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Klasik bankacılık faaliyetlerinde
belirli bir pay alarak finansal
piyasalarımızda faaliyet
gösteren katılım bankaları, bu
pazar payını tarım

bankacılığında da sağlamak amacıyla
çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Kuveyt
Türk ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın
bu pazardan pay alma sürecine dahil olmak
için aksiyonlar aldığını görüyoruz.
Bankacılık ürünlerinin çeşitliliği ve üreticiye
kaynak aktarımında sektörün katılım
bankacılığı hassasiyetlerinden kaynaklanan
bazı handikapları olsa da, kamu sermayeli
T.C. Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın iştirakleri
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım
Bankası’nın diğer alanlarda olduğu gibi
tarım bankacılığında da pazar payı için
rekabete girmesi kaçınılmazdır. Nitekim
ilgili kamu katılım bankalarının tarım
bankacılığı uzmanı istihdam çalışmalarına
vakit kaybetmeden başladığı
gözlemlenmektedir. Aşağıdaki tabloda
katılım bankalarının klasik bankalar
pazarında ve tarım bankacılığı alanında
aldıkları pay verilmiştir:

BDDK verilerine göre düzenlenen bu
tablodan, katılım bankacılığının sektör
genelindeki kredi pazar payının %5,
tarımsal kredi pazarındaki payının ise %1
civarında olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut
sektör payının tarım bankacılığında da aynı
orana ulaşması (artık kamu bankalarının da
katılım bankacılığında olduğu gerçeği
dikkate alındığında) 2,8 milyar TL
büyümeye denk gelmektedir. Bu büyüme
rakamı, mevcut bakiye ile birlikte tarım
kredisi hacminde katılım bankacılığını tüm

sektörde 3. sıraya yükseltmektedir. Bu
rakamlar ve açıklamalar dikkate
alındığında, katılım bankacılığında tarımsal
finansman açısından kat edilecek çok yol
olduğunu söylemek mümkündür.
Katılım bankalarının çalışma usul ve esasları
çerçevesinde tarım bankacılığında bazı
avantaj ve dezavantajları olduğunu
söylemek mümkündür. 
Avantajları:
• Potansiyel müşterilerin klasik tarım
bankacılığı uygulamalarından uzak
durmaları,
• Katılım bankacılığı ürünlerinin tarım
bankacılığına olan yatkınlığı,
• Klasik bankacılıktan uzak duran kesimin
aynı zamanda mevduat tarafındaki
potansiyeli,
• Piyasa oyuncularının klasik bankacılığa
göre sınırlı sayıda olması,
• Katılım bankacılığında kullanılacak ulusal
ve uluslararası fon rezervlerinin yüksek
potansiyel taşıması.
Dezavantajları:
• Müşteri yelpazesinde inanç hassasiyeti
sınırlaması,

• Klasik bankacılık ürünlerinin müşteri
odaklı hızlı gelişimi,
• Hedef üreticilerin önemli bir bölümünün
borçlu olması,
• Kredi kullanımının belgeye
dayandırılmasının zorunlu olması,
• Refinansman konusunda katılım
bankacılığı ürünlerinden kaynaklanan
zorluklar,
• Müşterilerin nakit kaynak kullanımı
konusundaki alışkanlıkları,
• Katılım bankalarının inanç hassasiyetinin

sözde kaldığına yönelik görüşler,
• Katılım bankalarına erişim sıkıntıları,
• Fetva makamı karmaşası,
• Tarım bankacılığına ait bir iş kolu ve tarım
portföyü olmaması.
Bu avantajları iyi kullanan ve dezavantajları
da mümkün olduğunca azaltan bir katılım
bankası, tarım bankacılığında öne çıkacak
ve önemli bir iş kolunun temellerini atmış
olacaktır. 
Öncelikli olarak dezavantajların giderilmesi
ve katılım bankaları tarafından belirli
standartlarda şeffaf ve öngörülebilir hizmet
sağlanabilmesi için, bankaların yanı sıra
Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin de
yapması gerekenler olduğu aşikardır.
Özellikle büyük bölümü kırsal alanda
yaşayan müşterilerde kafa karışıklığı
yaratan uygulama ve argümanlardan uzak
durulması ile fetva makamı karmaşasına ve
çeşitliliğine son verilerek herkesin kabul
edeceği bir sistem oluşturulması, TKBB
açısından çözümüne odaklanılması gereken
hususlar olarak görülmektedir.      
Tarım bankacılığında kullanılabilecek
önemli katılım bankacılığı ürünlerinden de
biraz bahsedelim:

Murabaha: Bankanın bir malı satın alarak
veya daha önceden satın aldığı bir mala kâr
payı koyarak müşterisine satması işlemidir.
Tarımsal girdiler, tarım alet ve ekipmanları,
tarımsal arazi ve tesis alımları (tapu devri
gerekmediğinden) bu yöntemle finanse
edilebilmektedir.
Murabaha Kart: Bu bankacılık kartının en
önemli özelliği, nakit para temininde
kullanılamamasıdır. Bir mal veya hizmetin
müşteri tarafından bankanın vekaletiyle
satın alınması ve belirlenen vadede
vekaleten aldığı mal bedelini bankaya
ödemesi esasına dayanmaktadır. Bu
kullanım şekli, tarımsal girdilerin
finansmanı bakımından herhangi bir sorun
teşkil etmemektedir.
Selem: “Para peşin, mal veresiye” diye
özetlenebilecek bir işlemdir. Bu işlem türü,
tarım bankacılığında vadeli girdi ve damızlık
alımı finansmanında kullanılabilir. Yurt dışı
ithalatlarda da rahatlıkla işlem bazlı
yorumlanarak kullanılabilir.
Musakat: Meyve ağaçları üzerine yapılan
bir çeşit kâr-zarar yatırım ortaklığıdır.
Kurulabilecek bu tür ortaklıklar, sermaye
katılımı yoluyla bankalar tarafından finanse

edilebilmektedir. Musakat yönteminin
katılım bankacılığında ve tarım bankacılığı
alanında ürün geliştirilebilecek konulardan
birisi olduğunu düşünüyorum.
Bunları belirttikten sonra sahadaki
çalışmalarımız sırasında yaşadığımız bir
olayı paylaşmak isterim. 
Katılım bankalarımızdan biri ile tarımsal
olarak son derece gelişmiş bir ilimizde
yaptığımız köy ziyaretinde köy halkıyla
sohbet ederken, köydeki kimsenin
sübvansiyonlu kredi kullandıran T.C. Ziraat
Bankası da dahil olmak üzere bankalardan
kredi kullanmadığı, bankacılık ürünlerinden
uzak durdukları ifade edildi. Sebebini
sorduğumuzda, köyde bulunan ve inanç
konusunda sözü geçen bir kişinin son
derece keskin söylemlerle köydeki
işletmeleri bankalardan uzak tuttuğu ifade
edildi. Bunun ardından yapılan toplantıda,
katılım bankacılığı çalışma esasları
hakkında detaylı bilgi sunuldu ve finans
olanaklarının faydaları anlatıldı. Çalışmamız
sırasında birçok üreticinin bankacılık
ürünlerinden faydalanmak amacıyla
başvuru yaptığını gözlemledik. 
Bu örnekteki gibi yerleşim birimlerinin

ülkemizde sınırlı sayıda da olsa varlığı inkâr
edilemez. Bu üretim birimlerini rantabl
olarak ülke ekonomisine kazandırmak ve
ihtiyaçlara uygun ürünlerle bu kitleyi finans
piyasalarına entegre etmek de katılım
bankalarının en önemli görevlerinden birisi
olmalıdır. Bunu yaparken katılım
bankalarının tarım bankacılığını bilen
bankacıları bünyelerinde barındırmaları,
tarımsal üretim yapan işletmelerin üretim
ve nakit döngülerine uygun ürünler
sunmaları ve bu müşteri kitlesinin de en az
mevcut portföylerinde bulunan müşterileri
kadar iyi müşteri olduklarını unutmamaları
büyük önem taşımaktadır. 
Katılım bankalarındaki rekabetin, sahaya
yeni oyuncuların katılımıyla daha da
tırmanacağı kesinken kamunun
sübvansiyon etkisine rağmen tarım
bankacılığından da sektörden aldıkları
miktarda bir pay almaları sürpriz
olmayacaktır. Ama bir reklamda da
söylendiği gibi “Çok çalışmak lazım, çok”
söylemini yeniliklerle desteklemenin ve
sektör dinamiklerine göre bilinçli ve hızlı
aksiyonlar alarak ilerlemenin gerekli olduğu
açıktır.  u
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