandırılan Fonlar 6,0 6,1 5,4 5,2

Aktif Büyüklüğü 5,1 5,5 5,2 5,1

Öz Kaynak Büyüklüğü 4,1 4,6 4,1 4,1

Net Kâr 3,9 4,3 2,5 1,6

Kaynak: BDDK, Gun (2016)
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Tablo 48: Katılım Bankalarının Bilançosu (TL)

Katılım Bankalarının Bilanço Kalemleri 2010-2015 arasındaki 
değişim

 2010 2014 2015 Miktar %

Kullandırılan Fonlar (Krediler) 19.966,76 27.579,67 24.824,46 4.858 24,3

Toplam Aktif 28.073,42 44.910,95 41.416,85 13.343 47,5

Toplanan Fonlar (Mevduatlar) 21.435,96 28.077,63 25.566,58 4.131 19,3

Öz Kaynak 3.533,47 4.165,45 3.666,18 133 3,8

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2016)

Tablo 49: Katılım Bankalarının Şube ve Personel Sayıları

 2010 2014 2015 2010-2015 2014-2015

Şube 607 990 1.080 473 90

Yurt içi 605 986 1.076 471 90

Yurt dışı 2 4 4 2 0

Offshore 1 1 2 1 1

Personel 12.677 16.280 16.554 3.877 274

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2016)

Tablo 50: Seçilen Finansal Göstergeler: Mevduat Bankaları (Geleneksel) ve Katılım Bankaları

 Sermaye Yeterlilik Oranı Aktif Kârlılığı Öz Kaynak Kârlılığı

Yıl Sektör Mevduat Katılım Sektör Mevduat Katılım Sektör Mevduat Katılım

Bankaları Bankaları Bankaları Bankaları Bankaları Bankaları

2003 25,1 22,9 - 16,4 14,4 - 135,6 129 -

2004 30,9 28,2 - 2,5 2,4 - 18,1 19 -

2005 28,2 26,2 12 2,4 2,3 - 15,8 16,9 -

2006 23,7 21,6 12,5 1,7 1,5 3,5 12,1 11,8 36,9

2007 21,9 19,9 16,5 2,6 2,5 3,3 21 22,2 30,8

2008 18,9 17,4 16,1 2,8 2,7 3,1 24,8 26,6 30,7

2009 18 16,5 15,2 2 1,9 2,8 18,7 19,9 24,1

2010 20,6 19,3 15,3 2,6 2,6 2,4 22,9 25,2 19

2011 19 17,7 15,1 2,5 2,5 2 20,1 22,2 16,9

2012 16,6 15,5 14 1,7 1,7 1,6 15,5 16,8 14,8

2013 17,9 17,2 13,9 1,8 1,8 1,5 15,7 16,8 14,7

2014 15,3 14,6 14 1,6 1,6 1,3 14,2 15,1 13,8

Kaynak: BDDK, Sakarya (2016)

Aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı karşılaştırması, 2014 yılında mevduat bankaları için bu oranların 
sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 13,8 olduğunu, KB’ler için ise yüzde 1,6 ve yüzde 15,1 olduğunu 
ortaya koymaktadır. 2006-2009 döneminde KB’lerin kârlılık oranlarının sürekli olarak daha yüksek 
olduğu dikkat çekicidir. Ancak, 2009 yılından bu yana, küresel ve yerel makroekonomik koşullar 
nedeniyle bu oranlarda genel bir düşüş yaşanmaktadır. Son yıllarda reel sektörün düşük ekonomik 

007 21,9 19,9 16,5
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büyümesi, KB’lerin düşük kârlılıklarını açıklamaktadır; çünkü KB’lerin kısa vadeli finansmanının 
büyük bölümü ekonominin reel sektöründeki faaliyetlerle bağlantılıdır. 

Türkiye’de İslami Bankacılığın Özeti

•	 Türkiye’de İslami bankacılık, son on yılda önemli bir büyüme kaydetmiştir. Katılım bankaları, 
2005 yılında yüzde 2,5 olan pazar paylarını ikiye katlayarak 2015 yılında yüzde 5’in üzerine 
çıkarabilmiştir.

•	 2015 yılı sonunda KB’lerin toplam aktifleri 42,2 milyar ABD doları olmuştur. Bu, 2005’teki 
değerlere göre beş kat artış demektir.

•	 Hâkim finansman biçimleri ‘murabaha’ ve ‘icâredir’. Kullanılan finansman biçimleri arasında 
murabaha yüzde 90 civarında, icâre (kiralama) ise yüzde 5 paya sahiptir. 

•	 Murabahayı kullanmanın en önemli nedenlerinden biri kısa vadeli yatırım mekanizmasıdır. 
KB’lerin topladığı fonların yüzde 70’inin üç ay vadeye sahip olduğu Türkiye’de (Taner, 
2011) genel piyasa koşulları bu bankaları sınırlandırarak kısa vadeli yatırım finansman 
biçimlerine başvurmaya mecbur bırakmaktadır. 

•	 Murabahadaki kâr payı da KB’lerin geleneksel bankalarca elde edilen faiz getirilerine 
benzer düzeyde getiriler kazanmasını sağlamaktadır. 

•	 Yeterli hukuki ve teknik altyapının olmaması da KB’lerin ‘müşâreke’ gibi diğer finansman 
biçimlerinden faydalanmasını sınırlandırmaktadır.

•	 TKBB, İslami ürünlerin çeşitlendirilmesi için ilk adımın, diğer ürünlerin geliştirilmesine dair 
düzenlemelerle ilgilenilmesi için kalıcı ve bağımsız bir düzenleyici kurumun oluşturulması 
olduğunu ileri sürmüştür (TKBB, 2015)85 

•	 TKBB’nin 2015-2025 strateji raporunda belirtilen eylemlerden biri, Borsa İstanbul’da 
emtiaların fiziksel olarak takasının sağlanmasıdır. Bu, KB’ler için önemli bir fırsat 
sağlayacaktır (IFN, 2016).  

•	 Kamu bankalarından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, 2015 yılında İslami bankacılık 
faaliyetlerine başlamıştır. Bunun, Türkiye’de İslami bankacılığın büyümesine katkıda 
bulunması beklenmektedir.

3.5.4 TÜRKİYE’DE İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

Türk sukuk piyasasında son yıllarda yaşanan umut verici gelişmelere rağmen, Katılım bankalarının 
ihraçları haricinde yurt içi kurumsal sukuk ihracı sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir86. Ancak, 
Türk şirketlerinin alternatif finansman kaynaklarına olan talebi göz önüne alındığında, sukuk 
piyasasının gelişimi, özellikle de planlanan mega projeler ve Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) projeleri 
bağlamında, Türkiye’deki finansman açığının azaltılmasında kolaylık sağlayabilir. Yapılan bir 
tahmine göre, Türk şirketlerinin 2023 kalkınma planına uygun olarak projeleri tamamlamak için 
350 milyar ABD doları ek finansman ihtiyacı bulunmaktadır87. 

2012 yılında parlamento tarafından önemli bir değişiklik yürürlüğe sokulmuştur. İlk defa Hazine 
Müsteşarlığının “Devlet Kira Sertifikaları” ihraç etmesine izin verilmiştir. Bu hüküm, devletin 
kamu varlıklarını İslami finansın satış ve geri kiralama modelinde özel amaçlı şirketlere aktarmasını 
sağlamıştır. Merkez bankası tarafından tutulan varlıklar bağlamında, hem iç hem de uluslararası 

85 TKBB, Türkiye’de İslami finansın gelecekte büyümesine yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesinde ve desteklenmesinde 
önemli bir rol oynayan özel bir meslek kuruluşudur.

86 Debashis Day (2016), http://www.whitecase.com/publications/insight/sukuk-expereince-turkey
87 Aynı yerde: 1.

http://www.whitecase.com/publications/insight/sukuk-expereince-turkey
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piyasalarda kira sertifikaları ihraç etmek için kamu iktisadi teşebbüsleri kullanılabilir. İlk sukuk 
ihracında Orta Doğu bölgesinden yatırımcılara satış yapılmıştır. Söz konusu 15 Sukuk ihracı 
2016 sonuna kadar tamamlanmıştır. Tüm bu sukuk ihraçları standart “İcâre” sukuku modeline 
dayanmaktadır. 

Mevcut hukuki çerçevede, sukuk sahibi, belirli bir varlığın kısmi mülkiyetini üzerine alarak, 
bu varlığın getireceği kârı ve satışından elde edilen geliri alır. Tebliğ, mülkiyet (İcâre), yönetim 
(Müşâreke), ticaret (Murabaha), ortaklık (Müşâreke) ve mühendislik, tedarik ve inşaat (MTİ) 
sözleşmelerine (İstisna) dayalı sertifikalardan oluşan beş tip sertifikayı uygulamaya koymuştur. 
Mevzuatta ayrıca varlık kiralama şirketlerinin (VKŞ) kurulmasına ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır. VKŞ’ler bankalar, aracı kurumlar, gayrimenkul yatırım fonları ve kamu işletmeleri 
tarafından kurulabilir. Sukuk ihracı için beş tür sözleşme öngörülmüştür. Bunlardan dördü kira 
sertifikaları (sukuk) adı altında uygulanmaktadır88:

•	 Mülkiyet bazlı (İcare),

•	 Yönetim Anlaşması bazlı (İcare/Vekâlet),

•	 Ticaret bazlı (Murabaha),

•	 Ortaklık bazlı (Mudârebe/Müşâreke).

Bu kira sertifikalarının özelliklerinden bazıları şunlardır: 

•	 Mülkiyet bazlı kira sertifikaları: Bunlar, VKŞ’nin kaynak kurumdan finansal varlıkları 
edinmesi için finansman sağlanması amacıyla ihraç edilmektedir. 

•	 Bu sertifikalar yönetim sözleşmelerine dayanır. Elde edilen gelirlerin VKŞ’ye devredilmesi 
için ihraç edilirler. 

•	 Ticarete dayalı kira sertifikalarında bu varlıkların satışından kazanılan gelirler ertelemeli 
olarak alınır. 

•	 Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’ye finansman sağlamak için ihraç edilir ve ortak 
girişimin bir hissedarı olurlar. 

•	 MTİ’ye dayalı kira sertifikalarıyla, VKŞ’nin de MTİ sözleşmesine taraf olacağı projenin 
finanse edilmesi amaçlanmaktadır. 

2015 sonu itibarıyla sukuk ihraçları, özel kuruluşların 5,7 milyar dolardan fazla fon toplamasını 
sağlamıştır. Ayrıca, 2012-2015 arasında devlet, toplam değeri 7,7 milyar dolar olan sekiz 
sukuk ihracı gerçekleştirmiştir (IFN, 2016). Ancak, Türkiye’nin sermaye piyasasının genel hacmi 
göz önünde bulundurulduğunda KB’ler ve devlet tarafından ihraç edilen sukukun büyümesi 
kısıtlı düzeyde olmuştur. Türkiye’deki kurumların sukuk ihraç etmesini teşvik etmek için yeni 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Tedavüldeki sukuk ihraçları genellikle ABD doları biriminde ortalama 
beş yıllık vadeyle gerçekleştirilmiştir. ABD doları biriminde en çok Sukuk ihraç eden kurumlar 
Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Hazine Müsteşarlığı olmuştur (bkz. aşağıdaki sukuk ihraçlarıyla 
ilgili tablo). 

88 Sukuk ihracının yapısına dair tartışma çoğunlukla Erdem E.’den  (2014) alınmıştır: http//www.erdem-erdem.av.tr/
publications/prominance-of-sukuk-in-Turkey-as-an-islamic-finance-instrument.

http://www.erdem-erdem.av.tr/
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Tablo 51: Türkiye Piyasasında Sukuk İhraçları

 AVRO MYR TRY USD TOPLAM

Vadesi gelmiş

Yurt içi 74 74

Yabancı 1 4 5

Tedavülde

Yurt içi 20 20

Yabancı 1 6 2 7 16

Toplam 1 6 97 11 115

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2016)

Tablo 52: Türkiye’de Sözleşme Yapısına Göre Sukuk İhraçları

Vade (Yıl) İhraç Hacmi İhraççı Yıl

Yapı 5 500mn USD Türkiye Finans VKŞ 2014

Mudârebe 5 350mn USD Bereket VKŞ 2014

Vekâlet  / 
Murabaha

10 1mr USD Hazine VKŞ 2014

İcare 728 gün 1,8mr TL Hazine VKŞ 2015

İcare 2 1,6mr TL Hazine VKŞ 2015

İcare 10 250mn USD Albaraka Sukuk Ltd. 2015

Murabaha 10 350mn USD KT Sukuk Co. Ltd. 2016

Vekâlet 729 gün 10mn TL Kuveyt Türk VKŞ 2016

Vekâlet 179 gün 300mn TL Kuveyt Türk VKŞ 2016

İcare 5 1mr USD Hazine VKŞ 2016

Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, 2016)

Katılım fonları, faiz bazlı işlemlerden kaçınmayı tercih eden yatırımcılara yönelik sukuk gibi 
önemli bir araçtır. Bu fonların yasal hükümleri kapsamında bir katılım fonunun unvanı, fonun net 
varlık değerinin en az yüzde 80’inin kira sertifikalarına, KB’lerdeki katılım hesaplarına, kurumsal 
hisselere, altın ve diğer değerli metallere ve SPK tarafından onaylanmış diğer faiz getirmeyen 
sermaye piyasası araçlarına yatırılması halinde belirlenir (Hazine Müsteşarlığı, 2016). 

Türkiye’de bu tür yirmi dokuz katılım fonu bulunmaktadır ve bu fonların net toplam değeri 
Haziran 2016’da 75 milyon USD olarak belirlenmiştir (Hazine Müsteşarlığı, 2016). 

Türkiye’de İslami Sermaye Piyasalarının Özeti

•	 Gelecekte KB’lerin daha fazla gelişmesiyle sukuk ihracının da artması muhtemeldir. Ancak, 
düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle KB’ler, yalnızca kira alacaklarına dayalı sukuk (yüzde 
51) ve murabahaya dayalı sukuk (yüzde 41) ihraç edebilmektedir. Sukuka dayalı altyapı 
projelerinin geleceğine dair beklentiler ülkede İslami finansın uzun vadeli büyümesi için 
umut vericidir (IFN 2016).

•	 Türkiye’de en yaygın sukuk türü icareye dayalı sukuktur. Kira sertifikalarının bu kadar 
baskın olmasının sebeplerinden biri, SPK’nın 2013’e kadar bu sertifikaların ihracı için 
yalnızca özel amaçlı şirketlere izin vermesidir. Ancak 2013’te SPK, kira sertifikalarına ek 

Toshiba
Highlight
TL
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olarak mudârebe, murabaha, müşâreke ve istisna gibi diğer sertifika türlerinin de ihraç 
edilmesine izin vermiştir. 2012’de Meclis tarafından çıkarılan mevzuat, Kamu Varlık 
Kiralama Şirketlerinin kurulması için zemin hazırlamıştır. 2014 sonuna kadar 3,75 milyar 
dolar değerinde devlet sukuku (dolar biriminde) ihraç edilmiştir.  

3.5.5 TÜRKİYE’DE TEKÂFÜL  

Türkiye’de sigortacılığa ilişkin düzenleyici kurum Hazine Müsteşarlığıdır. Tekâfül şirketlerinin, 
aynı anda hem hayat sigortası hem de hayat dışı sigorta departmanlarına sahip olmasına izin 
verilmemektedir. Yabancı yatırım şirketleri de ilk olarak bir şube açarak faaliyet gösterebilir. Diğer 
yandan, yabancı sermayeli sigorta şirketleri, yerli sermayeli sigorta şirketleri gibi bir kooperatif 
veya bir anonim şirket olarak kurulmalıdır (Hazine Müsteşarlığı, 2016).

Türkiye’de Hazine Eylül 2017’de tekâfül sektörüne ilişkin bir yönetmelik çıkarana kadar tekâfül 
ile ilgili hiçbir düzenleme yoktu. “Katılım Sigortacılığı (Tekâfül) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik”, Resmî Gazetede 20.09.2017’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, tekâfül 
sisteminin işleyişi, gelişimi ve sağlıklı takibi açısından katılım sigortacılığı faaliyetine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir.

Türkiye’de bu yönetmelikten önce tekâfül şirketleri, geleneksel sigortacılarla aynı kurallara tabiydi. 
Yönetmelikle birlikte Tekâfül şirketleri, fonların ayrıştırılması, fazla fonların dağıtımı, Şer’i danışma 
kurulu tesis edilmesi gibi tekâfülle ilgili farklı kurallara tabi hale gelmiştir. Ancak, Yönetmelikte 
özel bir hükmün yer almadığı konularda tekâfül sektörü açısından sigortacılık mevzuatının ilgili 
hükümleri uygulanmaktadır. 

Ayrıca, Yönetmelikten önce mevzuatta ayrı şirket modeli veya pencere modeli gibi belirli bir 
tekâfül modelinin kullanılması zorunlu değildi. Ancak, pencere tekâfül modeli Yönetmeliğin 
yayımlanma tarihinden itibaren üç yılla sınırlandırılmıştır.

Türkiye’de tekâfül sektörü son yıllarda biraz ilerleme kaydetmiştir. Tekâfül şirketleri ve brüt prim 
üretimine dair aşağıdaki tablolarda tekâfül sağlayıcılarının sayısı hakkında bilgi verilmektedir. 

Türkiye’de Tekâfül Segmentinin Özeti

•	 Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye’de Şer’i uyumlu sigortacılık açısından 
iyi bir potansiyel mevcuttur. Ancak, şu anda Türkiye piyasasında tekâfül sektörü çok kısıtlı 
düzeydedir.  

•	 Türkiye’de hâlihazırda sekiz tekâfül şirketi (dördü genel tekâfül, diğer dördü de aile 
tekâfülü şirketidir) faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi 
bir retekâfül şirketi bulunmamaktadır.

Tablo 53: Tekâfül Şirketleri (Pencereler dâhil)

Tekâfül Şirketleri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Genel Tekâfül Şirketleri 2 2 2 2 2 2 4

Aile Tekâfülü Şirketleri 0 0 0 0 1 2 4

Toplam 2 2 2 2 3 4 8

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2016)
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Tablo 54: Brüt Prim Üretimi Payları (TL)

Brüt Yazılan Primler (BYP) 2014 2015

Genel Tekâfülün Pazar Payı %2,40 %4,18

Aile Tekâfülünün (Hayat) Pazar Payı %0,19 %0,64

Tüm Tekâfülün Pazar Payı %2,13 %3,75

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2016)

3.5.6 POLİTİKA TAVSİYELERİ 

İslami Finansın ülkedeki mevcut düzenleyici yapısı, İslami ilkelere uygun olarak katılım bankalarının 
hizmet ve faaliyetlerini denetlemek için bağımsız bir Şer’i Konsey veya Kuruldan yoksundur. Böyle 
bir konseyin kurulması, İslami ilkelere uygun finansal ürünlerin teşvik edilmesine ve ülkedeki İslami 
finansal piyasaların güvenilirliğinin geri kazanılmasına yardımcı olacaktır89. Çoğunluğu Müslüman 
olan nüfusu ile Türkiye’de İslami finansın geleceği ümit vericidir. Dünya Bankası tarafından 2014 
yılında düzenlenen finansal tabana yayılma konferanslarından birinde, Türkiye’de banka hesabı 
olmayan nüfusun oranının yaklaşık yüzde 48 olduğu ve İslami finansın büyümesinin finansal 
tabana yayılmanın artırılmasına yardımcı olabileceği belirtilmiştir90. Ancak, büyük pazar payı ile 
geleneksel bankacılığın sektöre hâkim olması, faizsiz bankacılık konusunda genel kamu bilincinin 
eksikliği ve sektörde nitelikli personel olmaması, geleneksel bankacılıktan İslami finansa geçişte 
zorlayıcı faktörler olacaktır. Kısacası:

•	 Türkiye, bir Şer’i Danışma Kurulu kurmalıdır. Bu, İslami finans ilkeleri ile uyumlu araçların 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara açıklık getirecektir. Ayrıca, halk arasında İslami finans 
konusunda daha iyi bir farkındalık yaratacak ve bu kurumlara olan güveni tesis edecektir.

•	 Tekâfül, Türkiye’de büyük bir potansiyele sahiptir, ancak düzenleyici çerçeve bu sektördeki 
ilerlemeye ilişkin yansımaları değerlendirmek için oldukça yenidir. 

•	 KB’ler, ‘mudârebe’ ve ‘müşâreke’ gibi diğer finansman biçimlerini geliştirmelidir. KB’lerin 
finansmanının yüzde 90’ı “murabahaya” dayalı olup, bu durum müşteriler, araştırmacılar 
ve halk arasında geleneksel bankaların ve KB’lerin operasyonları arasındaki benzerlik 
hakkında bazı yanlış algılar yaratmaktadır.

•	 Mevduat sigortasına dair madde aynı zamanda KB’lere de uygulanabilir. KB’lerin 
finansmanı, risk paylaşımı kavramına dayanır. Bu sigortaların hükümleri fıkhi hükümler ile 
çelişmektedir.

•	 Hükümet, kurumlar ve yükseköğrenim kurumları, İslami finans ürünleri ile ilgili genel 
okuryazarlığı geliştirmeye ve geleneksel bankacılık uygulamaları ile olan farklılıklara dikkat 
çekmeye odaklanmalıdır.

•	 Türkiye, Müslüman nüfusun büyüklüğü, makroekonomik koşulları ve İstanbul’u dünyanın 
önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirme hedefi ile İslami finans merkezi 
olma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye, en iyi beş İslam ülkesinin (Suudi 
Arabistan, Malezya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye) bir araya getirilerek İ-5 (İslami Beşli) 
grubunun oluşturulmasında lider rolü üstlenebilir (Dar H, 2013). Bu ülkeler, sağlıksız 
rekâbete girişmek yerine İslami bankacılık ve finansın geliştirilmesinde stratejik olarak bir 
blok oluşturabilirler.

89 Gun Musa (2016).
90 Dünya Bankası (2014)
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3.6 VAKA ÇALIŞMASI: BANGLADEŞ

3.6.1 GİRİŞ

Bangladeş’in kaydettiği ilerleme, bazı hayal kırıklıklarıyla birlikte somut başarılar içermektedir. 
Bağımsızlıktan bu yana geçen kırk altı yıl boyunca Bangladeş, kişi başına düşen milli gelirini yüzde 
130’dan fazla artırmış, yoksulluğu yarıdan fazla azaltmış ve milenyum kalkınma hedeflerinin 
çoğuna ulaşmak için hazır hale gelmiştir. Günümüz ekonomisi küresel mali krizde, asgari olumsuz 
etkilerle dayanma yeteneğinin gösterdiği üzere, çok daha esnek ve dayanıklıdır. 

Artan özel yatırımlar, ihracat rakamları ve ücretler, 2015’te yüzde 6,6 olan GSYH büyüme hızının 
2016 mali yılında (30 Haziran 2016’da sona eren) yüzde 7,1’e yükselmesini sağlamıştır.

Güçlü bir finans sektörü, kredi alanlar ve kredi verenler arasındaki finansal mekanizmaları 
kolaylaştırdığı, sermaye birikimini hızlandırmaya yardımcı olduğu ve kaynakların verimli 
sektörlerde kullanılmasını sağladığından, tüm ülkelerde sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın 
anahtarıdır. Bankacılık sektörü, kaynakların harekete geçirilmesi ve ekonomik büyüme açısından 
çok önemli bir rol oynamıştır. Finansal sistem bir bütün olarak genişlemiş ve derinleşmiştir. Yeni 
bankalar, ekonomideki eski bankalara paralel olarak katkıda bulunmuştur. Bankacılık sistemi 
Basel III’ün kabulüyle dayanıklılığını artırmıştır. Bangladeş’te finans sektörünün katkısı yıllardır 
artmaktadır. 2011 mali yılında, finansal sektörün GSYH içindeki payı sabit fiyatlarla yüzde 2,99 
iken 2017 mali yılında yüzde 3,41’e yükselmiştir. Finans sektörünün neredeyse yüzde 80’ine 
sahip olan ticari bankalar baskın rol oynamaktadır. 2017 mali yılında bankacılık sektörünün 
GSYH içindeki payı yüzde 2,91 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık dışı finansal kuruluşlar ve 
sigorta şirketleri de dâhil olmak üzere diğer finansal kuruluşların katkısı GSYH’nın sadece 
yüzde 0,5’tir. Ancak, küresel ekonomik şoklar karşısında Bangladeş ekonomisi 2016 yılında 
canlılığını korumuştur. Reel GSYH büyümesi yüzde 7’in üzerinde seyrederken, yüzde 5,8’lik bir 
oranla enflasyon hedefi de tutturulmuştur. Bangladeş, dışarıda çalışan Bangladeşlilerin ülkeye 
gönderdiği paraların azalmasına ve ihracat artışının orta düzeyde olmasına rağmen, sekiz aylık 
ithalat için yeterli döviz rezervine sahiptir. Güçlü iç talep, istikrarlı döviz kuru ve düşük borç/
GSYH oranı, dışarıdan kaynaklanan tehditlere karşı koruma sağlamaktadır. Bangladeş Bankasının 
finansal sektör düzenleme ve denetimini küresel standartlara uygun olarak artırma konusundaki 
sürekli çabası, istikrarlı bir finans sektörünün sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 2016 yılında 
bankacılık sektörü yeterli likiditeye ve belirgin bir bilanço büyüme oranına sahiptir ve kredi ile 
avansların sektörel yoğunlaşması orta düzeydedir. BDFK’lar da çeşitli stres senaryolarına karşı 
dayanıklılık göstermiştir.

3.6.2 BANGLADEŞ’TE İSLAMİ BANKACILIK

Bangladeş’teki bankacılık sektörü, son birkaç yılda olduğu gibi 2016 takvim yılında (TY16) da 
istikrarını sürdürmüştür. TY16’da bankacılık sektörünün toplam aktifleri istikrarlı bir şekilde 
büyümüştür. Bu varlıklar arasında, krediler ve avanslar her zamanki gibi en büyük paya sahipken, 
ardından da yatırımlar ve diğer varlıklar gelmektedir. TY16’da devlet tahvillerine ve diğer menkul 
kıymetlere yapılan yatırımlardaki büyümenin yavaşlamasına rağmen kredi büyümesi bir önceki 
yıla göre daha yüksek olmuştur. Bangladeş Bankasının titiz çalışmalarına rağmen, devlete ait 
ticari bankaların ve ihtisas kalkınma bankalarının varlıklarının kalitesindeki bozulma nedeniyle 
bankacılık sektörünün takipteki kredileri TY16’da bir miktar artmıştır. Ayrıca bankacılık sistemi, 
bir önceki yıla göre daha düşük bir hizmet sağlama oranı yakalamıştır.
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Bankacılık sektörü, 2014 yılında yayımlanan yol haritasına göre Basel III’ü uygulasa da, bankacılık 
sektörü, sermaye/risk ağırlıklı varlık oranını (SRVO) bir önceki yıl ile aynı seviyede tutmayı başarmıştır. 
Ayrıca, bankaların çoğu gerekli kaldıraç oranını korumuştur. Bankacılık sisteminde aşırı bilanço içi 
ve dışı kaldıraç oluşumunu önlemek için Basel III çerçevesinde basit ve risk bazlı olmayan kaldıraç 
oranı benimsenmiştir. Düşük vadesiz kredi (günlük para) oranı ve düşük avans/mevduat oranı 
(AMO), bankacılık sektörünün TY16’da likidite gerilimlerini azaltmasına yardımcı olmuştur. Yeni 
uygulamaya konulan Basel III likidite göstergeleri (LCR ve NSFR), bankacılık sektörünün her türlü 
likidite şokunu mahsup etmeye hazır olduğunu göstermiştir. İnceleme yılı boyunca faaliyet kârı 
bir miktar azalmış, ancak net kâr, muhtemelen kredi riski karşılığındaki düşüş nedeniyle artmıştır. 
PCB’ler, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve kârlılık açısından iyi performans gösterirken, SCB’ler 
ve SDB’ler sektör ortalamasının gerisinde kalmıştır; bu nedenle düzenleyici kurumlar tarafından 
daha bilinçli bir denetime tabi tutulmaları gerekmektedir.

İslami bankalar son birkaç yılda varlıklar, mevduatlar, yatırımlar (krediler ve avanslar) ve öz 
kaynaklar bakımından istikrarlı bir büyüme göstermektedir. İslami bankacılık sektörünün 
büyümesi, TY16’da bir önceki yıla göre azalmıştır. TY16’da İslami bankacılık aktifleri yüzde 13,2 
artmış (TY15’te %16,3), yatırımlar (kredi ve avanslar) yüzde 17,5 büyümüş (TY15’te yüzde 18,6), 
bankacılık sektörünün genel kredi büyümesi ise yüzde 15,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Pasifler 
de ağırlıklı olarak, bankacılık sektörünün genel mevduat tabanındaki yüzde 12,8’lik büyümeye 
karşılık mevduat tabanındaki yüzde 14,7 pozitif büyüme (TY15’te yüzde 13,6) nedeniyle yüzde 
13,8 artış göstermiştir (TY15’te yüzde 16,6).

İslami bankaların genişleyen şube ağı ve İslami bankacılık şubelerine sahip geleneksel 
bankalar, Bangladeş’te İslami bankacılık sektörünün sürekli olarak hızlı bir şekilde büyüdüğünü 
göstermektedir. Diğer bazı geleneksel bankalar da tüm operasyonlarını İslami prensipler ile uyumlu 
hale getirmek için başvuruda bulunmuşlardır. Bangladeş’teki İslami sankacılık sektörü, hükümetin 
ülkeyi 2021 yılına kadar orta gelir düzeyinde bir ülke haline getirme vizyonunu gerçekleştirmesi 
amacıyla, ekonomik büyümenin teşvik edilmesine ve ülkede istihdam yaratılmasına büyük 
katkıda bulunmaktadır. Böylece, yüzde 23’ü aşkın pazar payına ve 29.176 çalışana sahip bu 
bankacılık sektörü, mevduatların harekete geçirilmesinde ve reel sektörlerin, hizmetlerin ve 
ekonominin diğer önemli sektörlerinin finanse edilmesinde çok baskın bir rol oynamaktadır ve 
Bangladeş’te yurt dışında çalışan Bangladeşlilerin gönderdikleri paraların yüzde 39,95’ini tahsil 
etmektedir. İslami bankaların kullandıkları başlıca finansal araçlar murabaha, Bey’imuaccel, karz-ı 
hasen, icâre ve SMTŞ’dir (Sirkatul Melk kapsamında Taksitle Satış). İslami bankacılık sektörünün 
bir bütün olarak İslami mikrofinans açısından rolü takdire şayandır. İslami bankacılık sektörünün 
ana hedefleri, İslamın maksatlarını (makasıdüş şeria) yerine getirmektir; yani, İslami finansal 
okuryazarlık programları ile finansal tabana yayılma faktörlerinin hızlandırılmasına yardımcı 
olarak ülkedeki fakir ve dezavantajlı kişilerin küçük gelir getirici faaliyetlerle uğraşmasını ve saygın 
bir insan olarak yaşamak için gerekli imkânlara sahip olmasını sağlamaktır. 

İslami BDFK’lar, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere finansal imkânlar sağlayarak 
ülkenin finansal sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. İslami BDFK’lar vadesiz mevduat kabul 
edemediğinden, bankalardan daha yüksek fon maliyetlerine katlanırlar ve bu, rekabet etmelerini 
zorlaştırmaktadır. Bunu, genellikle bankalar için mevcut olmayan bazı özel ürünler sunarak telafi 
etmeye çalışırlar. Bangladeş’te canlı bir İslami sermaye piyasasının oluşturulmasına yönelik yeni 
ürünlerin geliştirilmesini önleyen başlıca engeller; ilgili kurumların girişimlerde bulunmaması ve 
Şer’i uyumlu yatırımlara dair kılavuz ilkelerin olmamasıdır. Bangladeş’in Sermaye Piyasasında İslami 
prensiplere dayalı özel veya belirli ürünler bulunmamaktadır. Pazarın bütünlüğünü desteklemek 
ve giderek daha sofistike bir hale gelen yatırımcı sınıfının taleplerini karşılamak için, İslami 
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sermaye piyasalarının politika ve piyasa uygulamalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. İslami 
finans değer zincirinin kilit unsurları sıkı bir şekilde oturtulmuştur; ancak yeni gelişim düzeyi göz 
önünde bulundurulduğunda sektör hâlâ hem bölgesel hem de küresel düzeyde çeşitli zorluklarla 
karşı karşıyadır. İslami finans sektörlerinin faaliyet gösterdiği ve Şer’i uyumlu finansal çözümler 
sunulan birçok ülkede/bölgede, İslami finans sisteminin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak 
bütüncül düzenleyici çerçeveler ve mevzuat henüz geliştirilmemiştir. İslami finansın büyümesini 
yönlendirmek amacıyla düzenleyici desteğe büyük bir ihtiyaç söz konusudur. Ele alınması gereken 
ihtiyaçlar arasında şunlar yer almaktadır: (1) İslami finansal ürünlerin benzersiz özelliklerine yönelik 
uygun bir denetim ortamı; (2) Şer’i uygulamaların ve İslami finansal sistem ile geleneksel sistem 
arasındaki farklılıkların daha iyi bir şekilde anlaşılması; (3) İslami finans işlemlerinin benzersiz 
özelliklerini tanıyan muhasebe ve denetim standartlarının kabul edilmesi; (4) İslami bankaların 
fazla likiditesini yönetmek amacıyla Şer’i uyumlu finansal araçların uygulamaya konulması; (5) 
ürünlerin ve diğer ilgili belgelerin standardizasyonu; (6) işlemlerde anlaşmazlıkların çözümünde 
açık kuralların ve uygulamaların hazırlanması ve (7) Şer’i meselelerde ve finans sektörünün 
dinamiklerinde uzman olan insan kaynaklarının geliştirilmesi.

Bangladeş’te İslami sermaye piyasası yüksek bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin 
hem düzenleyici kurumlar hem de diğer kuruluşlar tarafından uygun bir şekilde beslenmesi 
gerekmektedir. Hükümet bu sektörün iyileştirilmesi için bazı önemli adımlar atmalıdır. Hükümetin 
kendisi, insanların bu sektöre olan inancını artırmak adına bir İslami Sermaye Piyasası Kurumu 
kurabilir. Bu, aynı zamanda insanları İslami sermaye piyasası sektörünün ürünleri ve kapsamları 
hakkında daha bilinçli olmaya teşvik edecektir. Bu da, Bangladeş’teki İslami sermaye piyasası 
sektörünün durumunu büyük ölçüde iyileştirecektir. Hükümet, bu sektör lehine daha fazla 
düzenleyici çerçeve geliştirmelidir. 

Bangladeş’te İslami sigortacılık sektörü sayısız sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Sorunların 
niteliği, ayrı bir tekâfül yönetmeliğinin ve İslami sigortacılığa yönelik Şer’i temelli bir İslami sermaye 
piyasasının olmaması ile ilgilidir. Bangladeş tekâfül piyasasının mevcut sosyoekonomik senaryosu, 
sektörün büyümesi ve gelişimi için çok elverişli ve destekleyici görünmemektedir. Bangladeş’te 
tekâfül yönetmelikleri ve kılavuz ilkelerinin çerçevesi neredeyse yoktur. Politikaları ve kılavuz 
ilkeleri geliştirmek uzun zaman almaktadır. Ayrıca, borsadaki tekâfül şirketleri, Şer’i uyumlu olarak 
faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmakla yükümlüdür. Şer’i uyumlu olarak faaliyet gösteren 
şirketler çok fazla değildir; bu da yatırımları kısıtlamakta ve tekâfül şirketlerini daha düşük getiri 
oranları elde etmeye mecbur bırakmaktadır. Ancak en büyük sorun, yatırım yapılabilir fonların 
yüzde 30’unun devlet tahvillerine ve diğer iç borçlanma senetlerine yatırılmasına yönelik yasal 
gerekliliktir. 

Bangladeş’in İlginç Bir İslami Finans Vaka Çalışması Olmasının Nedeni

Bangladeş’te ilk İslami banka 1983’te açılmış ve bu, Güneydoğu Asya bölgesinde bu yönde 
atılan ilk adım olmuştur. İslami bankaların genişleyen şube ağı ve İslami bankacılık şubelerine 
sahip geleneksel bankalar, Bangladeş’te İslami bankacılık sektörünün sürekli olarak hızlı bir 
şekilde büyüdüğünü göstermektedir. Diğer bazı geleneksel bankalar da tüm operasyonlarını 
İslami prensipler ile uyumlu hale getirmek için başvuruda bulunmuşlardır. Bangladeş’teki İslami 
bankacılık sektörü, hükümetin ülkeyi 2021 yılına kadar orta gelir düzeyinde bir ülke haline 
getirme vizyonunu gerçekleştirmesi amacıyla ekonomik büyümenin teşvik edilmesine ve ülkede 
istihdam yaratılmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Böylece, yüzde 23’ü aşkın pazar payına 
ve 29.176 çalışana sahip bu bankacılık sektörü, mevduatların harekete geçirilmesinde ve reel 
sektörlerin, hizmetlerin ve ekonominin diğer önemli sektörlerinin finanse edilmesinde çok baskın 
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bir rol oynamaktadır ve Bangladeş’te yurt dışında çalışan Bangladeşlilerin gönderdikleri paraların 
yüzde 39,95’ini tahsil etmektedir.

Bangladeş’te İslami bankacılık ve tekâfül şirketlerinin sürekli artan pazar payı, ülkenin, kalkınma 
göstergeleri ve İslami finansal altyapılarının incelenmesi için bir vaka çalışması olarak seçilmesini 
sağlamıştır.

İslami Bankaların Pazar Payı

İslami bankaların pazar payı, tüm bankacılık sisteminin beşte biri düzeyinde sabit bir şekilde 
seyretmektedir. TY16’da İslami bankaların toplam pazar payı (İslami bankacılık şubeleri/geleneksel 
bankaların pencereleri hariç) TY15’teki ile neredeyse aynı kalmıştır.  Özetle, Aralık 2016 sonunda 
İslami bankalar tüm bankacılık sektöründeki tüm aktiflerin yüzde 18’ine (TY15’te yüzde 18), 
yatırımların (krediler) yüzde 23’üne (TY15’te yüzde 22), mevduatların yüzde 20’sine (TY15’te 
yüzde 19), öz kaynağın yüzde 16’sına (TY15’te yüzde 15) ve pasiflerin yüzde 19’una (TY15’te 
yüzde 19) sahipti. TY16’da İslami bankacılık sektörünün kârlılığı, genel bankacılık sektörüne 
kıyasla daha yüksekti. Kârlılığın başlıca göstergeleri, bankacılık sektöründeki göstergelerle rekâbet 
halindeydi. Bankaların bireysel kazançları bakımından, İslami bankalardan biri tüm bankacılık 
sektöründe üçüncü sırada yer alıyordu. 2016’da İslami bankaların net kârı, TY15’e göre yüzde 
18,1 artmıştır. Buna karşılık, tüm bankacılık sisteminin net kârı, TY16’da yüzde 4,9 oranında 
artmıştır (TY15’te yüzde 31,7). Öte yandan, oturmuş bir İslami tahvil piyasasının yokluğunda, bu 
bankalar özel bir likidite düzenlemesi ile hareket etmekte ve bu da onların geleneksel bankaların 
borç verilebilir fonlarına kıyasla daha yüksek yatırım fonlarıyla daha fazla gelir elde etmelerine 
yardımcı olabilmektedir. TY15 boyunca, İslami bankalar toplam sektör kârının yüzde 21,2’sine 
katkıda bulunmuştur. İslami bankaların toplam kâr gelirlerinin39 toplam aktiflerine oranı yüzde 
7,3’e ulaşmıştır. Bu oran, sektör ortalamasından yüksektir (faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı 
yüzde 5,5’ti). Öte yandan, kâr dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı yalnızca yüzde 0,9 iken, sektör 
ortalaması yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu, bilanço dışı işlemlerden ve hizmet ile ücrete 
dayalı gelirlerden daha az gelir elde edildiğini göstermektedir.

TY16’da İslami bankacılık sektörünün aktif kârlılığı, tüm bankacılık sektörünün biraz üstünde 
yüzde 0,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu, Şer’i uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren bankaların 
aktiflerini daha verimli bir şekilde kullandığını göstermektedir. Diğer yandan, TY16’da İslami 
bankacılık sektörünün öz kaynak kârlılığı yüzde 13,1 olarak gerçekleşirken bu oran tüm bankacılık 
sektöründe yüzde 9,7 düzeyindeydi. Bu, İslami bankaların daha düşük bir öz kaynakla daha fazla 
kazanç sağladığını göstermektedir. 

İslami bankaların likiditesi: İslami bankaların, Basel III çerçevesinde Nakit Rezerv Oranı (NRO), 
Zorunlu Karşılık Oranı (ZKO) ve yeni uygulamaya konan Likidite Yeterlilik Oranı (LYO) ve Net 
İstikrarlı Fonlama Oranı (NİFO) dikkate alındığında TY16’da yeterli likiditeye sahip oldukları 
tespit edilmiştir. Piyasada Şer’i uyumlu ve ZKO açısından münasip araçlar yaygın bir şekilde 
bulunmadığından İslami bankaların, geleneksel bankalarınkine kıyasla ayrıcalıklı bir düzeyde 
tutmalarına izin verilmektedir. İslami bankalar, NRO ve ZKO’larını sırasıyla vadeli ve vadesiz 
yükümlülüklerinin40 yüzde 6,5 ve yüzde 5,5’i düzeyinde tutmaktadır. Basel III’ün uygulanmasına 
ilişkin yol haritasına göre bankaların Ocak 201541’ten itibaren Likidite Yeterlilik Oranını (LYO) ve 
Net İstikrarlı Fonlama Oranını (NİFO) yüzde 100 düzeyinde tutmaları gerekmektedir. Bangladeş’teki 
bankaların, Basel Komitesi tarafından uygulamaya konulmuş yeni bir likidite standardı olan LYO ve 
NİFO’yu koruduğu söylenebilir. LYO, bir bankanın otuz takvim günü boyunca likidite ihtiyaçlarını 
karşılamak için nakde çevrilebilecek yeterli düzeyde ipoteksiz ve kaliteli likit varlıklarını elinde 
bulundurmasını sağlamayı amaçlamaktadır. NİFO ise piyasada likidite bolluğu olduğunda kısa 
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vadeli toptan fonlamanın aşırı kullanımını kısıtlamayı ve tüm bilanço içi ve dışı unsurlarda likidite 
riskinin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

İslami bankaların toplam Yatırım/Mevduat Oranı (YMO) Aralık 2015 sonunda yüzde 83,2 iken 
Aralık 2016 sonunda yüzde 86,3 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bankacılık sektörünün avans/
mevduat oranı (AMO), İslami banka grubununkinden daha düşük olarak yüzde 71,942 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bunun sebebi, izin verilen azami yüzde 90 seviyesinin oldukça altında olsa da 
geleneksel bankalar için daha yüksek bir ZKO uygulanmasıdır. Şer’i uyumlu fon kaynakları kısıtlı 
olduğundan İslami bankalar, 2012’de faaliyete geçen İslami bankalar arası para piyasasından 
veya devlet tarafından ihraç edilen İslami Yatırım Tahvilleri Fonundan borç alabilirler.

İslami bankaların Yatırım/Mevduat Oranları (YMO) yüzde 90’lık düzenleyici azami düzeyin altında 
olduğundan TY16’da bu bankalarda likidite gerilimine dair bir işaret görülmemiştir. Bangladeş 
Bankası, İslami bankaların elinde bulunan fazla likidite konusunu ele almak amacıyla 2004 tarihli 
‘Bangladeş Hükümeti İslami Yatırım Tahvili (İslami Tahvil) Politikası’nda değişiklik yapmıştır. Bu 
değişikliğin amacı, İslami tahvil piyasası için sağlam bir temel oluşturmak ve ayrıca fazla likiditeyi 
İslami tahviller kanalıyla yatırımlara yönlendirmektir. Bangladeş Bankasının Borç Yönetimi Dairesi 
(DMD), 18 Ağustos 2014 tarihli bir gazete bildirimine atıfta bulunarak İslami tahvillerin açık 
artırma sürecini tanıtmak için bir genelge yayımlamıştır.

İslami Tahvil Politikasının değiştirilmesiyle, İslami bankaların/FK’ların fonlarını sorunsuz bir şekilde 
yönetmelerine yardımcı olmak adına daha önce 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl olan İslami tahvillerin vadeleri 
tekrar 3 ay ve 6 aya sabitlenmiştir. Tahviller, açık artırmayla KPO’ya göre ihraç edilecektir. Yani, 
bu tahvillere yatırım yapılarak elde edilen kâr, alıcı ile ihraççı olan Bangladeş Bankası arasında 
paylaşılacaktır. İslami tahvillerin kârı, önceki tasarruf (mMudârebe) mevduatlarının kâr oranı 
yerine ihraççı İslami bankaların üç aylık bir sabit mevduat planının kârına eşit olacaktır. Bangladeş 
Hükümeti İslami Yatırım Tahvillerinin (BHİYT) satılması durumunda hükümet, bu tür satışlardan 
toplanan fonların kullanımından doğan kârı (veya kaybı) yatırım bankaları ile paylaşmak 
zorundadır ve fon devlet tarafından Şer’i kurallara uygun olarak kullanılacaktır. Hükümet bu 
konuyla yatırım bankalarının memnun kalacağı bir şekilde ilgilenecektir. Devletin fonları daha 
uzun vadeli olarak ve belirli projelerde kullanmak istemesi durumunda, bu tür kısa vadeli tahviller 
doğru seçim olmayacaktır. Halk arasında ‘sukuk’ olarak bilinen Şer’i uyumlu uzun vadeli tahviller 
gibi finansal araçlar daha uygun olacaktır. Belirli projelerde, kâr ve zararı hesaplamak daha kolay 
olabilir ve kâr (ve zarar) önceden kararlaştırılan şartlara göre fon tedarikçileri veya sukuk alıcıları 
ile paylaşılabilir. Bangladeş’in henüz herhangi bir sukuk ihraç etmediğinin de belirtilmesi gerekir.

İslami bankaların sermaye pozisyonu: Bangladeş’in Basel-III çerçevesinde, yüzde 10’luk Sermaye/
Risk Ağırlıklı Varlıklar Oranı (SRVO) göz önünde bulundurulduğunda, sekiz tam teşekküllü 
İslami bankadan yedisi TY16’daki düzenleyici sermaye şartına uymaktadır. Bankacılık sisteminin 
daha esnek ve şoklara karşı daha dayanıklı olması için, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi 
(BCBS) düzenleyici sermayenin kalitesi ve seviyesinin yükseltilmesini önermiştir. Uluslararası en 
iyi uygulamalara paralel olarak, Bangladeş Bankası ‘Risk Esaslı Sermaye Yeterliliğine İlişkin Kılavuz 
İlkeleri’ adlı belgesinde Sermaye/Risk Ağırlıklı Varlıklar Oranını (SRVO) tanıtmış ve bankaların 
SRVO’larını en az yüzde 10 düzeyinde tutmaları talimatının vermiştir. İslami bankaların sahip 
olduğu daha sağlam sermaye tabanı, bu bankaların maruz kaldıkları çeşitli şokları karşılayacak 
kadar güçlü olduklarını göstermektedir. TY16’da sekiz bankadan yedisi yüzde 10’dan yüksek 
bir SRVO’ya sahipti. Ancak 2006’dan itibaren, bir İslami bankanın SRVO değeri, tarihsel büyük 
kümülatif kayıp ve karşılık açığı nedeniyle negatif kalmış ve bankanın satılmasına rağmen çok 
fazla değişmemiştir. Bu banka, 2008’den beri bir yeniden yapılandırma planı kapsamında faaliyet 
göstermektedir.



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

116

İslami bankaların sınıflandırılmış yatırımları: İslami bankalar, inceleme yılı olan 2016’da, 
sınıflandırılmış yatırımların toplam yatırıma oranı bakımından daha iyi bir konuma sahipti. Yüzde 
4,3 olan bu oran, sektörün ortalaması olan yüzde 9,2’den önemli ölçüde daha düşüktü. Ancak, 
tüm bankacılık sektöründen ziyade sadece özel ticari bankalar dikkate alınırsa, bu oran yüzde 
9,2’den yüzde 4,6’ya düşmektedir. Bu nedenle İslami bankalar, kendilerine en yakın olan gruba 
(PCB’ler) kıyasla daha düşük bir takipteki kredi oranına sahiplerdi. Tüm bankacılık sektörünün 
yüzde 72,7 olan sınıflandırılmış yatırımların toplam öz kaynağa oranı, İslami bankalar için 
yüzde 49,7 düzeyindeydi. Bu, İslami bankaların, yatırımlarının (krediler ve avanslar) olası kaybı 
durumunda genel bankacılık sektörüne kıyasla daha dirençli olduğunu göstermektedir. İstikrar 
açısından bakıldığında, İslami bankalar aktif tarafındaki olumsuz şokları (Müşarekedeki kayıp) 
yatırım sahiplerine (Mudârebe hesapları) aktarabildikleri için risklere karşı daha dayanıklıdırlar. 
Bu tür düzenlemeler, varlıklarının kredi, piyasa ve likidite riskini mevduat sahiplerine orantılı bir 
şekilde aktarmakta ve dolayısıyla, prensip olarak hissedarların geleneksel bankalara kıyasla aşırı risk 
almasını engellemektedir. Diğer bir deyişle, mevduat sahipleri belirli bir derecede piyasa disiplini 
sağlayabilir; ancak uygulamada, İslami bankaların, varlıklarına ilişkin riski gerilimli senaryolarda 
mevduat sahiplerine aktarmasına gerek olmadığı açıktır. Bunun yerine, İslami bankalar kârlarını 
mevduat sahiplerine uygun oranlarda dağıtarak, portföyün riskini hissedarlara aktarmaktadır. 

Ayrıca, yatırım gelirleri önemli ölçüde yüksek olduğunda, İslami bankalar genellikle mevduat 
sahiplerine tüm kârı dağıtmak yerine piyasadaki mevduat faizi oranlarına uygun bir şekilde getiri 
oranı olarak gelirlerin daha yüksek bir oranını vermektedir. Diğer yandan, yatırım gelirlerinin 
düşük olduğu yıllarda da mevduat sahiplerine yapılan dağıtımların payını arttırmak amacıyla 
kendi yönetim (mudârip) ücret payını azaltarak tersini yapacaklardır. 

İslami Bankaların Kullandığı Finansal Araçlar

İslami bankaların kullandıkları başlıca finansal araçlar murabaha, Bey’i muaccel, karz-ı hasen, 
icâre ve SMTŞ’dir (Sirkatul Melk kapsamında Taksitle Satış). İslami Bankacılık sektörünün bir 
bütün olarak İslami mikrofinans açısından rolü takdire şayandır. İslami bankacılık sektörünün ana 
hedefleri, İslamın maksatlarını yerine getirmektir; yani, İslami finansal okuryazarlık programları 
ile finansal tabana yayılma faktörlerinin hızlandırılmasına yardımcı olarak ülkedeki fakir ve 
dezavantajlı kişilerin küçük gelir getirici faaliyetlerle uğraşmasını ve saygın bir insan olarak yaşamak 
adına gerekli imkânlara sahip olmasını sağlamaktır. İslami bankalar tarafından gerçekleştirilen 
yatırımların çoğu ticaret ve kiralama ile ilgili sektörlerde yoğunlaştığından, özellikle mikrofinans, 
mahsul paylaşımı, geleneksel olmayan tarım ve küçük işletmeler gibi sosyal olarak arzulanan ve 
sürdürülebilir reel sektörlere daha fazla yatırım yapabilirler. İslami bankalar, zekât, evkaf (Vakfın 
çoğulu) ve hayırseverlik faaliyetlerini içeren kâr ve zarar paylaşımlı yatırım biçimiyle, Bangliadeş’te 
yoksulluğun azaltılması adına alternatif bir yol yaratabilmektedir. Bangladeş halkı Şer’i kural ve 
ilkelere uymak için büyük bir arzu duyduğundan, ülkede faizsiz bankacılığa olan talep büyük 
bir hızla artmaktadır. Şeriat, İslami bankacılık sektörünün bel kemiği olduğundan, İslami finans 
sektörünün insan refahının sağlanmasını teşvik etmesine yardımcı olmak için sağlam bir zemine 
sahip kapsamlı bir İslam hukuku altyapısı ve kararlılık gerekmektedir.

Şu anda çoğu Müslüman ülkenin ortak veya Batıya ait medeni hukuk sistemlerini benimsediği 
görülmektedir. Uzun bir süre boyunca İslam Şeriatı temeline dayanan kapsamlı bir hukuk sisteminin 
olmaması nedeniyle, günümüzde İslam ticaret hukukunun kullanılmasını destekleyecek hukuki 
altyapı kurumları da mevcut değildir. İslami finansın ortaya çıkmasıyla, İslami finansal sözleşmeler 
kullanılmaktadır; ancak bu, yabancı bir hukuki ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, yasalar 
ve mahkemeler bu sözleşmeleri yorumlayamamakta ve uygulanmasını sağlayamamaktadır. 
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Çağdaş finansal işlemlerde İslam hukukunun başarılı bir şekilde uygulanması için çeşitli destekleyici 
hukuki altyapı kurumlarının olması gerekir. İslami finans sektörünün büyümesini sağlamak için, 
sözleşmelerin şeklini anlayabilen anlaşmazlık çözümü kurumlarına veya İslami mahkemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır; böylece bu sözleşmeler uygun bir şekilde yorumlanabilir ve uygulanabilir. Pratik 
nedenlerden ötürü tüm mahkeme sisteminin Şeriata göre yeniden tasarlanması beklenemez, 
ancak yüksek mahkemede İslami finans işlemleriyle ilgilenebilecek özel bir İslami kürsü olması 
gibi bir çözüm uygulanabilir. İslami bankacılık sektörünün finansal istikrarını ve her bir İslami 
bankanın güvenliğini ve sağlamlığını temin etmek muhkem bir hukuki çerçeve ön şarttır. 

Bangladeş’teki İslami bankacılık topluluğunun, İslami bankacılık ve İslami BDFK’lariçin mevzuat 
çerçevesinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine yönelik güçlü bir talebi vardır. İslami 
bankacılık sektörünün sistemsel önemi nedeniyle İslami bankacılığa ilişkin ayrı ve tamamen 
bağımsız bir mevzuat çerçevesi ihtiyacı her türlü paydaş tarafından önemle vurgulanmaktadır.

İslami Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Sektörü 

İslami BDFK’lar, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere finansal imkânlar sağlayarak 
ülkenin finansal sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. İslami BDFK’lar vadesiz mevduat kabul 
edemediğinden, bankalardan daha yüksek fon maliyetlerine katlanırlar ve bu, rekâbet etmelerini 
zorlaştırmaktadır. Bunu, genellikle bankalar için mevcut olmayan bazı özel ürünler sunarak 
telafi etmeye çalışırlar. Bangladeş’te İslami BDFK’ların karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar 
şunlardır: Bu kuruluşlar, konuya dair Şer’i kuralların olmaması nedeniyle Bangladeş Bankası 
fonundan (KOBİ finansmanı, yeşil bankacılık gibi) faydalanamamakta, merkez bankası tarafından 
uygulanan kısıtlamalar nedeniyle tüm sektörlere yatırım yapamamakta, kendi adlarına çek 
düzenleyememekte, yatırımcı müşterilerinden nakit alamamakta, diğer bankalar gibi akreditif 
hizmeti sunamamakta, döviz ticareti yapamamaktadır ve bey’i muaccel (işletme sermayesi ve 
ticaret imkânı) imkânının vadesi bir yıldır. Bu sorunların üstesinden gelmede merkez bankası bazı 
kural ve düzenlemeler getirilip Finansal Kuruluşlar Kanunu’nda değişiklikler yapmalıdır.

3.6.3 BANGLADEŞ’TE İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

2016 yılında Bangladeş’teki en büyük borsa olan Dhaka Borsasının (DSE) hem endeks değeri hem de 
ticaret hacmi artmıştır. Borsada kote olan şirketler ve ihraç edilen menkul kıymetlerin sayısı da istikrarlı 
bir şekilde artmaktadır. Şu anda DSE’de kote olan 294 şirket ve 560 hisse senedi bulunmaktadır. 
DSE’nin toplam hisse değeri Aralık 2016 sonunda 3.412,4 milyar BDT olarak gerçekleşmiştir ve 
bu da önceki yıl 3.159,8 milyar BDT değere göre yaklaşık yüzde 8,0 düzeyinde bir artış anlamına 
gelmektedir. DSE’de toplam ihraç edilmiş sermaye, Aralık 2015 sonu itibarıyla 1.106,1 milyar BDT 
iken Aralık 2016 sonuna itibarıyla 1.145,3 milyar BDT’ye yükselmiş, yani yıllık yüzde 3,5’lik bir artış 
kaydedilmiştir. 2015 takvim yılında toplam hisse değeri/GSYH oranı, yüzde 17,9 iken 2016 takvim 
yılında yüzde 15,1’e gerilemiştir. Bu, son mali yıllarda kaydedilen en düşük orandır. Bu durum, 
nominal GSYH’nin 2015 takvim yılındaki değerinden daha yüksek olduğu 2016’nın ilk yarısında 
borsadaki şirketlerin toplam hisse değerinde yaşanan çakılma yüzünden gerçekleşmiştir.

Son birkaç yılda nominal GSYH’nin ve borsanın toplam hisse değerinin büyümesinin aynı yönde 
hareket ettiği tespit edilmiştir. Ancak bu trend 2016 takvim yılında tersine dönmüştür. Nominal 
GSYH büyüme oranı yıllardır istikrarını korurken borsadaki toplam hisse değerinin büyüme 
oranları oynak hale gelmiştir. DSE’nin genel ağırlıklı ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranı Aralık 
2016’da 14,3’tü. Bu, önceki yıla göre 90 baz puan düşüş anlamına gelmektedir. F/K oranı Eylül 
2014’ten beri düşmektedir. Bangladeş’te sabit gelirli menkul kıymetler piyasasının hâlâ önemli 
derecede geliştirilmesi gerekmektedir. Piyasaya çoğunlukla devlet tahvilleri hâkimdir. Düzenleyici 
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kurumların, borsaların ve piyasa katılımcılarının çabalarına rağmen büyüyen ve gelişen bir piyasa 
henüz kurulamamıştır. Tahvil alım-satımı önemlidir, çünkü finansal sistemin verimliliğini ve rekâbet 
gücünü artırır. Bu piyasa aynı zamanda bankacılık finansına bir alternatif oluşturarak sistemin 
istikrarını artırır ve tabii ki kredi piyasasından politikaları oluşturanlara ve piyasa katılımcılarına 
bilgi transferi (makul gösterge faiz oranları dâhil) sağlayan bir araç işlevi görür. 2016’da 187,4 
milyar değerinde uzun vadeli hazine tahvili ihraç edilmiştir. Bu, 2015’e göre yüzde 21,6 artış 
demektir. Tüm ihraçlar içinde 5, 10 ve 2 yıllık hazine tahvilleri sırasıyla yüzde 31 (57,7 milyar BDT), 
yüzde 24 (45,2 milyar BDT) ve yüzde 21 (39,4 milyar BDT) paya sahiptir.

Genel olarak 2016’da para piyasasında yeterli likidite olması ve tahvil piyasası ile borsanın 
istikrarlı seyretmesi sayesinde Bangladeş’teki finansal piyasalar çoğunlukla istikrarlı bir durum 
göstermiştir. 2016’da Bangladeş Bankası’nın repo işlemlerinin düşük düzeyi, bankacılık sisteminin 
yeterli likiditeden faydalandığına işaret etmektedir. Bu ayrıca bankalar arası repo oranının ve 
günlük para (bankaların birbirlerine açtığı çok kısa vadeli kredi) oranının düşmesinden de 
anlaşılabilir. Kısa vadeli faiz oranları, bankaların azalan borç verme ve mevduat oranlarıyla birlikte 
düştüğünden uzun vadeli oranların da düşerek uzun vadeli potansiyel yatırımların yapılmasını 
kolaylaştırması beklenmektedir. Likiditeden kaynaklanan her türlü enflasyonist baskıdan 
kaçınmak için BB, bonolarını yoğun bir şekilde kullanmak suretiyle fazla likiditeyi çekerek yıl 
boyunca tetikte kalmıştır. Finansal sistemden devletin borç alması da hazinenin ihraç ettiği 
menkul kıymetlerin satışında yaşanan düşüşün gösterdiği gibi özel sektör üzerinde hiçbir baskı 
yaratmamıştır. Ayrıca, inceleme yılında hazinenin menkul kıymetlerinin zorunlu devrinde hiçbir 
açık artırma yapılmadığından, finansal sistemin likidite pozisyonu hiçbir beklenmedik baskı 
altında kalmamıştır. Menkul kıymetler borsası faaliyetleri ve toplam hisse değeri ile DSE geniş 
endeksindeki (DSEX) yükselme, yatırımcıların güveninin arttığını göstermiştir. Ancak, gelişen 
bir tahvil piyasasının olmaması şirketlere zarar vermeye devam etmiştir; çünkü şirketler banka 
kredisi şeklinde daha maliyetli finansman biçimlerine başvurmak zorunda kalmıştır. Bütün olarak, 
Bangladeş’in finansal piyasaları her türlü likidite şokunu azaltacak şekilde iyi bir pozisyon almıştır.

Ülkenin sermaye piyasasının yukarıya doğru hareket etmeye başladığına dair beklentiler mevcuttur 
ve önümüzdeki birkaç yıla dair görünüm oldukça iyimserdir. Bu, BDFK’ların hem doğrudan 
yatırımlardan sermaye kazancıyla hem de marj kredilerinden gelen karşılık tasarruflarıyla gelir 
elde etmesine yardımcı olacaktır. Finansal olarak sağlam ve aktif kalitesi iyi olan İslami BDFK’lar 
ile doğrudan yatırımlarla ve/veya sermaye piyasasında faaliyet gösteren bağlı şirketleriyle 
sermaye piyasasında güçlü bir varlığı olanlar, gelecek yıllarda yatırımcılar için kârlı yatırım fırsatları 
sunacaklardır. Ancak, İslami BDFK’ların faaliyetlerinin istenen düzeyde gerçekleştirilmesini 
sağlamak adına bu kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeve de uygulamaya konulabilir. 

Sermaye piyasası, tasarrufların çekilip verimli amaçlara yönlendirilmesinde hayati öneme sahip 
bir rol oynamaktadır. Hem birincil hem de ikincil piyasalar bu açıdan büyük öneme sahiptir. 
İslami sermaye piyasasının geliştirilmesi konusu, genel olarak sermaye piyasasının geliştirilmesi 
konusundan ayrı değildir. Birincil sermaye piyasası yatırımlara yönelik fonların arzını doğrudan 
etkilerken, ikincil piyasa bunu dolaylı olarak yapmaktadır. Sermaye piyasası, bir dizi kısa vadeli 
sözleşmeyle uzun vadeli sermaye sağlamaktadır. İslami sermaye piyasalarının gelişimi konusu 
çok geniş kapsamlıdır. Şunlar gibi birçok hususu içerebilir: düzenleyici sistemin durumu ve daha 
fazla gelişim için olası yaklaşımlar, piyasanın mikro yapısı ve uygulamaları, ürün yelpazesi ve ürün 
geliştirme, piyasa oyuncularının nitelikleri ve tercihleri, destekleyici kurumların belirlenmesi ve 
geliştirilmesi, piyasa performansı değerlendirmesi, piyasa büyümesi ve entegrasyonunun maliyet-
fayda analizi, teşvik ve kurumsal yönetişim sisteminin tasarlanması, genel İslami finansal sistemde 
İslami sermaye piyasalarının niteliği ve rolünün değerlendirilmesi ve diğer birçok husus. Yalnızca 
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sağlam, dayanıklı ve istikrarlı bir İslami sermaye piyasası sektörünün değil, aynı zamanda yenilik 
ve büyümeyi teşvik eden bir sektörün sürekli gelişimini sağlayabilecek, İslami sermaye piyasasının 
geliştirilmesine, denetlenmesine ve düzenlenmesine yönelik ortak uluslararası standartlardan 
oluşan kolaylaştırıcı bir finansal altyapının oluşturulmasına öncelik verilmelidir.

Bangladeş’te İslami sermaye piyasası yüksek bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin 
hem düzenleyici kurumlar hem de diğer kuruluşlar tarafından uygun bir şekilde beslenmesi 
gerekmektedir. Hükümet bu sektörün iyileştirilmesi için bazı önemli adımlar atmalıdır. Hükümetin 
kendisi, insanların bu sektöre olan inancını artırmak adına bir İslami sermaye piyasası kurumu tesis 
edebilir. Bu aynı zamanda insanları, İslami sermaye piyasası sektörünün ürünleri ve kapsamları 
hakkında daha bilinçli olmaya teşvik edecek; Bangladeş’teki İslami sermaye piyasası sektörünün 
durumunu büyük ölçüde iyileştirecektir. Hükümet, bu sektör lehine daha fazla düzenleyici çerçeve 
geliştirmelidir. 

3.6.4 BANGLADEŞ’TE TEKÂFÜL   

İslami sigortacılığın geliştirilmesini ve finansal araçların çeşitlendirilmesini önleyen faktörler; yatırım 
sistemi, finansal araçların faiz ve kumar içermesi, İslami sigortacılık kuralları ve düzenlemelerinin 
olmaması, ve Sigortacılık Kanunundaki belirsizliklerdir. Bunlar, ülkede İslami sigortacılık sektörünün 
teşvik edilmesi için büyük bir engeldir. Ancak, İslami sigortacılık sektörünün büyümesi ve gelişimi 
çeşitli faktörler tarafından engellenmektedir. Belirgin faktörler şunlardır: a) Yetersiz düzenleme: 
İslami Sigortacılık sektörünü denetleyen ayrı bir düzenleyici kurum yoktur. Daha fazla hükümet 
politikası ve devlet müdahalesi, sektörün büyümesi ve gelişmesi için çok faydalı olabilir. b) 
Farkındalık eksikliği: Hedef kitle bu sektörle ilgili farkındalığa sahip değildir. Birçok kişi İslami 
sigortanın Şer’i uyumlu olmadığına inanmaktadır ve dolayısıyla sektöre girmekte isteksizdir. c) 
Sektör hakkında bilgisizlik: Ülke ekonomisinde bu sektörle ilgili eğitim ve bilgi eksikliği de vardır. 
Sektöre yeni girenlere eğitim verilmeli; böylece gelecekteki görev ve sorumluluklarını mevcut 
işlerini yaparlarken daha iyi bir şekilde belirleyebilirler. d) Sektöre finansal teknolojilerin entegre 
edilmemesi: İslam sigortacılığın uygulayıcıları, çok sınırlı şekilde yeni teknoloji kullanmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda Bangladeş’te bulunan İslami sigortacılık şirketleri gösterilmektedir.  

Tablo 55: Bangladeş’te 1999’dan beri İslami Sigortacılığın Gelişimi

İslami sigortacılık şirketinin adı Kuruluş yılı Şube

1 Islami Insurance Bangladesh Limited 25 Ekim 1999 38

2 Takaful Islami Insurance Limited 21 Aralık 1999 32

3 Islami Commercial Insurance Company Limited 01 Ocak 2000 28

Islamic Life Insurance Companies 

1 Padma Islami Life Insurance limited 26 Nisan 2000 8

2 Fareast Islamic Life Insurance Company limited 29 Mayıs 2000 1012

3 Prime Islami Life Insurance limited 22 Nisan 2002 83

4 Alpha Islami life Insurance limited Temmuz 2013’ten sonra 

5 Trust Islami Life Insurance Company limited Temmuz 2013’ten sonra

6 Protective Islami Life Insurance Company Ltd

7 Zenith Islami Life Insurance Company Ltd.

8 Mercantile Islami Life Insurance Company Ltd.

Kaynak: İslami Sigortacılık Şirketlerinin Yıllık Raporları ve İnternet Siteleri
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İslami Sigortacılık Segmenti

Bangladeş’te sigortacılık sektörü, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra biri hayat sigortası 
ve biri genel sigorta şirketi olmak üzere iki ulusal sigortacılık şirketinin ve bir yabancı sigortacılık 
şirketinin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. 80’li yılların ortasındaki devletleştirilmiş işletmelerin 
elden çıkarılması hareketi kapsamında, özel sigortacılık şirketleri sektöre girmeye başlamış ve 
sektör genişlemiştir. Hâlihazırda, ülkenin sigortacılık sektörü 2010 tarihli ‘Sigortacılık Kanunu’ 
kapsamında faaliyet gösteren altmış iki şirketten oluşmaktadır. Bunlardan on sekizi, biri yabancı 
şirket, biri devlete ait şirket olmak üzere hayat sigortası şirketleri iken geri kalan kırk dört şirket, 
biri devlete ait olmak üzere genel sigortacılık şirketleridir.    

Bangladeş’in sigortacılık sektörünü güçlendirmek amacıyla, bağımsızlıktan bu yana Hükümet 
tarafından yapılan girişimler, 2010 yılında başarılı bir şekilde atılan birkaç adım haricinde herhangi 
bir radikal değişiklik gerçekleştirememiştir. Sigortacılık Geliştirme ve Düzenleme Kurumu (IDRA) 
Bangladeş’te sigortacılık sektörünü kontrol etmek, yönlendirmek ve denetlemekle görevli 
düzenleyici kurumdur. Hükümet, düzenleyici çerçeveyi daha da güçlendirmek ve sektörü 
operasyonel olarak canlı hale getirmek için 03 Mart 2010 tarihinde iki sigortacılık kanunu 
çıkarmıştır. 18 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunlar, 2010 tarihli Sigortacılık Kanunu 
ve 2010 tarihli Sigortacılık Geliştirme ve Düzenleme Kurumu (IDRA) Kanunudur. Maliye Bakanlığı 
Banka ve Finansal Kurumlar Müdürlüğü son olarak 2014 tarihli Ulusal Sigorta Yönetmeliği 
taslağını hazırlamıştır. Söz konusu yönetmelikte sigortacılık sektörünün stratejik uzun vadeli ve 
kısa vadeli hedefleri tanımlandığından, yönetmelikte yer alan tavsiyelerin Bangladeş’in sigorta 
piyasasını iyileştirmesi beklenmektedir.

Bangladeş’te İslami Sigortacılık Sektörü

Bangladeş’te 1983 yılında İslami bankacılık sisteminin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinden 
sonra İslami sigortacılığın uygulamaya konulmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Bangladeş’te 
İslami sigortacılık (Tekâfül) şirketleri, 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Bangladeş’teki İslami 
sigortacılık sektörü şu anda üç tam teşekküllü İslami hayat dışı sigorta şirketi, sekiz tam teşekküllü 
İslami hayat sigortası şirketi ve İslami sigortacılık pencereleri olan on altı geleneksel hayat 
sigortası şirketinden oluşmaktadır. İslami sigortacılık şirketleri (hem hayat hem de genel) kendi 
Şer’i denetim kurullarını oluşturmuştur. Tüm Şer’i denetim kurulları, Şer’i Konseyler arasında 
koordinasyon ve işbirliği için Bangladeş’in İslami sigortacılık şirketlerine yönelik bir ‘Merkezi Şer’i 
Konseyi’ oluşturmuştur.  

Ülkede faaliyet gösteren altmış iki sigortacılık şirketi bulunmaktadır; daha öncede belirtildiği 
gibi bunların içinden üç genel sigorta ve sekiz hayat sigortası şirketi, İslami Şer’i uyumlu olarak 
faaliyet göstermektedir. On dört geleneksel hayat sigortası şirketi, geleneksel departmanlarının 
yanı sıra İslami sigortacılık pencereleri açmıştır. İslami sigortacılık veya tekâfül şirketleri, 
geleneksel sigortacılık kanunu kapsamında faaliyet göstermek zorunda olduklarından, şartların 
eşit olmaması nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır.  Çıkarılması istenen Tekâfül 
Kanunu bugüne kadar hükümet tarafından değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak Tekâfül 
işletmeleri eşit şartlar altında faaliyet gösterememektedir. Örneğin borsada İslami sigortacılık 
şirketlerinin fonlarını Şer’i uyumlu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırması zorunludur. Bu 
şirketlerin sayısı az olduğundan yatırım seçenekleri ve getiriler sınırlıdır. 2010 tarihli Sigortacılık 
Kanununda, kurulması önerilen Sigortacılık Geliştirme ve Düzenleme Kurumunun (IDRA) doğru 
bir şekilde işlemesi için Şer’i danışmanların atanması öngörülmektedir. Maalesef hükümet, Mart 
2010 tarihli Kanunda öngörülmesine rağmen İslami sigortacılık ilkelerin hazırlanması için henüz 
beş üyeli kurulu oluşturmamıştır. Ancak, 2010 tarihli Sigortacılık Kanunu, sigortacılık sektörünün 
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daha iyi bir konuma getirilmesine yönelik eşzamanlı talepleri karşılamak için hazırlanmıştır. Bunun 
yanı sıra, sigortacılık sektöründe sigorta komisyonu, acente, prim ve benzeri ile ilgili konularda 
kanunsuz eylemlerin yasaklanması ve kurumsal yönetişim konularının ele alınması için IDRA 
tarafından çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

Son 20-30 yıldaTekâfültekâfül, Bangladeş ve diğer Müslüman ülkeler arasında çok yaygın hale 
gelmiştir. Ancak tekâfül sektörü Bangladeş’te istenen düzeyde gelişmemiştir. Tekâfül sektörü, 
Bangladeş’teki yolculuğuna 1999 yılında başlamıştır. Şu anda on bir tam teşekküllü tekâfül 
işletmesi (üç genel ve sekiz hayat) bulunmaktadır ve Bangladeş’in on dört geleneksel sigortacılık 
şirketi, İslami sigortalı pencereleri veya geleneksel ürünlerle birlikte, projeleri aracılığıyla tekâfül 
ürünleri sunmaktadır. 

Bangladeş’te Aile Tekâfülü Şirketlerinin Kullandığı Model

Şu anda Bangladeş’teki Tekâfül şirketleri üç tür model izlemektedir. Bunlar, mudârebe, vekâlet 
ve mudârebe-vekâlet  (karma) modelidir. Sigorta şirketleri kendi ürünlerini çıkarmaktadır. Farklı 
şirketler, Şer’i Konsey ile istişare ederek Aktüer tarafından onaylanmış farklı ürünlere sahiptir. 
Tüm sigorta şirketlerine yönelik Sigortacılık Geliştirme ve Düzenleme Kurum’ndan (IDRA) ürün 
onayı alınması zorunludur. 

Teavün (işbirliği) kavramı Sudan ve Suudi Arabistan’da ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1979’da 
araştırmacıların sigortacılıkta işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu fark etmesiyle kurulmuştur. Buradan, 
üyelerin fona katkı paylarını bağışlamaları gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Hem işletmeler hem 
de katkı payı ödeyenler fona karşı hak ve sorumluluklarını kabul ederler. Kâr fazlası, tamamen 
katılımcılara dağıtılır. Mudârebe ilkesine göre, Tekâfül şirketi ve katılımcılar, doğrudan yatırım 
gelirini paylaşırlar ve katılımcılar, dağıtımdan önce herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüm fazla 
kârı alma hakkına sahip olurlar. Bu model Bangladeş’te hayat ve aile tekâfülü için geçerlidir. 

Bangladeş’teki Tekâfül Şirketlerinin Sorunları

Bangladeş’te İslami sigortacılık sektörü sayısız sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Sorunların 
niteliği, ayrı bir Tekâfül yönetmeliğinin ve İslami sigortacılığa yönelik Şer’i temelli bir İslami sermaye 
piyasasının olmaması ile ilgilidir. Bangladeş tekâfül piyasasının mevcut sosyoekonomik durumu, 
sektörün büyümesi ve gelişimi için çok elverişli ve destekleyici görünmemektedir. Bangladeş’te 
tekâfül yönetmelikleri ve kılavuz ilkelerinin çerçevesi neredeyse yoktur. Politikaları ve kılavuz ilkeleri 
geliştirmek uzun zaman almaktadır. Hükümetin bürokrasisi ve Tekâfül sektörüne dair bilgisizliği, 
işletmelerin ve düzenleyici kurumun sektöre dinamizm katamalarını oldukça zorlaştırmaktadır. 
Ancak, hükümet bir süre önce 2010 tarihli Sigortacılık Kanununda çeşitli hükümler düzenlemiştir 
ve Tekâfül sektörü için kılavuz ilkeler sağlamak üzere bir komite oluşturabilir. Hükümetin mevcut 
politikasından dolayı, sigortacılık şirketlerinin fonlarının yüzde 30’unu devlet tahvil ve bonolarına 
yatırması zorunludur. Devlet tahvilleri (faiz bazlı), vadesine bağlı olarak yüzde 8 ila yüzde 10 
arasında faiz getirisi sağlasa da, Merkez Bankası tarafından ihraç edilen Bangladeş İslami Yatırım 
Tahvili (BGIIB), İslami sigortacılık şirketlerine yalnızca yüzde 2 ila 3 arasında kâr vermektedir. Bu 
yüzden, İslami sigortacılık şirketlerinin yatırım getirileri, geleneksel sigortacılık alanında faaliyet 
gösteren rakiplerinin zorunlu yatırım portföyü kaynaklı getirileri ile kıyaslandığında çok daha azdır. 

Bangladeş’te İslami reasürans (retekâfül) şirketi yoktur. Tekâfül işletmeleri, geleneksel reasürans 
yoluyla paralarını yeniden sigorta sistemine dahil etmek zorunda kalmaktadır. Yıl sonunda bu 
reasürans şirketlerinden elde edilen primlerden, geleneksel sigorta şirketleri bir kısmını farklı 
şirketlerin poliçe sahiplerine asıl kâr olarak dağıtırken, İslami sigorta şirketleri faiz bazlı kârı 
kabul edemez. Bangladeş’te sigorta şirketleri çalışanlarına yönelik eğitim kurumları yoktur. 
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Bangladeş’te on bir tane tam teşekküllü İslami sigortacılık şirketi vardır. Ancak, çalışanlarına özel 
eğitim vermek için bir eğitim kurumu oluşturmamışlardır ve yeni ürün geliştirmeleri için koordineli 
araştırmalar yapılmamaktadır. Genel İslami sigorta şirketleri (genel tekâfül şirketleri) herhangi bir 
eğitim kurumuna sahip değildir, ancak Bangladeş Sigortacılık Akademisi, faizsiz olarak İslami 
sigortacılığın nasıl yapılacağını öğretiyor olsa da, bire bir eğitimler gerçekleştirilmesi veya İslami 
sigortacılık sisteminin araştırılması için hiçbir bulunmamaktadır.

Bangladeş’te İslami Sigortacılığın Görünümü 

Bangladeş, nüfus bakımından dünyanın üçüncü en büyük Müslüman ülkesidir. Bangladeş’te İslami 
sigortacılık şirketleri için bolca fırsat olacağı ve sektörün büyümesinin beklendiği söylenebilir. Ne 
yazık ki, Bangladeş’te İslami sigortacılık konusunda yayımlanmış çok az araştırma vardır. İslami 
sigortacılık ile ilgili medya kampanyalarıyla birlikte daha fazla makale ve kitap yayımlanırsa, bunlar 
Bangladeş’te İslami sigortacılık konusunda daha fazla farkındalık yaratacaktır. Bangladeşliler 
genellikle dindardırlar ve ticaret de dâhil olmak üzere her konuda İslam ile çelişen şeylerden 
kaçınırlar. İslami sigortacılık işlemleri adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilirse, insanlar geleneksel 
sigortacılıktan uzaklaşabilirler. Fareast Life Insurance Company, Bangladeş’te İslami sigortacılık 
sektörünün devrimine iyi bir örnektir ve hızla büyüyen bir sigortacılık şirketidir.

İslam ilkelerine göre sigorta operasyonlarının yürütülmesi için hukuki çerçevenin değiştirilmesi 
yönünde çaba gösterilmelidir. İnsan gücünü yetiştirmek için modern teknolojik imkânlara sahip 
yeterli eğitim ve araştırma kurumları kurulabilir. Halkın gözünde olumlu bir imajı yeniden kazanmak 
ve sürdürmek için, uygun pazarlama stratejileri uygulanmalı ve müşterilere daha iyi hizmet 
sunulmalıdır. İnsanları bilinçlendirmek için, sigorta şirketleri ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde 
düzenli olarak seminerler, sempozyumlar, tanıtım gezileri ve benzeri programlar düzenlemelidir. 

En büyük sorun, yatırım yapılabilir fonların yüzde 30’unun devlet tahvillerine ve diğer iç borçlanma 
senetlerine yatırılmasına yönelik yasal gerekliliktir. Devlet tahvilleri, döneme bağlı olarak yüzde 8 
ila yüzde 10 arasında faiz getirisi sağlasa da, Merkez Bankası tarafından ihraç edilen Bangladeş 
İslami Yatırım Tahvili (BGIIB), İslami sigortacılık şirketlerine yalnızca yüzde 2 ila yüzde 4 arasında 
kâr sağlamaktadır. Bu nedenle, İslami sigortacılık şirketlerinin yatırım getirileri, geleneksel 
sigortacılık alanında faaliyet gösteren rakiplerinin zorunlu yatırım portföyü kaynaklı getirileri 
ile kıyaslandığında yüzde 60 ila 75 oranında daha azdır. Ayrıca, Şer’i uyumlu İslami tahvillere 
yatırılan fonlar, Bangladeş’teki fazladan nakit likiditesine sahip ve nadiren İslami tahvil satın alma 
ihtiyacı duyan İslami bankalara Merkez Bankası tarafından tekrar yatırılmaktadır. Dolayısıyla, 
BGIIB fonunun büyük bir kısmı hiçbir yatırıma yönlendirilmeden boşta kalmaktadır. Bu durum, 
İslami sigortacılık şirketleri için gerçek bir finansal dezavantajdır.

Müşterilerin güvenini artırmak amacıyla tekâfül işletmelerine Şer’i kurallar çerçevesinde daha 
fazla esneklik ve inovasyon kabiliyeti sağlayacak güçlü bir Şer’i çerçeveye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bangladeş İslami Sigortacılık Şirketleri Merkezi Şer’i Danışma Kurulu, ülkedeki tekâfül sektörü 
için bir Şer’i uygunluk çerçevesi önermiştir. Önerilen bu  çerçeve, işletmelerin Vekâlet, Mudârebe, 
Cuale gibi İslami kavramlara dayalı baskın işletme modellerinden herhangi birini veya bunların 
bir kombinasyonunu kullanmasına izin vermektedir. Ayrıca yatırımlar için kurallar, tekâfül 
işletmelerinin İslam’ın ilke ve emirlerine riayet etmesine ve eşit şartlar altında faaliyet göstermesine 
olanak sağlamaktadır. Yeni gelişen tekâfül sektörünün, hükümet ve düzenleyici kurumun özel 
ilgisine ihtiyacı bulunmaktadır.
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3.6.5 POLİTİKA TAVSİYELERİ 

İslami Bankacılık Sektörü 

İslami bankaların genişleyen şube ağı ve İslami bankacılık şubelerine sahip geleneksel 
bankalar, Bangladeş’te İslami bankacılık sektörünün sürekli olarak hızlı bir şekilde büyüdüğünü 
göstermektedir. Diğer bazı geleneksel bankalar da tüm operasyonlarını Şer’i uyumlu hale 
getirmek için başvuruda bulunmuşlardır. Bu dönüşüm uygulamaları, 1999 tarihli İslami Bankacılık 
Kılavuz İlkeleri’ne uygun olarak teklif edilmiştir. Ancak İslami bankacılık sektörü, İslami bankaların 
finansal tabana yayılma kampanyasına istekli bir şekilde katılmasıyla canlı bir şekilde büyüyen 
Bangladeş ekonomisi içinde etkili bir şekilde gelişmektedir. Bangladeş’teki İslami bankacılık 
sektörü, hükümetin ülkeyi 2021 yılına kadar orta gelir düzeyinde bir ülke haline getirme 
vizyonunu gerçekleştirmesi amacıyla ekonomik büyümenin teşvik edilmesine ve ülkede istihdam 
yaratılmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Böylece, yüzde 23’ü aşkın pazar payına sahip bu 
bankacılık sektörü, mevduatların harekete geçirilmesinde ve reel sektörlerin, hizmetlerin ve 
ekonominin diğer önemli sektörlerinin finanse edilmesinde çok baskın bir rol oynamaktadır ve 
Bangladeş’te yurt dışında çalışan Bangladeşlilerin gönderdikleri paraların yüzde 39,95’ini tahsil 
etmektedir. 

İslami bankaların kullandıkları başlıca finansal araçlar murabaha, Bey’i muaccel, karz-ı hasen, 
icareve SMTŞ’dir (Sirkat-ül Mülk kapsamında Taksitle Satış). İslami bankacılık sektörünün bir 
bütün olarak İslami mikrofinans açısından rolü takdire şayandır. İslami bankacılık sektörünün ana 
hedefleri, İslamın maksatlarını yerine getirmektir; bu, İslami finansal okuryazarlık programları ile 
finansal tabana yayılma faktörlerinin hızlandırılmasına yardımcı olup ülkedeki fakir ve dezavantajlı 
kişilerin küçük gelir getirici faaliyetlerle uğraşarak saygın bir insan olarak yaşamak açısından 
gerekli imkânlara sahip olmasını sağlama amaçlarını içermektedir. İslami bankalar tarafından 
gerçekleştirilen yatırımların çoğu ticaret ve kiralama ile ilgili sektörlerde yoğunlaştığından, özellikle 
mikrofinans, mahsul paylaşımı, geleneksel olmayan tarım ve küçük işletmeler gibi sosyal olarak 
arzulanan ve sürdürülebilir reel sektörlere daha fazla yatırım yapabilirler. İslami bankalar, zekât, 
evkaf ve hayırseverlik faaliyetlerini içeren kâr ve zarar paylaşımlı yatırım biçimiyle, Bangladeş’te 
yoksulluğun azaltılması için alternatif bir yol yaratabilmektedir. Bangladeş halkı genel olarak Şer’i 
kural ve ilkelere uymak istediğinden ülkede faizsiz bankacılığa olan talep artmaktadır. Şeriat, 
İslami bankacılık sektörünün bel kemiği olduğundan, İslami finans sektörünün insan refahının 
sağlanmasını teşvik etmesine yardımcı olmak için sağlam bir zemine sahip kapsamlı bir İslami 
hukuk altyapısı ve kararlılık gerekmektedir.

BDFK’lar da dâhil olmak üzere İslami bankacılık sektörü, Bangladeş’in finans sektörünün gelişiminde 
önemli bir sac ayağıdır. Bangladeş Bankası yönetimi, güncellenmiş (uluslararası standartlara göre) 
bir düzenleyici ve denetleyici çerçeve biçiminde uygun bir kolaylaştırıcı ortamın yanı sıra İslami 
bankacılık sektörünün sağlamlık ve güvenliğinin tesis edilmesi ve korunmasında etkili günlük 
yakından denetimin yapılması ihtiyacının farkındadır. IFSB’nin İslami Finans Düzenlemesine İlişkin 
Temel İlkeleri ile önerilen asgari standartlara uygun bir şekilde sağlam ve kaliteli bir temel mevzuat, 
düzenleme ve denetim çerçevesinin ve etkili bir günlük denetim sisteminin tesis edilmesi sağlam 
bir temel oluşturacaktır. Yeni İslami bankalar ve Tekâfül91 şirketleri, İslami sermaye piyasalarının 
gelişimi ve sukuk ihracı şeklinde daha fazla yabancı doğrudan yatırım çekilebilir92. 

91 IFSB’ye göre tekâfülün tanımı şudur: Bir grup katılımcının (Müşterikin), belirli kayıp veya hasarlara karşı üyelerin karşılıklı 
yardımlaşmasında kullanılacak ortak bir fona katkı payı yatırarak birbirlerini desteklemeyi kararlaştırdığı bir sözleşmedir.

92 IFSB’nin Sukuk tanımı ise şu şekildedir: Somut varlıklara veya Şer’i uyumlu bir varlık havuzuna dair orantılı ve bölünmemiş 
bir mülkiyet hakkını temsil eden sertifikalardır.
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Uzun bir süre boyunca İslam prensipleri temeline dayanan kapsamlı bir hukuk sisteminin 
olmaması nedeniyle, günümüzde İslami ticaret hukukunun kullanılmasını destekleyecek hukuki 
altyapı kurumları da mevcut değildir. İslami finansın ortaya çıkmasıyla, İslami finansal sözleşmeler 
kullanılmaktadır; ancak bu, yabancı bir hukuki ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, yasalar 
ve mahkemeler bu sözleşmeleri yorumlayamamakta ve uygulanmasını sağlayamamaktadır. Çağdaş 
finansal işlemlerde İslam hukukunun başarılı bir şekilde uygulanması için çeşitli destekleyici hukuki 
altyapı kurumlarının olması gerekmektedir. İslami finans sektörünün büyümesini sağlamak için, 
sözleşmelerin şeklini anlayabilen ihtilafların çözümü müesseselerineveya İslami mahkemelere 
ihtiyaç duyulmaktadır; böylece bu sözleşmeler uygun bir şekilde yorumlanabilir ve uygulanabilir. 
Pratik nedenlerden ötürü tüm mahkeme sisteminin Şer’i kurallara göre yeniden tasarlanması 
beklenemez, ancak yüksek mahkemede İslami finans işlemleriyle ilgilenebilecek özel bir İslami 
kürsü olması gibi bir çözüm uygulanabilirdir. İslami bankacılık sektörünün finansal istikrarını ve 
her bir İslami bankanın güvenliğini ve sağlamlığını temin etmek için güçlü bir hukuki çerçeve bir 
ön şarttır. 

Bangladeş’teki İslami bankacılık uygulayıcılarının, İslami bankacılık ve İslami BDFK’lar için 
mevzuat çerçevesinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine yönelik güçlü bir talebi vardır. 
İslami bankacılık sektörünün sistemsel önemi nedeniyle İslami bankacılığa ilişkin ayrı ve tamamen 
bağımsız bir mevzuat çerçevesi her türlü paydaş tarafından önemle vurgulanmaktadır. 

İslami Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Sektörü 

İslami BDFK’lar, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere finansal imkânlar sağlayarak 
ülkenin finansal sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. İslami BDFK’lar vadesiz mevduat kabul 
edemediğinden, bankalardan daha yüksek fon maliyetlerine katlanmakta ve bu durum, rekâbet 
etmelerini zorlaştırmaktadır. Bunu, genellikle bankalar için mevcut olmayan bazı özel ürünler 
sunarak telafi etmeye çalışmaktadırlar. Bangladeş’te İslami BDFK’lerin karşı karşıya olduğu başlıca 
sorunlar şunlardır: Bu kuruluşlar, Bangladeş Bankası fonundan (KOBİ finansmanı, yeşil bankacılık 
gibi) Şer’i kuralların olmaması nedeniyle faydalanamamakta, merkez bankası tarafından 
uygulanan kısıtlamalar nedeniyle tüm sektörlere yatırım yapamamakta, kendi adlarına çek 
düzenleyememekte, yatırımcı müşterilerinden nakit alamamakta, döviz ticareti yapamamaktadır 
ve bey’i muaccel (işletme sermayesi ve ticaret imkânı) imkanının vadesi bir yıldır. Bu sorunların 
üstesinden gelmede Merkez Bankası bazı kural ve düzenlemeler getirerek Finansal Kuruluşlar 
Kanunu’nda değişiklikler yapmalıdır.

İslami Sermaye Piyasası Sektörü

Ülkenin sermaye piyasasının yukarıya doğru hareket etmeye başladığına dair beklentiler mevcuttur 
ve önümüzdeki birkaç yıla dair görünüm oldukça iyimserdir. Bu, BDFK’ların hem doğrudan 
yatırımlardan sermaye kazancıyla hem de marj kredilerinden gelen karşılık tasarruflarıyla gelir 
elde etmesine yardımcı olacaktır. Finansal olarak sağlam ve aktif kalitesi iyi olan İslami BDFK’lar 
ile doğrudan yatırımlarla ve/veya sermaye piyasasında faaliyet gösteren bağlı şirketleriyle 
sermaye piyasasında güçlü bir varlığı olanlar, gelecek yıllarda yatırımcılar için kârlı yatırım fırsatları 
sunacaklardır. Ancak, İslami BDFK’ların faaliyetlerinin istenen düzeyde gerçekleştirilmesini 
sağlamak adına bu kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeve de uygulamaya konulabilir. 

Sermaye piyasası, tasarrufların çekilip verimli amaçlara yönlendirilmesinde hayati öneme sahip 
bir rol oynamaktadır. Hem birincil hem de ikincil piyasalar bu açıdan büyük öneme sahiptir. 
İslami sermaye piyasasının geliştirilmesi konusu, genel olarak sermaye piyasasının geliştirilmesi 
konusundan ayrı değildir. Birincil sermaye piyasası yatırımlara yönelik fonların arzını doğrudan 



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

125

etkilerken, ikincil piyasa bunu dolaylı olarak yapmaktadır. Sermaye piyasası, bir dizi kısa vadeli 
sözleşmeyle uzun vadeli sermaye sağlamaktadır. İslami sermaye piyasalarının gelişimi konusu 
çok geniş kapsamlıdır. Şunlar gibi birçok hususu içerebilir: düzenleyici sistemin durumu ve daha 
fazla gelişim için olası yaklaşımlar, piyasanın mikro yapısı ve uygulamaları, ürün yelpazesi ve ürün 
geliştirme, piyasa oyuncularının nitelikleri ve tercihleri, destekleyici kurumların belirlenmesi ve 
geliştirilmesi, piyasa performans değerlendirmesi, piyasa büyümesi ve entegrasyonunun maliyet-
fayda analizi, teşvik ve kurumsal yönetişim sisteminin tasarlanması, genel İslami finansal sistemde 
İslami sermaye piyasalarının niteliği ve rolünün değerlendirilmesi ve diğer birçok husus. Yalnızca 
sağlam, dayanıklı ve istikrarlı bir İslami sermaye piyasası sektörünün değil, aynı zamanda yenilik 
ve büyümeyi teşvik eden bir sektörün sürekli gelişimini sağlayabilecek, İslami sermaye piyasasının 
geliştirilmesine, denetlenmesine ve düzenlenmesine yönelik ortak uluslararası standartlardan 
oluşan kolaylaştırıcı bir finansal altyapının oluşturulmasına öncelik verilmelidir.

Bangladeş’te canlı bir İslami sermaye piyasasının oluşturulmasına yönelik yeni ürünlerin 
geliştirilmesini önleyen başlıca engeller; ilgili kurumların girişimlerde bulunmaması ve Şer’i 
uyumlu yatırımlara dair kılavuz ilkelerin olmamasıdır. Bangladeş’in sermaye piyasasında 
İslami prensiplere dayalı özel veya spesifik ürünler bulunmamaktadır. Pazarın bütünlüğünü 
desteklemek ve giderek daha sofistike bir hale gelen yatırımcı sınıfının taleplerini karşılamak için, 
İslami sermaye piyasalarının politika ve piyasa uygulamalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Geliştirme çalışmaları kapsamında her iki tarafın ihtiyaçlarının dengelenmesi elzemdir. Sukukta 
ihraççılar fon toplamak için daha fazla seçenek ve esneklik ararken, yatırımcılar yatırımları için 
daha fazla koruma talep etmektedir. İslami sermaye piyasalarının büyümesi, İslami bankacılık 
sektörünün büyümesinin doğrudan etkilerinden biridir. İslami bankalar ve tekâfül işletmeleri için 
likidite yönetimi ihtiyacı, Malezya, Kuveyt ve Bahreyn gibi çeşitli ülkeleri, İslami finansal kuruluşlar 
tarafından varlıkların yönetimini kolaylaştırmak adına sukuku uygulamaya koymaya itmiştir. 
Büyüme ayrıca, Şer’i ilkelere uygun yatırıma dair artan farkındalığa ve buna yönelik artan talebe 
atfedilmektedir. 

İslami finans değer zincirinin kilit unsurları sıkı bir şekilde oturtulmuştur; ancak yeni gelişim 
düzeyi göz önünde bulundurulduğunda sektör hâlâ hem bölgesel hem de küresel düzeyde çeşitli 
zorluklarla karşı karşıyadır. İslami finans sektörlerinin faaliyet gösterdiği ve Şer’i uyumlu finansal 
çözümler sunulan birçok ülkede/bölgede, İslami finans sisteminin sorunsuz bir şekilde işlemesini 
sağlayacak bütüncül düzenleyici çerçeveler ve mevzuat henüz geliştirilmemiştir. İslami finansın 
büyümesini yönlendirmek amacıyla düzenleyici desteğe büyük bir ihtiyaç söz konusudur. Ele 
alınması gereken ihtiyaçlar arasında şunlar yer almaktadır: (1) İslami finansal ürünlerin kendilerine 
has özelliklerine yönelik uygun bir denetim ortamı; (2) Şer’i uygulamaların ve İslami finansal 
sistem ile geleneksel sistem arasındaki farklılıkların daha iyi bir şekilde anlaşılması; (3) İslami finans 
işlemlerinin kendine has özelliklerini tanıyan muhasebe ve denetim standartlarının kabul edilmesi; 
(4) İslami bankaların fazla likiditesini yönetmek için Şer’i uyumlu finansal araçların uygulamaya 
konulması; (5) ürünlerin ve diğer ilgili belgelerin standardizasyonu; (6) işlemlerde anlaşmazlıkların 
çözümü için açık kuralların ve uygulamaların hazırlanması ve (7) Şer’i meselelerde ve finans 
sektörünün dinamiklerinde uzman olan insan kaynaklarının geliştirilmesi.

Bangladeş’te İslami sermaye piyasası yüksek bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin 
hem düzenleyici kurumlar hem de diğer kuruluşlar tarafından uygun bir şekilde beslenmesi 
gerekmektedir. Hükümet, bu sektörün iyileştirilmesi için bazı önemli adımlar atmalıdır. Hükümetin 
kendisi, insanların bu sektöre olan inancını artırmak adına bir İslami Sermaye Piyasası Kurumu tesis 
edebilir. Bu, aynı zamanda insanları İslami sermaye piyasası sektörünün ürünleri ve kapsamları 
hakkında daha bilinçli olmaya teşvik edecektir. Bu durum da, Bangladeş’teki İslami sermaye 
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piyasası sektörünün durumunu büyük ölçüde iyileştirecektir. Hükümet, bu sektör lehine daha 
fazla düzenleyici çerçeve geliştirmelidir. 

Tekâfül 

Tekâfül sektörünün geliştirilmesini ve finansal araçların çeşitlendirilmesini önleyen faktörler yatırım 
sistemi, finansal araçların faiz, kumar içermesi, İslami sigortacılık kuralları ve düzenlemelerinin 
olmaması ve Sigortacılık Kanunu’ndaki belirsizliklerdir. Bunlar, ülkede İslami sigortacılık sektörünün 
teşvik edilmesi için büyük bir engeldir. Ancak bunlarla birlikte, İslami sigortacılık sektörünün 
büyümesi ve gelişimi çeşitli faktörler tarafından engellenmektedir. Belirgin faktörler şunlardır: 

a) Yetersiz düzenlemeler: İslami sigortacılık sektörünü denetleyen ayrı bir düzenleyici kurum 
yoktur. Daha fazla hükümet politikası ve devlet müdahalesi, sektörün büyümesi ve gelişmesi 
için çok faydalı olabilir. 

b)  Farkındalık eksikliği: Hedef kitle sektörle ilgili farkındalığa sahip değildir. Birçok kişi İslami 
sigortanın İslami prensiplere uygun olmadığına inanmaktadır ve dolayısıyla sektöre 
girmekte isteksizdir. 

c)  Sektör hakkında bilgisizlik: Ülkede İslami sigortacılık sektörüyle ilgili eğitim ve bilgi eksikliği 
de vardır. Sektöre yeni girenlere eğitim verilmeli, bu şekilde, mevcut işlerini yaparlarken 
gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi bir şekilde belirleyebilirler.  

d) Sektöre finansal teknolojilerin entegre edilmemesi: İslami sigortacılık uygulayıcıları, çok 
sınırlı şekilde teknolojik yenilikler kullanmaktadır.

1999 yılında Bangladeş’teki İslami sigortacılık şirketleri, İslami sigortacılığı kapsayacak kadar detaylı 
olmayan 1938 tarihli Sigortacılık Kanunu kapsamında lisanslandırılmıştır. Çünkü İslami sigortacılık, 
Şer’i kural ve düzenlemelere dayalıyken, geleneksel sigortacılık geleneksel düzenlemelere tabidir. 
Bangladeş hükümeti tarafından 2007 yılında İslami ve geleneksel sigortacılık için ayrı sigortacılık 
kanun taslaklarının hazırlanması için bir komite oluşturulmuş olmasına rağmen, bu çabalardan 
henüz sonuç alınamamıştır. 3 Mart 2010 tarihinde Bangladeş parlamentosunda iki sigortacılık 
kanunu çıkarılmıştır. Bunlardan biri 18 Mart 2010’da yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu, diğeri de 
2010 tarihli IDRA Kanunudur. Ancak, bu kanunda sadece İslami sigortacılıktaki yatırım varlıklarına 
ilişkin kurallar yer almaktadır. Yasal ve düzenleyici bir çerçevenin olmaması, İslami sigortacılık 
sektörünün gelişimini engellemiştir.

Şu anda Tekâfül şirketlerinin en büyük sorunu, yatırım yapılabilir fonlarının yüzde 30’unu devlet 
tahvillerine ve diğer iç borçlanma senetlerine yatırmak zorunda olmalarıdır. Devlet tahvilleri, 
vadesine bağlı olarak yüzde 8 ila 10 arasında faiz getirisi sağlasa da, Merkez Bankası tarafından 
2004’te ihraç edilen Bangladeş İslami Yatırım Tahvili (BGIIB), İslami sigortacılık şirketlerine yalnızca 
yüzde 2 ila yüzde 4 arasında kâr payıvermektedir. İslami sigortacılığın önündeki başka bir engel 
de İslami sermaye piyasasının olmamasıdır. Tüm tahviller ve sertifikalar faize dayalı olduğundan 
İslami sigortacılık şirketlerinin İslami bankalar dışında herhangi bir yatırım alternatifi yoktur. İslami 
sigortacılık şirketleri bu tür yatırımlara ya da sermaye piyasasına katılamazlar. Sonuç olarak, İslami 
sigortacılık şirketleri geleneksel sigortacılığın gerisinde kalmaktadır. Hem İslam bankacılık hem 
de İslami sigortacılık açısından istenilen seviyeye ulaşmada Bangladeş’te faaliyet gösteren İslami 
bankalar ile İslami sigortacılık şirketleri arasında güçlü bir ilişki kurulmalıdır. İslami sigortacılıkta 
yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak, tekâfül şirketlerinin İslami finansal 
tahvillere, İslami programlı bankalara, paylaşımlı yatırımlara ve ulusal ve küresel İFK’lara veya 
bankalara yatırım yapmasına izni verilebilir.
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Tekâfül şirketleri kendi Şer’i  uyumlu ürünlerini de çeşitlendirmeli ve müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılamada yeni ürünleri hayata geçirmelidir. Ancak Şer’i dayanaklı yeni ürünler ve bunların 
hem hayat sigortası hem de hayat dışı sigorta hizmetleri veren İslami tekâfül şirketlerine yönelik 
değerlemeleri ile ilgili tek bir nitelikli aktüer vardır. Tekâfül şirketleri, yeni ürünler için aktüerden 
sertifika almakta büyük zorluklar çekmektedir ve bu nedenle son yıllarda hiçbir yeni ürünü hayata 
geçirememiştir. 

Özetle, Bangladeş’te İslami finansa yönelik genel tavsiyeler şunlardır:

Bangladeş’teki BB, BSEC, IDRA, MRA gibi düzenleyici kurumların, İslami sermaye ve tekâfül 
piyasalarının geliştirilmesi ve işletilmesi için sağlam kolaylaştırıcı ortamlar tesis etmesi 
önerilmektedir. 

İslami bankacılık mevzuatı çerçevesinin, yalnızca bazı düzenlemeler ve kurallar yerine İslami 
Bankacılık Kanunu ve tekâfülü de içeren Sigortacılık Sektörü Kanunu gibi düzenlemeler çıkarılarak 
desteklenmesi önerilmektedir.

1991 tarihli Bankacılık Şirketleri Kanunu, 2003 tarihli Finansal Kuruluşlar Kanunu, 1938 ve 2000 
tarihli Sigortacılık Kanunu’nun güncellenmek üzere gereken kapsamlı ve detaylı incelemeye tabi 
tutulması amacıyla uygun kurumlar tarafından girişimlerde bulunulması ve ayrıca bu kanunların 
İslami bankacılık, İslami BDFK’lar, tekâfül şirketleri için ve Şer’i uygunluğa yönelik olarak sağlam 
bir temel teşkil etmesinin sağlanması önerilmektedir.

Bangladeş Bankasının İslami Bankacılığa Dair Kılavuz İlkeler, Risk Bazlı Sermaye Yeterliliğine 
Dair Kılavuz İlkeler (2014) ve Bankalarda İç Kontrol ve Uygunluğa Dair Kılavuz İlkeler (2016) 
dokümanlarında Basel III ile uyumlu güncellenmiş düzenleyici asgari sermaye yeterliliği şartlarının, 
İslami yatırım biçimlerine ilişkin risk faktörlerinin, Şer’i denetim uygulamasının yer alması ve 
AAOIFI kılavuz ilkelerinin ve IFSB kılavuzunun bankaların uyması gereken politika dokümanları 
olarak sunulması önerilmektedir. İslami bankaların ve İslami BDFK’ların, IFSB ve AAOIFI’nin bu 
standartlarına ve hukuki araçlarına uyması zorunlu hale getirilmelidir. 

Merkez bankası sorumluluğundaki kurumlara rehberlik etmek ve onları denetlemede gerekli 
politikaların oluşturulması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde bir Ulusal Şer’i Denetleme 
Kurulunun kurulması önerilmektedir. Bununla birlikte, Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, 
İslami sermaye piyasasını ürün ve araçlar ile kolaylaştırmaya ve sermaye piyasası faaliyetlerinde 
bulunan finansal kurumları düzenlemeye yönelik politikaları oluşturmak için gerekli uzmanlığı 
kazanmalıdır.

Bangladeş Sigortacılık Kurumunun (IDRA) İslami tekâfül sektörü (hem hayat tekâfülü hem de 
genel tekâfül şirketleri) için uygun kurallar ve düzenlemeler geliştirmeye azami özen göstermesi 
önerilmektedir. Tekâfül şirketlerinin izleyeceği tekâfül modellerini açıkça belirtmeleri gerekir. 
Takaful şirketlerinin faaliyetlerini takip etmek adına IDRA, Tekâfül şirketlerinin faaliyetlerini izlemek 
ve denetlemek üzere kendi Tekâfül Departmanı’nı kurmalıdır. IDRA ayrıca tekâfül işletmelerine, 
bu sektör için gerekli uzmanlığı kazanmak amacıyla kendi eğitim ve araştırma akademilerini 
kurmalarını tavsiye edebilir. 

Pazarın bütünlüğünü desteklemek ve giderek daha sofistike bir hale gelen yatırımcı sınıfının 
taleplerini karşılamak açısından İslami sermaye piyasalarının politika ve piyasa uygulamalarının 
güçlendirilmesi önerilmektedir. İslami bankalar ve tekâfül işletmelerinde likidite yönetimi ihtiyacı, 
Malezya, Kuveyt ve Bahreyn gibi çeşitli ülkeleri, İslami finansal kuruluşlar tarafından varlıkların 
yönetimini kolaylaştırmak amacıyla sukuku uygulamaya koymaya itmiştir. 
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Son olarak hükümetin, Bangladeş’in finans sektörünün düzenleyici kurumlarıyla birlikte 
genel mevzuat, düzenleme ve denetleme çerçevesini güçlendirmek için kapsamlı bir program 
yürütmesini öneriyoruz. Bunun amacı, ülkenin 2021 yılında orta gelir düzeyinde ülke statüsünü 
kazanma hedefine ulaşmasında sağlam ve istikrarlı bir İslami bankacılık sektörü, İslami BDFK 
sektörü, İslami sermaye piyasası ve İslami tekâfül sektörü oluşmasını sağlamaktır. Bangladeş 
Hükümeti, İslami Bankacılık Kanunu ve İslami Sigortacılık Kanunu gibi düzenleyici çerçevelerin, 
AAOIFI ve IFSB tarafından yayımlanmış uluslararası standartlara uygun İslami sermaye piyasası 
araçları ve ürünlerinin, sağlam proje yönetişim uygulamalarının, risk yönetim çerçevesinin ve 
İslami bankacılık, tekâfül ve sermaye piyasası ve Şer’i uyuma ilişkin sağlam bir temel oluşturmaya 
yönelik iç kontrollerin sorunsuz bir şekilde geliştirilmesinde İslami finansal mimariyi yeniden 
yapılandırmak ve yeniden tasarlamak amacıyla kapsamlı bir İslami Finans Sektörü Reform 
Programının (İ-FSRP) başlatılmasına yönelik olarak İKB’den teknik yardım alabilir. İ-FSRP ayrıca, 
düzenleyici kurumların İslami bankacılık, Tekâfül, sermaye piyasası ve Şer’i uyum ile ilgili politika 
ve düzenleme konularındaki talepleri karşılama kapasitesini geliştirmek, İslami BDFK ve Tekâfül 
sektörünün geliştirilmesi ve işletilmesi açısından sağlıklı bir destekleyici ve kolaylaştırıcı ortamı 
sağlamak ve İslami bankalar arası para piyasasının ve Sukuk araçlarının geliştirilmesine yönelik 
sermaye piyasasının geliştirilmesi ve işletilmesi için sağlıklı bir destekleyici ve kolaylaştırıcı ortamı 
sağlamak üzere gerekli girişimlerde bulunabilir. 
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3.7 VAKA ÇALIŞMASI: UMMAN 

3.7.1 GİRİŞ

4,0 milyon nüfusuyla (2016) ve 66,2 milyar dolar GSYH93 ile Umman, İslami finansa yeni giriş 
yapmış bir İİT üyesi ülke olarak ilginç bir vaka çalışması sunmaktadır.

Umman’ın İslami bankacılık ve finansı benimsemesi; risk paylaşım finansmanının arzu edilen 
ekonomik faydalarını elde etmeye yönelik değerli bir fırsat oluşturma, gerçek İslami finansın 
uygulanmasına ve desteklenmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlara başvurararak potansiyel trendleri 
belirlemesi açısından değerli bir fırsat oluşturmuştur. Umman Sultanlığı, KİK’te bu alanda en son 
harekete geçen ülke olsa da sona kalan ülke statüsünü şu ana kadar sona kalan ülke avantajına 
çevirmeyi başarmış görünmektedir. İslami finansın Umman’ın finansal sisteminde daha ön planda 
yer almaya başladığı aşikârdır. Ülkenin İslami finansı uygulamak için aldığı dikkate değer tedbirler 
de bunu desteklemektedir. Aşağıda alınan bazı güçlü kurumsal tedbirlerin bir listesi verilmektedir:

•	 En belirgin tedbirler arasında İslami bankacılığın tüm yönlerini kapsayan ayrıntılı ve kapsamlı 
bir belge olan Umman İslami Bankacılık Düzenleme Çerçevesi (IBNF) (IFN, 2015) yer 
almaktadır. Bu çerçeve, uluslararası ortamlarda iyi bir şekilde karşılanmıştır ve Şer’i uyumlu 
finansmanı yönetmeye yönelik en sıkı tedbirlerden biri olarak değerlendirilmektedir.  

•	 Muskat Menkul Kıymet Piyasaları Şer’i Endeksi olarak bilinen ilk Şer’i uyumlu endeksin 
oluşturulması. Bu endeks şu anda piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar (kıyas için: GSYH 
72 milyar dolar)  olan otuz bir hisseden oluşmaktadır (Shaukat, 2015). 

•	 Sultanlığın AAOIFI muhasebe standartlarını benimsemesi.

•	 Yönetişim ve denetim alanında Umman’ın bir Merkezi Şer’i Kurul oluşturması ve harici Şer’i 
denetimine ilişkin zorunlu uygulaması.

•	 Sultanlığın ilk kez devlet sukuku ihraç etmesi ve Sermaye Piyasası Kurumu’nun sukuka 
ilişkin ayrı bir hukuki ve düzenleyici çerçeve yayımlaması ve böylelikle ikinci bir devlet 
sukuku ihracının desteklenmesi. 

•	 Ayrıca, Merkez Bankasının Bankacılık ve Finansal Çalışmalar Akademisi tarafından İslami 
finans eğitimi, öğretimi, araştırması, danışmanlığı ve kapasite geliştirme çalışmalarında ayrı 
bir birimin oluşturulması ve Merkez Bankasının yakında uygun bir İslami Mevduat Sigortası 
(Tekâfül) planını hayata geçirmeye yönelik girişimi.

Bu etkili tedbirler sayesinde Umman, en son yayımlanan İslami Finansal Gelişim Endeksi Raporu’nda 
(2015/16) Malezya, Bahreyn ve BAE’nin ardından dördüncü sıraya yerleşmiştir94. Sonuç olarak, 
Umman’ın son derece genç İslami finans piyasasının ve İslami finansın geliştirilmesinde sağlıklı 
bir küresel statüye sahip olması için alınan söz konusu tüm tedbirlerin ayrıntılarıyla ele alınması 
yerinde olacaktır. Bu, Umman’daki İslami finans sektörünün her bir alt sektörünün kaydettiği 
ilerlemenin detaylı olarak incelenmesi ve gelişmelerin vurgulanmasıyla gerçekleştirilebilir. Şu anda 
Umman’daki ana alt sektörler; İslami bankacılık sektörü, sukuka ilişkin sermaye piyasaları ve 
tekâfül sektörüdür. Aşağıdaki ikinci bölüm, Umman’da İslami bankacılığın kaydettiği ilerlemenin 
ele alınmasıyla başlamaktadır. Üçüncü bölümde Umman’ın sukuk türündeki İslami sermaye 
piyasası araçlarına ve bunların düzenlenmesine ilişkin girişimleri üzerinde durulacaktır. Dördüncü 
bölümde, Umman’daki tekâfül sektörü incelenirken, beşinci bölümde İslami finansın ürün 

93 Temmuz 2017’de alınan Focus Economics verileri. Bkz. http://www.focus-economics.com/countries/oman
94 Bkz. Shaukat, M ve Hamdan Al-Raisi, A (2017). “Risk Sharing Equity-Based Islamic Finance, Macroeconomic Resilience 

and Significance to Oman as a New Entrant”.  The Journal of Finance, Accounting and Management, ABD, Ocak 2017. 
Ayrıca bkz. Shaukat, M (2017a).

http://www.focus-economics.com/countries/oman
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yelpazesinin çeşitlendirilmesine, erişilebilirliğine ve cazibesine ilişkin olarak ele alınması gereken 
operasyonel kısıtlamalar ile politika ve ülke kısıtlamaları üzerinde durulmaktadır. Altıncı bölümde 
ise politika önerileri sunmaktadır. 

3.7.2 UMMAN’DA İSLAMİ BANKACILIK

69/2012 sayılı Kraliyet kararnamesi, 114/2000 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklik yaparak 
Umman’da ikili bankacılık sisteminin oluşturulması için zemin hazırlamıştır. Bu değişiklik, hem 
geleneksel hem de Şer’i uyumlu ürünlerin sunulmasına imkân tanımıştır. Şu anda ülkede iki tane 
tam teşekküllü İslami banka ve altı tane pencere faaliyet göstermektedir.

Tablo 56: Umman’daki İslami Bankacılık Kuruluşları

Kurum Adı İslami Marka Pazar Payı (Mevduatlar)

Bank Nizwa Tam teşekküllü İslami Banka %16

Alizz Bank Tam teşekküllü İslami Banka %11

Bank Muscat Meethaq %33

Oman Arab Bank Al Yusr %3

Bank Dhofar Maisarah %12

Bank Dhofar Sohar Islamic %4

National Bank of Oman Muzn %7

Ahli Bank Al Hilal %14

Shaukat ve Hamdan’a (2017) göre, İslami bankacılık sektörünün gelecek üç yılda yüzde 10-12 
pazar payına sahip olacağı tahmin edilmektedir. Hâlihazırda pazar payı yüzde 10,2’ye ulaşmıştır95.

İslami Bankacılık, hem varlık/finansman tarafında hem de mevduat tarafında istikrarlı bir büyüme 
yakalamıştır. Aşağıdaki rakamlar da bu büyüme trendini göstermektedir.

Şekil 15: İslami Bankacılık Sektörü Finansal Alacaklar (Krediler) Büyüklüğü (milyon OMR)
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Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

95 Bkz. Umman Merkez Bankası Başkanının 2017’de Muskat’ta gerçekleştirilen 4. AAOIFI Etik ve Yönetişim Kurulu Yıllık 
Toplantısında Umman’daki İslami Bankacılık Sektörüne dair yaptığı konuşma.
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Şekil 16: Umman’da İslami Bankacılık Mevduatlarındaki Büyüme (milyon OMR)
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Kaynak: Umman Merkez Bankası Aylık İstatistik Bülteni (Mart 2017) kullanılarak Yazar 

tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 17: Umman’daki Geleneksel ve İslami Bankaların Toplam Aktifleri 
(Varlıkları) (milyon OMR) 
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Kaynak: Umman Merkez Bankası Aylık İstatistik Bülteni (Mart 2017) kullanılarak Yazar 
tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 18: Toplam Bankacılık Varlıkları İçinde İslami Bankaların Payı
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Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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Şekil 19: Umman’da Toplam Bankacılık Kredileri İçinde İslami Bankaların Payı
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Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Şekil 20: Toplam Bankacılık Mevduatları İçinde İslami Bankaların Payı
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Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Bu projeksiyon, genel kredi talebini ve İslami bankacılığın cazibesini artırması beklenen Umman’ın 
sağlıklı operasyonel ve düzenleyici ortamına dayanmaktadır. İslami Bankacılık Düzenleme 
Çerçevesi (IBNF), İslami bankacılığın tüm yönlerini kapsayan ayrıntılı ve kapsamlı bir belgedir. 
Bu çerçeve uluslararası ortamlarda iyi bir şekilde karşılanmıştır ve Şer’i uyumlu finansmanı 
yönetmeye yönelik en sıkı tedbirlerden biri olarak değerlendirilmektedir. IBRF’den bazı önemli 
kısımlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 57: Umman’da İslami Bankalara Yönelik Düzenleyici Şartlar

Ön Şartlar Kısa Açıklama

Asgari Sermaye Şartları •	 İslami bankacılık pencereleri için: 10 milyon OMR 

•	 Tam teşekküllü İslami bankalar için: 100 milyon 

OMR 

Şer’i Yönetişim Yapısı İslami Bankacılık Düzenleme Çerçevesi, tam 
teşekküllü bankalara ve pencerelere eşit olarak 
uygulanabilecek kapsamlı bir Şer’i Yönetişim yapısı 
getirmiştir. Şer’i Yönetişimin unsurları şunlardır: 

1. Şer’i Denetleme Kurulu (katı uygunluk kriterlerini 
karşılayan en az üç üye) 

2. İç Şer’i Denetçisi 

3. Şer’i Denetim Birimi 

4. Şer’i Uyumluluk Birimi 
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Ayrıca, ilim adamlarının ülke içinde rekâbet halindeki 
iki İFK’da görev yapmasına izin verilmez ve en fazla 
dört rakip olmayan kurumda çalışabilirler. Ayrıca, 
yönetim kurulu toplantılarının en az yüzde 75’ine 
katılmaları gerekmektedir; aksi takdirde görevden 
alınabilirler. Şer’i kurullar yılda en az dört kez 
toplanmalı ve bankanın yıllık raporundaki toplantı 
sayısını açıklamalıdır. Fıkıh âlimleri, hem toplu hem de 
bireysel olarak performans değerlendirmelerine tabi 
tutulacaktır. 

Umman Merkez Bankası, Şer’i kurullarda olası 
çıkar çatışmalarına ve gevşek standartlara ilişkin 
şikâyetlerin ele alınmasında bu hükümlerin çok yararlı 
olacağına inanmaktadır. Ancak, Şer’i yönetişimi daha 
da güçlendirmek adına, ayrıca bir Merkezi Şer’i Kurul 
resmi olarak hayata geçirilmiştir96.

Teverruka Dair Kısıtlama Genel bir kural olarak Emtia Murabahası İşlemleri 
(EMİ) veya teverruka izin verilmemektedir. 

Dış Şer’i Değerlendirme Yıllık finansal denetimin yanı sıra İslami bankalar Şer’i 
değerlendirme yapılması amacıyla dış denetçilerden 
hizmet almakla yükümlüdür. Bu değerlendirme, 
İBK’ların Şer’i Denetim ve Uyum Birimleri tarafından 
gerçekleştirilen rutin iç Şer’i denetimlerine ve 
uygunluk değerlendirmelerine ek olarak yapılır.

Bağımsız İş Görevi İslami bankacılık pencerelerinin iş görevlerinde özel 
personel tutması gerekmektedir. Ayrıca, pencerelerin 
geleneksel bankacılık şubeleri aracılığıyla İslami 
bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmasına izin 
verilmemektedir. 

Ayrı Temel Bankacılık Sistemleri Umman Merkez Bankası, İslami bankacılık 
pencerelerinde Şer’i uyumlu finansman ve yatırım 
faaliyetlerinin yürütülebileceği ayrı bir temel 
bankacılık sistemini teşvik etmektedir. Bu sistemin 
başka bir amacı da geleneksel banka ile İslami 
bankacılık penceresi arasında fonların karışmamasını 
sağlamaktır.

Muhasebe Standartları İBK’ların mali tabloları AAOIFI tarafından yayımlanan 
Finansal Muhasebe Standartları’nın rehberliğinde 
hazırlanacaktır.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir 96

Sultanlığın teverruk97 yasağı, sektörde likit fonların değerlendirilmesine ilişkin seçeneklerin 
azalmasına dair endişeleri artırmıştır. Sonuç olarak bankalar, en azından sektör uyum sağlayana 
kadar teverruka izin verilmesi konusunda merkez bankasına baskı yapmaya devam etmektedir. 
Umman Merkez Bankası (CBO), fazla likidite fonlarını yatırmak adına Şer’i uyumlu ürünlerin 
olmamasının önemli bir kısıtlılık olduğuna ve teverruk kullanımının yasaklanmasının bu 
seçenekleri daha da azaltabileceğine inanmaktadır. Ancak, böyle bir yasağın yeniliği engellemek 

96 Bkz. Umman Merkez Bankası bünyesinde Yüksek Şer’i Denetim Kurumunun kurulmasına ilişkin Merkez Bankası Yönetmeliği 
No. BM/54/12/2013

97 Asıl Teverruk, bir tarafın bir satıcıdan bir varlığı ertelemeli ödemeyle satın alıp bunu nakit karşılığında üçüncü bir tarafa 
sattığı bir uygulamadır. İşlemlerin finansal bir yükümlülük karşılığında gerçekleştirildiği organize teverruk, reel ekonomik 
faaliyetlerle zayıf bağı nedeniyle bazı İslam âlimleri tarafından eleştirilmekte ve bir “aldatmaca” olarak nitelendirilmekte 
ve dolayısıyla sektördeki kabul edilebilirliği zarar görmektedir (İİT Fıkıh Akademisi, 2009).
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yerine teşvik edeceğine ve bunun da sektörün büyümesinde gerçekten sağlıklı bir yol olduğuna 
inanılmaktadır. CBO, Şer’i uyumlu olarak likidite yönetimi amacına hizmet edebilecek finansal 
araçların tasarlanmasında kapsamlı araştırmalar yapmakla ve bunun yol ve yöntemlerini 
oluşturmakla görevli bir çalışma kolu oluşturmayı planlamaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası ve 
Sermaye Piyasası Kurumu (CMA) aynı zamanda sektördeki likidite sorunlarının ele alınmasında 
daha fazla destek almak amacıyla IILM ve diğer benzer kurumlarla birlikte çalışmaktadır. Ancak, 
yasak katı bir şekilde uygulanmaktadır ve sadece acil durumlarda üç aydan fazla olmayan sürede 
bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet sağlamaktadır (Shaukat, 2014). Şu anda izin verilen 
bankalar arası işlemler arasında, her biri yaygın İslami finans yapıları olan mudârebe, müşâreke ve 
vekâlet yatırımları yer almaktadır. 

Bu durum, Umman’da uygulamada olan tüm İslami bankacılık ürünlerini tartışmaya açmaktadır.

Umman’ın İslami Bankacılık Kuruluşlarının Sundukları Ürünler

Şu anda İBK’lar hedef müşteri tabanına tüm temel ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Finansman 
tarafında ise, ürünleri yapılandırmada çoğunlukla Murabaha, İcare ve Azalan Müşareke sözleşmeleri 
kullanılmaktadır. Mudârebe ve Vekâlet sözleşmeleri genellikle mevduat ürünlerini yapılandırmada 
tercih edilmektedir. İBK’ların, yatırım hesabı sahiplerinden Sınırsız Yatırım Hesapları (SYH) alma 
konusunda övgüye değer bir büyüme elde etmesi dikkat çekicidir. Sınırsız Yatırım Hesabı şöyle 
tanımlanabilir:

“Sınırsız Yatırım Hesapları, yatırım hesabı sahiplerinin (fon sağlayıcıları) fonlarının ne zaman, 
nerede ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin herhangi bir şart koşmadığı hesap türleridir. SYH, Şer’i 
kurallar ışığında Şer’i uyumlu finansman ve yatırım seçeneklerine yatırım yapılması için İBK’ların 
emrinde bulunan ihtiyari fonlardır. Normalde SYH mevduatlarını kabul etmede Mudârebe ve 
Vekâlet sözleşmeleri kullanılır.”

Toplam bankacılık sistemi mevduatlarının oranı bakımından SYH mevduatları Aralık 2013 ve Eylül 
2015’te sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 7,3 orana sahiptir. 

Diğer KİK merkezlerine benzer şekilde Umman, dünyaya açılma eğilimi gösteren ekonomik, 
demografik ve belirli ekonomik yapılarıyla İslami finans sektörüne en son katılan ülke olarak, 
yukarıdaki İslami bankacılık ürünlerinin karışımının seçiminde kendine yeter bir konumdadır. 
Bu, dünya çapında yaygın şekilde tercih edilen perakende bankacılık odaklı İslami bankacılık 
modelinin izlenmesi ile ilgilidir. 

İslami Bankacılık Ürünlerine Genel Bakış

Umman’da İslami bankacılık ve finans kurumlarının müşteri gereksinimlerini karşılamada 
kullandığı ürünlerin bir özeti aşağıda verilmektedir.

Tablo 58. Umman’ın İslami Bankacılık Ürünlerine Genel Bakış

Pasif Taraf Ürünleri 

Müşteri gereksinimleri İslami bankacılık ürünü/çözümü

Kâr getiren tasarruf gereksinimleri Mudârebeye dayalı tasarruf hesabı

Şahıslara yönelik işlemlere ilişkin bankacılık 
gereksinimleri

Karza dayalı cari hesap

İşletmelere yönelik işlemlere ilişkin bankacılık 
gereksinimleri

Karza dayalı ticari cari hesap
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Yatırım ve likidite yönetim ihtiyaçları Vekâlet Yatırımları

Şahıslar için uzun vadeli yatırım ihtiyaçları Vekâlet Yatırımları

Kurumsal Finansman Ürünleri

Kısa vadeli işletme sermayesi finansmanı Murabaha işletme sermayesi

Hizmet icaresi (yapım aşamasında)

Fatura indirimi Murabaha işletme sermayesi

Hizmet icaresi (yapım aşamasında)

Taşınmaz, tesis ve ekipmanlara ilişkin uzun vadeli 
finansman

Azalan müşâreke

İcare

İnşaat finansmanı Vadeli azalan müşâreke

Vadeli icare

Bilanço dışı uzun vadeli finansman İcare

Vadeli icare

Geleneksel bankacılıktan devir İcare sat ve geri kiralama

Finansee edilmeyen ithalat akreditifi  İslami ücret bazlı akreditif

Finanse edilmeyen ithalat vadeli akreditif İslami ücret bazlı akreditif

Finanse edilen ithalat akreditifi  SLC murabaha

Finanse edilen ithalat vadeli akreditif ULC murabaha

Finanse edilen ithalat sözleşmesi Murabaha sözleşmesi

İthalat akreditifi uzun vadeli finansmanı İcare

Vadeli icare

Azalan müşâreke

Vadeli azalan müşâreke

Bireysel Finans Ürünleri 

Otomobil finansmanı Otomobil murabahası

Konut finansmanı - Hazır alım Azalan müşâreke

İcare 

Konut finansmanı - Devralma İcare sat ve geri kirala

Konut finansmanı - İnşaat Vadeli icare

Vadeli azalan müşâreke

İslami bireysel finansman - Tüketim malları Mal murabahası

Kredi kartları Ücrete dayalı

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

3.7.3 UMMAN’DA İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

Umman’da İslami bankacılık her ne kadar ilerleme kaydediyor olsa da, sistemin daha da büyümesi 
ve bu büyümenin sürdürülmesi açısından diğer alt sektörler aracılığıyla tamamlayıcı destek 
sağlanması gerekmektedir. Umman’daki mevcut ortamda, esas olarak sermaye piyasaları ve 
sigortacılık (tekâfül) sektörlerine sunulacak desteği içermektedir. Umman, daha sonra tartışılacağı 
gibi, tekâfül sektörüne girmiş olsa da İslami sermaye piyasasının kurulması şu anda erişilmesi güç 
bir hedef olarak görünmektedir. Ancak, bazı önemli gelişmeler Umman’da bir İslami sermaye 
piyasasına tanıklık etmek açısından biraz cesaret vermektedir. Bu açıdan Umman, 2013’te 
Muskat Menkul Kıymet Piyasaları Şer’i Endeksi olarak bilinen ilk Şer’i endeksini hayata geçirmiştir. 

Toshiba
Highlight
Finanse
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Bu endeks şu anda piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar (72 milyar dolar GSYH) olan otuz bir 
hisseden oluşmaktadır (Shaukat, 2015). 

Sermaye Piyasası Kurumu (CMA), Umman’da Muskat Menkul Kıymetler Piyasası adı verilen 
ikincil borsa piyasasını düzenleyen kurumdur. 59/2014 sayılı Kraliyet Kararnamesi, İslami 
finansman biçimlerinin kullanımına zemin hazırlamada Umman’ın Sermaye Piyasası Kanununda 
(59/2014 sayılı Kraliyet Kararnamesi) değişiklik yapmıştır. Sukukun Umman’da resmi olarak 
ticarete konu menkul kıymetler olarak tanındığı ve sukuk ihracına ilişkin şartların belirlenmesi 
ve sukuk ihracına yönelik teşviklerin sağlanmasında CMA’ya yetki verilen ilk kanundur. 2016 
yılının Nisan ayında CMA, sukuk ihracına ilişkin özel amaçlı şirket olarak bir tröst yapısı ve limited 
şirketinin oluşturulmasının öngörüldüğü bir değişiklikle sukuk çerçevesini daha da güçlendirmeyi 
amaçlamıştır. Yeni kurallar, ihraççı açısından isteğe bağlı bir derecelendirme yaptırma konusunu 
rafa kaldırmış ve sukuk miktarını, bazılarının beklediği gibi, ihraççının sermayesinin belirli bir 
yüzdesiyle sınırlamamıştır. Revize edilen düzenlemenin amacı, sukuk ihraçlarına daha fazla 
şeffaflık getirerek ilgili tüm tarafların çıkarlarını korumaktır. Bu, ülkedeki kurumsal sukuk 
ihraçlarına ilişkin hedefleri kamçılamakla kalmamış, aynı zamanda Sultanlığın 2015’te ilk kez 250 
milyon OMR değerinde icare sukuku ihraç etmesine yardımcı olmuştur ve ikinci devlet sukuku 
ihracına ilişkin planlara destek sağlamaktadır. Yeni ihraç edilen sukuk neredeyse iki kat fazla talep 
görmüştür. Şu an itibarıyla sukuk, Umman gibi yeni ve tamamen kapalı bir piyasada ana ürün 
olarak sunulmaktadır98.

3.7.4 UMMAN’DA TEKÂFÜL  

CMA, İslami sermaye piyasası girişimlerini ve sukuku düzenlemekle görevli ana kurum olsa 
da, aynı zamanda tekâfül işletmelerini lisanslandırma, kontrol etme ve denetleme konusunda 
geniş yetkilere sahiptir. Umman’ın Tekâfül Sigortacılığı Kanunu, 6 Mart 2016’da 11/2016 sayılı 
Kraliyet Kararnamesi ile onaylanmıştır. Yeni kanun, bir tekâfül işletmesinin gözetim ve raporlama 
gereksinimleri, ürün standartları ve likidite seviyeleri de dâhil olmak üzere tüm unsurlarını 
düzenlemektedir. Kanuna göre tekâfül sigortacılarının en az 10 milyon OMR sermaye ile Muskat 
Menkul Kıymetler Piyasası’nda (MSM) halka açık bir şekilde kote olması gerekmektedir. Kanun, 
AAOIFI kılavuz ilkelerine dayanmaktadır ve Şer’i uyumlu sigortacılık sektörünün tüm yönlerini 
kapsayan sağlam ve kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurumuna (CMA) göre, 
Umman’daki tekâfül sigortası primleri, 39 milyon OMR (101 milyon USD) seviyesindedir ve bu, 
2015’teki tüm sigortacılık sektöründe yüzde 8,7’lik bir pazar payına denk gelmektedir99.

Tekafül Kanunu ayrıca, CMA’ya tekâfül sigortacılığının işleyişini denetleme yetkisi vermekte ve 
geleneksel sigortacıların İslami sigorta pencereleri kurmasını engellemektedir (İslami bankacılık 
sektöründeki, İslami olmayan bankaların İslami ‘pencerelere’ sahip olmalarına ve onları 
işletmelerine izin veren düzenlemelerin aksine). Bu sermaye merkezli ve piyasa düzenleyici 
hükümlerin amacı Umman’ın, diğer KİK pazarlarında olduğu gibi, yerleşik ve agresif bir şekilde 
rekabetçi geleneksel sigortacılık sektörünün getirdiği güçlüklerle karşı karşıya olan tekâfül sektörü 
için eşit şartlar oluşturulmasını sağlamaktır.

CMA, piyasanın doymuş olduğu görüşündeyse, herhangi bir zamanda yeni lisansların verilmesini 
askıya alma yetkisine sahiptir ve herhangi bir zamanda herhangi bir koşulun ihlal edilmesi 
sebebiyle verdiği lisansı geri çekebilir. Düzenleyici kurum, belirli durumlarda idari soruşturmalar 

98 Daha fazla bilgi için bkz. Shaukat, M (2017a, b) ve Shaukat, M (2017c), “Islamic Finance, FinTech and opportunity for 
Oman”.  yakında yayımlanacak, College of Banking and Financial Studies  , Muskat, Umman.

99 Daha fazla bilgi için bkz. Insurance Market Review  (Sigortacılık Piyasası Değerlendirmesi), 2015, Sermaye Piyasası Kurumu 
(CMA), Umman.
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düzenleyerek, şirket aktüerinin veya başka bir aktüerin şirketin finansal durumuna dair rapor 
sunmasını isteyerek, yönetim kuruluna oy hakkı olmayan bir denetçi atayarak veya kurulu dağıtıp 
yeni bir kurul oluşturulana kadar şirketin yönetilmesi için bir komite görevlendirerek, tekâfül 
sigortacısının yönetimine müdahale edebilir. Ayrıca, finansal işlemler konusunda bilgili fıkıh 
uzmanları ve bir tekâfül uzmanı da dâhil olmak üzere en az üç üyeden oluşan bir Şer’i komitenin 
de kurulması kanunen zorunludur. Diğer hükümler, yükümlülükleri karşılama yeterliliğinin 
korunması, fon oluşturma ve yönetimi ile tekâfül işinin bir şirketten diğerine devri gibi konuları 
da düzenlemektedir.

Sektördeki en son düzenleyici gelişmenin, farkındalığı artırması ve tüketicilerin tekâfül sigortasına 
ve diğer inanç esaslı ürün ve hizmetlere olan iştahı kabartması beklenmektedir. Sektör analistleri, 
Umman’da sigortacılığın şu anda nüfuz oranın düşük olması (%1,1) sebebiyle tekâfül sigortasının 
önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu öngörmektedir. Suudi Arabistan ve KİK (%63) 
ile Malezya ve Endonezya’nın (%30) liderlik ettiği küresel tekâfül piyasası, 2011’den beri çift 
haneli büyüme rakamları yakalamaktadır ve 2017 itibarıyla 20 milyar dolar değere sahip olduğu 
tahmin edilmektedir (ICD, 2016).

Tablo 59. Umman’da Tekâfül Şirketlerinin Sunduğu Ürünler

Takaful Oman’ın Sunduğu Ürünler Al-Madina Takaful’un Sunduğu 
Ürünler

1. Grup Aile Tekâfül Planı (Grup Hayat) İşletme Tekâfülü

2. Grup Sağlık Tekâfül Planı (Grup Sağlık) 1. Taşınmaz ve Ticari

3. Grup Alacaklı Tekâfül Planı (Grup Kredi Hayat) 2. Mühendislik ve İnşaat

4. Motorlu Taşıt Tekâfülü 3. Motorlu Taşıt Filosu Tekâfülü

5. Taşınmaz Tüm Rizikolar Tekâfülü 4. Sorumluluk Tekâfülü

6. Emniyeti Suistimal 5. Kargo Tekâfülü

7. Yapım Tüm Rizikolar Tekâfülü 6. Kredi Tekâfülü

8. Yüklenici Tesis ve Ekipmanlar Tekâfülü 7. Grup Sağlık Tekâfülü

9. Şahsi Kaza Tekâfülü 8. Grup Aile Tekâfülü

10. İşçi Tazminatı Tekâfülü Şahsi Tekâfül

11. Deniz Kargo Tekâfülü 1. Motorlu Taşıt Tekâfülü

12. Hizmetçi Tekâfül Planı 2. Seyahat Tekâfülü

13. Seyahat Tekâfül Planı 3. Hizmetçilik Tekâfülü

14. Yangın ve Tehlikeler Tekâfülü

15. Para Tekâfülü

16. Umumi Sorumluluk Tekâfülü

17. Otel Tekâfülü

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Tekâfül Şirketlerinin Ticari Performansı

Umman’da tekâfül kanununun çıkarılmasından önce bile, 2013’ün sonunda iki tekâfül sigortacısı 
olan Al Madina Takaful ve Takaful Oman’ın halka arzına yatırımcıların tepkisinin, Şer’i uyumlu 
sigorta ürünlerinde güçlü bir iştaha işaret ettiğinin belirtilmesi gerekir. Vekâlet -Mudârebe karma 
modeline dayalı heri iki halka arz da yoğun talep görmüştür. Umman’daki iki tekâfül işletmesinin 
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performansına ilişkin mevcut tahminlere göre iyimser bir gelecek tablosu çizilmektedir. Takaful 
Oman’ın Eylül 2016’da sona eren dokuzuncu aya kadar olan net kârı, önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 93 artışla 2,13 milyon OMR (5,54 milyon USD) olmuştur. Al Madina Takaful için de 
benzer bir trend söz konusudur. Takaful Oman kadar iyi olmasa da toplam kâr, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyon OMR (2,6 milyon USD) olarak gerçekleşmiştir100.

3.7.5 POLİTİKA TAVSİYELERİ 

Ekonomik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma ve finansal tabana yayılma hedefleriyle, bu amaçları 
yerine getirmek için gerekli araçların sağlanmasına yönelik en uygun yol, çeşitli ve esnek bir 
finansal ortamın sağlanması olacaktır. Umman’da İslami finansın benimsenmesi ve uygulanması 
bu amaca hizmet etmekte olup Müslüman dünyasındaki tecrübelerden elde edilen derslerden 
istifade etmek noktasında iyi olacaktır. Sektöre yeni giren bu ülke, ihtiyatlı, yavaş ve iyi planlanmış, 
kademe esaslı bir tasarımla uygulanan güçlü bir risk paylaşım altyapısını kurma potansiyeline 
sahiptir. Shaukat ve Alhabshi’nin (2015) önerdiği gibi, son otuz yılda, İslami bir sistem yaratmada 
ribaya dayalı olmayan sözleşmelerin yapılması kuralının uygulanmasına ilişkin olarak önemli 
adımlar atılmıştır. Kuran-ı Kerim’deki 2. surenin 275. ayetinde belirtilen kuralın risk paylaşımı ile 
ilgili kısmına ilişkin olarak daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu potansiyel geçiş, 
İslami finansın, ayetin yalnızca riba alınmaması ile ilgili kısmına odaklanan 1.0 sürümünden 
finansta risk paylaşımının (İslami finansın özü) uygulanması için tasarlanan 2.0 sürümüne geçişi 
olarak adlandırılmaktadır. 

Bu ayet, İFK’ların uygulamalarını risk paylaşım esaslı hale getirmesini buyurmaktadır. Bu, İslami 
bankaların risk paylaşım esaslı olarak faaliyet göstermesiyle başlayabilir. Bu bankalar, İslami finans 
ideolojisini çağdaş finansal yeniliklerin yanı sıra fırsat maliyetini yansıtacak gerçekten piyasa esaslı 
finansal kaynak tahsisi ile birleştirebilir. Bu mekanizma, çeşitli ilgili çalışmalarda açıklanmıştır101. 
Bir İslami bankanın bilançosu, kısa, orta ve uzun vadeli olarak menkul kıymetleştirilir, piyasada 
satılır ve tezgâh üstü piyasalarda ve ikincil piyasada alım-satımı yapılır. Bu menkul kıymetler, 
finansal tabana yayılma ve alt ekonomik sınıflarla varlık inşası amacına hizmet etmek üzere, 
herkes tarafından satın alınabilecek şekilde düşük fiyatla satışa çıkarılır. Bu şekilde tüm vatandaşlar 
ekonominin refahını paylaşma fırsatını elde eder. Bu, Umman’dan çıkan ‘Yenilikçi İslami Finansal 
Teknoloji Yeni Çağ Modeli’ olarak gerçekleştirilebilir. Bu model, perakende bankacılığa daha 
az ve finansal tabana yayılmaya, girişimciliğe ve 2020 vizyonu kapsamında ekonomik çeşitliliğe 
daha çok odaklanmıştır102. Son zamanlarda finansal yenilik ve küreselleşmenin etkisi, dünyada 
daha önce görülmemiş bir hızla yayılmakta ve finansal ve ekonomik davranışların dokusunu 
değiştirmektedir. Otomasyon ve mekanizasyon, hedeflenen amaçları yerine getirmeye yönelik 
geleneksel finansal araçları hâlihazırda sekteye uğratmıştır. Bu, yalnızca kullanıcı esnekliğini 
artırmamış, aynı zamanda işlem maliyetlerini de azaltmıştır. Sonuç olarak geleneksel ‘her zamanki 
olağan yaklaşımları’ sonlandıran esneklikler, ‘Yeni çağın yenilikçi/otomasyonlu finansal düzeni’ 
olarak adlandırılabilir. Dünya Bankası (2015/16) otomasyonun, örneğin Hindistan’da yüzde 69, 
Çin’de yüzde 77 ve Etiyopya’da yüzde 85 düzeyinde olmak üzere insanların çalıştıkları işleri tehdit 
ettiğini tahmin etmektedir.

100 Bkz. Takaful Madina ve Oman Takaful’un yıllık raporları (2016).
101 Bkz. örneğin Shaukat ve diğerleri (2014/15); Shaukat, M (2015, 2016 & 2017a, c) Shaukat ve Alahbshi (2015) ve Shaukat 

ve Mirakhor (2016, 2017).
102 2020 vizyonu, Umman’ın GSYH içindeki petrol sektörü payını yaklaşık yüzde 45’ten 2020’ye kadar yüzde 9’a indirecek 

ekonomik çeşitlendirmeyle azalan petrol kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasını amaçlayandokuzuncu 5 yıllık 
ekonomik planda açıklanmaktadır.
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Teknoloji odaklı finansal yenilik, ekonomik davranışlarda/büyümede temel dönüşümlere öncülük 
edecekse, yeni ve uyarlanabilir pazar yerlerine başvurma çok önemli bir bileşendir.   Geliştirilmiş ve 
mali olarak karşılanabilir finansal esnekliklerin var oluş nedeni, aracısız işlem yapma olanağıdır. Bu, 
fazlalık ve noksan birimler arasında geleneksel iş modeli sürtüşmelerinin etkisiz hale getirilmesine 
yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, ‘finansör-aracı-girişimci’ modelinden ‘finansör-girişimci’ modeline 
net bir şekilde yönelme söz konusudur. Sonuç olarak ortaya çıkan P2P (eşler arası) borç verme, 
kitle fonlaması, melek yatırımcılık, mobil bankacılık ve diğer benzer finansman biçimlerine dair 
küresel odak bunun bir kanıtıdır. Bunlar, finansal tabana yayılma için daha iyi fırsatlar oluşturmakla 
kalmamış, aynı zamanda gelişmiş vasilik ve risk paylaşımıyla genel sosyal dokuyu geliştirme eğilimi 
göstermiştir. Aynı odak noktası, özellikle KOBİ’lere yönelik Tanfeed, AlRafdh ve Ethmar fonları ve 
risk sermayesi göz önünde bulundurulduğunda Umman için tavsiye edilmektedir. 

Şunun da belirtilmesi gerekir ki finansal teknolojilere dayalı yeni çağ finansı şu anda tam olarak 
yaşanmaktadır. Öz kaynak finansmanı gibi tipik bir risk paylaşım anlaşmasında taraflar sözleşmenin 
riskinin yanı sıra ödülünü de paylaşırlar. Varlıklar, kazanç getiren ticaret ve üretim faaliyetlerine 
yatırılır. Arrow-Debreu menkul kıymetlerinde olduğu gibi varlıkların getirisi, yatırımın yapıldığı 
anda bilinmemektedir. Umman’ın İslami finansı benimsemesi, kendisini ‘Yeni Çağ İslami Finansal 
Teknoloji Finansı’ uygulayan yani girişimcilik, finansal tabana yayılma, araştırma ve yeniliğe 
yönelmiş bir ülke olarak konumlandırarak, ekonomik çeşitlilik ihtiyaçlarının karşılanması için 
değerli bir fırsat yaratmıştır. Umman’da yeni oluşturulan Vakıf Forumu (2017) ve CBFS aracılığıyla 
gerçekleştirilen diğer benzer ön girişimler, bu yönde atılan adımlardır. Ayrıca, finansal teknolojiler 
(bkz. worldwaqf.org) aracılığıyla vakfın kitle fonlaması ile birleştirilmesine yönelik girişim (WIFE, 
2016), Tanfeed girişimleri kapsamında başka bir fikirdir.

Buna ek olarak, yukarıdaki belirtilen girişimlerin başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, 
İslami sermaye piyasalarını ve diğer önemli alanları teşvik etmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar; 
yatırım bankacılığı, borsalar, ticaret ve mahsul finansmanı ve ödeme sistemidir. Borsaların teşviki, 
İslami finansta önemli bir rol oynayabilir103; İslami sistem 2.0 sürümünde yatırım bankaları kredi 
sağlamak yerine hissedar olarak katılım sağlar. Bu bankaların mevduat sahipleri piyasa fiyatlarına 
göre borsada alınıp satılabilecek pazarlanabilir hisse senetlerine sahip olur. Mevduat sahipleri 
genellikle riskten kaçındıklarından, sadece istedikleri risk-getiri profilini sağlayan hisselere yatırım 
yaparlar. Bu da bankaları en kârlı projeleri seçmeye yönlendirecektir. Böylelikle finansal kaynaklar, 
Kuran’ın 2. Suresinin 275. ayetine uygun olarak ne fazla fon sahibinin ne de girişimcinin 
sömürüleceği şekilde gerçek fırsat maliyetini almaz (bkz. örneğin Mirakhor ve Shaukat, 2015 ve 
Shaukat 2015/16). 

Shaukat (2016), örneğin Umman gibi petrol gelirleri azalan KİK ülkelerinin ve hatta borç batağına 
saplanmış Avro bölgesi ülkelerinin, kamu-özel ortaklığı şeklinde öz kaynak katılımıyla (hisse senedi 
alım yoluyla ortaklık) sermaye harcamalarını finanse edebileceklerini önermektedir. Hükümetlerin 
risk paylaşımını geliştirmesine olanak tanıyan en ümit verici araçlardan biri, insanların gelirlerine 
ilişkin riskleri azaltmasına ve ülkelerin uluslararası risk paylaşımını geliştirmesine imkân sağlayan 
‘makro piyasa’ menkul kıymetleri olarak adlandırılan enstrümandır104. Hükümetler, hisse senedi 
primlerinden kolaylıkla faydalanabilir: yani bunlar fazla öz kaynak kârlılığı ve öz kaynak araçları 

103 Shaukat ve Alhabshi’nin (2015) de ele aldığı gibi, faize dayalı kredi sistemi, spekülasyona yönelik kredi verdiğinden ve öz 
kaynak kârlılığını bozacak ve fiyat çakılmalarına yol açacak şekilde bol likidite sağladığından bu piyasaların verimliliğini 
önemli oranda azaltmıştır. Getiriler, spekülasyon ve hisse fiyatı değerlenmesiyle daha ilgili, şirketin temel durumu ile ise 
daha az ilgili hale gelir.

104 Bu tür bir risk paylaşım aracı, bir süredir analistler tarafından önerilmektedir. Bu tür ‘makro piyasa’ araçlarını ilk önerenlerden 
biri olan Shiller (2003), risk paylaşımının faydalarının çok olduğuna ancak uygun araçların sınırlı sayıda olması nedeniyle bu 
faydaların henüz gerçekleşmediğine inanmaktadır.

http://worldwaqf.org/
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ile devlet tahvilleri gibi risksiz varlıkların getirisidir.  Örneğin, Avro bölgesinde yer alan bir ülke, 
kamu-özel ortaklığı şeklinde öz kaynak katılımıyla (hisse senedi alım yoluyla ortaklık) sermaye 
harcamalarını finanse edebilmektedir. Hükümetler, fon toplamada borca dayalı bir tahvil ihraç 
etmek yerine, bu finansman için öz kaynak/müşâreke katılımlı sukuk/menkul kıymetleri kullanabilir. 
Bu araçlar, düşük fiyatlarla ihraç edilip ikincil piyasalarda alınıp satılabilir. Bu, sıradan tüketici 
ve yatırımcıların, hükümetin faaliyetlerinde bir paya sahip olma sürecine katılmalarına olanak 
tanıyabilir. Bu araçlar, nüfusun geniş çaplı katılımına yönelik teşviklerle birlikte sosyal dayanışmayı 
artırabilir ve hatta güçlendirilmiş yönetişim için bir teşvik yapısı sağlayabilir. Ancak, bu tavsiyelerin 
gerçekleştirilmesinde operasyonel kısıtlılıkların ele alınması gerekir. Aşağıdaki bölümde bazı 
önemli kısıtlılıklar açıklanmaktadır.

Sektör Kısıtları

•	 Bunlardan ilki, İslami ve geleneksel finans arasında eşit şartların olmamasıdır. Borç 
finansmanını destekleyen yapısal, kurumsal, idari, mali, parasal ve hukuki yollardan oluşan 
büyük bir yapı söz konusudur. 

•	 İkincisi, İFK’larda uzun vadeli, düşük riskli/Şer’i uyumlu likit araçlar/ürünler mevcut 
değildir. Bu, İFK’ların rekâbet gücüne likidite ve finansal riskten korunma (hedging) kısıtlılığı 
getirmektedir. Sonuç olarak İslami finans sektörü geleneksel araçları taklit etmeye mecbur 
kalmaktadır. 

•	 Üçüncüsü, İFK’lar küresel erişimlerinin genişletilmesinde dikkat çekici derecede iyi 
performans göstermektedir; ancak bilgi sahibi olmadıkları veya İslami sözleşmelere mesafeli 
olan ülkelerde/bölgelerde bu şekilde hareket etmek zorundadırlar. Bunlar İFK’ların karşı 
karşıya olduğu sorunlardan bazılarıdır. Uzun vadede sürdürülebilirlik konusu çok büyük 
öneme sahiptir.

•	 Dördüncüsü, açılma eğilimi gösteren kapalı bir ekonomide ticari ortamı geliştirmek 
açısından hâlâ yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bürokrasi ve külfetli düzenlemeler 
girişimcilik faaliyetini engellerken, devlete ait işletmeler ekonomiye zarar vermektedir. 
Dolayısıyla, 2017 tarihli Küresel Ekonomik Özgürlük Endeksine105 göre Umman, 62,1 
puanla dünyada seksen ikinci sırada yer almaktadır. Bu daha çok, Umman’ın muhafazakâr 
nitelikli genel sosyal dokusunun bir yansıması olup ülkenin sosyal istikrarının ayırt edici 
bir özelliği olarak görünmektedir. Bu, ayrıca İslami bankacılıktaki sınırlı ürün yelpazesine 
bakılarak da anlaşılabilir.

Dolayısıyla, tavsiye edilen yeni çağın İslami finansını uygulamak ve istenen ekonomik faydaları 
elde etmek adına yukarıda açıklanan kısıtlılıkların ulusal bir öncelik olarak tutarlı ve kurumsal 
bir stratejiyle ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle yukarıda sayılan özelliklere sahip 
gelişmiş ve canlı bir hisse senetleri piyasası, tasarrufları artırarak sermayenin verimli projelere etkili 
bir şekilde tahsis edilmesini sağlamalıdır ve bu da ekonomik büyüme hızını artıracaktır. Mirakhor 
ve diğerleri (2015: 29, 2011a: 20), bu adımların piyasa katılımının maliyetinin azaltılmasına, 
piyasaya güveninin artırılmasına ve borca bağımlılığın düşürülmesine yardımcı olabileceğini ileri 
sürerek, canlı ve güçlü bir hisse senetleri piyasası oluşturmanın koşullarını saymaktadır. Listede 
yer alan bazı koşullar şunlardır:

•	 Borca dayalı araçlarla adil bir şekilde rekâbet edebilmek adına öz kaynaklara ilişkin 
ürünlerde eşit şartlar oluşturmaya yönelik politikalar; bu, borcu destekleyen ve elde öz 
kaynak tutma faaliyetlerini dezavantajlı bir konuma sokan tüm hukuki, idari, ekonomik, 
finansal ve düzenleyici yanlılıkların kaldırılması demektir.

105 Bkz. http://www.heritage.org/index/country/oman. Erişim tarihi: 28 Nisan 2017 21:29

http://www.heritage.org/index/country/oman.
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•	 İslami sermaye/hisse senedi piyasası aracılığıyla risk paylaşımında pozitif teşviklerin 
oluşturulması;

•	 Halkın, hisse senetleri piyasasına katılımın faydalarını anlaması adına  eğitilmesine yönelik 
büyük kampanyalara yatırım yapılması. Yeni çağ medyasının etkili bir şekilde kullanımı da 
şarttır. 

•	 Yetkin, iyi eğitimli, itibarlı aracılar – hukukuçular, muhasebeciler, ekonomi gazetecileri, Şer’i 
danışmanlar - yetiştirmek için beşeri sermayeye yatırım yapmak; ki bu da dünya standartlarında 
işletme ve hukuk ekollerinin oluşturulmasına yatırım yapılması anlamına gelir

•	 Bankacılık sisteminin yaratabileceği toplam kredi miktarını etkili bir şekilde sınırlandıran 
sağduyulu kurallarla, bankaların kredi yaratma imkanının ve BDFK’ların karşılıksız satış 
(sahip olunmayan menkul kıymetlerin satılması) ve kaldıraç (marj operasyonları dahil) 
imkanlarının sınırlandırılması,

•	 Yalnızca sürekli olarak piyasaların ve katılımcıların davranışını izlemeyen, aynı zamanda 
kural ve düzenlemelerin etrafından dolanmak için düzenleyici arbitrajı kullanma eğilimi ve 
motivasyonuna sahip olanların birkaç adım ilerisinde olan, hisse senedi piyasalarına yönelik 
güçlü ve dinamik bir düzenleyici ve denetleyici bir sistem geliştirilmesi,

•	 Piyasa katılımcılarına karşı sorumluluk tehdidi altında, yalan veya yanlış raporlamanın en aza 
indirilmesini sağlamak adına itibarlı aracıların düzenlenmesi ve denetlenmesinin yollarının 
bulunması veya en azından kendi kendilerini denetlemeleri konusunda yetki verilmesi,

•	 Tüm borsalarda günlük ticari verilerin tamamen şeffaf ve doğru bir şekilde raporlanmasının 
sağlanması ve azınlık hissedarların haklarının korunmasına yönelik kanuni şartların 
oluşturulması,

•	 En önemlisi, büyüme sorunlarının üstesinden gelmenin temel yolunun, ihtiyaç duyulan 
beşerî sermayenin geliştirilmesi olduğunu kabul etmektir. İslami finansın temel teorik 
dayanaklarından ve uygulama felsefelerinden haberdar olan uzman personel arzı en önemli 
ihtiyaç olarak vurgulanmıştır. İFK’lara yönelik sürdürülebilir bir işgücü sağlanmasında eğitim 
kurumlarının, sektör hakkında bilgili mezunlar ve vasıflı uzmanlar yetiştirerek önemli bir 
rol oynaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, sektörün kendisi de ihtiyaçlara yanıt vermede 
sorumluluk alıp akademi çevreleriyle birlikte çalışmalıdır.   
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3.8. VAKA ÇALIŞMASI: MALEZYA

3.8.1 ÖZET 

Malezya, 30.949.962 (Temmuz 2016) nüfusu ile Güneydoğu Asya’da yer almaktadır. Tayland, 
Endonezya, Brunei ve Vietnam’la komşu olan ve 328.657 km2’si karada ve 1.190 km2’si denizde 
olmak üzere 329.847 km2’lik bir alana sahip olan bir yarımadadır. Malezya’nın başlıca doğal 
kaynakları kalay, petrol, bakır, palmiye yağı ve benzeri ürünlerdir. Malezya, bir hammadde 
üreticisinden, çok sektörlü bir ekonomiye dönüşen ve 2020 yılına kadar yüksek gelirli bir ülke 
olmayı hedefleyen üst-orta gelirli bir ülke olarak kabul edilmektedir. Bank Negara Malaysia 
(BNM) verilerine göre, Malezya ekonomisi 2017’nin ilk çeyreğinde önceki yıla göre daha yüksek 
olan yüzde 5,6’lık bir büyüme kaydetmiştir (4Ç 2016: %4,5). Özel sektör faaliyeti daha yüksek 
düzeyde gerçekleşmiş ve yine büyümenin ana itici gücü olmuştur. İmal edilen ürünlere yönelik 
artan talebin reel ihracatta güçlü bir büyümeye yol açması nedeniyle, ekonomik büyüme de 
artan ihracattan payını almıştır (%9,8; 4Ç 2016: %2,2). Sermaye ve ara mallarının daha yüksek 
bir hızla büyümesi nedeniyle reel ithalat da yüzde 12,9 (4Ç 2016: %1,6) oranında artmıştır. 
Mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik bazda, ekonomide yüzde 1,8’lik bir büyüme kaydedilmiştir 
(4Ç 2016: %1,3). Malezya ekonomisinde İslami finans sektörü en önemli ve önde gelen 
sektörlerden birini temsil ettiğinden ve ülke, İslami sermaye piyasası sektörünün öncülerinden 
biri olarak kabul edildiğinden, Malezya İslami finans’ta önemli bir vaka çalışması sunmaktadır.

Şekil 21: Malezya Merkez Bankası’nın 2011-2020 Dönemine İlişkin Finans Sektörü Planı
Yerel, bölgesel ve 
uluslararası ihtiyaçlara 
hizmet etmesi öngörülen 
Malezya finans sektörü

Uluslararası

Güçlü bağlantılara, çeşitli oyuncu ve araçlara ve rekâbet üstünlüğünün olduğu 
alanlarda uzmanlığa sahip uluslararası bir İslami finans merkezine evrilme

Asya’nın Yükselen Ekonomileri

Ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak ve etkili bölgesel aracılığı 
desteklemede daha güçlü finansal bağlantılar.

ASEAN

ASEAN Ekonomik Topluluğunun yönlendirdiği 
entegre ASEAN finans piyasaları

Malezya

Fonların etkili ve verimli aracılığını 
ve canlı bir finans piyasasının 
geliştirilmesini destekleyen ve 
ekonominin finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasına katkıda bulunan 
güçlü, istikrarlı, rekâbetçi ve kapsayıcı 
bir finansal sistem

 
Kaynak: Malezya Merkez Bankası, 2011-2020 Dönemine İlişkin Finans Sektörü Planı

Malezya, 2020 yılına kadar gelişmiş ve daha rekâbetçi bir ekonomiye dönüşmeyi hedeflemektedir. 
Bu dönüşümün gerçekleştirilmesi, güçlü ekonomik büyümeyi destekleyecek ve sürdürecek daha 
yüksek katma değerli faaliyetlere geçmek için daha fazla verimlilik ve yenilik sağlanması amacıyla 
büyük ölçüde özel sektöre bağlı olacaktır106. 

106 Malezya Merkez Bankası, 2011-2020 Dönemine İlişkin Finans Sektörü Planı, s.24
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Malezya şu anki piyasa yapısıyla, bölgesel ve uluslararası pazarlara hizmet vermektedir. 
Finans sektörünün nominal GSYH’ye olan katkısının 2020 yılında yüzde 10-12’ye çıkması 
beklenmektedir107. Malezya’da İslami finans piyasası, uzun vadeli bir vizyonla, İslami bankacılık, 
İslami sermaye piyasası, tekâfül ve diğer varlık yönetimi ile finansal planlama gibi diğer yeni gelişen 
farklı piyasa segmentlerinde genişlemeye ve büyümeye devam etmektedir. Bu gelişmede, piyasa 
oyuncularının çok verimli bir şekilde çalışmasına, düzenleme faaliyetlerinde ve operasyonlarda 
küresel en iyi uygulamalar dâhilinde farklı piyasa segmentlerindeki müşteri ihtiyaçlarına ilişkin 
özel olarak tasarlanmış, yenilikçi ve dünya standartlarında araç ve ürünler geliştirmesine 
olanaklar sunan düzenleyici kurumun güçlü desteği etkilidir. Malezya Merkez Bankasına göre 
Malezya, İslami finans sektörünün ilerlemesinin yanı sıra İslami finans konusunda uzman kişilerin 
yetiştirilmesini sağlamak amacıyla beşerî sermayenin geliştirilmesine de çok önem vermektedir. 
Tüm bu değer önermeleri, Malezya’yı dünyanın en gelişmiş İslami bankacılık piyasalarından birine 
dönüştürmüştür108. Ülkenin gelecekteki yönelimine ilişkin olarak piyasa, düzenleyici kurumların 
dikkatle gerçekleştireceği izleme ve denetleme çalışmalarıyla finansal teknoloji çözümlerine ve 
dijital platform faaliyetlerine başlayacaktır. 

3.8.2 GİRİŞ 

Malezya pazarı, İslami bankacılık, tekâfül ve İslami sermaye piyasası da dâhil olmak üzere sunulan 
ürünler bakımından yüksek çeşitliliğe sahip bir pazar olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu 
Pazar, İslami varlık yönetimi ve Şer’i finansal planlamayı da içerir. Bu piyasa çeşitliliği, pazardaki 
farklı paydaşların ve hissedarların ihtiyaçlarına hizmet eden geniş bir ürün ve araç yelpazesi 
yaratmaktadır. 

Malezya, İFK’ların çok verimli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyan çok 
kapsamlı ve çeşitli bir pazara sahiptir. 

Malezya’daki İslami finans sisteminin farklı hissedarları ve paydaşları, İslami finans sektörünün 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Düzenleyici çerçeve ise Maliye Bakanlığı, Merkez 
Bankası (Bank Negara Malaysia), Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, MIDC, Mahkemeler ve 
KLRCA tarafından temsil edilmektedir. Sektör ve pazar segmenti, özel sermaye, risk sermayesi, 
varlık yönetimi, finansal danışmanlık ve finansal planlamayı içeren İslami bankacılık, tekâfül ve 
İslami sermaye piyasası tarafından temsil edilmektedir. Piyasalar, Borsa, Para Piyasası ve Bursa 
Malezya Suq Al-Sila (BSAS) tarafından temsil edilmektedir. Şer’i yönetişimi, Şer’i Kurulları/Komitesi, 
Şer’i İnceleme ve Şer’i Denetim dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ana kurumsal yönetim 
organları tarafından temsil edilmektedir. Hukuki çerçeve, İslami Finansal Hizmetler Kanunu (IFSA 
2013) ve 2007 tarihli Sermaye Piyasası ve Hizmetleri Kanununundan (CMSA 2007) oluşmaktadır. 
Buna ek olarak, Bank Negara Malaysia (BNM) ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC) 
tarafından yayımlanan başka kılavuz ilkeler ve standartlar da mevcuttur. Merkezi Malezya’da 
bulunan uluslararası çok taraflı örgüt, IFSB ve Uluslararası İslami Likidite Yönetimi (IILM) tarafından 
temsil edilmektedir. İslami finans teşvik girişimleri ise, Malezya İslami Finans Merkezi (MIFC) ve 
piyasa tarafından temsil edilmektedir. Yetenek geliştirme segmenti, İslami Finans Uluslararası 
Eğitim Merkezi (INCEIF), İslami Şeriat Araştırma Akademisi (ISRA), Malezya İslami Bankacılık ve 
Finans Kurumları (IBFIM), Finans Akreditasyon Kurumu (FAA), Menkul Kıymetler Sektörü Geliştirme 
Kurumu (SIDC), Liderlik ve Yönetişim Merkezi (ICLIF), Asya Finans Enstitüsü (AIF), Finans Sektörü 

107 Aynı yerde, s.53.
108 http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank. Erişim tarihi: 26/05/2017

 Aylık istatistik bülteni, Mart 2017, BNM, s.8.  

   http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank. Erişim tarihi: 26/05/2017

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank.
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs_mfs&pg=fs_mfs_bank.
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Yetenek Zenginleştirme Programı (FSTEP) ve diğerleri kurum ve programlar tarafından temsil 
edilmektedir. Piyasa ise Malezya İslami Bankacılık Kurumları Birliği (IBIM), Malezya Tekâfül Birliği 
(MTA), İslami Finans Enstitüsü (CIIF), Malezya Şer’i Danışmanlar Birliği (ASAS), Malezya Finansal 
Planlama Konseyi (MFPC), Mali Müşavirler Birliği (AFA) gibi farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 
temsil edilmektedir. Yukarıda sayılan piyasa oyuncuları, İslami finans sektörüne farklı şekillerde 
önemli katkılarda bulunmakta, ancak hep birlikte Malezya’da İslami finans sistemi için kapsamlı 
bir ekosistem oluşturmak üzere aynı amaç ve hedeflere doğru yol almaktadır. 

3.8.3 MALEZYA’DA İSLAMİ BANKACILIK         

İslami finans piyasasında, bankacılık mevduatı, finansmanı, ticari finansman, İslami sermaye 
piyasası ürünleri ve tekâfül dâhil olmak üzere çeşitli ürün ve araçlar sunulmaktadır. İslami 
bankacılık segmentine ilişkin olarak aşağıdaki tablolarda, İslami bankalar tarafından sunulan 
en popüler mevduat ve finansman ürünleri gösterilmektedir. Tablolarda hem ürünler hem de 
ürünlerin dayandığı Şer’i sözleşmeler verilmektedir. 

Tablo 60: Mevduat Ürünleri

Hesap Türü İlke / Sözleşme

Cari Hesaplar Karz 

Emtia Murabahası/Teverruk

Yatırım Hesapları

Mudârebe (kâr paylaşımı)

Vekâlet (acente)

Müşareke (kâr ve zarar paylaşımı) 

Sabit Gelirli Mevduat Hesabı Emtia Murabahası/Teverruk

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir

Tablo 61: Finansman Ürünü

Ürünler Şer’i İlkeler

Konut Finansmanı (varlık finansmanı)

Emtia Murabahası/Teverruk   

İstisna (paralel İstisna)

İcare Muntahiya Bittamleek

Azalan Müşareke

Araç Finansmanı (varlık finansmanı)
Murabaha

İcare Muntahiya Bittamleek / İcare Tumma el-Bay’

İşletme Sermayesi Finansmanı (varlık veya nakit 
finansmanı)

Emtia Murabahası/Teverruk

İcare Muntahiya Bittamleek / İcare Tumma el-Bay’

Teverruk

Satış ve Geri Kiralama

İstisna ve Paralel İstisna

Toshiba
Highlight
Yukarıda boşluk oluşmuş
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Proje Finansmanı

Şu sözleşmelerden iki veya daha fazlasının birleşimi: 
Mudârebe
İcare
Teverruk
Vekâlet bil istismar

Ticari Finansman 
Vekâlet e dayalı Akreditif 

Murabahaya dayalı Akreditif

Kredi Kartı 
Ücret 

Teverruk

Kredili Mevduat Hesabı Teverruk 

Faktöring Bey’ el-deyn

Teminat mektubu Kefalet

Bireysel finansman Teverruk  

Hizmet Finansmanı İcare

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir

Toplam Bankacılık Varlıkları İçinde İslami Bankacılığın Payı 

IFSB’nin 2017 tarihli raporuna109 göre Malezya, 2016 sonu itibarıyla ülkedeki genel bankacılık 
sektörü içinde yüzde 23,8 paya sahip İslami bankacılık sektörüyle bu alanda lider ülkeler 
arasındadır. 

Küresel İslami Bankacılık Varlıklarının Payları 

Küresel İslami bankacılık varlıklarının payı bakımından Malezya, lider ülkeler arasındadır. Ülke, 
küresel İslami bankacılık varlıkları içinde yüzde 9,3 paya sahiptir110.  

Ülkelere Göre İslami Bankacılık Ortalama Büyüme Oranları (2Ç2016)  

IFSB’nin 2017 tarihli paporuna göre Malezya’nın İslami bankacılık segmenti 2016 yılının ikinci 
çeyreğinde varlık bazında yüzde 9,5 oranında büyümüş, İslami bankacılık mevduatları ise 2Ç2015 
ve 2Ç2016 arasında yüzde 8,2 büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme, İİT’deki Kuveyt, Endonezya, 
Bangladeş ve Suudi Arabistan gibi başlıca İslami bankacılık pazarlarındaki büyüme oranlarına 
benzer düzeydedir111. 

İslami Bankacılık Ürünleri 

Malezya’da İslami bankacılık sektörü, perakende bankacılık, kurumsal bankacılık, ticari finansman 
ve varlık yönetimi ürünleri ile diğer ürün ve hizmetleri içeren geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 
İslami bankacılık mevduatı, İslami bankalara yönelen nakit akışı, ekonomik sistemdeki fazlalığı/
tasarrufu temsil etmektedir. İslami bankalar mevduatlarda, karz, mMudârebe ve emtia 
murabahasını içeren çeşitli sözleşmeler kullanmaktadır. Aşağıda İslami bankalar tarafından 
kullanılan en popüler ürünler açıklanmaktadır. 

Karz Tasarruf Hesabı

Karza dayalı tasarruf hesabı, bir borç verenin (mevduat sahibi) bir borç alana (bankalar) borç para 
verdiği ve borç alanın borç verene aynı tutarı geri ödemekle yükümlü olduğu bir sözleşmeyi ifade 

109 IFSB, İslami finansal hizmetler sektör istikrar raporu 2017
110 Aynı yerde.
111 Aynı yerde.
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eder. Bu sözleşme kapsamında, borç alanın takdirine bağlı olarak karza yönelik şart koşulmadıysa 
borç alan tarafından borç verene hiçbir sözleşmesel fayda sunulmamalıdır. Borç alanın borç 
verenlere bir miktar getiri kazandırmak istemesi durumunda bu getiri, borç verene hibe (hediye) 
şeklinde sunulabilir. 

Mudârebe Yatırım Hesabı 

Yatırım hesabı ürünü, kâr paylaşımı bazlı ortaklık sözleşmesi olan Mudârebeye dayanır. KPO, 
dayanak varlıkların performansını yansıtan piyasa karşılaştırma ölçütü oranına göre Banka 
tarafından teklif edilir. Müşterilere teklif edilen oran da diğer rakiplerin oranlarıyla karşılaştırılır. 
Temettü oranları baştan kararlaştırılır ve oran, sözleşmenin yapılmasının ilk aşamasında 
belirlenir. Vadeli mevduatta Murabaha ile yatırım hesabında Mudârebenin arasındaki fark şudur: 
Mudârebede bunun satış bazlı bir sözleşme olması ve oranın satış fiyatına göre hesaplanması 
nedeniyle banka, oranı baştan belirler ve müşteriye bildirirken Mudârebe sözleşmesinde gösterge 
oran, bankanın geçmiş performansına göre verilir.

Sabit Oranlı Vadeli Mevduat 

İslami mevduatta sabit oran, emtia Murabahası/Teverruk sözleşmesine bağlıdır. Sabit mevduat 
ürünü, Bursa Malaysia Suq Al-Sila (BSAS) kullanılarak emtianın alım ve satımını içerir. Sabit mevduat 
ürününde satış fiyatı sabittir. Banka, müşteriye sabit getiri sağlayan sabit satış fiyatını ödemelidir.

Bireysel bankacılığa ilişkin mevduat ürünlerinin listesi aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 62: Malezya’da Bireysel Bankacılıkta Kullanılan Mevduat Araçları

Kategori Ürün Şeriat Sözleşmesi

Tasarruf Hesabı Tasarruf Hesabı Karz/Teverruk

Cari Hesap Cari Hesap Karz/Teverruk

Vadeli Mevduat İslami Sabit Mevduat Emtia Murabahası/Teverruk

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Finansman Ürünleri 

Finansman, ekonomik sistemdeki fon açığını temsil etmektedir. İslami bankalar, müşterilerin 
ihtiyaçlarına yönelik çeşitli finansman imkânları sunmaktadır. Finansman türleri arasında konut 
finansmanı, araç finansmanı, ticari finansman ve kredi kartı gibi diğer hizmetler yer almaktadır. 
Aşağıda sistemin finansman tarafında sunulan en popüler ürünler açıklanmaktadır. 

Konut Finansmanı 

Konut finansmanı, mesken veya ticari olarak kullanılacak taşınmazın satın alınmasını finanse 
etmede İslami bankalar tarafından sunulan finansman ürünüdür. Konut finansmanı farklı Şer’i 
sözleşmelere dayalı olarak sunulmaktadır. Öz kaynak veya ortaklığa dayalı konut finansmanı azalan 
müşareke olarak bilinmektedir. Bu üründe, İslami banka ve müşteri, taşınmazı azalan ortaklık 
yapısına dayalı olarak birlikte satın alırlar ve sonunda müşteri konutun tam mülkiyetini üzerine alır. 

Araç Finansmanı 

Araç finansmanı çoğunlukla kiralamaya dayalı olarak sunulur. Banka aracı satın alarak aracın sahibi 
olur ve daha sonra bir kiralama sözleşmesiyle müşteriye kiralar. Vade dolduğunda, sözleşmede 
kararlaştırılan ilgili düzenlemeye göre aracın mülkiyeti müşteriye devredilir. 
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İslami Kredili Mevduat (nakit kredi) Hesabı İmkânları 

İslami Kredili Mevduat Hesabı, Şer’i uyumlu amaçlara ilişkin sunulan bir imkândır. Likidite yönetim 
amaçlı bir üründür. Malezya’da Kredili Mevduat Hesabı imkânı, emtia Murabahasına dayalı olarak 
Şer’i uyumlu ticari faaliyetlere yönelik sunulmaktadır; ancak bu imkân Şer’i uyumlu olmayan 
faaliyetlerde kullanılırsa bu bankanın kontrolü dışındadır. Ancak banka, bu kredi imkânının Şer’i 
uyumlu olmayan faaliyetler için kullanıldığını tespit ederse sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

İslami Kredi Kartı

İslami kredi kartı, müşteriye nakit kullanmadan ödeme hizmeti sunmak ve ödeme işlemini 
kolaylaştırmada kullanılan bir imkândır. Kredi kartı, yıllık ücretinin olmaması, bileşik olmayan 
ücretler, işlemler için teşvik edilen noktalar ve İslami bankanın teklif edebileceği tekâfül kapsamı 
gibi bazı hediyeler şeklinde bazı avantajlar sunmaktadır. Kredi kartı, emtia Murabahası/Teverruk 
ve İcareye dayalı olarak kullanılır.

Piyasada sunulan ürünlerin bazılarını böylelikle ele almış olduk, ancak yukarıda bahsedilen 
ürünlere ek olarak tabloda yer alan ancak burada üzerinde durmadığımız, akreditif ve vekâlet 
plasmanı gibi çeşitli para piyasası araçlarını içeren ticari finansman gibi başka önemli ürünler de 
piyasada sunulmaktadır.  

3.8.4 MALEZYA’DA İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI   

Malezya’da İslami sermaye piyasası, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından 
düzenlenmektedir. Canlı ve dinamik olarak değerlendirilen bu pazar, Malezya’yı özellikle yıllardır 
liderliğini koruduğu sukuk ihracı alanında küresel bir konuma getirmiştir.  İslami sermaye 
piyasasında sunulan başlıca ürünler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Tablo 63: Başlıca Araçlar ve Dayanak Şer’i Sözleşmeler

ÜRÜNLER ŞER’İ SÖZLEŞMELER

Hisse Senetleri / Öz Kaynak Müşâreke

Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler Fonu Müşâreke (yatırımcılar arasında) ve Vekâlet (yatırımcı 
ve fon yöneticisi arasında)

Özel Sermaye Fonu Müşareke ve Vekâlet (yukarıdaki gibi)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Müşareke ve Vekâlet (yukarıdaki gibi)

Spesifik Fonlar (örneğin uçak kiralama fonu) Müşareke ve Vekâlet (yukarıdaki gibi)

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Sukuk ürünleri aşağıda gösterilmektedir:  

Tablo 64: Sukuk Ürünleri ve Şer’i Yapıları

Ürünler Dayanak Şer’i Sözleşme

Murabaha Sukuk 
Teverruk Sukuk  

Murabaha
Teverruk112

Sukuk İcare Satış ve Geri Kiralama 

Sukuk Mudârebe Mudârebe 

Sukuk Müşareke Müşâreke

Sukuk Vekâlet  Vekâlet

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir 112

112 Teverrukta murabaha ilkesi kullanılır ancak üç taraflı bir anlaşmadır.
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Malezya pazarında karma sukuk, dönüştürülebilir sukuk, daimi sukuk gibi farklı Şer’i sözleşmelere 
ve yenilikçi yapılara dayalı başka sukuk türleri de sunulmaktadır. 

İslami Sermaye Piyasasının Hacmi113 

Malezya’nın İslami sermaye piyasası, farklı ürün ve araçların birlikte sunulduğu büyük bir piyasadır. 
Aşağıdaki tabloda piyasa hacmine dair değerler verilmektedir.  

Tablo 65: Malezya’da İslami Sermaye Piyasasının Hacmi 

 2016 (milyar MYR) 2015114 (milyar MYR)

Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin piyasa değeri 1.030,56 1.086,18

Tedavüldeki sukuk hacmi 661,08 607,93

İslami sermaye piyasasının toplam hacmi 1.691,64 1.694,11

İslami sermaye piyasasının toplam sermaye 
piyasası içindeki payı (%)

%59,56 %60,08

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 114

Yukarıdaki tabloda Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin piyasa değerinin yanı sıra İslami sermaye 
piyasasındaki en önemli finansal araçlardan biri olarak tekrar üzerinde durulacak tedavüldeki 
sukuk hacmi gösterilmektedir. İslami sermaye piyasasının, tüm sermaye piyasası içindeki payı 
yüzde 59,56’dan yüzde 60,08’e çıkmıştır. Bu küçük bir artış olsa da piyasanın yönüne dair olumlu 
bir işaret olarak görülmektedir. 

Şer’i Uyumlu Menkul Kıymetler

Bursa Malezya’da (Malezya menkul kıymetler borsası) yer alan Şer’i uyumlu menkul kıymetler, 
sayı bakımından artmış ancak toplam piyasa değeri içindeki payı biraz azalarak yüzde 64,09’dan 
yüzde 61,81’e düşmüştür. Aşağıdaki tabloda piyasanın durumu gösterilmektedir.   

Tablo 66: Bursa Malezya’daki Şer’i Uyumlu Menkul Kıymetler115 

2016 2015

Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin sayısı 671 667

Kote olmuş menkul kıymetlerin toplam sayısı 904 903

Kote olmuş menkul kıymetlerin içindeki payı (%) %74,23 %73,86

Piyasa değeri (milyar MYR)

Şer’i uyumlu menkul kıymetler 1.030,56 1.086,18

Toplam piyasa değeri 1.667,37 1.694,78

Toplam piyasa değeri içindeki payı (%) %61,81 %64,09

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami Fon Yönetimi

İslami varlık yönetimi, yüzde 19,82’den yüzde 21,49’a çıkmıştır. Bu küçük bir artış olsa da 
piyasanın yönüne dair olumlu bir işaret olarak görülmektedir. Aşağıdaki tabloda piyasanın 
durumu gösterilmektedir:

113 Aksi belirtilmediği sürece rakamlar milyar Malezya Ringgiti olarak verilmiştir.
114 Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, 2017
115 Aynı yerde  
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Tablo 67: Yönetilen İslami Varlıklar (milyar MYR)116 

2016 2015

Yönetilen İslami Varlıklar 149,64 132,38

Yönetilen Varlıklar Toplamı 696,27 667,88

Yönetilen İslami Varlıkların Yönetilen Varlıklar Toplamı içindeki 
payı (%)

%21,49 %19,82

Not: Yönetilen Varlıklar, kolektif yatırım planlarının yanı sıra özel yetki fonlarından kaynaklanan varlıkları içerir.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami Menkul Kıymetler Fonu 

İslami menkul kıymetler fonları (MKF), 193 fondan 198 fona çıkarak pozitif bir büyüme 
kaydetmiştir. Net Varlık Değeri (NVD) ise yüzde 15,04’ten yüzde 16,99’a yükselmiştir.  Aşağıdaki 
tabloda piyasanın durumu (MYR biriminde) gösterilmektedir.

Tablo 68: Malezya’daki İslami Menkul Kıymet Fonları Piyasası117 

2016 2015

İslami MKF 198 193

Tüm sektör 627 612

İslami MKF’nin NVD (milyar MYR) 60,91 52,12

Tüm sektörün NVD (milyar MYR) 358,47 346,58

Tüm sektör içinde İslami MKF’nin NVD payı (%) %16,99 %15,04

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Toptan Satış Fonu 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi İslami Toptan Satış Fonlarının (TSF) sayısı 293’ten 313’e 
çıkarken, tüm sektör NVD 84,53’ten 90,84’e yükselmiş ve İslami TSF’nin tüm sektör içindeki payı 
yüzde 37,45’ten yüzde 39,31’e çıkmıştır.   

Tablo 69: Malezya’daki İslami Toptan Satış Fonu Sektörüne Genel Bakış

2016 2015

İslami TSF 97 93

Tüm sektör 313 293

İslami TSF’nin NVD (milyar MYR) 35,71 31,66

Tüm sektörün NVD (milyar MYR) 90,84 84,53

Tüm sektör içinde İslami TSF’nin NVD payı (%) %39,31 %37,45

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami Özel Emeklilik Fonları

İslami özel emeklilik fonlarının (ÖEF) NVD 2015’te 0,8 milyar MYR iken 2016’da 0,51 milyar 
MYR’ye çıkarak tüm sektör içindeki payı yüzde 32,25’ten yüzde 33,55’e yükselmiştir. İlgili 
rakamlar aşağıdaki tabloda verilmektedir:

116 Aynı yerde  
117 Aynı yerde  
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Tablo 70: İslami Özel Emeklilik Fonlarına Genel Bakış 118

2016 2015118 

İslami ÖEF 25 20

Tüm sektör 56 50

İslami ÖEF’nin NVD (milyar MYR) 0,51 0,38

Tüm sektörün NVD (milyar MYR) 1,52 1,17

Tüm sektör içinde İslami ÖEF’nin NVD payı (%) %33,55 %32,25

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami Borsa Yatırım Fonu

İslami borsa yatırım fonu (BYF), piyasa değeri bakımından 2015’te yüzde 21,05 paya sahipken bu 
oran 2016’da yüzde 22,11’e yükselmiştir.  Piyasanın durumu aşağıda gösterilmektedir:

Tablo 71: Malezya’daki İslami Borsa Yatırım Fonnları 119

2016 2015119 

İslami BYF’ler (sayı) 4 4

Tüm sektör 8 8

İslami BYF’nin piyasa değeri (milyar MYR) 0,42 0,36

Tüm sektörün piyasa değeri (milyar MYR) 1,90 1,71

İslami BYF’nin piyasa değerinin tüm sektör içindeki payı 
(%)

%22,11 %21,05

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

İslami Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)

İslami gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), toplam on yedi fonun olduğu sektörde her iki yılda 
da konumunu korumuştur, ancak piyasa değeri açısından sektör içindeki payı düşmüş olmasına 
rağmen piyasa değeri 16,11 milyar MYR’den 18,53 milyar MYR’ye çıkmıştır.  Aşağıdaki tabloda 
piyasanın durumu gösterilmektedir.

Tablo 72: Malezya’daki İslami Gayrimenkul Yatırım Fonları 120

2016 2015120 

İslami GYO 4 4

Tüm sektör 17 17

İslami GYO’nun piyasa değeri (milyar MYR) 18,53 16,11

Tüm sektörün piyasa değeri (milyar MYR) 44,19 37,48

İslami GYO’nun piyasa değerinin tüm sektör içindeki payı 
(%)

%41,93 %42,98

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

118 Aynı yerde
119 Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, 2017
120 Aynı yerde
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Sukuk 

Malezya, İslami finans alanında, özellikle İslami sermaye piyasalarında öncü konumdadır. İslami 
sermaye piyasasının büyümesine sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de katkıda 
bulunmaktadır. Bu durum, İslami sermaye piyasasının hızla büyümesine yardımcı olarak piyasanın 
düzenlenmesi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Malezya Uluslararası İslami Finans 
Merkezinin çabalarıyla gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, Malezya’daki İslami sermaye piyasası 
araçlarının derinliği ve genişliğini arttıran hisse senetleri, menkul kıymet fonları, borsa yatırım 
fonları, yapılandırılmış ürünler, türev ürünler, fon yönetimi ve hisse senedi aracılık hizmetlerine 
ilişkin Şer’i uyumlu ürün ve hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Şu anda Malezya’nın İslami 
sermaye piyasasına yaptığı bu katkı, küresel finans piyasası tarafından kabul edilmektedir. Bunun 
nedeni, Malezya’nın İslami sermaye piyasası araçlarının ve türev ürünlerinin, yatırımcıların 
talebini ve piyasaların ihtiyacını karşılayabilmek adına Malezya Borsasının İslami sermaye piyasası 
ürünlerinde gerçekleştirdiği yenilik nedeniyle yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olmasıdır 
(Bursa Malezya, 2008).

Buna ek olarak, Malezya şu sebeplerle İslami sermaye piyasasına öncülük etmektedir: 

•	 Malezya, 1993’te Arab Malaysian Ittikal adında ilk İslami menkul kıymet yatırım fonunu 
oluşturan ilk Müslüman ülke olmuştur.

•	 Malezya ayrıca 1994 yılında kurulmuş olan BIMB Securities Sdn Bhd adında tam teşekküllü 
İslami borsa aracı şirketine sahip ilk Müslüman ülkedir.

•	 Buna ek olarak Malezya, piyasa oyuncularının menkul kıymetlerini İslam hukuku ilkelerine 
uygun yatırımlarda kullanmaya sevk etmek adına 1996’da özel bir Şer’i Danışma Konseyi 
(ŞDK) oluşturarak İslami sermaye piyasasını izlemek ve düzenlemek adına 1995’te kurulan 
tam teşekküllü Menkul Kıymetler Komisyonuna sahip ilk Müslüman ülkedir.

•	 Malezya, İslami sermaye piyasasına yönelik uluslararası bir merkezdir. Bu yüzden Maliye 
Bakanlığı, Malezya’yı İslami sermaye piyasası faaliyetlerinin merkezi haline getirmek için 
oluşturulan On Üç Tavsiyenin yer aldığı Sermaye Piyasası Ana Planını 2001’de hayata 
geçirmiştir. 

•	 Malezya, 2001’de uluslararası İslami finans piyasasında paradigma değişimine yol açan ilk 
küresel kurumsal sukuk ihracını gerçekleştiren ilk Müslüman ülkedir. 

•	 Malezya, 2002’de normal sukuk talebinin iki katından fazla talep gören ilk devlet sukukunu 
ihraç eden ilk Müslüman ülke olmuştur. 

•	 Malezya İslami sermaye piyasası araçlarını teşvik etmek amacıyla, geleneksel menkul 
kıymetlere fonksiyon olarak benzer olan, İslami menkul kıymetler için kapsamlı bir teşvik 
paketini 2004 yılında Federal Bütçesinde uygulamaya koymuştur (Bursa Malaysia: 2011).

Malezya’da İslami sermaye piyasasının gelişimi, dünyadaki diğer ülkelerde gerçekleşen gelişimden 
farklıdır. Çünkü Malezya özel bir konuma sahip olup, ülkelerin büyümesinde önemli bir rol oynayan 
İslami sermaye piyasası ile İslami finans piyasasında bir merkez haline gelmek adına yalnızca piyasa 
oyuncularından ve yatırımcılardan değil aynı zamanda hükümetten de destek almaktadır. 

Bu yüzden sukuk, Malezya’nın sukuk ihracı bakımından hâlâ liderliği ettiği İslami sermaye 
piyasasında çok aktif bir araç olarak görülmektedir. Malezya, ABD doları, Çin yuanı, Singapur 
doları ve Japon yeni birimlerinde çok çeşitli sukuklar ihraç etmektedir. 2015’in ilk çeyreğinde 
Malezya, lider sukuk ihraççısı konumunu korumuştur. Malezya’nın gerçekleştirdiği ihraçlar, 
tüm ihraçların yüzde 42,3’ünü oluştururken, onu sırasıyla BAE (%18,2), Bahreyn (%14,2) ve 
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Endonezya (%14,1) izlemektedir. Malezya Hükümeti, Nisan 2015’te Vekâlet bi’l istismar ilkesine 
dayalı dünyanın ilk otuz yıllık devlet sukukunu ihraç etmiştir. Bu ihraç, 2002, 2010 ve 2011 
yıllarında gerçekleştirilen başarılı küresel sukuk ihraçlarından sonra, Malezya’nın ABD doları 
cinsinde gerçekleştirdiği dördüncü küresel sukuk ihracı olmuştur. İhraç, 1 milyar ABD doları 
değerinde on yıllık (vade sonu 2025) ve 500 milyon ABD doları değerinde otuz yıllık (vade sonu 
2045) bir yatırım sertifikasından oluşmaktadır.

Malezya, küresel piyasada devlet sukuku ihracına liderlik etmeye devam etmiştir. Yerel para birimi 
ve yabancı para cinsinden sukuk da dâhil olmak üzere Malezya sukuk piyasası, Haziran 2015 
sonunda 161,3 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Bu, 2008 yılındaki 58,8 milyar ABD doları 
değerinden yıllık yüzde 16,8’lik bir artış demektir. Haziran 2015 sonunda, Malezya’nın devlet 
sukukunun toplam tutarı 2008’deki 15,8 milyar ABD doları değerinden 67,4 milyar ABD doları 
seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, Malezya’nın devlet sukukunun ülkedeki toplam sukuk piyasası içindeki 
payı 2008’deki yüzde 26,8 değerinden Haziran 2015’te yüzde 41,8’e yükselmiştir. Malezya’daki 
kurumsal sukuk piyasası da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Toplam tedavüldeki 
kurumsal sukuk miktarı, Haziran 2015 sonunda 93,9 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Bu 
rakam 2008 yılındaki 43,0 milyar ABD doları değerinin iki katından fazladır. Malezya’nın yerel 
para biriminde ihraç ettiği kurumsal sukuklar şu anda, tüm piyasada yüzde 72 payla yerel para 
birimindeki kurumsal tahvil piyasasına hâkimdir121. 

3.8.5 MALEZYA’DA TEKÂFÜL   

Tekâfül, Malezya’nın finansal sisteminde önemli bir bileşendir. Tekâfül, bankacılık ve İslami sermaye 
piyasasına entegre olmuştur. Yatırımcılar tekâfül yatırımı yaparak İslami sermaye piyasasında 
birçok yatırım varlığını ve bankacılık kanalıyla diğer yatırım ürünlerini elinde bulundurmaktadır. 
Tekâfül ürünlerinin yapıları ve sözleşmeleri aşağıda gösterilmektedir:  

Tablo 73: Genel Tekâfül ve Aile Tekâfülü Sözleşmesi

Ürünler Katılımcılar Arasında 
Sözleşme

Katılımcılar ve Tekâfül 
İşletmesi Arasında Sözleşme

Genel Tekâfül Teberru (bağış) Vekâlet  

Vakıf (bağış) Mudârebe 

Aile Tekâfülü Bir miktar Teberru için, bir miktar 
da yatırım için. 

Vekâlet ve Mudârebe

Hepsi Teberru için Vekâlet

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Malezya’da Tekâfül Sektörünün Gelişimi   

Düzenleyici çerçeve, Malezya’da canlı bir piyasa olarak tekâfül piyasasının konumlandığına tanıklık 
etmiştir; bu piyasa sağlam bir düzenleyici çerçeve temeli ve güçlü bir altyapı ile desteklenmiştir.  

2012’de yönetişimi ve şeffaflığı güçlendirmek ve sorumlulukların netleştirilmesini sağlamak adına 
raporlama çizgilerini belirlemek amacıyla Tekâfül Operasyonel Çerçevesi ve güncellenmiş Şer’i 
Yönetişim Çerçevesi uygulamaya koyulmuştur. 2013 yılında ise piyasayı bir üst düzeye çıkarmak 
için yeni İslami Finansal Hizmetler Yasası yürürlüğe geçirilmiştir. Bu yasa, özellikle İslami bankacılık 
ve tekâfül sektörlerinde piyasa işlemleri üzerinde büyük bir etkisi olan önemli bir dönüm noktası 

121 IIFM Sukuk Raporu 2016



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

153

olmuştur. 2014 yılında, ihtiyatlı gereksinim ve risk yönetimine zemin hazırlamak amacıyla Tekâfüle 
Yönelik Risk Bazlı Sermaye uygulamaya konulmuştur. 2015’te Görevli Aktüer, Mal ve Hizmet 
Vergisi (MHV) uygulanmaya başlamıştır. 2016 yılında Mali Durum Raporları ve Mali Ombudsmanın 
İşlevselleştirilmesi Programı hayata geçirilirken, 2017’de LIFE Çerçevesi ve Motorlu Taşıt ve Yangın 
Tarifesinin Aşamalı Serbestleştirilmesi uygulamaya konmuştur. Önümüzdeki yıl 2018’de daha 
fazla birleşik lisansa izin verilmeyerek Tek Tekâfül İşletmesine Dönüşüm gerçekleştirilecektir. Bu, 
piyasanın görünümünü değiştirecek ve yönetişim ve işletim, paylaşım hizmetleri ve diğer hususlar 
bakımından tekâfül piyasası üzerinde etkiye sebep olacaktır. 

Malezya Tekâfül Sektörünün 2016 Performansı

2016 yılında Malezya’nın tekâfül sektörü, MTA’nın Yıllık Tekâfül Faaliyet Raporu 2016’ya göre, 
2,41 milyar MYR’lik Genel Tekâfül katkı payı içeren toplam 26,96 milyar MYR değerinde (yalnızca 
tekâfül fonlarının toplam varlıkları) varlığa sahiptir. 

Genel tekâfül, aile tekâfülü için yüzde 14,61’lik nüfuz oranıyla 2,41 milyar MYR’lik brüt katkıda 
bulunmuştur. Tekâfül sektöründe 76.332 adet tescilli tekâfül acentesi bulunmaktadır. 

Malezya Aile Tekâfülü Piyasasının 2016 Performansı 

Aile tekâfülü sertifikaları 4,63 milyon MYR değerine sahipken, işletmelerde bu değer 3,88 milyar 
MYR olarak gerçekleşmiştir. Yeni işletmeler içinse 2015’teki 3,64 milyar MYR değerinden yüzde 
8,6 büyüyerek 2016’da 3,95 milyar MYR düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Dağıtım Kanalları: Aile Tekâfülü Yeni İşletme 

Aile tekâfülü ürünleri piyasada geniş kapsama ve erişim alanı sağlamak amacıyla farklı kanallar 
aracılığıyla dağıtılmaktadır. Özellikle aile tekâfülü piyasada hâlâ düşük bir nüfuz oranına sahiptir.   

Yıllık brüt katkılar ağırlıklı olarak acentelerden (%88,3) ve daha sonra banka sigortacılığı (%8,2), 
aracı kurumlar (%0,7) ve diğer kanallardan (%2,9) gelmektedir. Tek brüt katkılarda ise ana 
kanallar banka sigortacılığı (%54,1), acenteler (%14,8), aracılar (%7,2) ve diğer kanallardır 
(%24,0).  

Malezya Genel Tekâfül Piyasasının 2016 Performansı 

2016’da genel tekâfül piyasası genel olarak iyi bir performans göstermiştir. MTA Tekâfül Yıllık 
Raporu 2016’ya göre motorlu taşıt tekâfülü brüt katkı payları 1,46 milyar MYR düzeyindeyken 
motorlu taşıt dışı tekâfül brüt katkı payları 0,95 milyar MYR olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla 
göre sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 8,6 büyüme kaydedilmiştir. 

Banka ve Banka Dışı Tekâfül Ürünleri

2015-2016 arasında banka ürünleri ve banka dışı ürünlere ilişkin istatistikler, rakamlarda 
farklılıkların olduğu göstermiştir. Banka dışı aile tekâfülü 2015’te yüzde 78 orana sahipken 
2016’da yüzde 80’e çıkarak iyi bir performans göstermiştir. Diğer yandan, 2015’te banka ürünleri 
ve banka dışı ürünlerde genel tekâfül sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 53’lük oranlara sahip olarak 
daha iyi bir performans sergilemiştir. 

Uluslararası Tekâfül Piyasasında Malezya’nın Görünümü 

Malezya, küresel olarak tekâfül sektörüne egemen ülkeler arasında görülmektedir. 2016 tarihli 
dünya tekâfül raporuna göre 2014 sonunda dünyada tekâfül varlıklarının 33 milyar dolar civarında 
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değere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Brüt tekâfül katkı paylarının ise 2014 sonunda 14 
milyar dolar civarında olduğu düşünülmektedir. Ancak, tekâfül piyasası hâlâ sadece KİK’te ve 
Güneydoğu Asya’da yoğunlaşmıştır ve Suudi Arabistan ile Malezya bu pazarlara hâkimdir122.  
Prim büyümesi, işletme oranı ve bileşik orana ilişkin olarak Malezya, yüzde 91’lik bileşik oran ve 
yüzde 92’lik işletme oranıyla Bahreyn, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi ülkelerin arkasından gelmektedir123.  

Malezya, Güneydoğu Asya bölgesinde tekâfül sektörüne liderlik etmektedir. On iki tane 
tescilli tekâfül işletmesi bulunmaktadır. İstatistikler, Malezya’da tekâfül sektörünün geleneksel 
sigortacılıktan hızlı büyüdüğünü göstermektedir. Genel tekâfül ve aile tekâfülü Haziran 2015 
sonunda sırasıyla yüzde 8,3 ve yüzde 9,7 büyüme yakalarken, geleneksel sigortacılıkta bu oranlar 
sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde -0,4 olarak gerçekleşmiştir124.  

Tekâfül işletmelerinin portföyü çok çeşitlidir çünkü risk ve getiri açısından dengeli bir portföy 
sağlayan nakit, hisse senedi, sukuk, sabit vadeli mevduat ve diğer araçlara yatırım yapılmaktadır. 
Piyasadaki ürünlerin çeşitlendirilmesi, tekâfül işletmesinin yatırımını ve aktif ile pasiflerini idare 
etmek üzere portföyünün düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu yüzden, Malezyalı tekâfül 
işletmesinin yatırım portföyünün dökümü, portföyün nakit, sabit gelirler ve hisse senedi piyasasının 
belirsizliği nedeniyle her zaman küçük bir paya sahip olan hisse senetlerinin dağılımı ve tahsisi 
bakımından sağlıklı bir konuma sahip olduğunu göstermiştir. Piyasa portföy dağılımı hâlâ Malezya 
tekâfül işletmelerinde sukukun portföyde önemli bir yer kapladığını göstermektedir; ancak bazı 
tekâfül işletmeleri, diğer yatırım varlıkları ile kıyaslandığında risksiz bir yatırım olduğu görülen 
sabit vadeli mevduata da önemli derecede yatırım yapmaktadır. 

2016 tarihli Tekâfül raporuna göre Malezyalı tekâfül işletmelerinin çoğu sukuk yatırımlarını 
Malezya’da kote olmamış araçlarda tutmaktadır. Bu araçların çoğu Bursa Malezya’da kote 
olmamış ve devlet sukukundan daha fazla getiri sağlayabilen kurumsal sukuktur. Malezya 
dışından ihraç edilen sukuk ise Malezya’da sukuka yönlendirilen yatırımların küçük bir kısmını 
oluşturmaktadır125. 

2016 tarihli Tekâfül raporuna göre KİK’ten ve Malezya’dan tekâfül işletmelerinin yatırım 
dağılımları ve özellikle de sabit gelirli araçlara (veya duruma göre nakde eşdeğer araçlara) 
yönlendirilen yatırımlar karşılaştırılırsa, tekâfül işletmelerinin sermaye piyasasına ilişkin en önemli 
eksikliklerinden bazıları görülebilir. Bu analizde dikkate alınan tekâfül işletmelerinin sorunu, 
geleneksel sigortacılık işletmelerininkinden farklıdır; orada gayrimenkul piyasası riskinin aşırı 
yüksek olması en önemli sorundur126. 

Malezya’da İslami Finans Sektörünün Ürün Sunumuna Dair Gelecekteki Yönü ve 
Piyasadaki En İyi Uygulamalar   

2016’da Malezya Merkez Bankası ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonları bünyesinde bir 
dizi ürünün sunulmasıyla ülkede finansal teknoloji çözümlerini içeren yeni bir yenilik dalgası 
başlamıştır. Buna ek olarak, kapsamlı ve güçlü bir İslami finans piyasası sağlamada düzenleyici 
kurumlarca da bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bu ürünler ve girişimler piyasada yenilikçi önlemler 
olarak görülmektedir. 

122 Dünya Tekâfül Raporu 2016. s.6
123 Dünya Tekâfül Raporu 2016. s.9
124 Aynı yerde
125 Dünya Tekâfül Raporu 2016. s.20.
126 Dünya Tekâfül Raporu 2016. s.21.
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İFK’ların Şer’i Uyumlu Olarak İşletilmesine ve Şer’i Uyumsuzluk Riskinin Yakından 
İzlenmesine Doğru 

İslami Finans Kanunu (IFSA 2013), Malezya’daki hukuki çerçeve ve mevzuatı daha yüksek bir 
uygunluk ve kesinlik düzeyine çıkarmıştır. Bu kanun, Malezya’da İslami bankacılık ve finans 
mevzuatı tarihinde yeni bir dönemi açmıştır: Yeni mevzuatın amacı: 1) Bankacılık faaliyetlerinde 
Şer’i uyumu ve finansal istikrarı teşvik etmek, 2) Tüm işletme bankacılığı modelinin temelini 
güçlendirmek, baştan sona Şer’i yönetişimi ve uyumu sağlamak, 3) İslami finansal ürün ve 
hizmetlerde Şer’i uyum sözleşmelerini desteklemek, 4) Şer’i uyumlu hareket edilmemesi 
durumunda sert uyarılar ve devamında cezalar vermek.  

2013 tarihli İslami Finans Kanununun çıkarılmasından sonra Malezya Merkez Bankası, İslami 
bankacılık faaliyetlerinde tutarlılık ve standardizasyonu sağlamak adına bir dizi politika belgesi 
yayımlamıştır. Politika belgesi, Şer’i şartlar ve operasyonel şartlar olmak üzere iki farklı kısım 
içermektedir. Şer’i şartlarda icare sözleşmesinin diğer Şer’i sözleşmeleri veya kavramları ile birlikte 
düzenlenmesi de dâhil olmak üzere belirgin özellikleri, temel şartları ve isteğe bağlı uygulamaları 
vurgulanmaktadır. Operasyonel şartlar; iyi yönetişim ve gözetim, düzgün ürün yapılandırma, 
etkili risk yönetimi, adil iş yapma ve piyasa idaresi ve sağlıklı finansal bilgilendirme ilkelerine 
dayanmaktadır. 

Varlık Yönetiminde Küresel Bir Merkez Olarak Malezya

Malezya’nın İslami fonlar için küresel bir merkez olarak konumunu güçlendirmeye ve ülkeyi İslami 
varlık yönetimi hizmetlerinin uluslararası sağlayıcısı olarak geliştirmeye yönelik stratejileri ve 
temel girişimleri belirlemek amacıyla Malezya Menkul Kıymetler Komisyonunun Ocak 2017’de 
beş yıllık İslami Fon ve Servet Yönetimi Planını uygulamaya konulmasından alınan ilhamla varlık 
yönetimine büyük önem verilmektedir.

Değer Bazlı Aracılığa Doğru

Bank Negara, Değer Bazlı Aracılık (DBA) olarak bilinen yeni bir girişimi hayata geçirmiştir. DBA, 
paydaşların elde edeceği finansal getirilerden ödün vermeden ekonomi, toplum ve çevre üzerinde 
olumlu ve sürdürülebilir etkiler yaratan uygulamalar, davranışlar ve ürünler/hizmetler yoluyla İslamın 
hedeflediği sonuçların elde edilmesini amaçlayan bir aracılık işlevi olarak tanımlanmaktadır127.  
Malezya’da İslami Finans sektörünün rollerinin ve etkilerinin güçlendirilmesi hedefine sahiptir.  

3.8.6 POLİTİKA TAVSİYELERİ 

Malezya’nın İslami finans sektörü, kurulduğu günden bu yana önemli gelişme ve büyüme 
kaydetmiştir. Piyasa, sunulan ürün ve hizmetler bakımından büyük çeşitlilik gösteren kapsamlı 
bir yapıya kavuşmuştur. Ürünler; mevduat, finansman, ticari finansman, hazine ürünleri, para 
piyasası ürünleri, İslami sermaye piyasası ürünleri ve tekâfül ürünlerinden oluşmaktadır. Bu 
ürünler ve hizmetler, piyasanın çok verimli ve etkili bir şekilde işlemesini sağlayan standartlar ve 
kılavuzlarla birlikte kapsamlı bir düzenleyici çerçeve tarafından desteklenmektedir. 

Dikkat çeken başarılarına rağmen, İslami finans sektörünün süregelen gelişimine katkı sağlayacak 
bazı önemli tavsiyelerde bulunulabilir: 

•	 Kesinliği sağlamak adına finansal araçlar, ürünler ve hizmetlere ilişkin daha açık kılavuz 
ilkelere ihtiyaç bulunmaktadır. Malezya Merkez Bankası, Şer’i şartları ve operasyonel şartları 

127 Bank Negara Malaysia, Değer Bazlı Aracılık, s.6.
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içeren bir dizi politika belgesi hazırlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Çalışma, İslami 
finans sisteminde kullanılan tüm Şer’i sözleşmeleri içermelidir. Şer’i standartlar; bankacılık, 
İslami sermaye piyasası ve tekâfül sektörünü kapsamalıdır.

•	 Kaynakları nihai hedefe doğru yönlendirmede açık ve uzun vadeli vizyon ve işbirliği 
sağlamak amacıyla AIBIM, MTA, CIIF, FAA, AIF, ASAS, MFPC, AFA ile diğer piyasa temsilcileri 
gibi farklı piyasa oyuncuları arasında daha fazla işbirliğinin teşvik edilip, her birinin diğer 
kurumun misyon ve vizyonunu tamamlamasının sağlanması.  

•	 Varlık yönetimi ve finansal planlama sektörü küçük bir sektördür, ancak çok büyük bir 
öneme sahiptir ve çok etkili bir şekilde gelişmektedir; bu yüzden istikrarlı büyümesini 
ve gelişmesini sağlamak için düzenleyici kurumlardan ve piyasadan daha fazla destek 
ve rehberlik almalıdır. Malezya’nın İslami fonlarda küresel bir merkez olarak konumunu 
güçlendirmeye ve ülkeyi İslami varlık yönetimi hizmetlerinin uluslararası sağlayıcısı olarak 
geliştirmeye yönelik stratejileri ve temel girişimleri belirlemek amacıyla Malezya Menkul 
Kıymetler Komisyonu, Ocak 2017’de beş yıllık İslami Fon ve Varlık Yönetimi Planını 
uygulamaya koymuştur. 

•	 Piyasanın tasarruf yönetiminden yatırım yönetimine ve kredi aracılığından yatırım aracılığına 
olan dönüşümünü devam ettirmek amacıyla mevduat tarafında daha iyi yapılandırılmış 
ürünler ve yatırım seçenekleri olması.   

•	 Finansal tabana yayılmanın kapsamını genişletmek açısından İslami finans sistemi kapsamı 
içinde olmayan müşteri ve KOBİ’lere daha yenilikçi ürünler sunulmasının teşvik edilmesi.   

•	 Finansal tabana yayılmaya yönelik perakende piyasasını hedefleyen düşük fiyatlı daha 
fazla sukuk ihracının teşvik edilmesi. Eylül 2012’de Menkul Kıymetler Komisyonu, bireysel 
yatırımcıların tahvil ve sukuka doğrudan erişimini sağlayan Malezya perakende (retail) 
tahvilleri ile sukuk çerçevesini uygulamaya koymuştur. Bugüne kadar birkaç perakende 
sukuk ihraç edilmiştir.

•	 Özellikle tekâfül sektöründe ve şirketler ile yenilikçi finansal teknoloji firmalarında sunulan 
yatırım planlarında tüketicilerin korunmasının sağlanması. 

•	 Finansal teknoloji çözümlerinin İslami bankacılık, tekâfül ve İslami sermaye piyasasını 
içeren finans sektöründe yeni bir dalga olarak teşvik edilmesi. Bu teşvik, yakından izleme 
ve denetime dayalı olmalıdır.  

•	 Piyasayı daha canlı hale getirmek adına Mobil Bankacılık, Ödemeler, Finansman, Dağıtık 
Veri Tabanı (Blok Zinciri), Varlık Yönetimi, Finansal Tabana Yayılma, Güvenlik, İslami Finans, 
Büyük Veri, Sadakat ve Ödüller, blok zinciri kullanarak Belge Yönetimi, Para Transferi, Mobil 
Ödeme gibi finansal hizmetlerde teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi. 

•	 İslami bankacılık, tekâfül ve İslami sermaye piyasasında finansal teknoloji uygulamaları 
aracılığıyla ürün ve hizmet sunumunun sadeleştirilmesi.

•	 Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu’nun İslami sermaye piyasasında sunduğu P2P, kitle 
fonlaması ve diğer perakende piyasası ürünleri gibi Dijital Platform araçlarının daha fazla 
tanıtımının yapılması.

•	 Yatırım ve kaynak yaratma kapsamını genişletmek amacıyla Yatırım Hesabı Platformunun 
daha fazla tanıtımının yapılması. Platformun piyasaya katılımını genişletmek açısından bu 
tanıtım, kolay süreçlerle birleştirilmelidir.  

•	 Finansal hizmetlerin erişilebilirliği, verimliliği, güvenliği ve kalitesinin iyileştirilmesi.

•	 Malezya’daki finans kuruluşlarının risk yönetiminin verimliliği ve etkinliğinin artırılması. 

•	 Malezya ekonomisinde finansman veya yatırımlara ilişkin eksikliklerin ele alınması ve 
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yeni fırsatların oluşturulması. Yukarıdaki üç madde, Malezya Merkez Bankası tarafından 
önerilen düzenleyici ortamın amaçları arasında yer almaktadır.

•	 Malezya Tekâfül Birliğinin (MTA) girişimlerinde benimsediği yaklaşım şu şekildedir:

- Politika/sertifika değerini korurken ürün yeniliğini teşvik etmede operasyonel 
maliyetlere dair kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması. Aile tekâfülü şirketlerine, 
işletme giderlerini yönetmek için ticari stratejileri ile orantılı olarak daha fazla esneklik 
sağlanacaktır. Ancak, politika/sertifika değerini koruyacak uygun önlemlerle tüketicilerin 
çıkarları da korunacaktır. 

- Erişim kapsamını genişletmek adına dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesi. Aile tekâfülü 
ürünleri, en uygun ve elverişli dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesiyle tüketiciler 
tarafından erişilebilir olacaktır. Dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesi ayrıca, tüketici 
tercihlerini ve piyasadaki rekâbeti teşvik ederek aile tekâfülü ürünlerinin maliyetinin 
düşürülmesine de katkıda bulunabilir. 

- Tüketicilerin daha iyi bir şekilde korunmasını sağlamak adına piyasa davranışları 
ve uygulamalarının güçlendirilmesi. Tüketicilere uygun tavsiyelerde bulunulmasını 
sağlamada aracı kurumların profesyonellik düzeyi artırılacaktır. Aynı zamanda, 
tüketicilerin ürün özelliklerini daha iyi anlayabilmeleri amacıyla daha fazla şeffaflık 
ve açıklık sağlanarak ürün bilgilendirme standartlarının güçlendirilmesiyle tüketiciler 
tarafından bilinçli kararlar verilmesini kolaylaştıracak girişimler daha yoğun bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. Bu, anlamlı ve etkili ürün karşılaştırmalarının kolaylaştırılmasına 
yönelik olarak uygulamaya konulan mekanizmalar ile tamamlanacaktır. 

•	 Tekâfül sektöründe, Tekâfül Ödemeleri, IFSA 2013 bağlamında Tekâfül Tazminatı (Tayin), 
Teberru için Mal ve Hizmet Vergisi, Ölüm Tazminatının Geç Ödenmesine İlişkin Tazminat, 
Mikrotekâfül ve diğer ilgili konularda daha fazla farkındalık sağlanmalıdır.  

•	 İslami finans piyasasına önemli derecede katkıda bulunan vakıf gibi bazı ürünlerin ticari 
portföy kapsamının genişletilmesi. 

3.8.7 SONUÇ 

Yukarıdaki İslami finans sektörü, uzun dönemli bir vizyonun desteğiyle piyasaya çeşitli ve 
kapsamlı ürün ve hizmetler sunan, Malezya’daki İslami finans endüstrisi hakkında genel bir bakış 
sağlamaktadır. Bu sektör, İslami finans piyasasının kapsamını genişletmekte ve özelde Malezya 
genelde ise Ümmete sınır ötesi işlemler ve işbirliği ile fayda sağlayıp uluslararası standartlar ve 
şartlar dâhilinde faaliyet gösterme imkânlarını artırmaktadır.  
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3.9 VAKA ÇALIŞMASI: BAHREYN

3.9.1 GİRİŞ

Bahreyn128, yarısı göçmen olan 1 milyondan fazla nüfusu ile KİK’teki en küçük ekonomidir. 
Enerji sektörü, ülkenin bu alanda yeniden yapılanmaya gitmesi ve yeni gelir akışları araması 
nedeniyle toplam GSYH içinde çok büyük bir paya sahip olmasa da, kamu gelirlerinin çoğunu 
üreterek, krallık ekonomisinin temel itici gücü olmaya devam etmektedir. Bahreyn’in ekonomisi, 
nispeten çeşitlendirilmiş petrol dışı kaynakları, esnek ve dayanıklı inşaat ve turizm sektörleri 
ve KİK fonlarından sağlanan altyapı yatırımları sayesinde petrol fiyatlarının düşmesi ve kamu 
finansmanının zayıflaması gibi sorunlarla başa çıkabilmektedir. 

Bahreyn, İslami finans alanında uzun süredir devam eden başarıları ve dünya çapında benzersiz 
bir İslami banka yoğunlaşması nedeniyle vaka çalışması olarak seçilmiştir. Artan rekâbete rağmen, 
ICD-Thomson Reuters İslami Finans Gelişim Göstergesi 2015’e göre Krallık, KİK’in lider İslami 
finans piyasasıdır ve dünya genelinde doksan iki ülke arasında ikinci sırada yer almıştır129. 2014 
yılında, tüm kesimleri kapsayan iyi oluşturulmuş bir hukuki çerçeveyle dünyada İslami finans 
alanında en iyi yönetişime sahip ülke olarak kabul edilmiştir130. Bahreyn, küresel ekonomideki 
aktif rolünün tanınmasıyla, 2015 yılında beşinci Küresel İslami Finans Ödüllerinde (GIFA) başka 
bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca, 22. Yıllık Dünya İslami Bankacılık Konferansının organizatörleri, 
KİK’in FGG sıralamasında en üstte yer alan İslami Bankaların merkezi Bahreyn’de bulunan 
bankalar olduğunu açıklamıştır131. Bahreyn aynı zamanda tanınmış uluslararası standart belirleme 
kurumu olan AAOIFI’ye de ev sahipliği yapmaktadır. Sonuç olarak ülke, araştırmaya değer bir vaka 
çalışması sunmaktadır. 

Bahreyn’in Finansal Sistemine Genel Bakış 

Bahreyn’in finans sektörü, oldukça gelişmiş ve çeşitlidir. Geleneksel ve İslami finans kuruluşları 
ve piyasaları birbirlerine paralel olarak gelişmektedir. Bu kuruluşlar arasında perakende ve 
yatırım bankaları, sigortacılık şirketleri, finans şirketleri, döviz tacirleri ve aracılar bulunmaktadır. 
Bahreyn’in finans sektörü, çok çeşitli finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır132.   

Ülkede finansal hizmetler, büyümenin ana itici gücü konumundadır133 ve Bahreyn’in GSYH’sine 
yaklaşık yüzde 17,2’lik katkıda bulunmaktadır134. Genel olarak bankacılık, Bahreyn ekonomisinde 
önemli bir rol oynamaktadır135 ve Eylül 2016 itibarıyla 192,7 milyar USD değere sahiptir136. 
Sektörün performansı kısmen, Bahreyn’in uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu olan güvenilir 
ve güçlü düzenleyici çerçevesine atfedilmektedir137. 

128 Katkıda bulunan yazar Dr. Aala Alabed. Baş Araştırma Görevlisi, Finocracy. E-posta: alaa@finocracy.com. Yazar, araştırmada 
sağladığı olağanüstü yardımlarından dolayı Sayın Fatima Al Zain’e teşekkür etmektedir.

129 ICD-Thomson Reuters, İslami Finans Gelişim Raporu 2015: Küresel Dönüşüm, bkz. http://www.zawya.com/ifg-publications/
report/20151230100025914.pdf/

130 ICD-Thomson Reuters, İslami Finans Gelişim Raporu 2015: Küresel Dönüşüm
131 Bahreyn Merkez Bankası, İnceleme, erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20Review/

The%20Review%20CBB_Sept2015.pdf, s.6
132 Bahreyn Merkez Bankası, Finans sektörü değerlendirmesi, erişim tarihi: 27 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.bh/page-

p-overview1.htm
133 Bahreyn Merkez Bankası, Finans sektörü değerlendirmesi, erişim tarihi: 27 Mart 2017, http://www.cbb.gov.bh/page-p-

overview1.htm
134 Bahreyn Merkez Bankası, Finans sektörü özeti, erişim tarihi: 28 Mart 2017, http://www.cbb.gov.bh/page-p-financial_

sector_fact_sheet.htm
135 e-Devlet, Bankacılık ve finans, erişim tarihi: 11 Mart 2017, bkz. URL
136 Bahreyn Merkez Bankası, Finans sektörü özeti, erişim tarihi: 28 Mart 2017, http://www.cbb.gov.bh/page-p-financial_

sector_fact_sheet.htm
137 e-Devlet, Bankacılık ve finans, erişim tarihi: 6 Nisan 2017, bkz. URL

mailto:alaa@finocracy.com
http://www.zawya.com/ifg-publications/
http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20Review/
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Bahreyn Merkez Bankası (CBB), Bahreyn’deki tüm finansal sistemi düzenleyip denetlemektedir. 
CBB’nin düzenlemeleri, lisanslandırma şartlarını, sermaye yeterlilik şartlarını, risk yönetimini, iş 
yönetimini, raporlama ve bildirim şartlarını ve icra eylemlerini, her biri finansal sistemdeki farklı 
bir segmenti kapsayan yedi cilt halinde içeren CBB Kural Kitabı’nda sunulmaktadır138. 

CBB aynı zamanda lisanslı borsaları ve takas kurumlarını da düzenlemekte ve Bahreyn’deki 
şirketler ve finansal araçlar için kotasyon kurumu olarak görev yapmaktadır139. İslami bankacılık 
ve finansa ilişkin olarak CBB, İslami bankacılıkta özel bir müdürlüğü bünyesinde barındırmaktadır. 

Bahreyn’de İslami Bankaların, İslami Sermaye Piyasasının ve Tekâfül Sektörünün Finansal 
Durumu 

Bahreyn’de altmış dört tane İslami finans kuruluşu bulunmaktadır140 ve bunlardan otuz biri 
Banker 2016 Raporunda dünyadaki en iyi 350 İslami finans kuruluşu arasında yer almaktadır 
(aşağıda yer alan Bahreyn’in en iyi İFK’ları tablosuna bakın)141. İslami finans varlıkları geleneksel 
bankacılık varlıklarından daha hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir142.  

Şekil 22: Bahreyn’in İlk 31 İslami Finans Kuruluşu - 2015

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir

Ticari Toptan Yatırım Sigortacılık Banka dışı

1. Al Ahli Bank
2. Ithmar Bank
3. Al Salam Bank
4. Bahrain Islamic 

Bank
5. Khaleeji 

Commercial 
Bank

6. ABC Islamic 
Bank

7. Eskan Bank
8. Bank of Bahrain 

and Kuwait
9. Family Bank

1. Al Baraka 
Banking Group

2. Gulf 
International 
Bank

3. First Energy 
Bank

4. Bank Alkhair
5. Ibdar Bank
6. Bahrain 

Development 
Bank

7. Venture Capital 
Bank

8. International 
Investment 
Bank

9. Liquidity 
Management 
Centre 

10. Seera 
Investment 
Bank

11. Global Banking 
Corporation 

1. Gulf Finance 
House

2. Arcapita
3. Investment Dar 

Bank

1. ACR Retakaful 
MEA

2. Takaful 
Internationa 

1. Inovest 
2. Reef Real Estate 

Finance Co.
3. Sakana Holistic 

Housing 
Solutions

138 Bahreyn Merkez Bankası, Finans sektörü değerlendirmesi, erişim tarihi: 27 Mart 2017, http://www.cbb.gov.bh/page-p-
overview1.htm

139 Bahreyn Merkez Bankası, Finans sektörü değerlendirmesi, erişim tarihi: 27 Mart 2017, http://www.cbb.gov.bh/page-p-
reg_overview.htm 

140 ICD-Thomson Reuters, “İslami Finans Gelişim Raporu 2016”, s.30
141 The Banker, “En İyi İslami Finans Kuruluşları”, 2016
142 Bahreyn Merkez Bankası, İnceleme, erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20Review/

The%20Review%20CBB_Sept2015.pdf

http://www.cbb.gov.bh/page-p-
http://www.cbb.gov.bh/page-p-
http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20Review/
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12. Gulf One 
Investment 
Bank

13. Investors Bank
14. Citi Islamic 

Investment 
Bank

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Aşağıdaki tabloda Bahreyn’in İslami finans sektörünün 2015’teki görünümünün genel bir 
değerlendirmesi sunulmaktadır.

Tablo 74: Bahreyn’in 2015 İslami Finans Varlıkları Özeti

Toplam İslami Finans Varlıkları (milyon USD) 81.069

İslami Finans Kuruluşlarının Sayısı 64

İslami Bankacılık Varlıkları (milyon USD) 75.083

İslami Banka/Pencere Sayısı 36

Tekâfül/Retekâfül Varlıkları (milyon USD) 372

Tekâfül/Retekâfül İşletmelerinin Sayısı 9

Diğer İslami Finans Kuruluşlarının Varlıkları (milyon USD) 795

Diğer İslami Finans Kuruluşlarının Sayısı 19

Tedavüldeki Sukuk Değeri (milyon USD) 4.803

Yönetilen İslami Fonlar (milyon USD) 16

Kaynak: ICD-TR Raporu 2016, s.30-31

3.9.2 BAHREYN’DE İSLAMİ BANKACILIK143  

Bahreyn, otuz beş yılı aşkın süredir devam eden gelişimiyle İslami bankacılık ve finans alanında 
öncü olarak kabul edilmektedir. 

1978 gibi erken bir tarihte, İslam Konferansı Teşkilatı, bütünsel yaklaşımı nedeniyle Bahreyn’i 
bir İslami bankacılık merkezi olarak kabul etmiştir. Bahreyn, İslami bankacılık ve finansının 
geliştirilmesi açısından doğal bir ortam olarak belirlenmiştir. Bahreyn Para Ajansı (BMA) (şu anki 
adıyla Bahreyn Merkez Bankası), ülkede İslami bankacılığın benimsenmesinde, gerekli ve etkin 
denetim ve düzenleme çerçevesinin oluşturulmasında öncü rol oynamıştır. 

1979’da Bahreyn’de faaliyet gösterecek ilk İslami banka olan Bahreyn İslam Bankası (BIsB) 
kurulmuştur. Banka bugün hâlâ faaliyetlerine devam etmektedir. Kasım 2016 itibarıyla, 
Bahreyn’de kayıtlı yirmi beşten fazla İslami banka bulunmaktadır ve bu, ülkeyi dünyanın en 
büyük İslami banka yoğunlaşma alanı haline getirmektedir. Toplamda yedi İslami perakende 
banka ve on dokuz İslami toptan banka bulunmaktadır144 (Finansal İstikrar Raporu, 2017, s.16). 
Son yıllarda yapılan konsolidasyonlar, İslami bankaların öz kaynakları ve mülkiyet yapısında bazı 

143 Anwar Khalifa Al-Sadah, The Development of Islamic Banking in Bahrain, GTNews, https://www.gtnews.com/articles/the-
development-of-islamic-banking-in-bahrain/

144 Artan çeşitlendirme girişimlerine rağmen İslami toptan bankaların (kurumsal şirketlere hizmet veren bankalar) yatırım 
portföyleri riskli gayrimenkul sektörünün risklerine yoğun bir şekilde maruz kalmaktadır. Bahreyn’deki İslami bankalar 
tarafından finanse edilen büyük projeler arasında Kuveyt Finans Merkezi (Kuwait Finance House) tarafından finanse edilen 
Durrat Al Bahrain ve Diyar Al Muharraq ile Körfez Finans Merkezi (Gulf Finance House) tarafından finanse edilen Finans 
Limanı yer almaktadır.

https://www.gtnews.com/articles/the-
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değişikliklere yol açmıştır. İslami bankalar ile geleneksel ve İslami bankalar arasında birleşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Son zamanlardaki örnekler arasında Şubat 2014’te İslami perakende bankası 
Al Salam Bank Bahrain’in geleneksel perakende bankası BMI Bank ile birleşmesi ve Aralık 2013’te 
Elaf Bank, Capinvest ve Capital Management House’un Ibdar Bank’a katılması yer almaktadır. 
Ortaya çıkan kurumlar ölçek ekonomisinden, daha fazla sermayeden ve iş ile ürün sunumlarını 
genişletme ve derinleştirme imkânından yararlanmaktadır. Buna rağmen, Al Baraka Islamic Bank, 
Khaleeji Commercial Bank, ABC Islamic Bank, Kuveyt Finance House ve Islamic Bank of Asia da 
dâhil olmak üzere birçok kurum İslami bankacılık işlerini Bahreyn’de yürütmektedir145. 

Büyümenin itici güçleri arasında, müşteri ve yatırımcı güveni, şeffaf çerçeve, destekleyici kuruluşlar, 
ürün ve hizmet yenilikleri ile vasıflı yerel işgücü yer almaktadır. Körfez savaşından sonra yükselen 
petrol fiyatlarından kaynaklanan fazla likidite de büyümeye katkı sağlayan önemli bir faktördür. 
Ayrıca CBB, geleneksel bankaların mevcut altyapıyı kullanarak İslami bankacılık işine girmesine 
olanak sağlayıp İslami pencere konseptinde bir öncü olmuştur. 

Yerel ve uluslararası düzeyde büyüyen sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp İslami bankacılık ve finansın 
kendine özgü raporlama ve muhasebe standartlarını oluşturmak amacıyla 1990 yılında AAOIFI 
kurulmuştur. AAOIFI, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumlarla birlikte 
çalışmıştır. Bahreyn, iç pazarı için standartlar uygulayan ilk ülke olmuştur. Sudan, Ürdün, Katar ve 
diğer ülkeler de onu izlemiştir. 

Bahreyn’de finansal hizmetler sektörünün gelişimini sağlayıp iyi eğitimli ve yüksek vasıflı İslami 
finans uzmanları yetiştirmek amacıyla, İslami finans alanında eğitim çalışmaları gerçekleştirmek 
üzere BMA tarafından Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü (BIBF) kurulmuştur. Bahreyn Merkez 
Bankası, İslami finans araştırmaları ve eğitim ve öğretim çalışmalarının finanse edilmesinde sektörle 
işbirliği içinde bir vakıf (Vakıf Fonu) kurmuştur. Bu fon, 7,5 milyon ABD doları değerindedir ve 
yirmi iki üye kuruluşa sahiptir. 

Bahreyn’deki yetkililer, İslami finansa ilişkin düzenleme ve denetim ile tüm işlemlerin, ürünlerin 
veya hizmetlerin Şer’i uygunluğunun önemini uzun zamandır kabul etmektedir. Bu nedenle, 2001 
yılında Sağduyulu Bilgilendirme ve Düzenleme Çerçevesi (PIRI) biçiminde İslami bankalara özgü 
düzenlemeleri geliştiren ve uygulamaya koyan ilk düzenleyici kurum olmuştur.

Ürün Geliştirme ve Ürün Çeşitliliği

Sektör uzmanlarına göre, genel olarak Bahreyn ve Körfez pazarlarında perakende ürün eksikliği 
yoktur. Şer’i uyumlu hareket eden müşterilerinin perakende ihtiyaçlarının çoğu mudârebe, 
müşâreke, murabaha, icâre, icâre müntehiye bittemlik, vekâlet, istisna, teverruk ve selem gibi 
sayısız ürünle karşılanmaktadır.

Ithmar Bank gibi perakende İslami bankalar, mevduatları koruma yönetmeliği kapsamındaki 
Mudârebe yatırım hesapları ve 2010 tarihli ve 34 sayılı Karara uygun olarak CBB tarafından 
düzenlenen Sınırsız Yatırım Hesapları sunmaktadır. Hesap; bireysel, bireysel müşterek, şahıs şirketi, 
kurumsal hesap veya başka herhangi bir tüzel kişilik hesabı olarak, Bahreyn dinarı veya ABD doları 
cinsinden açılabilir. Bir hesap açmaya yönelik iki seçenek vardır: genel olarak sınırlandırılmamış 
mudârebe ya da daha yüksek getiri oranları arayan yatırımcılara yönelik özel sınırlı mudârebe146. 

145 Bahreyn Ekonomik Kalkına Kurulu (EDB), İslami finans, erişim tarihi: 2 Mayıs 2017, http://www.bahrainedb.com/en/
investing/sectors/financial-services/Pages/Islamic-Finance--Banking.aspx#.WPsA0hKGPUo 

146 Ithmaar Bank İnternet sitesi, Mudârebe hesabı, erişim tarihi: 5 Nisan 2017. Bkz. https://www.ithmaarbank.com/modaraba-

http://www.bahrainedb.com/en/
https://www.ithmaarbank.com/modaraba-
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İslami bankaların perakende bankacılık şubeleri, bankanın yeni ve mevcut projelere sermaye 
yatırarak kardan pay alma hakkını kazandığı müşâreke finansmanı sunmaktadır. Bu finansman 
biçimi, varlıkların kalıcı veya geçici olarak belirli bir şekilde sahiplenilmesine katkıda bulunabilir147. 

Murabaha, Bahreyn’in İslami bankacılık sektöründeki en baskın finansman sözleşmesidir.  Eylül 
2016 sonu itibarıyla, İslami perakende ve toptan finansmanda sırasıyla yüzde 64,2 ve yüzde 
91,9’ paya sahiptir (CBB, 2017b, ss.  50 ve 53)148. Murabaha’ın kurumsal bankacılıkta yaygın 
bir kullanım örneği ticari finansmandır. Ağırlıklı olarak tedarikçilerden banka havaleleri, nakit, 
akreditif ve teminat mektupları şeklinde yapılan alımlarda kullanılmaktadır149. 

İcâre sözleşmesi, Bahreyn’deki İslami perakende bankalarının kullandığı ikinci en yaygın 
finansman aracıdır. Eylül 2016 sonu itibarıyla bankaların finansman portföyünün yüzde 22,8’ini 
oluşturmaktadır (CBB, 2017b, s. 49). İcâre, şirketlerin makine alımlarını finanse etmelerine olanak 
tanır ve otomobil, konut ve diğer ekipmanların alımını da finanse edebilir. İcâre vadesi üç ile yedi 
yıl arasında değişmektedir. Kiracı, icâre döneminin sonunda, kiralanan varlığı bir icâre müntehiye 
bittemlik sözleşmesiyle satın alma hakkına sahip olabilir150. 

Vekâlet, Bahreyn’de İslami bankacılık alanında, özellikle de mevduat sahiplerinin müvekkil 
olarak, bankaların da feragat edilebilir bir ücret karşılığında tasarrufları mevduat sahiplerinin 
adına yatırım faaliyetlerine yönlendiren, İslami perakende bankalarının vekil olarak hareket ettiği 
mevduat kabul işlemlerinde151 yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bahreyn’in İslami perakende 
bankaları artık, CBB’nin fazla likiditeyi piyasadan çekmek amacıyla sunduğu vekâlete dayalı bir 
likidite yönetim aracından yararlanabilmektedir.

İstisna, binaların yapımını finanse etmede kullanılmaktadır. İş ilerledikçe bedel peşin olarak veya 
taksitler halinde ödenir152. Finansal İstikrar Raporuna (2017) göre, İslami perakende bankalarının 
“Gayrimenkul/İnşaat” sektörü riskine maruz kalma oranı, Eylül 2016’daki finansman 
portföylerinde yüzde 29,4 düzeyindedir.

Selem, bir malın satış işlemi anında tamamen nakit ödeme karşılığında gelecekte teslim edilmek 
üzere satıldığı bir vadeli satış sözleşmesidir. Satıcı çoğunlukla finansman arayan taraftır. Selem 
sözleşmesi, çiftçileri, sanayicileri, yüklenicileri ve tacirleri finanse etmede kullanılmaktadır153.  

Aşağıdaki iki tabloda Bahreyn’in lider İslami bankaları tarafından sunulan İslami finans ürünleri ve 
hizmetlerinin çeşitliliği gösterilmektedir.

account
147 Al Salam Bank İnternet sitesi, Müşareke, erişim tarihi: 9 Nisan 2017. Bkz. https://www.alsalam-bank.net/Musharaka.aspx.

html
148 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn.
149 Ithmaar Bank İnternet sitesi, Murabaha, erişim tarihi: 5 Nisan 2017. Bkz. https://www.ithmaarbank.com/morabaha
150 Ithmaar Bank İnternet sitesi, İcare, erişim tarihi: 5 Nisan 2017. Bkz. https://www.ithmaarbank.com/ijara
151 Al Salam Bank Bahrain İnternet sitesi, Vekalet mevduatları, erişim tarihi: 5 Nisan 2017. Bkz. http://www.alsalambahrain.

com/en/RETAIL-BANKING/wakala-deposits
152 Al Salam Bank Bahrain İnternet sitesi, Sözlük, erişim tarihi: 9 Nisan 2017. Bkz. http://alsalam.hami.net/Media_Centre/

Glossary
153 Al Baraka Bank İnternet sitesi, İcare, erişim tarihi: 5 Nisan 2017. Bkz. Selem, http://www.albaraka.bh/default.

asp?action=article&id=48

https://www.alsalam-bank.net/Musharaka.aspx.
https://www.ithmaarbank.com/morabaha
https://www.ithmaarbank.com/ijara
http://www.alsalambahrain/
http://alsalam.hami.net/Media_Centre/
http://www.albaraka.bh/default.
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Tablo 75: İslami Bankacılık Ürünleri - Bahreyn 154

İslami Bankacılık Ürünleri (Tam Teşekküllü)

Ticari

Ithmar Bank Al Salam Bank Bahrain Islamic Bank
Mudârebe Mudârebe Mudârebe
Müşâreke Müşâreke Müşâreke 
Murabaha   Murabaha Murabaha 
İcâre İcâre Müntehiye Bittemlik İcâre Muntahia Bittamleeek

Vekâlet   Vekâlet  
İstisna 

Khaleeji Commercial Bank ABC Islamic Bank154 Family Bank
Mudârebe Mudârebe  Mudârebe 
Müşâreke Murabaha Murabaha 
Murabaha İcâre Muntahia Bittamleek

İcâre Muntahia Bittamleek Tebdil155  

İstisna 

Vekâlet  

Toptan Satış

Kaynak: Yazar tarafından ilgili bankaların internet siteleri ve yıllık raporlarından derlenmiştir. 155

Tablo 76: Tam Teşekküllü Bankalar için İslami Bankacılık Ürünleri

Al Baraka Banking Group First Energy Bank Bank Alkhair

Mudârebe Murabaha Murabaha

Müşâreke Vekâlet  

İcâre Muntahia Bittamleek İcâre 

Selem Emtia Murabahası

İstisna 

Ibdar Bank Venture Capital Bank International Investment Bank

Müşâreke Mudârebe Müşâreke 

Murabaha Murabaha Murabaha 

İcâre Vekâlet İcâre 

Vekâlet 

Liquidity Management Centre Seera Investment Bank Global Banking Corporation

Mudârebe Murabaha Murabaha 

İcâre İcâre Vekâlet  

Vekâlet Vekâlet  

Gulf One Investment Bank Investors Bank Citi Islamic Investment Bank

154 ABC Islamic Bank İnternet sitesi, 2015 Yıllık Raporu, erişim tarihi: 12 Mart 2017. Bkz. https://www.bank-abc.com/world/
IslamicBank/En/Investment/Annual%20Reports/Bank%20ABC%20Islamic%202015%20Annual%20Report.pdf

155 Banka, kâr oranına ilişkin riskten korunma amacıyla bir dayanak olarak bu sözleşmeyi sunan tek banka olarak 
görünmektedir. Bununla ilgili banka iki işlem yapar: Bilanço dışı olarak kaydedilen Teverruk finansman varlığı ve Teverruk 
plasman yükümlülüğü (bkz. ABC İslami Bankası,   2014 Mali Tabloları, s.9, erişim tarihi: 8 Nisan 2017. Erişim adresi: https://
www.bank-abc.com/world/IslamicBank/En/Investment/Documents/2014/ABC_Islamic_Bank_2014_Financial_Statements-
English.pdf  

https://www.bank-abc.com/world/
http://www.bank-abc.com/world/IslamicBank/En/Investment/Documents/2014/ABC_Islamic_Bank_2014_Financial_Statements-
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Şer’i uyumlu finansman 
imkânlarının yapılandırılması ve 
icrası da dâhil olmak üzere İslami 
finansa dair danışmanlık sunar

Murabaha Murabaha 
Murabaha

Yatırım

Gulf Finance House Arcapita Investment Dar Bank

Mudârebe Murabaha Mudârebe 

Müşâreke Murabaha 

Murabaha Vekâlet 

İcâre Muntahia Bittamleek

İstisna

Vekâlet 

Kaynak: Yazar tarafından ilgili bankaların internet siteleri ve yıllık raporlarından derlenmiştir.

Ayrıca, Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla 
İslami bankacılık segmentinin büyümesini hızlandırmaya yönelik bir girişim gerçekleştirmiştir156. 
Bahreyn’de KOBİ’leri ve girişimciliği desteklemekle görevli kurum olan Tamkeen, bir yenilikçi 
şirket veya KOBİ için sunulan her türlü finansmanın yüzde 50’si için kefil olmakta ve söz konusu 
ürünün Şer’i uyumluluğunu desteklemektedir. 

CBB’nin en son Finansal İstikrar Raporu’na göre, İslami perakende bankaları için Sermaye Yeterlilik 
Oranı (SYO) Eylül 2016’da yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşmiştir157. Bu oran, geleneksel bankalarda 
yüzde 19,6 ve İslami toptan bankalarda yüzde 19,1’dir158. İslami perakende bankalarında, Eylül 
2016 sonu itibarıyla, takipteki kredilerin oranı yüzde 12,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oran, 
geleneksel bankalardaki yüzde 4,7 ve İslami toptan bankalardaki yüzde 2,9 oranından çok daha 
yüksektir159. İyileşme belirtileri gösterilmesine rağmen, İslami perakende bankacılığının takipteki 
kredi oranı hâlâ yüksektir. En yüksek zarar inşaat sektöründe yüzde 29,4) kaydedilirken onu 
imalat yüzde 26,1) ve ticari gayrimenkul finansmanı yüzde 20,2) izlemiştir160. 

İslami perakende bankaları için aktif kârlılığı Eylül 2016’da yüzde 0,2 düzeyinde gerçekleşmiştir161. 
Bu, aynı dönemde geleneksel perakende bankalarının ortalama oranı olan yüzde 1,1’den daha 
düşüktür162. Bu fark, kısmen bankaların işletme giderleriyle açıklanabilir. Eylül 2016’da İslami 
bankalar için işletme giderlerinin toplam gelire oranı yüzde 82,9 olarak gerçekleşirken geleneksel 
bankalar için bu oran yüzde 47,5 olmuştur163. 

Bahreyn’in İslami perakende ve toptan bankalarının niteliklerinden biri, yüksek aktif yoğunluğudur. 
Eylül 2016’da en çok tercih edilen İslami perakende finansmanı türleri bireysel/tüketici finansmanı 
yüzde 23,6) ve ticari gayrimenkul finansmanı yüzde 15,3) olmuştur164. Birlikte, Eylül 2016’da 

156 Oxford Business Group (2015). Changing Times for Bahrain’s Takaful Industry. 20 Mart 2015. Erişim adresi: https://www.
oxfordbusinessgroup.com/overview/standard-bearer-kingdom-maintains-its-position-regional-leader-islamic-finance-
spite-increasing

157 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.55.
158 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.4. 
159 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.4.
160 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.47.
161 Bu, Eylül 2016’da İslami toptan bankaların elde ettiği aktif kârlılığı oranıyla aynıdır. Benzer şekilde, bu iki türden İslami 

bankaların Eylül 2016’da öz kaynak kârlılığı yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yerel geleneksel perakende bankalarının 
öz kaynak kârlılığı ise yüzde 11,4 olmuştur.

162 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.4.
163 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. ss.  50 ve 38.
164 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.49.
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sağlanan toplam finansmanın yüzde 38,9’unu oluşturmaktadırlar165. Genel olarak gayrimenkul/
inşaat riski Eylül 2016’da yüzde 29,4 olarak gerçekleşmiştir166.   

Bireysel/Tüketici Finansmanı, yüzde 21,3 ile İslami toptan bankalardan en çok alınan finansman 
türü olmuştur. Onu yüzde 19,2 ile imalat izlemektedir167. İslami toptan bankaların gayrimenkul/
inşaat riski, Eylül 2016’da yüzde 27,4 olarak gerçekleşmiştir168. Yoğunlaşma, bankaları zayıflıklara 
açık hale getirmektedir ve benzer sebeplerle eş zamanlı olarak çeşitli müşteriler tarafından 
borçların vadesinde ödenmemesi riskini artırmaktadır.  

3.9.3 BAHREYN’DE İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

Finansal kiralama, krediler ve yatırım programları da dâhil olmak üzere hizmetlerin ve özel İslami 
ürünlerin daha da geliştirilmesi sektörü zenginleştirmiştir. 

İslami finansın desteklenmesine yönelik olarak Bahreyn’in öncü girişimleri, sınırları aşıp İslami 
bankacılığa ek olarak İslami sermaye piyasaları ve tekâfül de dâhil olmak üzere İslami finansın 
diğer segmentlerine uzanmaktadır. Bahreyn, İslam bankalarının likiditesini selem ve icare bazında 
yönetmek için 2001 yılında ilk uluslararası devlet sukukunu çıkarmıştır. İhraç, son yıllarda KİK’in 
İslami sermaye piyasasının büyümesini sağlayan önemli bir katalizör olmuştur.  CBB, “düzenli 
bir kısa vadeli ihraç programıyla birlikte orta ve uzun vadeli sukuk ihraç ederek devlet sukuku 
pazarında etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir” (Al Baker, 2015)169.

Aynı yıl Bahreyn, sukuk ve diğer İslami finansal araçların ticaretinde uluslararası ikincil piyasayı 
destekleyen IIFM’i kurmak amacıyla Endonezya, Sudan, Suudi Arabistan ve Malezya ile bir 
anlaşma imzalamıştır170.  

İslami finansal ticarete ilişkin sigortacılık faaliyetleri gerçekleştirmek ve Şer’i uyumlu likidite 
yönetimi sağlamak amacıyla 2002’de Likidite Yönetim Merkezi (LMC) kurulmuştur. LMC’nin 
amacı, İslami bankalara Şer’i uyumlu kısa vadeli hazine araçlarına yönelik olarak ikincil bir piyasa 
oluşturmaktır. LMC, Mayıs 2003’te ilk ticari faaliyetlerine başlamıştır. LMC, Bahreyn Finans Limanı 
projesinde 150 milyon dolarlık ve Durrat Al-Bahrain projesi için 120 milyon dolarlık sukuk ihraç 
edilmesine yardımcı olmuştur171.

Bahreyn ayrıca, kredi ve Şer’i kalite parametrelerine göre tekâfül ve İFK’ları derecelendiren İslami 
Uluslararası Derecelendirme Ajansına (IIRA) ev sahipliği yapmaktadır. IIRA, daha fazla sukuk 
ihracıyla İslami sermaye piyasalarının büyümesini kolaylaştırmak amacıyla 2005’te kurulmuştur. 
Bahreyn’in gelişmekte olan ve sağlam İslami finansal sistemindeki diğer etkin paydaşlar arasında 
Şer’i Değerlendirme Bürosu172, Thomson Reuters Küresel İslami Finans Merkezi ve Deloitte’in 
İslami Finans Bilgi Merkezi yer almaktadır.

165 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.49.
166 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.49.
167 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.52.
168 Bahreyn Merkez Bankası (2017b). Finansal İstikrar Raporu - Şubat 2017. Manama, Bahreyn. s.53.
169 Al Baker, A. (2015) Building a Transparent and Robust Foundation to Facilitate Growth in the Islamic Investment Industry. 

11. Yıllık Dünya İslami Fonları ve Finans Piyasaları Konferansındaki (2015) Açılış Konuşması. Manama, Bahreyn: 18 
Mayıs 2015. Erişim adresi: http://www.cbb.gov.bh/page-p-11th_annual_world_islamic_funds_and_financial_markets_
conferences_2015.htm

170 http://www.islamicfinance.com/2015/02/an-overview-of-the-history-of-islamic-finance/
171 Redmoney. 2008.  Bahreyn Raporu 2007. Kuala Lumpur, Malezya. Erişim adresi: http://www.iifm.net/system/files/private/

en/Islamic%20Finance%20news%20-%20Bahrain%20Report%202007.pdf, p. 4
172 Bahreyn Merkez Bankası, İslami Finans, erişim tarihi: 7 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.bh/page-p-islamic_finance.

htm

http://www.cbb.gov.bh/page-p-11th_annual_world_islamic_funds_and_financial_markets_
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Girişimlerinin bir parçası olarak CBB, Bahreyn’deki finansal kuruluşlar, aracılar ve diğer oyuncuların 
Şer’i uyumlu araçlar kullanarak Tokyo Ticaret Borsası (TOCOM) üzerinden işlem yapabilmelerini 
sağlamak için 2005 yılında TOCOM ile bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Ayrıca, Kural Kitabının 
6. Cildinde yer alan Menkul Kıymetlerin Arzı (OFS) Modülünde, sukuk da dâhil olmak üzere farklı 
tür ve sınıflardaki menkul kıymet ihraçlarına ilişkin ayrıntılı kurallar, prosedürler ve düzenlemeler 
yer almaktadır. 

Ocak 2015’te Bahreyn Borsası (Bourse) Bahreynli ve Bahreynli olmayan bireylerin ve kurumların 
gerçekleştirilen devlet sukuku ve tahvil ihraçlarına tescilli brokerler aracılığıyla iştirak etmelerine 
ve bunları ikincil piyasada alım-satımını yapmalarına olanak tanıyan bir mekanizmayı hayata 
geçirmiştir. Dolayısıyla, İslami finans sektörü, İslami bankacılık ve banka dışı kurumların katkısıyla 
büyümeye devam etmektedir. 

Tablo 77: 2015’te Bahreyn’in Tedavüldeki ve İhraç Edilen Sukuk Hacmi

Tedavüldeki Sukuk Hacmi (milyon USD) 4.803

İhraç Edilip Satılan Sukuk Sayısı 18

İhraç Edilen Sukuk Hacmi (milyon USD) 3.537

İhraç Edilen Sukuk Sayısı 27

Kaynak: Thomson Reuters, “Sukuk Preceptions & Forecast Study 2017”, s. 25 

Şekil 23: Bahreyn’in Sukuk İhraç Trendi (milyar USD, 2013-2015) 
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Bahreyn’in İslami finans alanındaki liderliğinin korunmasında CBB, İslami varlık yönetimi sektörünün 
gelişimini desteklemede girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler arasında, varlık yönetimi, fon 
yönetimi ve saklama hizmetlerine ilişkin kılavuz ilkelerin yer aldığı, yatırım işletmelerine yönelik 
yeni bir kural kitabının geliştirilmesi de bulunmaktadır. Ayrıca, Kolektif Yatırım Teşebbüsleri 
(KYT’ler) kuralı, perakendeden yüksek net değere sahip bireylere ve kurumsal yatırımcılara kadar 
çeşitli yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt veren çeşitli yatırım fonlarına imkân tanımaktadır. CBB 
ayrıca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO’lar) ve Özel Yatırım Teşebbüslerine (ÖYT’ler) 
ilişkin kurallar getirerek sadece Yüksek Net Değerli Bireyler ve Kurumsal yatırımcılar gibi sofistike 
yatırımcıları hedefleyen, Bahreyn’de kurulabilecek fonların çeşitliliğini artırmıştır.

Sonuç olarak Bahreyn’deki piyasa, büyüyen orta sınıf yatırımcıların ihtiyaçlarına hitap eden öz 
kaynak, emtia, gayrimenkul ve icâre fonları da dâhil olmak üzere Şer’i uyumlu çeşitli fonların 
özel ve kamu emeklilik fonlarını teşvik eden yapısal reformların geliştirilmesine tanıklık etmiştir. 
Genel olarak, Mart 2017 itibarıyla toplam 9 milyar ABD doları tutarındaki fon yatırımı içinde, 
yönetilen toplam varlıkları 1,2 milyar ABD doları olan Bahreyn’de kayıtlı doksan yedi İslami fon 
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bulunmaktadır (Al Baker, 2017)173.

Sonuç olarak, CBB bir dizi politika girişimini ve düzenleyici değişiklikleri ve iyileştirmeleri 
tasarlayarak Bahreyn’in İslami sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilmesine büyük ölçüde katkıda 
bulunmuştur. Aşağıda, İslami sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunan diğer kurumlar ele 
alınmaktadır:

Bahreyn Borsası - Şer’i Uyum Endeksi

2015 yılında Bahreyn Borsası (Bahrain Bourse), yatırımcıların, aracıların ve danışmanların, 
endekste yer alan şirketlerin hisse senetlerinin performansını takip ederek daha iyi yatırım 
kararları almalarına olanak tanımak için Şer’i uyumlu şirketlerden oluşan bir endeksi174 hayata 
geçirmiştir. CBB, endeksin İslami bankaları ve diğer şirketleri, yatırım fonları ve Şer’i uyumlu menkul 
kıymetlerin alım-satımı yoluyla sermaye piyasasına katılmaya teşvik edeceğini öngörmektedir175.

Bahreyn Borsası ayrıca çeşitli seçenekler sunarak yatırımcıları çekmede ve yatırım ile finansman 
araçlarını içeren bir ürün ve hizmet kataloğu çıkarmıştır. Mevcut ürünler arasında hisse senetleri, 
sukuk, yatırım fonları ve GYO’lar yer almaktadır. Planlanan ürünler arasında Borsa Yatırım Fonları 
(BYF’ler) ve Ödünç Hisse Senetleri mevcuttur176.

Eskan Bank Gayrimenkul Gelir Fonu, Bahreyn’in Ocak 2017’de Bahreyn Borsasında kote olan 
ve işlem gören Şer’i uyumlu ilk GYO olmuştur. Fon, karma bir perakende ve konut mülkiyeti ve 
karma kullanımlı gayrimenkul geliştirme işinin ticari bileşenleri olmak üzere iki tane gelir getirici 
ve kaldıraçsız mülkiyetten oluşmaktadır. Şer’i uyumlu GYO, başlangıçta yaklaşık olarak toplam 53 
milyon ABD doları tutarında bir değere sahiptir177. 

Bahreyn Finans Borsası 

CBB, yapılandırılmış ürünler ile Şer’i uyumlu nakit araçların işlem görmesi açısından Bahreyn 
Finans Borsasını (BFX) düzenlemektedir. BFX, bugünün İslami finans piyasasının talebini karşılayan 
yenilikçi bir çözüm olarak elektronik borsada işlem gören İslami finansal araçların sunulduğu Bait 
Al Bursa adlı bir İslami finans alım-satım platformunu oluşturmuştur178. Ürün çeşitleri arasında 
şunlar yer almaktadır:

•	 e-Tayseer: Murabaha işlemlerinin kolaylaştırılmasında varlıkların arzı, alımı ve satışına 
ilişkin işlemlere yönelik tam otomasyonlu bir platformdur. Bu platform, tedarikçilerin 
varlıklarını finansal kuruluşlar tarafından satın alınmak üzere platforma koymasına 
olanak tanımaktadır. Finansal kuruluşlar, güvenli bir çevrimiçi ortamda likidite yönetim 
gereksinimlerini karşılamada bu varlıkları satın alıp karşı tarafla murabaha işlemleri 
gerçekleştirebilirler179. 

173 Al Baker, A. (2017) Strengthening the Regional Asset Management Industry. Orta Doğu Varlık Yönetim Forumu 2017 
Açılış Konuşması. Manama, Bahreyn: 15 Mayıs 2017. Erişim adresi: http://www.cbb.gov.bh/page-p-middle_east_asset_
management_forum.htm

174 Endeks, başlangıçta on yedi tane Şer’i uyumlu hisse senedinden oluşmaktaydı.
175 Bahreyn’in İnternet sitesi, “Bahrain Bourse launches regions first Islamic Finance Index”, erişim tarihi: 8 Mart 2017, 

bkz. http://www.bahrain.com/en/media-centre/Pages/Bahrain-Bourse-launches-regions-first-Islamic-Finance-Index.aspx#.
Vm7GsUp97IU

176 Bahreyn Borsası İnternet sitesi. Bahreyn Borsası Profili, erişim tarihi: 15 Mart 2017. bkz.  http://www.bahrainbourse.com/
resources/files/PDF/profile%20brochure.pdf

177 Bahreyn Borsası İnternet sitesi. “Eskan Bank REIT Units Commence Trading on Bahrain Bourse”, erişim tarihi: 1 Nisan 
2017. Bkz. http://www.bahrainbourse.com/eskan-bank-reit-units-commence-trading-on-bahrain-bourse

178 Bahreyn Finans Borsası İnternet sitesi, İslami piyasalar, erişim tarihi: 1 Mart 2017. Bkz. http://www.bfx.bh/En/Markets/
IslamicMarkets.aspx

179 Bahreyn Finans Borsası İnternet sitesi, e-Tayseer, erişim tarihi: 1 Mart 2017. Bkz. http://www.bfx.bh/En/Markets/

http://www.cbb.gov.bh/page-p-middle_east_asset_
http://www.bahrain.com/en/media-centre/Pages/Bahrain-Bourse-launches-regions-first-Islamic-Finance-Index.aspx#.
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•	 BFX ürün çerçevesi: Birden çok varlık sınıfında işlem yapmaya yönelik platform, 
piyasa katılımcılarına bir piyasada birden fazla varlık sınıfında alım-satım yapma imkânı 
tanımaktadır. BFX ürünü iki ana kategoriye sahiptir: Türev Araçlar ve Nakit Araçlar. Şer’i 
uyumlu finansal araçlar, Nakit Araçlar kategorisine girmektedir. İkincil Sukuk, İslami Hisse 
Senetleri, Murabaha ve İslami BYF’leri içermektedir180.  

3.9.4 BAHREYN’DE TEKÂFÜL   

Bahreyn’deki tekâfül sektörü, İslami finans alanında en hızlı büyüyen segmentlerden biridir. 
Şu anda Bahreyn’de, Allianz Takaful Bahrain ve Hannover ReTakaful gibi geleneksel sigorta 
şirketlerinin tekâfül şubeleri de dâhil olmak üzere altı tekâfül işletmesi ve iki retekâfül şirketi 
bulunmaktadır. Son yıllarda sektörün büyümesinin en önemli etkenleri arasında, zorunlu sağlık 
sigortası programlarının ve motorlu taşıtlar için zorunlu sigortanın (Üçüncü Şahıs Sigortası) 
uygulanmasının yanı sıra Şer’i uyumlu sigortacılık ürünlerine olan artan talep, halkın tekâfül 
hakkında farkındalığının artması ve Bahreyn’de tekâfül sektörünün gelişimini teşvik eden 
mevzuatın varlığı yer almaktadır.181 CBB’nin sigortacılık kuralları kitabı, tekâfül sektörünü 
düzenlemektedir. 

2014 yılında CBM, tekâfül ve retekâfül sektörüne ilişkin İşletme ve Ödeme Gücü çerçevesini 
revize etmiştir. Bu revizyonlarla, hissedarların karz enjeksiyonunun asgari seviyede tutulması ve 
Krallık’ta işletilen karma Vekâlet-Mudârebe modelinde uygulanan ücret ve harçların yeterliliğinin 
sağlanması amaçlanmıştır. Revize edilen model yeterli rezervlerin oluşturulmasını vurgulamakta 
ve tüm paydaşların çıkarlarını korumada katılımcı fonunun ödeme gücüne sahip olmasını 
sağlamaktadır. 

CBB’ye göre, bu değişikliğin sonucunda tekâfül sektörünün brüt katkı payları, 2015 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 3 oranında büyümüştür182. Bahreyn’deki tekâfül firmaları, 2015 yılında 
sigortacılık sektöründeki toplam brüt prim tutarına yaklaşık yüzde 23’ü oranında katkıda 
bulunmuştur. Bu oran, 167 milyon ABD dolarına denk gelmektedir183. Bu, 2001 yılında Bahreyn’in 
sigorta primlerinin sadece yüzde 3’üne karşılık gelen bir oranla karşılaştırıldığında dikkate değer 
bir büyüme kaydedildiğini göstermektedir184.

Bahreyn’deki retekâfül firmaları, 2015’te tüm reasürans brüt primleri içinde yaklaşık yüzde 21 
paya sahiptir185.

Yaygın olarak kullanılan tekâfül ürünleri, poliçe sahiplerine ve genel olarak topluma fayda 
sağlayan aile tekâfülü ve genel tekâfüldür. Aile tekâfülü, ailelerin öngörülemeyen koşullara 
karşı geleceklerini güvence altına almalarına olanak tanır. Genel tekâfül, taşıtlar ve konutlar 
gibi ürünlerin korunmasına ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yöneliktir. Genel tekâfül, Bahreyn’in 
tekâfül sektöründe hâlâ baskın bir konumdadır. Tüm tekâfül sektöründe aile tekâfülünün payı, 

IslamicMarkets/E-Tayseer.aspx
180 Bahreyn Finans Borsası İnternet sitesi, Ürün Çerçevesi, erişim tarihi: 1 Mart 2017. Bkz. http://www.bfx.bh/en/Markets/

ProductFramework.aspx
181 Bahreyn Merkez Bankası, İnceleme (Aralık 2014), erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20

Review/The_CBB_Review_Dec_2014.pdf
182 Bahreyn Merkez Bankası, Sigortacılık Piyasası İncelemesi (2015), s.4, erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.

bh/assets/Insurance%20Market%20Review/Insurance_Market_Review_2015.pdf 
183 Bahreyn Merkez Bankası, Sigortacılık Piyasası İncelemesi (2015), s.10, erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.

gov.bh/assets/Insurance%20Market%20Review/Insurance_Market_Review_2015.pdf
184 
185 Bahreyn Merkez Bankası, Sigortacılık Piyasası İncelemesi (2015), s.30, erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.

gov.bh/assets/Insurance%20Review%20Review/Insurance_Market_Review_2015.pdf 
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yatırım bağlantılı ürünlere yönelik talebin etkisiyle 2010’da yüzde 15 iken 2013’te yüzde 20’ye 
çıkmıştır186. 

Genel olarak, KİK’te tekâfül işletmelerinin tercih ettikleri yatırımlar, gayrimenkul ve hisse senedi 
varlıkları gibi ekonominin genel durumundan etkilenmektedir187. CBB, hem yerel hem de küresel 
düzeyde İslami tekâfül sektörünün teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayarak Bahreyn’in 
“tekâfül ve retekâfül şirketlerinde tercih edilen bir pazar” olduğunu yeniden teyit etmektedir. 

3.9.5 EN İYİ UYGULAMALAR, BAŞARILAR VE GÜÇLÜKLER 

En İyi Uygulamalar 

Bahreyn, İslami finans politikası ve düzenlemelerini iyileştirmek ve İslami finans eğitimleri vermekle 
görevli çeşitli kuruluşlara sahiptir. Bu kuruluşlar arasında AAOIFI, IIFM, CIBAFI, İslami Uluslararası 
Derecelendirme Ajansı (IIRA), Thomson Reuters Küresel İslami Finans Merkezi ve Deloitte İslami 
Finans Bilgi Merkezi yer almaktadır188.

Güçlü hükümet desteğiyle etkisi daha da artırılan bu önemli kuruluşlar, genişleyen bir İslami 
sermaye piyasasının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca CBB, ekonomik büyümeyi ve 
fonların verimli bir şekilde tahsisi ile yönlendirilmesini sağlamak adına bankacılık sektörünü de 
düzenlemektedir. Örneğin 2015 yılında CBB, yerel İslami perakende bankalarının fazla likiditesini 
piyasadan çekip merkez bankasına yatırmak amacıyla Şer’i uyumlu ve vekâlete dayalı bir likidite 
yönetimi aracını uygulamaya koymuştur. Bu araç, standart bir uluslararası İslami finansal piyasa 
sözleşmesine dayanılarak geliştirilmiştir189. 

AAOIFI’nin standart belirlemeye yönelik çalışmaları, AAOIFI’de Şer’i standartlara dair olarak 
yapılan düzenli güncellemeler ve revizyonlar ve düzenlenen konferanslar aracılığıyla sektörün 
ve paydaşlarının çıkarlarını korumaya devam etmektedir. Mart 2017’de AAOIFI, İslami finans 
sektöründen yapıcı geri bildirimler almak açısından murabaha ve diğer vadeli ödemeli satışlar ile 
ilgili muhasebe standardının taslağını yayımlamıştır190. Benzer şekilde, Şubat 2017’de taslağın 
detaylarını vermek ve geri bildirim almak için sukuk ihracı standartlarına ilişkin bir taslak 
yayımlamıştır191. 

Aralık 2016’da IIFM, Bahreyn’de 35. toplantısını gerçekleştirmiş ve İslami finansal sözleşmeler 
ile ürün şablonlarının standardize edilmesine yönelik ana girişimleri geliştirmede detaylı bir planı 
tasdik etmiştir192.

Bahreyn’de İslami Finansın Uygulama Güçlükleri ve Geleneksel Finans ile İlişkisi 

İslami bankalar, Şer’i uyumlu kaliteli likit varlıkların olmaması nedeniyle likidite yönetiminde 
güçlükler yaşamaktadır ve bu, Basel III likidite ve fonlama oranlarına uyulması konusunda 

186 Bahreyn Merkez Bankası, İnceleme (Aralık 2014), erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz. http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20
Review/The_CBB_Review_Dec_2014.pdf

187 Thomson Reuters, İslami Likidite Yönetiminde Yenilik, s.25
188 ICD-Thomson Reuters, İslami Finans Gelişim Raporu 2015: Küresel Dönüşüm, bkz. http://www.zawya.com/ifg-publications/

report/20151230100025914.pdf/
189 Bahreyn Merkez Bankası, Basın açıklamaları, erişim tarihi: 17 Mart 2017, bkz. https://www.cbb.gov.bh/page-p-the_

central_bank_of_bahrain_launches_a_new_liquidity_management_instrument_(wakalah)_for_the_islamic_retail_banks.
htm

190 AAOIFI İnternet sitesi, Duyuru, erişim tarihi: 16 March 2017, bkz. http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-publishes-
exposure-draft-of-the-financial-accounting-standard-murabaha-and-other-deffered-payment-sales-and-invites-opinion-
from-islamic-finance-industry/?lang=en

191 AAOIFI İnternet sitesi, Duyuru, erişim tarihi: 16 March 2017, bkz. http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-publishes-
exposure-draft-of-the-financial-accounting-standard-sukuk-and-invites-opinion-from-islamic-finance-industry/?lang=en

192 IIFM İnternet sitesi, Güncel haberler, erişim tarihi: 24 Mart 2017, bkz. http://www.iifm.net/news-updates/iifm-holds-its-0

http://www.cbb.gov.bh/assets/The%20
http://www.zawya.com/ifg-publications/
https://www.cbb.gov.bh/page-p-the_
http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-publishes-
http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-publishes-
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baskı yaratmaktadır. Basel III’e uyma zorunluluğu, İslami bankaları geleneksel bankalara kıyasla 
dezavantajlı bir konuma sokmaktadır193. 

Bahreyn’de İslami finans sektörünün büyümesi, kısmen İslami finansal ürünlerdeki ayrışma 
nedeniyle kısıtlanmaktadır. Ayrıca, perakende kredi ürünlerinin sunulmasına devam etmek 
amacıyla İslami finans sektörünün perakende piyasasında daha büyük bir paya sahip olması 
gerekmektedir. Bahreyn’de İslami finansın daha da geliştirilmesi için piyasada daha fazla kalifiye 
elemanın olması kritik öneme sahiptir194.

3.9.6 POLİTİKA TAVSİYELERİ

Yukarıdaki tartışma ışığında, Bahreyn’in İslami finansal sisteminin güçlendirilmesi ve artan 
rekâbetin söz konusu olduğu bir ortamda çeşitlendirmenin teşvik edilmesi amacıyla bir dizi tavsiye 
sunulmaktadır. 

•	 İslami perakende bankalarının düşük kârlılık sorununu ele almak amacıyla dokümantasyon 
ve hukuki maliyetler de dâhil olmak üzere işletme maliyetlerinin kontrol edilmesine ve yeni 
yatırım seçeneklerinin oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Bu bağlamda blok zincirinin 
potansiyelinden bahsedilmesi gerekir. Blok Zinciri destekli çözümlerin, bankaların maliyet 
tabanının önemli bileşenlerini ortadan kaldırarak yüzde 30, 40 ve hatta 50’ye kadar anlamlı 
düzeylerde tasarruf sağlaması beklenmektedir.

•	 İslami perakende bankalarında takipteki kredilerin yüksek oranı göz önüne alındığında, 
politikalar, bankaların finansman portföylerinin kredi riskinin kontrol edilmesine ve bu 
bağlamda daha sofistike kredi puanlama ve risk yönetimi modellerinin benimsenmesine 
yönelik olmalıdır. Finansal teknolojideki ilerlemeler, bankaların sosyal medya, telefon 
kayıtları, uydu verileri ve psikometrik analiz gibi geleneksel olmayan veriler ve analizlere 
dayanarak, şu ana kadar yapamadıkları riski değerlendirmelerini yapmalarını mümkün 
kılmaktadır. 

•	 Sektörel yoğunlaşma riskini azaltmada düzenleyici kurumlar, piyasa çalışmaları ve sektörün 
en iyi uygulamalarından faydalanarak sektör sınır değerlerini uygulamaya koyabilir. 
Değişen ekonomik ve iş koşullarını dikkate almak amacıyla sınır değerler düzenli olarak 
gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Yoğunlaşma aşırı derecede riskli hale gelmeden 
önce düzenleyici kurumlara raporlamayı zorunlu kılmak için, azami sınır değerlerin altında 
ihtiyati eşik değerleri de uygulamaya konulmalıdır.

•	 Yoğunlaşma, çeşitliliğin olmayışının bir yansıması olabileceğinden, portföyün inşaat sektörü 
riskine aşırı maruz kalmasını azaltmak ve İslami bankaların odak noktasını gayrimenkulden 
KOBİ’ler gibi yeni varlık sınıflarına ve pazarlara kaydırmak için çeşitlendirme stratejisi 
kullanılabilir. Takipteki kredi oranının azaltılmasına ek olarak, finansal teknolojideki 
ilerlemeler ve yenilikçi risk değerlendirme modelleri de burada etkili olabilir. 

•	 Petrol fiyatlarında devam eden belirsizlikler ve tekrarlayan düşüşler karşısında, sukuk 
ihraççılarının ve yatırımcılarının tabanının genişletilmesi, İslami sermaye piyasasını 
derinleştirmek ve hidrokarbon bağımlılığını azaltmak için gereken araçları sağlayabilir. 
Umman’ın ilk perakende sukuk ihracı bu konuda bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca İslami 
sermaye piyasalarında sermayenin sukukun ötesinde harekete geçirilmesinde yeniliğe 
ihtiyaç vardır.

193 Bahreyn Merkez Bankası, İnceleme, erişim tarihi: 13 Mart 2017, bkz.
194 Dilmun Times İnternet sitesi. ”Islamic finance sector facing key challenges”, erişim tarihi: 25 Mart 2017, bkz. http://www.

dilmun-times.com/?p=17256

http://dilmun-times.com/?p=17256
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•	 Bu bağlamda, yatırım amacıyla daha büyük bir öz kaynak ortamı sağlayıp Bahreyn 
Borsası’na yeni ürün ve hizmetler getirmek amacıyla Tamkeen tarafından desteklenen 
KOBİ’lerin kotasyonunu kolaylaştırmanın değerlendirilmesi faydalı olabilir. Bu, Bahreyn 
Borsasının likiditesini ve derinliğini daha da artırarak rekâbet gücünü yükseltebilir ve 
cazibesini artırabilir.

•	 Finansal teknolojiler, tekâfül şirketlerinin piyasaya nüfuzunu artırabilir, mavi yakalı çalışanlar 
gibi geleneksel olarak yeterli hizmet alamayanların pazarlara erişimini sağlayabilir. Aynı 
zamanda kârlılığı ve risklerin fiyatlandırılmasını da iyileştirebilir.

3.9.7 SONUÇ

Bahreyn piyasası, İslami finans alanında önde gelen bir merkez olarak yıllardır önemli bir ilerleme 
kaydetmektedir. Güçlü hükümet desteği ile birlikte sağlam bir düzenleyici çerçeve ve İslami finans 
alanında uzmanlaşmış kurumları, Krallıkta sağlıklı bir İslami finans sisteminin geliştirilmesine 
katkıda bulunmaktadır. Mevcut kurum ve çerçevelerin daha da geliştirilmesine ek olarak, CBB 
ve diğer paydaşların geleneksel olmayan Şer’i uyumlu piyasa stratejilerini keşfetmeleri uygun 
olacaktır.

Finansal teknoloji tabanlı platformlar ve çözümler, özellikle İslami finansa yönelik olarak ve etki 
odaklı stratejilere uygun olarak, gelişen bir küresel finansal teknoloji ekosistemine entegrasyonun 
sağlanmasına yardımcı olabilir.  CBB, hâlihazırda finansal teknolojilere ilişkin bir düzenleyici ortam 
hakkında istişare için bir rapor hazırlanması gibi adımlar atmıştır. Yeni ve yenilikçi ürünler, yalnızca 
yeni pazarlara açılmada değil, aynı zamanda kolaylık ve acillik talep eden ve giderek daha teknoloji 
meraklısı hale gelen müşterilerin elde tutulmasında da son derece önemlidir. İFK’lar artık yeniliğe 
yatırım yapmadan başarılı bir şekilde rekâbet edemezler. 

Petrol fiyatlarının düştüğü bir ortamda, finansal teknolojiler, bankaların işlem maliyetlerinden 
büyük miktarlarda tasarruf etmesini sağlayarak, yeni fon kaynaklarına erişim sunarak ve risk 
değerlendirme yöntemlerini geliştirerek faydalı olabilir.  Ayrıca, İslami finansın değer önerisini 
gerçekleştirme ve tekâfül sektörünün erişilebilirliğini geliştirme potansiyeli de yüksektir.
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3.10 VAKA ÇALIŞMASI: BİRLEŞİK KRALLIK

3.10.1 GİRİŞ

Birleşik Krallık (BK), 2,619 trilyon dolar GSYH’ye ve 65,6 milyonluk bir nüfusa195 sahip ekonomi 
olarak, yıllardır batının önde gelen bir İslami finans merkezi olmuştur. Yıllar geçtikçe İslami finansal 
ürünlerin yerel pazarda da nüfuzunun artmasıyla BK’nın bu merkez statüsü büyük bir hızla 
güçlenmiştir. BK’da İslami finans yaklaşık kırk yıldır küresel İslami finans sektörü için profesyonel 
hizmetler ve destek hizmetleri sunmaktadır. ICD Thomson Reuters’in son İslami Finans Gelişim 
Raporunda, BK 16,2’lik bir endeks değeriyle, dünya ortalaması olan 10,3’ün üzerinde yer 
almaktadır ve çoğunluğu Müslüman olmayan ülkeler arasında en üst sıradadır. 

Rakamlar açısından, BK’da İslami finans hizmetleri sunan kurumların sayısı, ABD’de bu hizmetleri 
sunan kuruluşların yaklaşık iki katıdır ve diğer Batı ülkelerinin çok ötesindedir. BK’da 2016 
yılının sonunda İslami finans hizmetleri varlıklarının 4,5 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Son yıllarda İslami finans, altyapı gelişimi bakımından BK’nın iç ekonomisinde önemli 
bir rol oynamaktadır. Şer’i uyumlu bir şekilde finanse edilen önemli projeler arasında, The Shard, 
Battersea Enerji Santrali’nin yenilenmesi, Londra Gateway, Olimpiyat Köyü ve Chelsea Kışlası’nın 
ve Kuzeybatı ve Midlands’taki yaklaşık altı bin 500 konutun Gatehouse Bankası finansmanıyla 
yeniden imarı yer almaktadır.

Son on yıldır büyümenin ana itici gücü, İslami ürün pazarını genişletmek amacıyla mali ve 
düzenleyici bir çerçeve oluşturan hükümet politikalarından gelmiştir. Bu politikalar arasında, 
İslami ipoteklere yönelik vergi indiriminin kapsamının genişletilmesi ve çifte vergilendirmenin 
kaldırılması ve borç konularına yönelik düzenlemelerde reform yapılması yer almaktadır. İslami 
finansın faaliyetlerinde tâbi olduğu düzenleyici çerçeve genel kapsamlıdır ve tüm sektörler için 
geçerlidir; böylece sektörde herkes için eşit şartlar sağlanmaktadır. Son yıllarda bireysel tasarruf 
hesapları, konut satın alma planları, Şer’i uyumlu emeklilik planı ve iş kurma finansmanı gibi 
Şer’i uyumlu bir dizi ürünün piyasaya sürülmesiyle İslami finans perakende piyasası gelişme 
kaydetmiştir. Hükümet de İslami öğrenci finansmanını geliştirmektedir. BK’da 100 binden fazla 
İslami finans perakende müşterisi bulunmaktadır. Şu anda BK’da lisansı olan beş tane tamamen 
Şer’i uyumlu banka vardır ve bu da bu alanda BK’yı Batı ülkeleri arasında öne çıkarmaktadır. Bu 
bankaların varlıkları 2014 sonunda 3,6 milyar dolar düzeyindedir. 

BK hükümeti 2014’te, küresel İslami sermaye piyasalarında devlet sukuku ihraç eden ilk batılı ülke 
olarak yeni bir dönemin başlangıcının işaretini vermiştir. 2014 yılında BK Hükümeti, 2019 yılında 
vadesi dolacak 200 milyon sterlinlik sukuku BK’daki ve küresel düzeyde önemli İslami finans 
merkezlerindeki yatırımcılara satmıştır. BK’nın ilk devlet sukuku yoğun talep görmüş ve satın alma 
emirleri toplamda yaklaşık 2,3 milyar sterlini bulmuştur. Buna ek olarak, Londra Borsası, sukuk 
piyasasında toplam 48 milyar dolarlık bir değerle kurumlar ve devletler tarafından küresel sukuk 
ihraçları için kilit bir ortam olmuştur. 

2015’in başından itibaren İslami finansın kapsamını daha da genişleten hükümet, Londra’nın Batı 
dünyasındaki İslami finans merkezi statüsünü daha da güçlendirmek amacıyla BK’lı ihracatçılara 
yönelik Şer’i uyumlu İhracat Finansman Desteği (UKEF) sağlanacağını duyurmuştur. Bu çalışmayı, 
Dubai’nin Emirates Havayolu tarafından ihraç edilen 916 milyon dolarlık bir sukukun BK Hükümeti 
destekli ihracat kredi garanti ajansı tarafından sigortayla teminat altına alınması izlemiştir. 

Sektörün büyümesiyle BK, İslami finans sektörü için insan kaynaklarını geliştirerek, teknik beceri 

195 Dünya Bankası verileri (2016), Birleşik Krallık. Bkz. http://data.worldbank.org/country/united-kingdom

http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
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gerektirmeyen hizmetler bakımından ön planda yer almıştır. BK, yetmişi aşkın eğitim kurumunda 
eğitimler sunarak, lisans ve lisansüstü seviyesinde İslami finans eğitimlerinin açık arayla en büyük 
sağlayıcısıdır.

3.10.2 BİRLEŞİK KRALLIK’TA İSLAMİ BANKACILIK

Avrupa içinde, BK, yalnızca Avrupa’da değil, aynı zamanda küresel bir bakış açısıyla İslami finansın 
merkezi haline gelmek için büyük adımlar atmaktadır. BK’daki Şer’i uyumlu finansal araçların 
tarihi yaklaşık otuz yıl öncesine dayanmaktadır, ancak son zamanlardaki çalışmalar sektörü ilgi 
odağı haline getirmiştir. 

Avrupa’da İslami finansın odak noktası olarak BK’nın gelişimine katkıda bulunan faktörler, 
sadece tüketicilerden gelen taleple değil, aynı zamanda devlet desteği ve uygun bir düzenleyici 
ortam sayesinde ortaya çıkmıştır. Hükümet adına bu düzenleyici değişikliklerin bazıları küresel 
oyuncuların ilgisini çekmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gelişime katkıda bulunan bazı önemli 
düzenleme değişiklikleri aşağıda belirtilmiştir. 

•	 İslami ipotekler üzerindeki çifte verginin kaldırılıp İslami ipoteklere ilişkin vergi indiriminin 
şirketlerin yanı sıra bireyleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi,

•	 Getiri ve gelir ödemelerine faizmiş gibi muamele edilebilmesi için borç ihraçlarına ilişkin 
düzenlemelerde reform yapılması. Bu, Londra’yı sukuk ihracı ve ticareti açısından daha 
çekici bir yer haline getirmektedir,

•	 İslami finansın düzenleyici muamelesinin kanuni hedefleri ve ilkeleriyle tutarlı olmasını 
sağlamak amacıyla Finansal Hizmetler Kurumunun (FSA) gerçekleştirdiği girişimler.

BK, Avrupa pazarlarında İslami bankacılığın lideri olarak kabul edilmektedir. (Aşağıdaki şekle 
bakınız)

Bu girişimlerle, batılı bankalar BK’da İslami finans sektörüne giriş yapmışlar ve ülkede Müslüman 
tüketicilere Şer’i uyumlu finansal ürünler sunmaya başlamışlardır. Bu büyüme, 1990’larda Körfez 
bankalarının Müslümanların konut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla icare finansmanı ve murabaha 
ilkesine dayalı İslami ipotekler sunarak BK pazarına girmesiyle başlamıştır. Başlangıçta bu araçlar, 
çift damga vergisi uygulandığı için maliyet kaygıları gibi maliyet sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. 
2004 yılında çifte vergilendirme rejiminin kaldırılması, bu araçların ana akımlaştırılmasının önünü 
açmıştır. BK’da faaliyet gösteren on büyük küresel banka, İslami finans hizmetlerinin sunulması 
amacıyla birimler kurmuştur. BK aynı zamanda Müslüman olmayan ülkelerdeki ilk tam teşekküllü 
İslami bankaya da ev sahipliği yapmaktadır. Gerçekten bağımsız çalışan İslami bankaların sayısı 
son birkaç yılda artmıştır ve 2017 yılı itibarıyla ülkede faaliyet gösteren beş tam teşekküllü İslami 
banka bulunmaktadır. 
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Şekil 24: Batı Pazarlarındaki İslami Bankaların Sayısı
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Kaynak: The City UK

Tam teşekküllü beş İslami bankadan, sadece bir tanesi (2002 yılında kurulan ve eski adıyla 
Britanya İslam Bankası olarak bilinen Al Rayan Bank PLC) perakende bankasıdır. Diğer bankalar 
daha çok yatırım bankacılığına ve yüksek net değerli müşterilere odaklanmışlardır.  Kalan dört 
tam teşekküllü İslami banka (Avrupa İslami Yatırım Bankası (EIIB), Londra ve Orta Doğu Bankası 
(BLME), QIB (UK) ve Gatehouse Bank) temel olarak şunlara dayanan bir iş modeline sahip yatırım 
bankalardır: 

•	 Özel bankacılık veya varlık yönetimi gibi ücrete dayalı hizmetler,

•	 Öz kaynaklı ticaret,

•	 Büyük müşterilere finansman sağlanması ve sağlanan finansmanın çoğunun diğer bankalara 
veya piyasada satılması (sukuk gibi pazarlanabilir menkul kıymetler olarak oluşturulmuşsa) 
ve bir kısmının bilançoda tutulması.

BK’daki diğer İslami bankaların dördü de yatırım bankalarıdır. Londra’da kurulmuş olsalar da, 
faaliyet alanları İngiltere ile sınırlı değildir; bunun yerine uluslararası düzeyde faaliyet göstermeyi 
amaçlamaktadırlar. Yapısal olarak bu bankalar iki gruba ayrılabilir. 

EIIB ve BLME’nin tek bir hâkim ortağı bulunmamaktadır. Ayrıca nispeten büyük miktarda hissedar 
fonuna sahiptirler. Bu, onlara, finansman sağlarken veya öz kaynaklı ticaret (proprietary trading) 
ve öz kaynak yatırımı yaparken bilançolarını kullanmak amacıyla çok daha büyük bir kapasite 
(diğer ikisine kıyasla) sağlar.

QIB (UK) plc, yakın bir zamana kadar European Finance House Ltd adıyla biliniyordu ancak 
başından biri Katar İslam Bankasının (Qatar Islamic Bank) bir bağlı ortaklığıdır. Hem QIB hem de 
GB bağlı ortaklıklardır ve nispeten az miktarda hissedar fonuna sahiplerdir. Buna göre, iş modelleri 
ağırlıklı olarak ücrete bazlı faaliyetlere dayanmaktadır ve nispeten az miktarda öz kaynaklı ticaret 
yapılmaktadır. Müşteri finansmanı sağlandığında fiili olarak sağlanan tüm finansmanın satılması 
gerekecektir, çünkü bankanın kendi bilançosu nispeten küçüktür.

Birleşik Krallık’taki Lider İslami Bankaların Profilleri

Al Rayan Bank PLC (eski adıyla Islamic Bank of Britain), herhangi bir inanca sahip müşterilere Şer’i 
uyumlu finansal hizmet ürünleri sunmak adına 2004 yılında ticari bir banka olarak kurulmuştur. 
Bankanın Londra, Birmingham, Manchester ve Leicester’da şubeleri ve Blackburn, Luton, Tooting, 
Wembley, Ilford, Bradford ve Glasgow’da acenteleri bulunmaktadır. Tamamen İslami ilkelere göre 
faaliyet gösterdiği iddia edilen ilk İngiliz bankasıdır. Banka, tüm inançlardan insanlara açıktır ve 
geleneksel bankalara etik bir alternatif arayan gayrimüslimler arasında da daha popüler bir hale 
gelmektedir. Banka, beşli değer sistemi olan Şer’i uyumluluk, toplum odaklılık, güvenlilik, iyi 
değer ve öncülük özellikleriyle gurur duymaktadır. 2017 itibarıyla Al Rayan Bank 77 bin müşteriye 
hizmet vermiştir.
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2005 yılında, Britanya İslam Bankası’nın (IBB) kurucuları finansal hizmetlerde Londra’nın 
liderliğinden ve yüksek düzenleyici standartlarından faydalanarak Londra’da yeni bir tarzda İslami 
bir yatırım bankası oluşturmak adına bir pazar fırsatı belirlemişlerdir. Kapsamlı araştırmalardan 
sonra, Avrupa İslami Yatırım Bankası kurulmuş ve 2006 yılının Mart ayında Finansal Hizmetler 
Kurumu (FSA), BK’daki ilk İslami yatırım bankası olması için EIIB’yi yetkilendirmiştir. 

BK’daki diğer büyük yatırım bankası, Avrupa ve MENA bölgesinde finansal kurumlara, şirketlere 
ve yüksek net değerli bireylere Şer’i uyumlu yatırım ve finansman ürünleri sunmayı amaçlayan 
Bank of London and The Middle East PLC’dir (BLME). Temmuz 2007’de bağımsız ve Şer’i uyumlu 
bir toptan bankacılık kurumu olarak faaliyete geçmiştir. BLME’nin ürün ve hizmetleri, hem İslami 
hem de İslami olmayan kurumlara açıktır. Bu kurumlar arasında, İslami Finansı düzenli olarak 
kullananlar da, daha önce hiç kullanmamış olanlar da yer almaktadır. BLME dört ana iş koluna 
odaklanmaktadır:

•	 İslami hazine ve finansal kurumlar – likidite yönetimine yardımcı olmak amacıyla eksiksiz 
bir ürün ve hizmet paketi,

•	 Kurumsal bankacılık – şirketlerin, projelerin ve kurumların tüm finansman ihtiyaçlarının ele 
alınması,

•	 Özel bankacılık ve yatırım yönetimi – yüksek net değerli bireylere bankacılık ve yatırım 
yönetimi gereksinimleri konusunda yardımcı olunması ve

•	 Yatırım bankacılığı – kurumlar, bankalar ve şirketlere yönelik geniş bir yelpazede yatırım 
ürünleri ve kurumsal finans danışmanlığı hizmetleri sunulması. 

QIB UK, QIB’nin küresel ağında kimliğini pekiştirmek amacıyla 2010 yılında yeni markasını 
kullanmaya başlamıştır. QIB UK, hem İslami hem de İslami olmayan müşterilere Şer’i uyumlu 
çeşitli finansman ve yatırım ürünleri sunmaktadır. Yüksek net varlıklı bireylerden ulusal varlık 
fonlarına ve diğer kurumsal yatırımcılara kadar çeşitli müşterilere ticari finansman, özel sermaye 
ve varlık yönetimi de dâhil olmak üzere Şer’i uyumlu yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır. 

Gatehouse Bank, sermaye piyasalarında, gayrimenkul, varlık finansmanı ve hazine işlerinde 
faaliyet gösteren ve Şer’i danışmanlık hizmetleri sunan Şer’i uyumlu bir toptan yatırım bankasıdır. 
Banka, ABD ve BK genelinde 1,7 milyar dolarlık gayrimenkul varlıklarını yönetmektedir. 2012 
yılında banka, icâre sukuku kavramına dayalı olarak BK’nın ilk gayrimenkul destekli sterlin İslami 
aracını ihraç etmiştir.

Şer’i uyumlu hizmetleri pencere şeklinde sunan diğer geleneksel bankalar aşağıda sıralanmıştır. 

Tablo 78: BK’da Şer’i Uyumlu Hizmetler Sunan Geleneksel Bankalar

1. ABC International Bank 9. Europe Arab Bank

2. Ahli United Bank 10. IBJ International London

3. Bank of Ireland 11. J Aron & Co

4. Barclays 12. Lloyd’s Banking Group

5. BNP Paribas 13. Royal Bank of Scotland

6. Bristol & West 14. Standard Chartered

7. Citi Group 15. UBS (United Bank Scotland)

8. Deutsche Bank 16. United National Bank

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Toshiba
Highlight
Birleşik Krallık'taTablo listesinde de güncellenmeli
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İslami Bankalardaki Finansal Araçlar

Önceki bölümde belirtildiği gibi BK’daki İslami bankacılık sektörü, 2016’da varlık değeri yaklaşık 
3,5 milyar USD olan üç kategoriden oluşmaktadır. 

1. Perakende bankacılık yapan tam olarak Şer’i uyumlu bir İslami banka. 

2. Tam olarak Şer’i uyumlu dört toptan ve yatırım bankası.

3. Pencere operasyonları veya portföylerinde kısmen Şer’i uyumlu araçları olan on altı banka. 

Bu bankalar tarafından sunulan araçlar, çok sayıda farklı hukuki sözleşmeye dayanmaktadır ve 
hepsi ilgili Şer’i Kurullar tarafından onaylanmaktadır. BK’da mevcut olan araçların daha geniş 
sınıflandırması üç başlık altında yapılabilir: perakende bankacılık, kurumsal bankacılık ve özel 
bankacılık. 

Aşağıdaki bölümde, BK bankaları tarafından standardizasyona yönelik mevduat mobilizasyonu 
ve finansman olmak üzere iki kategoride kullanılan hukuki sözleşmeler ele alınmaktadır. 

Mevduat Mobilizasyonu Ürünleri

Mudârebe: Perakende bankacılık kapsamında sunulan ürünler, esas olarak mudârebe 
ilkelerine dayanan ve bankayı nakit mevduatıyla yatırım yapmasında yetkilendiren müşterilerin 
gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan tasarruf hesaplarını içermektedir. Bu hesaplar hem 
vadesiz hem de vadeli mevduat şeklinde oluşturulabilir. Bu mevduatlar mobilize edilip Şer’i uyumlu 
ve etik olarak yatırıma yönlendirilen bir mevduat havuzu oluşturulmaktadır. Banka tarafından 
müşterilerle yapılan kâr paylaşımı, hesabın niteliğine göre değişiklik gösterir. Bazı hesaplarda kâr 
aylık olarak, bazı durumlarda ise üç aylık veya yıllık olarak duyurulur ve paylaşılır. 

BK’da Müslümanların artan uzun vadeli tasarruf ihtiyaçlarını karşılamak için Al Rayan Bank, 
daha yüksek kâr beklentili bir, iki ve üç yıllık sabit vadeli mevduat hesapları sunmaya başlamıştır. 
Gençlere tasarruf davranışını telkin etmek amacıyla çocuklara üniversite yaşına ya da evlilik yaşına 
geldiklerinde kâr ödemesi yapmak üzere tasarlanmış mudârebeye dayalı mevduat hesapları da 
hayata geçirmişlerdir. 

Müşâreke: Dünyada mevduat hesaplarının popüler bir kaynağı olan müşâreke, BK’da nadiren 
kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak büyük müşterileri çekmek amacıyla toptan bankalar tarafından 
kullanılmaktadır. Hesap türleri temel olarak asgari tutar şartı, vade ve kararlaştırılan KPO’ya göre 
farklılık göstermektedir. Vade altı ile dokuz ay arasında değişmektedir. 

Karz-ı Hasen: Karz-ı hasen sözleşmesi, İslami bankalarda ve İslami pencerelerde tutulan cari 
hesaplar açısından en popüler sözleşmedir. Bu hesabın avantajı, müşterilere olanak olarak 
tanıdığı yüksek kullanım sıklığıdır. BK’daki cari hesaplara yönelik karz-ı hasen sözleşmesinin 
hayata geçirilmesi, İslami bankacılığa maaşlı bireyleri çekmek amacıyla bir karz-ı hasen sözleşmesi 
sunmak üzere küresel deneyimlerinden faydalanan HSBC Amanah sayesinde olmuştur. 

Vekâlet: Vekâlet, çoğunlukla bir yatırım hesabı ve zekât hesapları işletmek isteyen kurumlar 
tarafından kullanılmaktadır. Bu sözleşme yatırım hesaplarında kullanıldığında normalde 
yatırımlarından dönemsel ve istikrarlı getiriler elde etmek isteyen kurum ve bireylere yönelik 
olarak düzenlenir. Banka, müşterisinden mevduat alır ve müşteriyle kararlaştırılan belirli bir iş 
girişimine yatırım yapar. Vekâlet sözleşmesinin bir diğer popüler kullanım alanı diğer ülkelere para 
transferidir. BK’daki çok sayıda Müslüman başka ülkelerden geldiğinden, yurt içinden yapılan 
para transferleri, İslami bankaların son iki yıldır bir vekâlet sözleşmesi kullanarak keşfetmeye 
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başladıkları önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu düzenlemede öncelikli olarak banka, müşterinin 
parasını başka bir yere teslim etmek açısından müşterinin vekili olarak hareket eder ve bu hizmet 
karşılığında bir ücret alır. Ücret, vekâlet sözleşmesi düzenlenirken belirlenir ve birlikte kararlaştırılır.

Vediâ: Dünyanın diğer bölgelerinde popüler olan vediâ hesabı, BK’nın İslami bankacılık sektöründe 
nadiren kullanılmaktadır. Bu sözleşme, toptan bankalar tarafından müşteri mevduatlarında 
nadiren kullanılmaktadır. 

Finansman Ürünleri

Murabaha: Bu, kurumların bireysel veya kurumsal bir müşteriye yönelik bir varlık edinimini finanse 
etmek amacıyla kullandığı maliyet artı kâr sözleşmesidir. Kurumlar, farklı müşteri ihtiyaçlarına 
uyacak şekilde murabahanın çeşitlerini kullanmaktadır. Murabaha sözleşmesi daha popüler 
sözleşmelerden ve daha eski olanlardan biridir. 1980’lerde Londra Metal Borsası bu sözleşmeyi 
likidite yönetimi için uygulamaya koymuştu; bu nedenle finans sektörü bu sözleşme konusunda 
oldukça bilgilidir. İkincisi murabaha, BK’daki tam teşekküllü İslami bankalara bir giriş olarak, 
konut ipotekleri için en popüler sözleşmelerden biriydi. BK’daki İslami bankalar şu anda şahsi 
finansman, ev aletleri, araçlar, işletme sermayesi ve uluslararası ticari kullanımlar kapsamında 
bu sözleşmeden faydalanmaktadır. Murabaha sözleşmesinin popülaritesi, BK İslami bankacılık 
kurumlarının bilançolarında aktifler tarafının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturması gerçeğine 
bakılarak da anlaşılabilir. 

İcâre/İcâre ve İktina: İcâre ve çeşitleri genellikle varlık finansmanı için bankalar tarafından 
kullanılan kira sözleşmeleridir. Müşterilerin ihtiyaçlarını işlem noktasında karşılayacak şekilde 
yapılandırılırlar. Bankalar normalde varlığı hizmet sağlayıcısından satın alarak/kiralayarak ve tipik 
bir icâre sözleşmesi kullanarak hizmet gibi şeyleri finanse ederler ve kiralama için müşteriyle 
bir kira sözleşmesi yaparlar. İcâre ve İktina (sahip olmak için kiralama), Nijerya’daki bankalar 
tarafından yaygın bir şekilde kullanılan en popüler icâre çeşitlerinden biridir. Konut finansmanı 
için kullanılır ve banka, müşteri tarafından belirlenen bir konuta müşteriyle birlikte sahip olmak 
için onunla ortaklık kurar. Müşteri de evin bankaya ait olan kısmını kiralar ve bankanın payını 
kademeli olarak satın alır. Müşteri tarafından ödenen kira kademeli olarak azalırken müşterinin 
payı, bankanın payını satın almasıyla artar. Ayrıca, tesis ve makineler, taşınmaz, ekipmanlar, iş 
makineleri ve diğer sabit varlıklar gibi kalemlerin kiralanması ve nihai olarak satın alınması yoluyla 
müşterilere orta vadeli finansman sağlamak için de kullanılır.

Müşâreke/Azalan Müşâreke: Müşâreke son birkaç yıldır daha popüler hale gelen sözleşmelerden 
biridir. Banka ve müşteri arasında, her bir tarafın yeni bir proje oluşturmak ya da mevcut bir 
projede pay sahibi olmak için sermayeye eşit ya da farklı derecelerde katkıda bulunduğu ortaklık 
şeklindeki bir finansman biçimidir. Bu sözleşmenin popülerliği esas olarak konut finansmanı 
sektöründe görülmektedir. Perakende seviyesinde 2014’ten bu yana yeni konut finansmanlarının 
çoğu, azalan müşâreke sözleşmesi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

İstisna: Bu sözleşme bankalar tarafından proje finansmanı için kullanılmaktadır. Dört İslami yatırım 
bankası tarafından müşterilerinin büyük finansman ihtiyaçlarını karşılamada yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu sözleşme kapsamında müşterinin talebi üzerine banka, projeyi bankanın satış 
fiyatıyla (maliyet artı kâr marjı) ve vadeli ödeme şartlarıyla ifa etmeyi kabul eder ve daha sonra 
banka projeyi bankanın alım fiyatıyla (maliyet fiyatı / kredi tutarı) inşa etmek için başka bir yüklenici 
ile paralel istisna sözleşmesi düzenler. Projenin tamamlanması üzerine yüklenici, projeyi bankaya 
teslim eder veya banka, projenin doğrudan müşteriye teslim edilmesinde yükleniciyi yetkilendirir.
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3.10.3 BİRLEŞİK KRALLIK’TA İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

BK’nın İslami sermaye piyasalarındaki rolünün tarihi, Londra Metal Borsasının murabaha 
ilkesine dayalı olarak Şer’i uyumlu gecelik mevduat imkânları sağlamaya başladığı 1980’lere 
dayanmaktadır. Diğer Müslüman çoğunluklu ülkeler son yıllarda sukuk pazarlarına hâkimken, 
daha önceki büyük ölçekli ihraçların bazıları 2005 yılında Sanctuary Binası için sukuk ihraç 
edilmesiyle başlamıştır. Batı yarım küreden ihraç edilen bu ilk kurumsal sukuk, Asya ve Orta 
Doğu’daki İslam ülkeleri dışında sukukun kabul görmesinin bir simgesi haline gelmiştir. 2010 
yılında Uluslararası International Innovative Technologies (IIT) Ltd tarafından başka bir kurumsal 
sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Sukuku sermaye piyasalarında önemli bir oyuncu olarak kabul 
eden Britanya hükümeti, geleneksel borçlanma araçlarına benzer ekonomik özelliklere sahip 
olacak şekilde yapılandırılmış alternatif finansal yatırım tahvilleri veya sukuka ilişkin mevzuat 
çerçevesine dair bir istişare gerçekleştirmiştir. İstişarenin ardından hükümet, kurumsal sukukun 
düzenlenmesine yönelik olarak bu tür yatırımların yasal maliyetlerini azaltan ve ihracına yönelik 
gereksiz engelleri ortadan kaldıran tedbirler almıştır. 

BK Hükümeti, Londra’nın ana akım İslami finans sektörüne girmesi ve İslami finansın küresel 
merkezi haline getirilmesine yönelik tedbirlerin tasarlanması amacıyla bir İslami Finans Çalışma 
Kolu kurmasıyla Mart 2013’te çalışmalarının kapsamını daha da genişletmiştir. BK’nın Şer’i uyumlu 
sermaye piyasaları, hukuk uzmanlarından oluşan güçlü bir sektör tarafından desteklenmekte 
olup, küresel olarak faaliyet gösteren ancak merkezi Londra’da bulunan yaklaşık yirmi beş 
hukuk firması, sukuk yapılandırılmasında uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. Vergi, borsaya kote 
olma, alım-satım, mevzuat, uyumluluk, yönetim, operasyonlar ve bilgi teknolojilerine yönelik 
danışmanlık konularında da özel uzmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 

İşin yenilik tarafında da BK ön planda yer almaktadır. 2015 yılında, BK Hükümeti ve BK İhracat 
Finansman Kurumu, Londra’nın Şer’i uyumlu borçlanma aracına ilişkin küresel pazarda artan 
rolünün bir işareti olarak ilk küresel sukuk ihracına, ihraç edilen sukukun tamamen satılacağını 
garanti eden kurumlar olarak katılım sağlamıştır. Ayrıca, 2015 yılında BK’nın İhracat Kredisi 
Kuruluşu (ECA), Airbus A 380’lerin satın alınması amacıyla Dubai’nin Emirates Havayolları 
tarafından ihraç edilen Sukuk için 617 milyon sterlin (936,95 milyon ABD doları) değerinde 
teminat sağlamıştır. Bu, bir ihracat kredisi kuruluşunun desteğiyle ve tüm borçlanma araçları içinde 
en büyük arz miktarıyla küresel pazarda gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olmuştur. Bu yenilikçi 
düzenleme, uçakların satışına ön finansman sağlanmasında zemin hazırlamış ve sonrasında diğer 
sukuk yapıları tarafından da kopyalanmıştır. 

İlk Şer’i uyumlu teslim öncesi ödemeli (TÖÖ) helikopter finansmanı anlaşmasının en önemli 
özelliği, Londra ve Orta Doğu Bankasının (BLME) İslami finansman tarafı olarak oynadığı rol 
olmuştur. Bu anlaşma, LCI Helicopters şirketinin, İslami bir finans yapısı kapsamında dünyanın ilk 
teminatlı TÖÖ helikopter finansmanını tamamlamasına imkân tanıma olasılığını ortaya çıkarmıştır. 
Yenilikçi çok yıllık finansman anlaşması, yaklaşık 250 milyon dolarlık Airbus helikopter varlıklarını 
kapsamaktadır.

Londra Borsası

Londra Borsası, sukuk ihracında önemli bir küresel merkezdir. 2017 yılı Mart ayı itibarıyla, Londra 
Borsasında altmış beş sukuk ihracıyla 48 milyar ABD doları değerinde fon toplanmıştır. Borsa 
çeşitlendirilmiş olup şu anda piyasaya iki seçenek sunmaktadır: Ana Piyasa veya Profesyonel 
Menkul Kıymetler Piyasası. Ana Piyasa, Borsanın yerleşik şirketler için en önemli uluslararası 
piyasasıdır ve derin sermaye havuzlarına erişim ve piyasaya yüksek profilli bir lansman imkânı 
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sunmaktadır. Borsa tarafından düzenlenen Profesyonel Menkul Kıymetler Piyasası, daha esnek 
düzenleyici şartlarla kotasyon avantajları sunmaktadır.  Yalnızca kotasyon detayları gerekli 
olduğundan borçlanma senetlerinin ve sukukun tam bir tanıtım ilanı gerekmeksizin kabul 
edilmesine olanak tanır ve ifşa şartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yerine yerel 
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne tabi olduğundan toptan satış ihtiyaçlarına uygun hale 
getirilmiştir.  

Londra Borsası’nda aktif olarak işlem gören mevcut sukuklar, aşağıdaki tabloda (LSE’de Aktif 
Olarak İşlem Gören Sukuk) listelenmiştir. 

Tablo 79. Londra Borsasında Aktif Olarak İşlem Gören Sukuk Listesi

İhraççı İhraç Tarihi Vade Kupon 
(%)

İhraç Edilen 
Tutar (USD)

IDB Trust Services Ltd 07/12/2016 07/12/2021 2,263 1.250.000.000

DP World Crescent Ltd 31/05/2016 05/31/2023 3,908 1.200.000.000

Hilal Services Ltd 13/04/2016 13/04/2021 2,468 300.000.000

IDB Trust Services Ltd 10/03/2016 10/03/2021 1,775 1.500.000.000

IDB Trust Services Ltd 29/02/2016 01/03/2023 0,255 326.241.000

Khadrawy Ltd 31/03/2015 31/03/2025 2,471 913.026.000

IDB Trust Services Ltd 12/03/2015 12/03/2020 1,831 1.000.000.000

IDB Trust Services Ltd 25/09/2014 25/09/2019 2,111 1.500.000.000

IDB Trust Services Ltd 17/07/2014 17/07/2019 1,8118 1.000.000.000

HM Treasury UK Sovereign Sukuk Plc 02/07/2014 22/07/2019 2,036 343.220.000

IDB Trust Services Ltd 06/03/2014 06/03/2019 1,8125 1.500.000.000

IDB Trust Services Ltd 04/06/2013 04/06/2018 1,535 1.000.000.000

ADIB Capital Invest 1 Ltd 19/11/2012 Daimi 6,375 1.000.000.000

SoQ Sukuk AQSC 18/07/2012 18/01/2023 3,241 2.000.000.000

SoQ Sukuk AQSC 18/07/2012 18/01/2018 2,099 2.000.000.000

EI Sukuk Co Ltd 11/07/2012 11/01/2018 4,147 500.000.000

IDB Trust Services Ltd 26/06/2012 26/06/2017 1,357 800.000.000

BSF Sukuk Ltd 22/05/2012 22/05/2017 2,947 750.000.000

Saudi Electricity Global Sukuk Co 03/04/2012 03/04/2022 4,211 1.250.000.000

Saudi Electricity Global Sukuk Co 03/04/2012 03/04/2017 2,665 500.000.000

MAF Sukuk Ltd 07/02/2012 07/02/2017 5,85 400.000.000

FGB Sukuk Co Ltd 18/01/2012 18/01/2017 4,046 500.000.000

EIB Sukuk Co Ltd 18/01/2012 18/01/2017 4,718 500.000.000

CBB International Sukuk Co SPC 22/11/2011 22/11/2018 6,273 750.000.000

DP World Sukuk Ltd 02/07/2007 02/07/2017 6,25 1.500.000.000

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

Endeksler ve Fonlar

BK ayrıca, küresel olarak İslami yatırımcıların gereksinimlerini karşılayan Şer’i uyumlu yatırım 
ürünlerine dayanak olarak kullanılmak üzere tasarlanan FTSE Şer’i Küresel Öz Kaynak Endeksi 
Serileri ile Şer’i uyumlu endekslerde de lider konumundadır. 

Toshiba
Highlight
Sukukların
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ICD Thomson Reuters’e196 göre, BK’daki İslami fonların net varlıkları 600 milyon dolar civarındadır. 
LSE’de toplam yedi tane Şer’i uyumlu BYF ve iki tane Şer’i uyumlu BYÜ kotedir. BLME, Mart 
2009’da ilk Şer’i uyumlu sabit gelirli fonu çıkarmış ve bu fon hâlâ, uluslararası derecelendirme 
kuruluşu Moody’s tarafından A notu verilen tek Şer’i gelir fonudur.

Birlekşik Krallık’ta Devlet Sukuku

BK hükümeti, 2 Temmuz 2014’te, Londra’da İslami sermaye piyasalarını ana akımlaştırmak için 
çalışmalar yürüterek devlet sukuku ihraç eden ilk Batılı ülke olmuştur. Kraliyet Hazinesinin tamamen 
sahibi olduğu bağlı ortaklığı HM Treasury UK Sovereign Sukuk PLC aracılığıyla icâre sukuk yapısı 
kullanılarak ihraç ettiği 200 milyon sterlinlik Şer’i uyumlu yatırım sertifikası yeni bir dönemin 
başlangıcına işaret etmektedir. Arz belgesinde belirtilen yapı aşağıda verilmiştir. Bir icare yapısına 
dayalı olarak, bu özel ihracın gelirleri, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından (DCLG) belirli 
arazi ve binaların kiralanması için kullanılmıştır. Daha sonra bu taşınmazlar DCLG’nin periyodik 
olarak kira ödemeleri yapması karşılığında DCLG’ye geri kiralanmıştır. Bu kira ödemeleri, ihraççı 
tarafından sukuk sahiplerine yapılacak dağıtımları finanse etmede kullanılmalıdır. 

Sürecin aşamaları aşağıda özetlenmektedir. 

•	 BK, sukukun ihraç edilmesi için HM Treasury Sovereign Sukuk PLC (HTSS) adlı bir bağlı 
ortaklık kurmuştur.

•	 HTSS, Tröst Sertifikaları şeklinde toplam 200 milyon sterlinlik sukuk sertifikalarını halka arz 
eder.

•	 HTSS, toplanan parayı kullanarak hükümetten Londra’daki arazi ve binaları satın alır. 

•	 Arazi ve binaların hukuki mülkiyeti HTSS’ye devredildiğinde HTSS bu arazi ve binaları 
DCLG’ye kiralar. 

•	 DCLG, arazi ve binaların kullanımı için altı aylık kira ödemeleri yapar ve bu ödemeler 
yatırımcılara aktarılır. 

•	 DCLG vade dolum tarihinde arazi ve binaları yatırımcılardan satın almayı taahhüt eder ve 
böylelikle sukuk itfa edilmiş olur. 

196 ICD-Thomson Reuter İslami Finans Gelişim Göstergesi (IFDI) 
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Şekil 25. BK Devlet Sukuku Yapısı

DCLG
(Mal Sahibi)

DCLG
(Kiracı)

DCLG
(Satın Alma 

Taahhüdü Gereğince 
Yükümlü)

DCLG
(Borç Yönetim Vekili)

IIM Treasury UK Sovereign Sukuk PLC (İhraççı)

Sertifika sahipleri HMT

Taşınmazın 
Toplu 

Kiralanması

Taşınmazın 
Toplu 

Kiralanması 
için Prim

Art ve 
tamamlayıcı 

kiralama

Kullanım Fiyatı
Borç Yönetim 

Vekilleri Olarak 
Atanma

Toplu 
kiralamanın 
dolmamış 
süresinden 

vazgeçilmesi

Taşınmazın 
Devren 

Kiralanması

Hizmetlerin 
Ödenmesi
Ücret tutarı

(Tamamlayıcı 
Kiraya karşı 

mahsup 
edilir)

Sertifikaların 
İhracı

Tasfiye 
Dağıtım 
Tutarları

Periyodik
Dağıtım 
Tutarları

İhraç 
gelirleri

nakit akışları

Varlık devri 
anlaşması

Tedarik 
Taahhüdü

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir

3.10.4 BİRLEŞİK KRALLIK’TA TEKÂFÜL  

Tekâfül sektörü, İslami finans hizmetlerinin en genç bileşenidir. Sektör dünya genelinde hızlı bir 
şekilde büyürken (Ernst and Young 2017 yılı sonunda yaklaşık 20 milyar ABD doları büyüklüğe 
sahip olacağını tahmin etmektedir) BK pazarında karışık sonuçlar görülmektedir. Ne yazık ki, 
BK’daki tekâfül sektörüne dair fazla veri bulunmamaktadır. Tekâfül sektörünün küresel gelişimine 
rağmen, bildiğimiz kadarıyla BK’da tam teşekküllü perakende tekâfül şirketleri sadece iki tanedir: 
Muslim Insurance Services (MIS) ve Salaam Halal Insurance. MIS, kişisel sigorta ürünlerinden 
ticari sigorta ürünlerine kadar çeşitli İslami sigorta ürünleri sunmaktadır. Kişisel ürünler olarak, 
Müslüman ihtiyaçlarını karşılayan farklı seçeneklerle konut sigortası ve seyahat sigortası 
sağlamaktadır. Örneğin, tek seyahat sigortası, yıllık çoklu seyahat sigortası, aile seyahat sigortası, 
önceden bilinen sorunlara karşı sağlık sigortası, iş seyahati sigortası ve Hac/Umre seyahat 
sigortası. Ayrıca, iş sigortası, mesleki tazminat sigortası, ev sahibi sigortası, cami sigortası ve 
yardım sigortası gibi ticari ihtiyaçlara yönelik bir ürün paketi de sunmaktadır. Son ikisi, aktif ve 
pasif kapsamı dâhil olmak üzere BK’daki dini ve yardım binalarını sigortalamayı ve korumayı 
amaçlaması açısından benzersizdir. Bu şirketler öncesinde, Principle Insurance Holdings Limited, 
Temmuz 2008’den itibaren BK otomobil kasko piyasasında tekâfül sektörüne girmişti. Ancak, iş 
modelleri başarılı olmamış ve tekâfül müşterisi almayı bırakmışlardır. 

2015 yılında İslami Sigortacılık Birliğinin (IIAL) kurulmasıyla birlikte, BK’da tekâfül sektörünü 
genişletmede son iki yıldır çalışmalar yürütülmektedir. Birliğin mevcut üyeleri arasında Lloyd’s, the 
Chartered Insurance Institute (CII), the London Market Group (LMG), Londra Uluslararası Sigorta 
Aracıları Birliği (LIIBA) ve TheCityUK yer almaktadır. Birliğin odak noktası, daha çok ticari tekâfül 
olmuştur ve BK reasürans piyasalarında İslami finans işlemleri gerçekleştirenlerin çalışmalarına 
destek sağlanmaktadır.



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

182

BK’daki tekâfül sektörünün potansiyeli çok büyüktür; çünkü Londra dünyanın en büyük sigortacılık 
pazarlarından ve toptan sigorta ve reasüransın önde gelen küresel merkezlerinden biridir. BK, 
tarihsel olarak da sigortacılık alanında kapasite ve uzmanlığının anavatanı olmuştur. Bu deneyim 
ve itibarına güvenen BK tekâfül sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümesi beklenmektedir.

3.10.5 POLİTİKA TAVSİYELERİ

•	 Sektörü daha da genişletmek adına, bizim görüşümüze göre daha agresif bir pazarlama ve 
bilinçlendirme kampanyasının düzenlenmesi gerekmektedir. Artan “İslamofobi” ile birlikte 
İslami bankacılıkta geçerli olan değer sistemi daha fazla vurgulanmalıdır. İslami bankacılık 
oyuncuları, şu anda tüketici segmentine sundukları ürün yelpazesini çeşitlendirmek için 
stratejik bir perspektiften düşünmelidirler. Uzun vadeli sürdürülebilirlik sadece güçlü bir 
perakende bankacılık tabanından elde edilebilir. BK’da İslami bankalara yönelik bir başka 
olasılık da, girişimcilik ve yenilikçi şirket işlerine girmek için finansal mühendislik aracılığıyla 
zekât ve vakfa dayalı ürünlerin daha fazla çeşitlendirilmesidir. 

•	 BK hâlihazırda sukukta yapılan yeniliklerin liderlerinden biridir ve BK’nın ilerlediği bilgi 
ekonomisine katkıda bulunacak sukuk arzı için BK’nın bu konumundan daha iyi bir şekilde 
faydalanılması gerekmektedir. Bu açıdan, yatırımcı çekmek için diğer pazarlarda olduğu 
gibi sukukun yapılandırılmasında murabaha, selem, istisna, müşâreke, vekâlet bil istismara 
dayalı çeşitli sözleşmeler kullanılabilir.

•	 BK’da bu sözleşmelerin çoğunun olmadığı tekâfül sektörü, daha fazla farkındalık ve 
dağıtım kanalı sağlamalıdır. Bu, mevcut sigorta sağlayıcıları tarafından pencere modeli 
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Politikaları oluşturanların gelişime yönelik odaklanması 
gereken başka bir husus da Endonezya toplumunda olduğu gibi düşük gelir seviyesindeki 
kesimleri çekmeye yönelik mikrotekâfüldür.
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4 POLİTİKA TAVSİYELERİ 
4.1 İSLAMİ BANKACILIK 

İslami Bankacılık, yaklaşık 2 trilyon dolar değerinde varlıklarıyla yaklaşık elli Müslüman ve 
gayrimüslim ülkede faaliyet göstermesiyle yıllar içinde İslami finans sektörünün baskın unsuru 
olmuştur. Geleneksel risk transferi ve risk kaydırma araçlarından daha çok risk paylaşım aracına 
yönelik bir gelişme kaydedilmesiyle bu, İslami bankaların daha fazla risk paylaşımına odaklanarak 
daha fazla finansal tabana yayılmayı teşvik etmesi açısından doğru zamandır. Tarafsız olarak 
bakıldığında İslam, adalet ve eşitliğe ve refahın paylaşılmasına dayalı olduğu için bu, mikro, küçük 
ve orta boy işletmeler (MKOBİ) sektörüne erişimin genişletilmesiyle başarılabilir. 

İslami bankacılık yapısı, geleneksel bankacılık yapılanmasından farklıdır: İslami bankacılıkta daha 
çok bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan bir aracı kurum olmaya odaklanılmaktadır. 
Uygulamakta olduğumuz mevcut İslami bankacılık modeli geleneksel bankacılığın bir kopyası 
olduğundan, İslami bankacılık sektörünün büyümesini kısıtlamaktadır. İslami bankacılığın karşı 
karşıya olduğu ve politika yapıcılar tarafından ele alınması gereken zorluklardan bazıları ağırlıklı 
olarak yapısal hususlardan kaynaklanmaktadır. Bu yapısal sorunlar, artan sosyal sermaye ihtiyacı 
için borca dayalı araçların ön plana çıkmasından, öz sermaye ve risk paylaşımına dayalı finansman 
arzularından ve kolaylaştırıcı bir düzenleyici çerçeve oluşturmakta yaşanan zorluklardan 
kaynaklanmaktadır. Politikaları oluşturanlar açısından bakılırsa, refahın karşılıklı olarak paylaşılması 
amacına uygun hale getirilmiş aşağıdaki tedbirlere odaklanılmalıdır. 

Refahın paylaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

•	 Tutarlı düzenlemeleri destekleyerek kolaylaştırıcı bir düzenleyici ortam oluşturulması ve risk 
paylaşımını teşvik etmeye yönelik standartlar geliştirilmesi. 

•	 Geleneksel risk transferi ürünlerinin kopyalanmasına odaklanmak yerine risk paylaşımına 
dayalı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi. 

•	 Farklı yargı alanları arasında Şer’i yönetişim standartlarının ve politikalarının 
uyumlulaştırılmasına yönelik adımlar atılması. 

•	 İslami finansın toplumun düşük gelirli tabakalarına ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması.

•	 İslami finans konusunda beşerî sermayenin geliştirilmesi ve eğitilmesi.

Bu politika tavsiyeleri, aşağıdaki tabloda atılması gereken adımlar ve bunlardan sorumlu uygulayıcı 
kurum detayları ile birlikte verilmektedir. 

Tablo 80. İslami Bankacılığın Geliştirilmesine İlişkin Politika Tavsiyeleri

Tavsiye Spesifik Adımlar Uygulayıcı Kurum

Düzenleyici 
Standardizasyon

Fırsat ve imkânlar sağlayan düzenleyici ortam ve 
kanunlar. 
Pazarlar arasında kanunların standardize edilmesi ve 
uyumlulaştırılması, 
Sınır ötesi İslami finansal işlemler ve bankacılık 
faaliyetlerinin kolaylaştırılması 

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar
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Risk Paylaşımının Teşvik 
Edilmesi

Varlık tarafında risk paylaşım ürünlerinin geliştirilmesi, 
Geleneksel bankacılık ürünlerinin kopyalanmasının 
azaltılması

İslami Bankacılar, Fıkıh 
Âlimleri, 
İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları

Şer’i Yönetişim

Küresel olarak tutarlı Şer’i standartlarının 
oluşturulması, Uyumlulaştırılmış görüşler için yeni 
fetvaların ve Şer’i kanunlarının izlenmesi, 
Farklı pazarlarda verilen fetvalardaki çelişen görüşlerin 
ortadan kaldırılması.

İİT üyesi ülkelerin 
hükümetleri, 
AAOIFI ve IIFM gibi 
uluslararası İslami finansal 
kuruluşlar

Müşteri Tabanının 
Genişletilmesi

Toplumun alt gelir seviyesindeki kesimlerini de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
Yoksullar, tarım sektörü, KOBİ’ler ve benzeri için daha 
fazla ürün oluşturulması, 
Sosyal refah açısından kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin artırılması

İslami bankacılık kurumları, 
İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları

Beşerî Sermaye

Eğitimli İslami bankacılık uzmanlarının yetiştirilmesi, 
Finans konusunda teknik bilgiye sahip daha fazla Şer’i 
âlim, 
Şer’i konularda bilgiye sahip daha fazla finans uzmanı

İslami finans eğitim 
kurumları, 
İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

4.2 İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI 

İslami finansın risk paylaşım araçlarına odaklanmasıyla, İslami sermaye piyasaları çok önemli bir 
rol oynamaktadır; çünkü öz sermaye, risk paylaşım finansının en saf şeklidir. Bu bileşenin (İslami 
sermaye piyasaları) öz sermayeye dayalı finansman yoluyla geliştirilmesi, bugün Müslüman 
dünyasının temel sorunu olan yoksulluğun azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir. 

İslami sermaye piyasaları İslami bankacılığa kıyasla daha genç ve küçük olsa da, hızlı bir şekilde 
büyümektedir ve altyapı finansmanı, yeni işletmelere yönelik kaynak yaratma, girişimciliğin teşvik 
edilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde bir temel sağlayarak büyüme ve refahın 
paylaşımını teşvik etme potansiyeline sahiptir. İslami sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesi, 
gerçekten bir risk paylaşım ideolojisine dayanan İslami finans sektörünün sürdürülebilirliği için 
önemli bir bileşendir. İslami sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilmesi gereken 
çalışmalar ve izlenmesi gereken politika yönü, İslami bankacılık sektörüne ilişkin politika ve 
çalışmalara benzemektedir, ancak odak noktası farklıdır. 

•	 Değişken ve ters etki yaratan vergi rejimlerinde, faiz vergiden düşülebilir bir gelir olarak 
sınıflandırılırken, öz kaynak temettüleri için bu söz konusu değildir. Bu, eşit şartları bozarak 
oyunu öz kaynaktan ziyade borca dayalı araçların lehine çevirir. Eşit şartlar oluşturmak 
amacıyla şu an ihtiyaç duyulan şey vergilendirme kanun ve düzenlemelerinde değişiklik 
yapılmasıdır. 

•	 Sukuk yapılarında vergi tarafsızlığı çok önemlidir, çünkü sukuk ihracı için şu anda ihraççının 
vergi maliyetini artıran çok katmanlı yasal işlemler yapılması gerekmektedir.

•	 Hükümetler, uzun vadeli bir getiri eğrisi oluşturmak, kurumsal sukuk piyasasını geliştirmek ve 
varlıkların fiyatlandırılmasının şeffaflığı ile verimliliğini arttırmak amacıyla, kendi kendilerine 
veya kurumları aracılığıyla değişen vadelerde sukuk ihraç etmeye teşvik edilmelidir. 

Bu politika tavsiyeleri, aşağıdaki tabloda atılması gereken adımlar ve bunlardan sorumlu kurum 
detayları ile birlikte verilmektedir. 
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Tablo 81. İslami Sermaye Piyasalarının Geliştirilmesine İlişkin Politika Tavsiyeleri

Tavsiye Spesifik Adımlar Uygulayıcı Kurum

Vergi Rejimi Yönetimi 

Sukuk ihraçları için çifte vergilendirmenin ve vergi 
kanunlarındaki boşlukların kaldırılması 

İİT üyesi ülkelerin 
hükümetleri

Şer’i uyumlu yatırımları daha cazip hale getirmek için 
bu yatırımlara vergi muafiyeti getirilmesi

Merkez Bankaları, Menkul 
Kıymetler Komisyonu ve 
Hükümetler

Sukuk yatırımcıları ve ihraççıları için vergi tarafsızlığı İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları

Getiri Eğrisinin 
Geliştirilmesi

Likidite ve bir getiri eğrisi oluşturmak amacıyla farklı 
vadelere sahip sukuk ihraç edilmesi

İİT üyesi ülkelerin 
hükümetleri

Kurumlar, kurumsal getiri eğrisi oluşturmada benzer 
bir yol izlerler

Merkez Bankası ve Menkul 
Kıymetler Komisyonu 
kurumlara baskı yapmalıdır.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

4.3 TEKÂFÜL  

İslami finansın bir risk paylaşımı modeli kapsamında geleceği, BDFK’ların geliştirilmesine ve daha 
da güçlendirilmesine bağlıdır. Küresel olarak, BDFK’ların önemi artmıştır çünkü bu kuruluşlar, 
konut finansmanı, finansal kiralama ve varlık yönetimi gibi özel sektörlere katkıda bulunmaktadır. 
İslami finansın risk paylaşımlı ve varlığa dayalı niteliği, BDFK kategorisi ile ekonomik kalkınmaya 
katkıda bulunup herkese yönelik erişim sağlamak üzere en doğru araç olmaya uygundur. Bu 
sektör ihmal edilmiştir ve politikaları oluşturanlar ve düzenleyici kurumların sektöre özel önem 
göstermesi gerekmektedir. Politikaları oluşturanlar ve düzenleyici kurumların BDFK sektöründe 
öncelikli olarak alabilecekleri bazı önemli tedbirler şunlardır: 

•	 Tekâfül sektörü geliştirilebilir; çünkü finansal tabana yayılmanın artırılmasında, yoksulluğun 
azaltılmasında, kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanmasında ve paylaşılan refahın 
artırılmasında kritik bir rol oynayabilecektir. Tekâfül, hanehalklarına ve şirketlere önemli 
faydalar sağlayabilecektir. Hem hanehalkı hem de şirketlere yönelik finansal hizmetlere 
daha fazla erişim, gelir eşitsizliğinin azaltılmasına ve ekonomik büyümenin hızlandırılmasına 
yardımcı olabilecektir. 

•	 Tekâfül sektörünün bir uzantısı, insanları beklenmedik şoklardan korumak ve yoksullar 
ile toplumun savunmasız kesimlerine daha iyi sağlık imkânlarının sağlanmasıyla verimliliği 
arttırmak amacıyla politikaları oluşturanların odaklanabileceği mikrotekâfüldür.

•	 Yönetişim ve liderlik sağlayabilecek BDFK’ları, risk paylaşımı ile girişimciliği ve sağlam 
bir düzenleyici ve denetleyici bir çerçevenin teşvik edilmesi için destekleyici kurumlar 
kurulmalıdır. 

•	 BDFK’ların arz tarafı sorunu, çeşitli kesimlere sunulan ürün yelpazesinin çeşitliliğinin 
artırılması ile birlikte İslami BDFK’ların sayısı ve çeşitliliğini arttırmaya odaklanarak politika 
yapıcılar tarafından ele alınabilecektir. 

•	 Talep tarafında ise, İslami BDFK’lar tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında finansal 
okuryazarlığın düşük düzeyde olması, kültürel, sosyal ve fiziksel engeller, yetersiz tüketici 
koruma uygulamaları ve itibar ve güvenilirlik ile ilgili zorluklar, İslami BDFK’larnn daha da 
geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerdir. Ayrıca İslami BDFK sektöründeki sınır ötesi 
yatırımları teşvik eden dengeli ve etkin bir düzenleme ve vergilendirme çerçevesine de 
ihtiyaç bulunmaktadır.
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Bu politika tavsiyeleri, aşağıdaki tabloda atılması gereken adımlar ve bunlardan sorumlu kurum 
detayları ile birlikte verilmektedir. 

Tablo 82. Tekâfülün Geliştirilmesine İlişkin Politika Tavsiyeleri

Tavsiye Spesifik Adımlar Uygulayıcı Kurum

Tekâfül Sektörünün 
Geliştirilmesi

Tekâfül şirketlerinin kurulmasına olanak tanıyan 
kanunların oluşturulması, 
Tekâfül sektörünün genişletilmesine yönelik teşvikler 
sağlanması, 
Tekâfül yatırımcıları için vergi avantajları sağlanması, 
Tekâfül sektörünün sınır ötesinde genişlemesinin 
kolaylaştırılması.

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar

Mikrotekâfülün 
Geliştirilmesi

Mikrotekâfül şirketlerinin kurulmasına olanak tanıyan 
kanunların oluşturulması, 
Mikrotekâfül sektörünün genişletilmesine yönelik 
teşvikler sağlanması, 
Mikrotekâfül yatırımcıları için vergi avantajları 
sağlanması, 
Mikrotekâfül sektörünün sınır ötesinde 
genişlemesinin kolaylaştırılması.

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar

BDFK’ların Sayısının 
Artırılması

BDFK’ların oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının 
teşvik edilmesi, 
BDFK’lara ilişkin BDFK parkları ve daha çok tercih 
edilecek kanunlar biçiminde altyapı desteği 
oluşturulması, 
BDFK’lara yönelik farklı pazarlar arasında 
uyumlulaştırılmış Şer’i standartların geliştirilmesine 
yardımcı olunması.

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar

İslami Finansal 
Okuryazarlığın 
Artırılması

Eğitimli İslami bankacılık uzmanlarının yetiştirilmesi, 
Finans konusunda teknik bilgiye sahip daha fazla Şer’i 
âlim, 
Şer’i konularda bilgiye sahip daha fazla finans uzmanı

İslami finans eğitim 
kurumları, 
İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir

4.4 BİLGİ AKTARIMINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DERSLER

İslami finansın sürdürülebilir ve uyumlu bir şekilde büyümesine yönelik İslami finans pazarları 
arasında bilgi aktarımı çok önemlidir. Daha önce vaka çalışmalarında ele alınan Malezya, Bahreyn 
ve Türkiye gibi bazı ülkeler, İslami finans altyapısının ve düzenlemelerinin geliştirilmesine öncülük 
etmektedir. Bu İslami finans pazarlarından gelişmekte olan ülkelere bilgi aktarımı çok büyük öneme 
sahiptir. Bu trend, birçok küresel forumda başlatılmıştır, ancak gelişimin farklı aşamalarında en 
iyi uygulamaların geliştirilmesi amacıyla, İslami bankacılık ve finansı uygulamaya koyan ülkelerin 
nispeten gelişmiş İslami finans pazarlarının karşılaştığı zorluklardan dersler çıkarmasına olanak 
sağlayacak yoğun çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Çeşitli derslerin çıkarılabileceği ve çeşitlendirilmiş bir portföyün geliştirilmesini sağlayacak bu 
uygulamalardan bazıları aşağıda vurgulanmaktadır: 

•	 Malezya’da İslami finans, politika geliştirme ve düzenleyici çerçeve iyileştirme çalışmalarında 
ön planda yer almaktadır. 2016’da Malezya Merkez Bankası ve Malezya Menkul Kıymetler 
Komisyonları bünyesinde bir dizi ürünün sunulmasıyla ülkede finansal teknoloji çözümleri 
alanında yeni bir yenilik dalgası başlamıştır. Malezya Menkul Kıymet Komisyonu, bir süre 
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önce kitle fonlaması ve P2P için düzenleyici çerçeve dâhilinde dijital bir platformu hayata 
geçirmiştir. Buna ek olarak, 2017 yılında Malezya’daki düzenleyici kurumlar da, finans 
sektörünün geliştirilmesi konusunda İslami finansal teknolojilerin güncelliğini korumasına 
ilişkin kapsamlı kılavuz ilkeler yayımlamıştır.

•	 Endonezya hükümeti, yenilikçi sukuk ihracı gerçekleştirerek altyapı geliştirme çalışmalarına 
yönelik perakende yatırımcı ve devlet sukuku ihracının önünü açmıştır. Bu devlet sukuku 
türü, hükümet tarafından gerçekleştirilen belirli bir altyapı projesi için ihraç edilmektedir. 
PBS’de devlet bütçesinde onaylanmış olan altyapı projesi, sukuk ihracı için dayanak varlık 
olarak kullanılmaktadır. Proje genellikle başlangıçta hükümet tarafından vergi kaynakları ve 
benzeri kullanılarak fonlanırken elde edilen gelirler, döner sermayenin yerine konmasında 
kullanılır, ancak Sukuk ihraç edildiğinde gelirler fonların yerine konmasında kullanılacaktır.

•	 Türkiye’deki İFK’lar, faiz bazlı işlemlerden kaçınmayı tercih eden yatırımcılara yönelik sukuk 
dışında önemli bir araç olan katılım fonlarını uygulamaya koymuştur. Bu fonlar Haziran 
2016’da toplam 75 milyon dolarlık bir fon değeri ile küçük ve büyük yatırımcıları çekmiştir.

•	 Likidite yönetimi araçlarının ve piyasalarının henüz gelişmediği ülkelerde, İFK’lara teşvik ve 
destek sağlamak amacıyla, Nijerya’nın deneyiminden dersler çıkarılabilir. Nijerya’da İslami 
bankacılığın ilk dönemlerinde ülkedeki düzenleyici kurumlar, İslami bankaların yaşadıkları 
likidite yönetimi güçlükleri nedeniyle, bu bankalar için zorunlu karşılık oranının yüzde 
30’dan yüzde 10’a düşürülmesine izin vermiştir.

4.5 TÜM İSLAMİ FİNANS PAZARLARI İÇİN KÜRESEL POLİTİKA TAVSİYELERİ

Bu bölümde, İslami finans sektörünün geliştirilmesi için tüm ülkeler tarafından benimsenmesi 
gereken bazı genel politikalar vurgulanmaktadır. 

•	 İslami finansın geliştirilmesi için gereken hukuki altyapı, tüm pazarlarda elzemdir. 
Yalnızca geniş kapsamlı kanunların oluşturulması değil, aynı zamanda ülkelerin İslami 
finans sektörünün her bileşeni için belirli yasal çerçevelere sahip olmaları gerekmektedir. 
Desteklenecek hukuki çerçeveye ek olarak, geleneksel muadilleri ile kıyaslandığında İslami 
finansa eşit şartlar sağlamak için hukuk sisteminin de evrimleşmesi gerekmektedir. Bu 
hukuk sisteminin bazı kilit unsurları aşağıdaki gözlemlerle özetlenebilir:

- Şirketlerin tescili ve faaliyetlerine yönelik ayrı İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları 
ve tekâfül kanunları.

- Piyasa oyuncularını İslami finansa doğru harekete geçme konusunda teşvik etmede 
eşit şartlar sağlanmasına veya İslami finansal ürünlere yönelik ayrıcalıklar sunulmasına 
olanak tanıyan vergi mevzuatı.

- Anlaşmazlık çözümü ve tahkime ilişkin hukuki çerçeve. Hemen hemen tüm İslami finans 
pazarlarında, İslam hukukuna tabi anlaşmazlık çözüm merkezlerine ihtiyaç vardır. 

- Kurumsal sektör için genel bir İslami iflas çerçevesinin geliştirilmesi.

•	 İslami finans geleneksel Müslüman çoğunluklu ülkelerin dışına yayıldığından, İFK’lar 
farklı hukuki ortamlarda faaliyet göstermektedir. Bu, İslami bankacılık ve finans alanın 
tâbi olduğu düzenlemeler ve kapsayıcı kanunlar açısından daha fazla karmaşıklığa yol 
açmaktadır. İslami finans sektörü için ilgili bir düzenleyici çerçevenin sağlanmasına yönelik 
bir ihtiyaç söz konusudur. IFSB ve AAOIFI bu tür çalışmaları gerçekleştirmektedir, ancak 
hâlâ iyileştirilebilecek hususlar mevcuttur. İslami finans sektörünün tüm bileşenlerine 
uygulanabilecek düzenleyici çerçeveler yoktur. Bunun dışında, farklı ülkelerin düzenleyici 
standartları arasında İslami finans sektörünün düzenleyici yönüne dair küresel bir çalışma 
kapsamında ortadan kaldırılması gereken farklılıklar bulunmaktadır. 
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•	 İslami finansın temel ayırt edici özelliği Şer’i hükümlere uygunluğu olduğundan, İFK’ların 
ürün ve faaliyetlerinin Şer’i ilkelerle çelişmemesinin sağlanması amacıyla küresel bir Şer’i 
yönetişimi çerçevesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Politikaları oluşturanlar, bir Şer’i 
yönetişim çerçevesini yasal/düzenleyici bir gereklilik haline getirerek, bunun oluşturulmasını 
sağlamalıdır. Gerçekleştirilebilecek özel eylem planı şu şekilde olabilir:

- İslami finans hukukuna, tüm finansal kurumlar için benzer standartlar uygulanmasına 
izin veren Şer’i yönetişim standartları ve çerçevesi dâhil edilmelidir. 

- İslami sermaye piyasalarının yanı sıra tekâfül sektörüne ilişkin küresel ölçekte Şer’i 
yönetişim standartlarının daha da geliştirilmesine ihtiyaç vardır. AAOIFI ve IFSB 
hâlihazırda, daha fazla küresel kabul edilebilirliğe ihtiyaç duyan standartlar yayımlamıştır.

- Bağımsız bir ulusal Şer’i kurumun bulunması, Şer’i kararlarının uyumlulaştırılmasına ve 
hukuki riskler ile itibar riskleri doğuran fetva çeşitliliğinin en aza indirilmesine yardımcı 
olabilecektir.

- Her bir İslami finans sektörünün ihtiyaçlarına göre etkili ve verimli Şer’i parametreler 
ve standartların tanımlanmasını sağlamada her bir sektöre yönelik ulusal düzeyde ayrı 
Şer’i kurullar. 

•	 İslami finans sektörünün likidite boyutu, araçların, piyasaların ve imkânların sağlanmasıyla 
derhal güçlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu sadece tek bir bileşen için gerekli değil, 
aynı zamanda İslami bankaların, sermaye piyasalarının ve tekâfül sektörünün büyümesi ve 
istikrarı için çok önemlidir.  

Bu, İFK’ların hem fazla fonlarını değerlendirecekleri hem de gerektiğinde fon ihtiyaçlarını 
karşılayacakları Şer’i uyumlu likidite araçları geliştirilerek ve ihraç ederek gerçekleştirilebilir. 
Bu likidite araçları devlet ya da devlet kurumlarının desteğiyle finans kurumları tarafından 
ihraç edilebilir. 

Likidite yönetimi açısından, Malezya dışında İFK’ların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını 
karşılayacak ulusal düzeyde bir İslami para piyasası bulunmamaktadır. Ulusal düzeydeki 
İslami para piyasaları, İslami finans sektörünün sürdürülmesi için acil bir ihtiyaçtır. 

•	 İslami finansal araçların evrimi ve risk paylaşımına daha fazla odaklanılmasıyla, İslami 
finansal işlemler, daha özgün muhasebe ve finansal raporlama ihtiyaçlarının doğmasına 
neden olmaktadır. İslami finans muhasebesinin ve AAOIFI gibi raporlama standartlarının 
küresel düzeyde benimsenmesi yakındır. Ayrıca, İFK’ların finansal raporlarında daha fazla 
şeffaflığa ve açıklamaya ihtiyaç vardır. Piyasaya sürülen yenilikçi İslami finansal araçlara 
ayak uydurmak amacıyla standartların daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 

- AAOIFI ve IFSB standartları belirlerken, Şer’i uyumun açıklanması amacıyla daha ayrıntılı 
standartların geliştirilmesi acil bir gerekliliktir. İslami finans, insanoğlu için çok önemli 
bir konu olan inançla ilgilendiği için bu özellikle gereklidir.

- Politikaları oluşturanlar, yatırımcılara bilgi sağlanmasına yardımcı olacak derecelendirme 
standartlarının geliştirilmesine odaklanmalıdır. Geleneksel derecelendirme kurumları 
İslami finans ürünlerinin derecelendirilmesi için araştırmalar yapsa da, Şer’i standartlara 
göre İslami finans derecelendirmesinde uzman kuruluşların geliştirilmesi gerekmektedir. 

•	 İslam adalet kavramı üzerine kurulduğundan, aynı şekilde İslami finans da adaletin hüküm 
sürmesine odaklanır. Bu, İslami finansa eşlik eden tüketici koruma rejimi kavramına yol 
açar. Şu anda, tüketicinin İslami finansal işlemlerde korunmasını kapsayan özel bir hukuki 
rejim bulunmamaktadır. İslami finansal işlemler varlığa dayalı birden çok işlem katmanı 
içerdiğinden, yasalar ve düzenlemelerle belirli tüketicilerin korunmasının sağlanması daha 
önemlidir. 



İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

189

- İşlemlere ilişkin bilgiler ilgili tüm taraflara açıklanmalı ve ilgili risklere dair net 
açıklamalarda bulunulmalıdır. Bunun nedeni, tüketicilerin çoğunluğunun İslami finans 
ürünlerini tercih etmek için dini gerekçelerinin olmasıdır. Tüketicileri korumak açısından 
yalnızca Şer’i uyum değil, aynı zamanda eksiksiz bilgilendirmenin sağlanması şarttır. 

- Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, sektörün erişimini genişletmek amacıyla İslami 
finans okuryazarlığını geliştirmek için koordineli çalışmalar yürütmelidir. İslami finansal 
okuryazarlık sadece okul ve üniversite müfredatlarında İslami finans kavramlarının 
öğretilmesini içermez. Düzenleyici kurumlar, finans kuruluşları, İslami finans birlikleri 
gibi farklı paydaşlar, İslami finansal ürün ve faaliyetler hakkındaki bilgileri yaymak için 
çeşitli yöntemler kullanabilirler. 

•	 İslami finansın büyümesi için en önemli olan etken, İslami finans sektörünün 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve ilerlemelere yönelik yenilikler yapmak üzere yeterli beşerî 
sermayenin sağlanmasıdır.

- Kamu düzeyinde, hükümetler ve düzenleyici kurumlar eğitim, öğretim ve araştırma 
kurumları kurmak için girişimlerde bulunabilirler. Bu konuda odaklanılması gereken 
başka bir alan da, İslami finans mimarisi kurumlarının gelişimine dair konuları içeren 
politika ile ilgili araştırma ve eğitimlerdir. 

- Araştırma ve eğitim kurumları, danışmanlık firmaları ve ticaret birlikleri gibi özel kurumlar, 
fikirlerin geliştirilmesinde ve hükümet ve politika yapıcılara düşünce kuruluşları olarak 
hizmet verilmesinde başı çekebilirler. 

- Üniversiteler ve akademik kurumlar sadece İslami finans alanında eğitim vermekle 
kalmayıp sektörü destekleyecek araştırmalar yürüterek de önemli bir rol oynayacaktır.

•	 Finansal teknoloji sektörü 2007-2008 
mali krizinden sonra ortaya çıkmış ve 
hızla popüler hale gelmiştir. Tüm dikkat 
finansal kriz üzerinde olduğundan 
politikaları oluşturanlar ve düzenleyici 
kurumlar geliştirilen bu yeni sektöre fazla 
odaklanamamıştır. Finansal teknolojiler 
hızla büyümüştür ve toplam değerinin son 
yıllarda 12 milyar doları197 aştığı tahmin 
edilmektedir. 

Fin-Tek şirketleri öncelikli olarak eşler 
arası (P2P) kredilendirme, kitle fonlaması, 
para transferi, mobil ödemeler ve işlem 
platformları konseptine dayalı olarak 
faaliyet göstermektedir. İslami finans da 
Fin-Tek’e ilgi göstermiş ve geçtiğimiz yıl 
Dubai merkezli Beehive, Jakarta merkezli 
Blossom Finance ve Singapur merkezli 
KapitalBoost ve ClubEthis gibi birkaç şirket 
bu alanda faaliyete başlamıştır. Malezya 
dışında hiçbir İslami finans pazarında 
sektöre ilişkin düzenleyici bir çerçeve ve 
Şer’i kurallara dair çalışmalar yürütülmemiştir. 

197 https://www.islamicfinance.com/2016/04/impact-fintech-islamic-finance/

FİN-TEK

Finansal teknolojinin kısaltması olan Fin-Tek, 
finansal hizmetlerin ve ürünlerin tasarım 
ve sunumunda teknolojinin yenilikçi bir 
şekilde kullanımını ifade eden geniş bir 
kategoridir. Fin-Tek uygulamaları, kredi 
verme, danışmanlık, yatırım yönetimi ve 
ödemeler de dahil olmak üzere birden çok 
iş segmentinde görülmektedir. Birçok Fin-
Tek şirketi, çeşitli müşteri segmentlerine 
yönelik ürünler tasarlamak amacıyla mobil 
teknolojiler, büyük veri ve üstün analizlerden 
faydalanmaktadır.

Hem yenilikçi şirketler hem de geleneksel 
finans şirketleri Fin-Tek alanında aktiftir.

Bu yenilikçi şirketler genellikle geleneksel 
bir banka veya sigorta şirketi gibi 
görünmemektedir: Müşterilerin finansal 
hizmet ihtiyaçları için tek durak noktası 
olmanın aksine, genellikle özel amaçlı 

çözümler sunmaktadırlar. 

https://www.islamicfinance.com/2016/04/impact-fintech-islamic-finance/
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Fin-Tek’in İslami finansa nüfuz etmesi henüz başlangıç aşamasında olduğundan, politikaları 
oluşturanların bu sektörü ele alması gerekmektedir. Bugüne kadar İslami finansta rakamlar 
çok küçüktür, ancak İslami Fin-Tek’in geleneksel İslami bankacılığa zarar verme potansiyeli 
oldukça büyüktür. Yenilik ve teknolojik ilerlemeyle birlikte, politikaları oluşturanların ele 
alması gereken daha fazla risk vardır. Ele alınması gereken bazı temel hususlar şunlardır:

- Fin-Tek şirketlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususları kapsayan İslami bir hukuki 
çerçevenin uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu şirketlerin sınır ötesi faaliyetlerine 
olanak tanımak adına bu hukuki çerçevenin küresel bir yer alması gerekmektedir. Bunun 
temel sebebi, Fin-Tek’in esas olarak internet tabanlı olması nedeniyle coğrafi sınırlarının 
bulunmamasıdır. 

- Çoğu Fin-Tek yeniliği bireysel ihtiyaçlara daha uygun seçenekler sunduğu için Şer’i 
yönetişim şarttır. Tüketicilikle birlikte, inanç temelli işlem sorumluluğu, Şer’i uyumu 
sağlamak adına politikaları oluşturanlara aittir. 

- Politikaları oluşturanları, Fin-Tek şirketlerinin gelişimini kolaylaştırmak adına ortak bir 
teknolojik platform oluşturulması konusunu da ele almalıdır. Ortak bir platform, şirketlere 
kolaylık sağlarken, aynı zamanda politikaları oluşturanların sektörü yönetmesini ve 
düzenlemesini de kolaylaştıracaktır. 

- Yenilikçi ve ileri teknolojili Fin-Tek’e dair eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Bu sorumluluk, öncelikli olarak Fin-Tek şirketlerine ait olmakla birlikte, 
aynı zamanda kamu sektörü ve akademik kurumlar tarafından da üstlenilmelidir. 

Bu politika tavsiyeleri, aşağıdaki tabloda atılması gereken adımlar ve bunlardan sorumlu kurum 
detayları ile birlikte verilmektedir. 

Tablo 83. Küresel Politika Tavsiyeleri

Tavsiye Spesifik Adımlar Uygulayıcı Kurum

Hukuki Altyapının 
Geliştirilmesi

İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları ve tekâfüle 
yönelik ayrı kanunlar, 
Tarafsız vergi kanunu, 
Anlaşmazlık çözüm mekanizması ve merkezinin 
oluşturulması.  

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar

Şer’i Hukukun 
Yaygınlığı 

Şer’i hukukun tüm İslami finansal işlemler için tabi 
olunan hukuk olarak uygulanması, 
Farklı pazarlarda Şer’i görüşlerdeki farklılıkların 
yönetilmesi için bir düzenleyici çerçevenin 
geliştirilmesi. 

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi 

Tüm İslami finansal kuruluşların bulunduğu 
pazarlarda uygulanabilecek küresel bir Şer’i yönetişim 
kanunu ve standartlarının oluşturulması, 
Ulusal ve küresel düzeyde bağımsız bir Şer’i denetim 
kurulunun oluşturulması, 
İslami finansın her bir alt sektörü için ayrı ulusal ve 
küresel Şer’i kurulların oluşturulması. 

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar, 
İİT Fıkıh Akademisi, 
ISRA gibi Uluslararası Şer’i 
Kurumlar.

İslami Finans 
Kuruluşlarına Yönelik 
Likidite Yönetimi

Ulusal düzeyde likidite yönetimi için daha fazla aracın 
uygulamaya konulması, 
Ulusal İslami para piyasalarının geliştirilmesi, 
Daha fazla araç ve daha fazla likiditeyle uluslararası 
İslami likidite merkezinin daha fazla güçlendirilmesi.

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar, 
İFK’ların İhraçları, 
Kurumsal Sektör
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Finansal Raporlama 
Standartları

İslami finansal ürünlere yönelik daha fazla muhasebe 
standardının geliştirilmesi, 
Bankacılık dışı İslami finans sektöründe finans ve 
muhasebe standartlarının geliştirilmesi, 
Farklı pazarlarda standartların küresel olarak kabulü 
ve uygulanması. 

Uluslararası İslami Finans 
organları

Tüketici Koruma 
Kanunu

İslami finans için tüketici koruma kanununun 
oluşturulması, 
İslami finans kuruluşlarının tüketici koruma 
konularıyla ilgilenilmesine yönelik ulusal ve küresel 
olarak bir teşekkülün oluşturulması. 

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları

Fin-Tek 

İslami finans alanında Fin-Tek şirketlerinin 
düzenlenmesine yönelik kanunların oluşturulması, 
İslami finans alanında Fin-Tek ile ilgili standartların 
geliştirilmesi, 
İslami finans alanındaki Fin-Tek şirketlerinde çalışacak 
beşerî sermayenin eğitilmesi, 
İslami finans alanında Fin-Tek oluşturulması ve 
geliştirilmesinde girişim teşviklerinin oluşturulması. 

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, 
Uluslararası İFK’lar, 
İFK’ların İhraçları, 
Kurumsal Sektör, 
İslami Finans Eğitim 
Kurumları 

Bilgi Aktarımı

Köklü İslami finans pazarlarının en iyi uygulamaları, 
İslami bankacılık ve politikaların geliştirilmesinde 
karşılaşılan güçlüklere dair küresel tartışmalar, 
İslami bankacılık ve finansın uyumlu ve hızlı küresel 
büyümesinde kritik.

İİT üyesi ülkelerin Merkez 
Bankaları, Dünya Bankası, 
IMF, İKB gibi küresel çok 
taraflı kuruluşlar, Köklü 
küresel İslami bankacılık 
grupları.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

4.6 YENİ İSLAMİ FİNANS PAZARLARI İÇİN TAVSİYELER

İslami finansın geliştirilmesinde hükümetlerin üstlenmesi gereken politikalar ve ilgili zorluklar, 
İslami finansın gelişim düzeyine göre değişiklik göstermektedir. Bir önceki bölümde, küresel İslami 
finans sektörüne ilişkin olarak İslami finans sektörünün geliştiği veya büyüdüğü tüm ülkelerde 
geçerli olan politika tavsiyeleri sunulmuştur. 

Aşağıdaki tartışmada, İslami finans sektörü hâlâ genç ve küçük olup sektörü daha da geliştirmeyi 
hedefleyen ülkelere yönelik bazı önemli politika tavsiyeleri verilmektedir. 

•	 İslami finansın geliştirilmesinde, İFK’lara ilişkin ayrı bir hukuki çerçeve gerekir. Bu, 
düzenleyici kurumların İslami finans alt sektörünü derinleştirmede bazı araçlar geliştirmesini 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca, İslami finansal kuruluşların ürün geliştirme çalışmaları sırasında 
hukuki şartları belgelendirmelerini daha kolay hâle getirecektir.

•	 Geleneksel ve İslami bankacılığın çakışmamasını sağlamak amacıyla, finansal hizmetlerin 
yürütülmesine rehberlik etmeye yönelik düzenleyici çerçevelerde değişiklikler yapılmalıdır. 
Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, İslami bankacılık pencerelerinin yasaklanmasıdır. Nispeten 
büyük bir İslami finans sektörüne sahip tüm İİT üyesi ülkeler, aktif ve pasiflerin karışmasını 
önlemek amacıyla İslami bankacılık pencerelerini yasaklamışlardır.  

•	 Hükümetlerin ve İFK’ların, İslami finans araçlarında ve ürünlerinde mevcut olan bilgi 
eksikliğini gidermede beşerî sermaye geliştirme programındaki rollerini oynamaları 
gerekmektedir.

- İslami finans sektörüne hâkim risk transferi esaslı kopya ürünlerin kullanılma 
nedenlerinden biri, yatırımcılar ve genel olarak halk arasında çeşitli İslami finansal 
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araçların anlaşılmamasıdır. Bu durum, daha fazla varlık yan ürününün murabaha ve 
icareye dayalı olmasına yol açmıştır; çünkü geleneksel finansal sektöründeki benzer 
ürünler taklit edilmektedir. Diğer finansman biçimlerinin (Mudârebe, Selem, İstisna, 
Müşâreke, Azalan Müşâreke gibi) anlaşılarak faydalarının ve özelliklerinin vurgulanması 
amacıyla bir çalışma yürütülmelidir.  Akademik kurumlar da, halkın murabaha dışındaki 
geleneksel İslami finans yapıları ve geleneksel bankacılık hizmetleri hakkındaki bilgisini 
artırmada halka açık konferanslar düzenleyerek bu anlamda önemli bir rol oynayabilir. 

- Düzenleyici kurumlar, finans sektörünü İslami finansal mühendislik konusunda eğiterek 
üzerlerine düşen rolü oynayabilirler. 

•	 Risk paylaşımı ürünlerine fazla istek olmaması, murabaha gibi belirli araçlara daha fazla 
bağımlı olunup mudârebe ve müşâreke ile tarım sektöründe kullanılan ve İİT’deki tarım 
ekonomilerinde kullanılabilecek muzaraa ve müsakat gibi diğer araçlara fazla bağımlı 
olunmamasına neden olmuştur. Bu durum, bu finansman biçimlerinin vergi muafiyetleri 
veya sübvansiyonlar yoluyla teşvik edilmesiyle hükümet politikaları tarafından ele alınabilir.

Ürünleri çeşitlendirmek ve sukuk ihraççılarının artan ihtiyaçlarını karşılamak için İslami 
sermaye piyasalarında sukuk araçlarına ilişkin yenilikler yapılması gerekmektedir. 
Hükümetlerin de, ihraççı olarak özel sektörü çekmek amacıyla İslami sermaye piyasası 
altyapısına yatırım yapması gerekmektedir. Bu açıdan, yatırımcı çekmek amacıyla diğer 
pazarlarda olduğu gibi sukukun yapılandırılmasında murabaha, selem, istisna, müşâreke, 
vekâlet bil istismara198 dayalı çeşitli sözleşmeler kullanılabilir.

•	 Borca dayalı araçlarla adil bir şekilde rekâbet edebilmek adına ortaklığa dayalı ürünlere ilişkin 
eşit şartlar oluşturmaya yönelik yeni politikaların uygulamaya konulması gerekmektedir; bu 
da borcu destekleyen ve elde öz kaynak tutma faaliyetlerini dezavantajlı bir konuma sokan 
tüm hukuki, idari, ekonomik, finansal ve düzenleyici yanlılıkların kaldırılması demektir.

•	 Tekâfül sektörünün ihtiyaç temelli ürün geliştirme yoluyla geliştirilmesi. Ayrıca, sektörün 
hacmini artırmak amacıyla dağıtım kanalları, hizmetler ve satış yönetimi yapılarının 
oluşturulmasına da odaklanılmalıdır. Aynı şekilde, Endonezya toplumunda alt gelir 
seviyesinden insanları çekmek amacıyla yapıldığı gibi mikrotekâfül sektörünün geliştirilmesi 
de önerilmektedir.

Bu politika tavsiyeleri, aşağıdaki tabloda atılması gereken adımlar ve bunlardan sorumlu kurum 
detayları ile birlikte verilmektedir. 

Tablo 84. Yeni İslami Finans Pazarlarına Yönelik Politika Tavsiyeleri

Tavsiye Spesifik Adımlar Uygulayıcı Kurum

Hukuki çerçeve

İslami bankacılık, İslami sermaye piyasaları ve tekâfüle 
yönelik ayrı kanunlar, 
Tarafsız vergi kanunu, İslami ve geleneksel finansal 
hizmetler arasında çakışan kanunların yürürlükten 
kaldırılması.

Uluslararası İFK’ların 
yardımıyla Merkez 
Bankaları.

Risk Paylaşımlı 
Ürünlerin Teşvik 
Edilmesi

Risk aktarımlı ürünler yerine risk paylaşımlı ürünleri 
teşvik eden politikaların geliştirilmesi, 
İslami finansın anahtarı olarak risk paylaşımı hakkında 
İslami bankacılar arasında farkındalık oluşturulması.

Uluslararası İFK’ların 
yardımıyla Merkez 
Bankaları.

198 Vekâlet bil istismar, bir İFK’nın müşterileri adına fonları yönetmesini ve belirtilen fon yönetim ücretleri karşılığında yönetim 
hizmetleri vermesini içermektedir. Ücret, ilgili fonun kârına göre değişiklik göstermez ve sabit bir tutar veya yatırım yapılan 
fonların net varlık değerinin belirli bir oranı olabilir.
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Tekâfülün Geliştirilmesi 

Tekâfül ve özgünlüğünün daha iyi anlaşılmasının 
sağlanması, 
Tekâfül için bir amaç beyanının oluşturulması, 
Tekâfül şirketleri ve ürünlerine teşvikler sağlanması.

Uluslararası İFK’ların 
yardımıyla Merkez 
Bankaları.

İslami Finansal 
Okuryazarlığın 
Artırılması

Eğitimli İslami bankacılık uzmanlarının yetiştirilmesi, 
Finans konusunda teknik bilgiye sahip daha fazla Şer’i 
âlim, 
Şer’i konularda bilgiye sahip daha fazla finans uzmanı

İslami Finans Eğitim 
Kurumları, 
Uluslararası İFK’ların 
yardımıyla Merkez 
Bankaları.

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir

Politika tavsiyeleri bölümünde, hükümet düzeyinde alınması gereken geniş kapsamlı tedbirlerden 
İslami finans sektöründe yer alan farklı gruplar tarafından alınması gereken daha spesifik tedbirlere 
kadar çeşitli politikalar sunulmuştur. Bu politikaların özünde daha fazla hukuki ve düzenleyici 
gelişime ve farklı pazarlardaki uygulamaların uyumlulaştırılmasına yönelik olarak küresel düzeyde 
koordine edilen bir gayrete odaklanılmaktadır. İslami finansın Şer’i uyumu, sisteme olan güvenin 
dayanağı olması nedeniyle Şer’i yönetişim çerçevelerinin daha da güçlendirilmesi için yoğun 
çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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