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ÖZ 

 

Konut sahipliği hemen her toplumda en önemli refah göstergelerinden biridir. Uzun süreli birikim 

gerektiren konut edinme süreci genellikle uzun vadeli banka kredileriyle karşılanmaktadır. Ancak 

günümüzde faizli işlem yasağına ilişkin dini hassasiyetin yaygın olduğu Müslüman toplumlarda faize 

alternatif çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Katılım bankacılığının yanı sıra uzun süreli birikim gerektiren 

konut edinme sürecinde başvurulan tasarrufa dayalı faizsiz konut finansman sistemi (FKFS) faizli 

işlemlere alternatif olarak kullanılan söz konusu faizsiz araçlardan biridir. Türkiye’de 1990’lı yılların 

başlarında İstanbul’da bir firmanın organize ederek başlattığı ve önceleri elbirliği sistemi olarak 

anılan ve şimdilerde gittikçe yaygınlaşan uygulamada, her ay katılımcılardan birine sistem üyelerince 

faizli işlem yapılmaksızın bir konut alınmakta ve sistem işleticisi firma bu hizmeti karşılığında 

katılımcılardan organizasyon ücreti almaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bu yeni tür 

işletmelerin önerdikleri modelin, konut finansmanı özelinde, reel ekonomik getiri ve maliyetleri 

yönünden bir analizi yapılmakta, sisteme katılım ücreti ve konutun sahiplenilmesi için her bir 

katılımcının zaman maliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplama yapılmaktadır. Bu zaman 

farklılaşmasının aynı finansman yöntemini kullananların arasında yarattığı farklılaşmalar, faizli 

uygulamalardan kaçınmak için geliştirilen bu yöntemin, katılımcı kişilere büyük oranda şansa bağlı 

olarak sağladığı avantajlı ve dezavantajlı durumlar yanında organizatör işletmenin bu işten elde ettiği 

kazanç durumu da ele alınmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Konut finansmanı, elbirliği, tasarrufa dayalı faizsiz konut finansmanı. 

 

  



Giriş 

Konut sahibi olmak hemen her toplumda refahın en önemli göstergelerinden biridir. Refaha bu ölçüde 

katkı sağlayan bir varlığın edinilmesi ise beklenebileceği gibi kolay olmamakta, toplumu oluşturan 

fertlerin büyük çoğunluğu için uzun yıllar süren birikim ya da borç ödeme çabası gerektirmektedir. Bu 

süreçlerde kullanılmak üzere çeşitli konut finansman sistemleri geliştirilmiş olmakla beraber, bu 

sistemlerin kabul edilebilirliği, erişilebilirliği ve ekonomikliği toplumlar arasında sosyal normlara ve 

genel ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Söz konusu sistemlerde çoğunlukla finansman kaynağı bulunmasında ve bunun 

kullandırılmasında kullanılan araç faizdir. Konut finansmanı genellikle bankacılık sistemi tarafından 

faiz karşılığı toplanan mevduatın yine faiz karşılığı uzun vadeli kredi verilmesi suretiyle 

sağlanmaktadır. Faiz her ne kadar emek karşılığı olmadığı, muhtaçların sömürülmesine yaradığı, servet 

dağılımındaki eşitsizliği arttırdığı, insanların maneviyatını zayıflattığı ve girişimciliği azalttığı gibi 

birçok sebeple tarih boyunca kınanmış, kısıtlanmış, yasaklanmış ve buna dayalı işlemler idarelerce 

düzenlenmişse de (Homer, 1963; Durkin, 1993; Rougeau, 1996; DeLorenzo, 2006; Muhammad 

Farooq, 2012; Eyerci, 2019), faiz kullanımı, az veya çok, her zaman var olmuştur (Kuran, 1995).  

Öte yandan, diğer birçok din (Visser ve McIntosh, 1998) gibi İslam da faizi yasaklamıştır. 

Temel kaynaklarla açıkça yasaklandığı konusunda bir mutabakatın varlığından şüphe olmayan (Khan, 

2013) ribanın anlamı (Ahmad, 1978; Mohammad Farooq, 2007) ve faizle aynı şey olup olmadığı 

konularında farklı görüşler varsa da ana akım İslam düşüncesinde riba borçlunun alıcıya anaparaya ek 

olarak ödediği fazlalık şeklinde tanımlanmakta (Chapra, 2006) ve faizle aynı kabul edilmektedir. Bu 

sebeple, günümüzde faizli işlem yasağına ilişkin dini hassasiyetin en yaygın olduğu Müslüman 

toplumlarda faize alternatif çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Uzun süreli birikim gerektiren konut edinme 

sürecinde başvurulan tasarrufa dayalı faizsiz konut finansman sistemi faizli işlemlere alternatif olarak 

kullanılan söz konusu faizsiz araçlardan biridir.  

Ülkemizde, 1990’lı yılların başlarında İstanbul’da bir firmanın organize ederek başlattığı ve 

önceleri elbirliği sistemi olarak anılan uygulamada, her ay katılımcılardan birine sistem üyelerince 

faizli işlem yapılmaksızın bir konut alınmakta ve firma bu hizmeti karşılığında katılımcılardan 

organizasyon ücreti almaktaydı. Geçen süre içinde, özellikle son birkaç yılda,  bu organizasyonu yapan 

firmalar hem sayı olarak çoğalmış hem de televizyon programlarının en çok izlendiği saatlerdeki TV 

reklamları arasına girecek kadar genel bir görünürlük ve bilinirlik kazanmışlardır. 2021 başı itibariyle 

çok çeşitlenmiş uygulamalarla hizmet veren bu bağlamdaki firma sayısı 30’u aşmış, sistem isim 

değişikliği ile tasarrufa dayalı faizsiz konut finansman sistemi (FKFS) şeklinde adlandırılır olmuştur. 

FKFS ile çalışan firma sayısındaki artışla beraber, bu sistemi çeşitli yönlerden inceleyen 

çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmaların tamamına yakınında, farklı düzeylerde de olsa, sistemin 

işleyişi tanıtılmış, bunların bir kısmında FKFS, banka kredisi, kooperatif ve diğer farklı konut 

finansman modelleri ile karşılaştırılmıştır. Sistemin tercih edilme sebepleri (Tekerek, 2013; Ergüven 

ve Kaya, 2016), fıkhi yönden meşruiyeti (Kumbasar, 2016; Birsin ve Ötegeçeli, 2019; Korkmaz, 

2019), İslami finans ilkelerine uygunluğu (Çekin, 2018), katılım bankaları tarafından kullanılabilirliği 

(Kurt, 2019) ve gözetim ve denetim ihtiyacı (Okur vd., 2018; Yazıcı, 2019) başlıca incelenen 

konulardır. 

Yürütülen çalışmalarda FKFS ile çeşitli konut finansman araçlarının maliyetleri arasında 

karşılaştırmalar yapıldıysa da, bu farklı araçların fon kullanım tarihi, vade sayısı ve ödeme 



tutarlarındaki farklılıklar, karşılaştırmaların çoğunlukla nominal değerler üzerinden yapılmasına yol 

açmıştır. Nominal değerlerle yapılan incelemeler oluşan maliyet farklılıklarına ilişkin fikir vermekle 

beraber, detaylı değerlendirmeleri zorlaştırmakta, bazen gerçek durumun tersi kanaatlerin oluşmasına 

yol açabilmektedirler. 

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bu yeni tür işletmelerin önerdikleri modelin, konut 

finansmanı özelinde, reel ekonomik getiri ve maliyetleri yönünden bir analizi yapılmakta, sisteme 

katılım ücreti ve konutun sahiplenilmesi için her bir katılımcının zaman maliyeti dikkate alınarak ayrı 

ayrı hesaplama yapılmaktadır. Bu zaman farklılaşmasının aynı finansman yöntemini kullananların 

arasında yarattığı farklılaşmalar, faizli uygulamalardan kaçınmak için geliştirilen bu yöntemin, 

katılımcı kişilere büyük oranda şansa bağlı olarak sağladığı avantajlı ve dezavantajlı durumlar yanında 

organizatör işletmenin bu işten elde ettiği kazançlılık durumu da ele alınmaktadır.  

İzleyen ikinci bölümde, FKFS’nin işleyişi ve temel nitelikleri özetlenmiş, üçüncü bölümde, 

çalışmada kullanılan veri ve yöntem tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, en çok tercih edildiği belirtilen 

bir FKFS modelindeki fon kullanma maliyeti; ilk olarak zamana yayılmış olarak kullanılan ve 

enflasyona bağlı değer kaybına uğrayan fonların reelleştirilmiş maliyetiyle, ikinci olarak da katılım 

bankası konut finansman maliyeti ile karşılaştırılmıştır. Ardından vade ortası fonlama modeli, katılım 

bankası birikim ve fonlaması ile karşılaştırılmış ve bölümün son kısmında, incelenen ilk modelde 

gerçekleşen işletme fon akışı ele alınmıştır. Son bölümde çalışmada elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir. 

 

Faizsiz Konut Finansman Sistemi 

Tasarrufa dayalı faizsiz konut finansman sistemi, elbirliği sistemi adıyla işletilmeye başlandığı 1990’lı 

yıllardan bu yana yaygınlaşmış, son birkaç yılda oldukça görünür olmuş, başta görsel medya olmak 

üzere birçok mecrada yaygın tanıtım ve reklamı yapılır hale gelmiştir. Başlangıçta otomobil 

finansmanı için, sisteme özel herhangi bir yasal düzenlemeye ve kamu denetimine tabi olmayan bir 

firma tarafından kurumsal hale getirilen bu ‘yardımlaşma’ sistemi kısa süre içinde, çoğunlukla konut 

finansmanında kullanılır olmuştur. Sistemin kullanımına olan talebin artmasıyla gerek mevcut 

organizatör firmaların katılımcı sayıları artmış ve gerekse bu sahada faaliyet gösteren firma sayısı 

yükselmiştir. 2021 başı itibariyle bir kısmı sadece büyük şehirlerde, bir kısmı ise tüm illere yayılmış 

şubeleriyle 30 civarında firma bu alanda faaliyet göstermektedir. Civarında dememizin sebebi, bu tür 

işletmelerin bir kayıt sistemi olmadığı için resmi sayı elde edilememesidir.  

Yasal bir düzenleme olmaksızın sistemin işletilebilmesinin nedeni, ideal modelin oldukça sade, 

kolay anlaşılabilir ve birbirlerine yeterli güvene sahip grup fertlerinin sıkı düzenlemelere tabi bir firma 

organizasyonuna ihtiyaç duymaksızın işlemlerini yürütebilecekleri nitelikte olmasıdır. Buna göre, her 

grup üyesine sırayla (örn. haftada veya ayda bir) grubun diğer üyelerinin belirlenmiş miktarda altın 

aldığı altın günü gibi, her dönemdeki (genellikle ay) ödemelerinin toplamı bir konut almaya yeterli 

olacak sayıda üyesi olan bir grup, sırasıyla her üyesine aynı nitelikte birer konut almaktadır. İdeal 

modelde, grup üyelerinin konut alma sırası çekiliş ve mümkün olduğu hallerde grup içi mutabakatla 

belirlenmekte, konutu teslim alan üyeler, diğer üyelerden daha erken faydalanmaya başladıklarından, 

önceden belirlenmiş bir kira bedeli kadar fazla ödeme yapmakta ve bu fazlalık henüz konutunu teslim 

almamış üyelerin daha düşük dönemlik ödeme yapmalarını sağlamaktadır. 



Bununla birlikte, konut alımında bu tür bir dayanışma çabası içine girenlerin çok yüksek ödeme 

gücü olmaması ve sınırlı dönemsel ödemelerle konut gibi oldukça yüksek bedelli bir varlığın alımının 

uzun süre ve doğal olarak büyük bir grup gerektirmesi, sistemin bir araya gelen fertlerin birbirini 

şahsen tanıyan ve güvenen kişiler tarafından işletilmesini zorlaştırmaktadır. Bu aşamada devreye, 

grupların oluşmasını sağlayan, sistemin işletim sürecini takip eden ve işleyiş sırasında ortaya çıkan 

olumsuzlukların çözümüne ilişkin kurallar belirleyen ve uygulayan firmalar girmektedir. Firmalar bu 

hizmetleri toplam finansman maliyetini arttıran bir organizasyon ücreti karşılığında yürütmektedirler.  

Sistemin Tercih Edilme Sebepleri 

Konut edinme çabası içinde olanların bir kısmının banka kredisi, katılım bankası konut finansmanı ve 

kooperatif gibi araçlar varken bir tür ‘gölge bankacılık’ olarak nitelendirilen (Okur vd., 2018) FKFS’yi 

tercih etmelerinin üç ayrı temel sebebi olabilir: İlki, fertlerin diğer sistemlerdeki fona erişebilecek 

niteliğe sahip olmamaları, yani kendilerine fon kullandırılmaması nedeniyle FKFS’ye mahkum 

olmaları; ikincisi, diğer sistemleri dini, ahlaki veya başka bir gerekçeyle meşru görmemeleri; üçüncüsü 

de FKFS’nin diğerlerinden daha düşük maliyetli olduğunu düşünmeleridir.  

Gerek ortaya çıkışında ve gerekse bugünkü tanıtımlarda FKFS’nin işleyişinin herhangi bir 

aşamasında faizli bir işlem yapılmadığının ve grup üyelerinin, sisteme, kullandıkları fon tutarından 

daha fazla (organizasyon ücreti ve bazı modellerdeki kira ödemesi hariç) ödeme yapmadıklarının en 

çok vurgulanan husus olması, tercih edilmesindeki temel sebebin sistemin faizsiz olması olduğuna 

işaret etmektedir. Nitekim FKFS ile konut edinen fertlerle yapılan alan çalışmalarında, sistemin tercih 

edilmesindeki (%80’e varan oranda) en önemli sebebinin faizsiz olması olduğu görülmektedir 

(Tekerek, 2013; Ergüven ve Kaya, 2016). Sistemin esnek bir ödeme yapısına sahip olması bir tercih 

sebebi olarak ifade edilse de, mesela banka kredisi ile karşılaştırıldığında, fon kullanımı sonrasında bir 

esneklik farkı olmadığı açıktır. Öncesindeki ödeme gecikmelerinin, fon kullanımının ertelenmesi 

dışında bir yaptırımının olmaması esneklik şeklinde görülebilirse de, henüz fon kullandırmamış firma 

açısından planlamadaki kısmi bir aksamaya yol açan bu durum fon teslimatının geciktirilmesi ile telafi 

edilmekte ama diğer taraftan gecikmiş fon kullanımı katılımcının finansman maliyetini arttırmaktadır. 

Alan çalışmalarında sistemin tercih edilmesindeki bir diğer sebep olarak öne çıkan finansmanın daha 

düşük maliyetli olması hususunun ne ölçüde geçerli olduğu bu çalışma ile ortaya konulmuş olacaktır. 

Sistemin Temel Nitelikleri 

FKFS’nin incelenmesi amacıyla, bu sistemde faaliyet gösteren 5 ayrı firmanın Ankara’daki şubeleri ile 

yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda, firmalar arasında sürecin yönetimi ve işlemlerin niteliği 

bakımından belirgin bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Gerek görüşmelerden ve gerekse firmaların 

kamuya açık dokümanlarından anlaşıldığı üzere sistem kapsamında kullanılan modeller çok 

çeşitlenmiştir. İdeal sistemin üzerine kurulu olduğu çekilişli modelde çekilişlerin, genellikle, 

organizasyon başında tüm dönemler için toplu olarak yapılmayıp, sonraki birkaç dönemde fon 

kullanacakların belirlendiği aralıklı çekilişler şeklinde yapılması, fon kulanım tarihini belirsiz hale 

getirmektedir. Bu belirsizlikten kaçınmak isteyen katılımcılar için alternatif olarak ve bir grup 

kurulmasını gerektirmeyen, fon kullanım döneminin belli olduğu vade ortası modeli kullanılmaktadır. 

Standart uygulamada tüm organizasyon boyunca eşit dönemsel ödemelerin yapıldığı her iki modelin 

peşinatlı ve peşinatsız varyasyonları geliştirilmiş, peşinatlı modeller ile daha düşük dönemlik ödemeler 

ve/veya erken fon kullanımı sağlanmaktadır.  



Bugün kullanılmakta olan peşinatlı ve peşinatsız çekilişli modellerin büyük çoğunluğu vade 

ortasına gelindiğinde hala ismi çekilmemiş katılımcılara (grup toplamının yarısına), vade ortasını takip 

eden ayda toplu olarak fon kullandırılması şeklindeki işlemektedir. Bu modellerin ödemelerin aylık 

veya yıllık arttığı çeşitleri vardır. Söz konusu modellerin çoğunda fon kullanımı sonrasındaki 

ödemelerde kira bedeli benzer bir artış yapılmaktaysa da bu artış, çoğunlukla, orijinal modelde olduğu 

şekliyle kullanılan toplam fonun fazlası olan bir kira ödemesi değil, erken fon kullananların, borcunu 

diğerlerine göre daha erken bitirmelerini sağlayan bir düzenlemedir.  

Bu sayede örneğin 60 ortaklı bir grubun üyelerinin hepsi, en geç 25 ay sonra fon elde 

etmektedirler. Aksi takdirde sistem, yaptığı aylık ödemelere ek olarak bir de organizasyona katılım 

maliyeti ödeyeceğinden kendisine son aylarda kura çıkan kişi için cazip bir fon elde etme yöntemi 

olmaktan çıkacaktır. Bu nedenle sistem şansa göre erken fon elde edenlerin aylık ödemelerini artırarak, 

kullandıkları fon tutarını daha erken geri ödemelerini sağlamakta, bu yolla elde edilen fazlalıklarla 

(aylık katılımcı ödemesi ve fon kullanımı arasındaki pozitif fark) fonun en son kişiye olabildiğince 

erken aylarda teslimini amaçlanmaktadır. 

FKFS’nin vurgulanan en önemli özelliklerinden birisi, faizli mevduat bankacılığı ve faizsiz 

katılım bankacılığından farklı olarak, konut finansmanında ihtiyaç duyulan fonu arz eden bir 

kurum/kuruluşun olmaması, bunun yerine fon ihtiyacı olanların belli kurallar çerçevesinde her dönem 

dönüşümlü olarak birbirlerini fonladığı bir sistem olduğudur. Ancak bazı modellerde, sonraki 

bölümlerde ele alınacağı üzere, sistemin işlemesi için bir dış kaynak kullanımı zorunlu hale gelmekte,  

bu durum da, yukarıda tanımlanan dışsal destek almadan ihtiyaç sahiplerinin dönemsel olarak birbirini 

fonladığı model olma özelliğini geçersiz kılmaktadır.   

FKFS’de aynı gruptaki katılımcıların finansman maliyetlerini farklılaştıran durumlardan biri, 

erken fon kullanıp konut satın alan kişinin elde ettiği kira avantajıdır. Diğerlerinin elbirliği ile ilk 

sıralarda konut satın alan kişiler, cari kira bedeli kadar konut için sırada bekleyenlere göre mali kazanç 

elde etmektedirler. Kira destekli olanlar dışındaki modellerde, bunun telafisi için fon kullanımından 

sonra aylık ödemenin arttırılmasının henüz kendilerine fon çıkmayanların daha erken fon kullanmasını 

sağladığı iddia edilmekteyse de, bu uygulama, teslim süreci içinde kira ödeyen ve evinde oturan 

arasındaki farkı telafi edecek bir sonuç üretmemektedir.  

Bir başka husus, ideal sistemde tarif edildiği gibi her katılımcıya işlem bittiğinde tümüyle aynı 

nitelikteki bir konutun alınamıyor olmasıdır. Çünkü aslında sistem konut temin etmeyi değil, konut 

için kullanılacak parasal kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Dönem sonunda sistemden fon 

kullananların sahip olduğu konutun eşdeğer olduğunu temin eden bir ayarlama söz konusu değildir. 

Katılımcılar, satın almak istedikleri konut için ihtiyaç duydukları fonun tamamını veya bir kısmını 

buradan temin etmektedirler. Konut alımı, işin başında değil, fon teslim aşamasında, kalan taksitlerin 

ödemesinin yapılmasını garantilemek için teminat alınması amacıyla devreye girmektedir. Sistemde, 

altın günlerinde olduğu gibi, tüm katılımcılara tümüyle aynı nitelikte birer konut alınabiliyor olsa, 

konut fiyatlarında olabilecek dalgalanmalar doğrudan katılımcılardan toplanan ödemelere yansıyacak, 

her ne kadar her bir katılımcının nominal toplam ödemesi farklı olsa da katılımcılara yapılan reel 

fonlamanın, dolayısıyla katılımcıların reel ödemlerinin eşit olması söz konusu olabilecektir. Ancak 

uygulamada bunun sağlanamaması, her katılımcının nominal olarak aynı tutarda fon kullanmasına yol 

açmakta, bu da farklı zamanlarda aynı tutarda fon kullanan katılımcıların benzer nitelikteki konutları 

farklı fiyatlarla satın almalarına sebep olmaktadır. Bu farklılaşma genellikle artış yönünde olduğundan, 



daha sonra fon kullananlar, aynı nominal tutarla görece daha niteliksiz konut almak veya aynı nitelikte 

konut için ek kaynak kullanmak durumunda kalmaktadırlar.  

Sistemin işleyişi ile ilgili dikkat çeken bir diğer husus, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle, faizsiz 

konut finansman organizasyonu yapan firmalara dönük, bu faaliyet alanına özgü bir yasal 

düzenlemenin olmamasıdır. Bunun sonucu olarak, sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacak ve özellikle 

hizmet alan katılımcıların olası mağduriyetlerini önleyecek kamu gözetim ve denetimi söz konusu 

değildir. Firmalar ve sistem katılımcıları arasında yapılan sözleşmelere göre işletilen süreç Borçlar 

Kanunu ve benzeri genel mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Fon kullanımı sırasında satın alınan 

eve ipotek konulması ve katılımcılara üçüncü şahısların kefaletinin istenmiş olması firmalar açısından 

güvence sağlamaktadır. Ancak organizasyon ücretini peşin ödeyen ve aylık taksitlerini ödemeye 

başlayan, fakat henüz fon kullanmamış katılımcılar açısından, firmada ortaya çıkabilecek bir 

olumsuzluk durumunda, firmanın herhangi bir alacaklısı olmak dışında, o zaman kadar yapılan 

ödemelerin tamamen ya da kısmen geri alınmasını sağlayacak özel bir sigorta ya da garanti 

düzenlemesi mevcut değildir. 

Sistemin İşleyişi 

FKFS çerçevesinde hizmet sunan firmalar arasında küçük farklar olmakla birlikte sistem genel olarak 

şöyle işlemektedir: 

 Sisteme giriş: 

o Konut almak üzere fon kullanmayı talep eden katılımcı, kullanmak istediği toplam 

fon tutarını, bu fonu kullanmak istediği tarih aralığını ve her dönem (genellikle aylık 

uygulama yapıldığından, bundan sonra dönem yerine ay kullanılacaktır) yapmak 

istediği ödeme tutarını belirleyerek sistemi işleten bir firmaya başvurur. Firma, talep 

sahibini, talep ettiği fon büyüklüğü, fon kullanım tarih aralığı ve aylık ödeme 

tutarına uygun, genellikle, 40 kişilikten 200 kişiliğe kadar olan gruplardan birine 

dahil eder. Grup büyüklüğü geri ödeme vadesi ile muhtemel fon kullanım zaman 

aralığını belirler. 

o Talep sahibi, belirli bir tarihte fon kullanma tercihinin olması durumunda uygun bir 

vade ortası modele dahil edilir.  

o Talep sahibinin tercihine göre dahil olacağı model peşinatlı veya peşinatsız olabilir. 

Peşinatlı modeller daha düşük aylık ödemeler ve/veya daha erken fon kullanımı 

sağlar. 

 Sürecin başlaması: 

o Katılımcıyla sözleşmenin yapılması ve katılımcının genellikle kullanılacak fonun 

%7-12’si kadar olan organizasyon ücretini ve girdiği model gerektiriyorsa, peşinatı 

ödenmesiyle süreç başlar. 

o Katılımcı, sürecin başlamasından sonraki aydan itibaren her ay modelde belirlenmiş 

ödemeyi yapar. 

 Fonun kullandırılması: 

o Fon, çekiliş ile kendisi için belirlenen ayda, vade ortası modele kayıtlı ise vade 

ortasında, katılımcıya teslim edilir. 

o Fon teslimatı, katılımcı tarafından belirlenmiş konutun, yaptırılacak uzman 

incelemesi sonucu verilecek uygunluk kararının ardından satın alınması ve üzerine, 

katılımcının kalan borcu tutarında, firmaca ipotek konulmasının ardından yapılır. 



 Sürecin devamı ve son aşama: 

o Katılımcı kullandığı fon tutarı tamamlanıncaya kadar aylık ödemelerini yapmaya 

devam eder. 

o Modellerin çoğunluğunda, fon kullanımı sonrası ödemelerde, borcun daha sonra fon 

kullananlardan önce bitmesini sağlayan bir artış olur. 

o Bazı çekilişli modellerde, fon kullanımı sonrası, kullanılan fona karşılık gelen 

ödemelerden ayrı olarak belirlenmiş bir kira bedeli ödenir. 

o Belirlenen ödemeleri süresi içinde tamamlayan katılımcının konutu üstündeki ipotek 

kaldırılır ve süreç o katılımcı için tamamlanır. 

Tablo 1’de bir firmanın kamuoyuna duyurduğu üç örnek FKFS modelinin güncel parametreleri 

özetlenmiştir. 

Tablo 1. Faizsiz Konut Finansman Sisteminde Farklı Model Parametreleri 

 Peşinatlı çekiliş Kira destekli çekiliş Vade ortası 

Talep edilen fon (TL) 200.000 200.000 200.000 

Grup büyüklüğü  100 100 -  

Başlangıç taksiti (TL) 1.800 1.300 2.000 

Fon kullanımı sonrası taksit (TL) 2.900 2.600 3.000 

Organizasyon ücreti (TL) 19.600 15.200 13.800 

Peşinat (TL) 20.000 20.000 - 

İlk teslim ayı 1. ay 1. ay 42. ay 

Son teslim ayı 42. ay 34. ay - 

İlk teslimin son taksit ayı 66. ay 100. ay 81. ay 

Son teslimin son taksit ayı 77. ay 100. ay - 

İlk teslimin toplam maliyeti (TL) 219.600 294.400 213.800 

Son teslimin toplam maliyeti (TL) 219.600 252.800 - 

Kaynak: https://www.eminevim.com/faizsiz-ev-alma-cozumleri (son erişim: 31.01.2021) 

Sistem işletilirken ortaya çıkan sıra dışı durumlar için de firmalar tarafından birbirlerine benzer 

uygulamalar geliştirilmiştir. Bu çerçevede: 

 Sistemden ayrılmak: 

o Sisteme giriş yaptıktan sonra ayrılmak isteyen katılımcılar, eğer henüz fon 

kullanmamışlarsa, o zamana kadar yaptıkları organizasyon ücreti dışındaki 

ödemeleri geri alarak sistemden ayrılabilmektedirler. Yaptıkları ödemelerin ayrılan 

katılımcıya iadesi genellikle ayrılma işleminden 6 ay sonra gerçekleşmektedir. 

Organizasyon ücreti genellikle iade edilmemekle beraber, bazı firmalar, vade ortası 

teslimat modellerinde, bu ücretin yarısını da iade ettiklerini belirtmektedirler. 

o Fon kullanımı sonrasında ise sistemden ayrılmak söz konusu değildir. Artık, konut 

alınmış, ipotek edilmiş ve katılımcının kalan borçlarını ödemesi beklenmektedir. 

Katılımcı ödeme yapmazsa ipotek çözdürülmektedir. 

 Ödemelerde aksaklık: 

o Fon kullanımı öncesinde meydana gelen ödeme aksaklıklarında sistem katılımı 

dondurulmakta, aksama yaşanan aylar için toplu bir ödeme alınmamakta, sonraki 

ödemeler ileri kaydırılmaktadır. Bunun sonucu olarak, model çerçevesinde çekilişle 

ya da vade ortası olarak belirlenen fon kullanım tarihi ödeme yapılmayan ay kadar 

ertelenmektedir. 



o Fon kullanımından, yani konut satın alındıktan sonraki ödeme aksaklıklarında 

doğrudan takip başlatılmakta, önce kefillerden geciken ödeme tahsil edilmeye 

çalışılmakta, tahsilat gerçekleşmediğinde, satın alınan konutun haczi yoluna 

gidilmektedir. 

 Firma yükümlülüklerinde aksaklık: 

o Firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesinde meydana gelebilecek aksaklıklara 

önlem olarak, bazı firmalar, talep edilmesi halinde organizasyon ücreti karşılığında 

banka teminatı vermektedirler. Yapılan aylık ödemelerle ilgili, resmi yollarla 

yapıldığında belgelenebilen sözleşme çerçevesindeki ödemelerin, firma 

yükümlülükleri yerine gelmediğinde katılımcıların alacağı olduğu dışında herhangi 

bir karşılık gösterilmemekte veya teminat verilmemektedir. 

 

Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada FKFS ile yapılan konut finansmanının reel ekonomik getiri ve maliyetleri 

inceleneceğinden, çoğunlukla nominal büyüklüklerin kullanıldığı kısmen benzer birkaç çalışmadan 

farklı olarak, uzun döneme yayılmış birikim ve kullanılan fon tutarları sisteme girilen aydaki değerlere 

karşılık gelecek şekilde reelleştirilmiştir. 

Gerek sistem katılımcıları ve gerekse organizatör firma yönünden incelenecek büyüklükler, 

parametreleri Tablo 2’de verilen, sektörün en eskilerinden olan bir firmanın ‘en çok tercih edilen’ 

olarak tanıttığı kısaltılmış vadeli çekilişli model ile vade ortası model esas alınarak hesaplanmıştır. 

Çalışma kapsamında görüşülen firmalardan, ilk çekilişinin sisteme girişin yapıldığı aydan bir sonraki, 

1. ödemenin yapıldığı ayda yapıldığı ve ilk fon kullanımının da bir ay sonra, 2. ödemeler yapılırken 

gerçekleştiği bilgisi alınmıştır. Bununla birlikte, aşağıdaki analizlerde, hesaplamaları daha izlenebilir 

kılmak için fon kullanımının gerçekte olduğundan bir ay önce, sisteme giriş ayından sonraki ay 

yapılmaya başlandığı varsayılmıştır. Bu yaklaşımın, yani fonların olduğundan birer ay daha erken 

kullanılıyormuş gibi hesaplama yapılmasının, reel maliyetlerin olduğundan daha düşük 

hesaplanmasına sebep olacağının vurgulanması gerekir.  

Tablo 2. Kısaltılmış Vadeli Çekilişli ve Vade Ortası Modeller 

 Kısaltılmış Vadeli 

Çekilişli Model 

Vade Ortası 

Model 

Kullanılan fon  200.000 TL 200.000 TL 

Grup büyüklüğü 60 kişi - 

Başlangıç taksiti 3.000 TL 2.000 TL 

Yıllık taksit artış oranı %10 - 

Fon kullanımı sonrası taksit artışı 900 TL 1.000 TL 

Organizasyon ücreti 18.400 TL 13.800 TL 

Peşinat 20.000 TL - 

İlk teslim ayı (1 katılımcının fon kullanımı) 1. ay 42. ay 

Son teslim ayı (35 katılımcının fon kullanımı) 26. ay - 

İlk teslimin son taksit ayı  41. ay 81. ay 

Son teslimin son taksit ayı 46. ay - 

İlk teslimin nominal toplam maliyeti (TL) 218.400 TL 213.800 TL 

Son teslimin nominal toplam maliyeti (TL) 218.400 TL - 

Kaynak: https://www.eminevim.com/kisaltilmis-vadeli-cekilisli-sistem  (son erişim: 31.101.2021) 



Kısaltılmış Vadeli Çekilişli Modelde Hesaplamalar 

60 katılımcının her birinin 200.000 TL fon kullanmak üzere, 20.000 TL peşinat ve 18.400 TL 

organizasyon ücreti ödeyerek girdiği kısaltılmış vadeli çekilişli modelde, sisteme girişten sonraki ay 

başlamak üzere her ay 3.000 TL ödeme yapılmakta, aylık ödemeler 12 ayda bir %10 artmaktadır. İlk 

aydan başlamak üzere çekilişle belirlenen bir katılımcı 200.000 TL’lik fon kullanmakta ve her fon 

kullanan bir sonraki aydan itibaren aylık ödemelerini 900 TL arttırarak yapmaktadır. 26. ayda, ilk 25 

ay içinde çekilişlerde adı çıkmayan 35 katılımcının tamamı fon kullanmaktadır. Kullanılan fondan 

peşinat sonrası kalan 180.000 TL’lik geri ödeme, başlangıç taksitiyle her üye için grup büyüklüğü olan 

60 ayda tamamlanacak gibi başlasa da, yıllık taksit artışları ve fon kullanımı sonrasındaki artışlar 

sebebiyle, fonun kullanıldığı aya göre değişen, 41. ila 46. aylar arasında tamamlanmaktadır. Bu 

modelde 1, 6, 12, 18 ve 26. aylarda fon kullananların ödeme planları Tablo 3’te verilmiştir. 

Gerek katılımcılar arasındaki söz konusu maliyet eşitsizliklerinin ve gerekse FKFS 

maliyetlerinin alternatif konut finansman araçlarının maliyetleri ile sağlıklı bir karşılaştırmasının 

yapılması amacıyla yukarıdaki modelde oluşan maliyetler her bir kullanıcı için sisteme giriş ayına göre 

reelleştirilmiştir. Bu yapılırken, tüm ödeme ve kullanılan fonlar genel fiyat düzeyindeki yükselmeyi 

telafi edecek şekilde enflasyon oranıyla iskonto edilebilirse de, daha gerçekçi bir değerlendirme 

yapmak amacıyla, enflasyon oranı sadece konut fiyatındaki değişim reelleştirilirken kullanılmış, fon 

kullanımına kadarki birikimler için, katılım bankalarının getiri oranı, fon kullanımı sonrası kalan 

borçlar için de katılım bankası konut finansmanı kar oranı kullanılmıştır. İskonto oranı olarak mevduat 

bankalarının mevduat ve kredi faiz oranları yerine katılım bankalarının getiri ve kar oranlarının 

kullanılmasının sebebi incelenen sistemin tercih edilmesindeki esas motivasyonun faize karşı 

duyarlılık olmasıdır. Faizli bir sistemin oranlarıyla yapılacak karşılaştırmada oluşacak maliyet farkı 

katılımcılarca faizden kaçınma bedeli olarak görülebilecekken aynı şey faizsiz bir sistemdeki getiri ve 

kar oranlarının oluşturacağı fark için söz konusu değildir. Bu yolla, FKFS’nin faizsiz bankacılık 

sisteminden nasıl farklılaştığı ortaya konmaktadır. 

Bu çerçevede iki yaklaşım kullanılmıştır. İlk yaklaşıma göre her katılımcı için, farklı 

zamanlarda yaptıkları ödemelerin sisteme girdikleri günkü değerler ile reel maliyetleri bulunmuş ve bu 

maliyetler, kullandıkları fonların sisteme girdikleri aya iskonto edilmiş reel tutarları ile 

karşılaştırılmıştır. Bunun için aşağıda detayı verilen hesaplamalarda, iskonto oranı olarak bir katılım 

bankasının 03.02.2021 tarihi itibariyle duyurduğu
1
 50.000 TL’lik katılma hesabının bir aylık net getiri 

oranı olan %0,93 katılımcıların birikim yaptıkları dönemlerdeki tutarlar için ve 60 aylık vadeli 200.000 

TL konut finansmanı kar oranı olan %1,52 ise katılımcıların fon kullandıktan sonra borçlu oldukları 

dönemlerdeki tutarlar için kullanılmıştır. Diğer yandan, kullanılan fon sisteme girilen aya iskonto 

edilirken %14,60 olan 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi
2
 artışına karşılık gelen aylık %1,14 enflasyon 

oranı kullanılmıştır. Sisteme giriş ayında ödenen organizasyon ücreti firmalarca birkaç taksitte tahsil 

edilebilmekteyse de hesaplamaları basitleştirmek için bu modelde ödemenin bir defada yapılığı 

varsayılmıştır. Hesaplamanın bu şekilde yapılması, organizasyon ücretinin taksitle tahsil edilmesine 

göre, reel finansman maliyetinin çok az da olsa daha fazla bulunmasına sebep olacaktır.   

                                                           
1
 https://kuveytturk.com.tr  (son erişim: 03.02.2021) 

2
 https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=37378  (son erişim 03.02.2021) 



Tablo 3. Kısaltılmış Vadeli Çekilişli Model Örnek Ödeme Planları (TL) 

 

 

Fonun kullanıldığı ay Fon kullanımına kadar 

yapılan ödeme  

 

1.Ay 6.Ay 12.Ay 18.Ay 26.Ay 

Organizasyon ücreti  18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 
 

Peşinat 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000  

Ö
d

em
e 

A
yı

 

1 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 41.400 

2 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 

 3 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 

 4 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 

 5 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 

 6 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 56.400 

7 3.900 3.900 3.000 3.000 3.000 

 8 3.900 3.900 3.000 3.000 3.000 

 9 3.900 3.900 3.000 3.000 3.000 

 10 3.900 3.900 3.000 3.000 3.000 

 11 3.900 3.900 3.000 3.000 3.000 

 12 3.900 3.900 3.000 3.000 3.000 74.400 

13 4.290 4.290 4.200 3.300 3.300 

 
14 4.290 4.290 4.200 3.300 3.300 

 15 4.290 4.290 4.200 3.300 3.300 

 16 4.290 4.290 4.200 3.300 3.300 

 17 4.290 4.290 4.200 3.300 3.300 

 18 4.290 4.290 4.200 3.300 3.300 94.200 

19 4.290 4.290 4.200 4.200 3.300 

 20 4.290 4.290 4.200 4.200 3.300 

 21 4.290 4.290 4.200 4.200 3.300 

 22 4.290 4.290 4.200 4.200 3.300 

 23 4.290 4.290 4.200 4.200 3.300 

 24 4.290 4.290 4.200 4.200 3.300 

 25 4.719 4.719 4.620 4.200 3.630 

 26 4.719 4.719 4.620 4.620 3.630 121.260 

27 : : : : 4.530 

 : : : : : : 

 41 5.228 9.728 : : : 

 42 0 0 : : : 

 43 0 0 7.668 : : 

 44 0 0 0 7.986 : 

 45 0 0 0 0 : 

 46 0 0 0 0 6.993 

 Toplam Ödeme 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400   

 

 

 

 



Her katılımcı için, sisteme girilen aydaki reel finansman maliyeti denklem 1 ve kullanılan reel 

fon tutarı denklem 2 ile bulunmuştur. 

 

         
  

      
         

 
 
       

  

      
 

 
         (1) 

    
  

      
            (2) 

 

Bu denklemlerdeki değişkenler şöyle tanımlanmıştır:  

Fn:  Kullanılan fon tutarı 

Fr:  Kullanılan reel fon tutarı 

Mr:  Reel finansman maliyeti 

O:  Organizasyon ücreti 

P:  Peşinat 

Ti: i. ay ödemesi 

t:  Fon kullanım ayı 

s:  Son ödeme ayı 

rg:  Katılım hesabı getiri oranı 

rk:  Konut finansmanı kar oranı 

re:  Aylık enflasyon oranını  

 

İkinci yaklaşımda her bir katılımcının sisteme girmek yerine, bunu planladığı aydan, sisteme 

girseydi fon kullanacağı aya kadar yaptığı birikimleri bir katılım hesabında değerlendirdiği durum 

incelenmiştir. Katılımcıların, sistemde olsalardı fon kullanacakları ayda, kullanacakları fon ile katılma 

hesabındaki birikimlerinin farkı kadar katılım bankası konut finansmanı kullandığı; oluşan borçları 

sistemde olsalardı yapacakları aylık tutarlarla ödedikleri varsayılmıştır. Sistemde tanımlı son ödeme 

yapıldığı halde katılım bankası borcu hala bitmemiş olanlar, katılım bankasıyla çalışmakla, FKFS’ye 

göre o ayda kalan borcu kadar fazla maliyete katlanmaktadırlar. Tersine, son ödeme yapıldığında 

katılım bankası borcu negatife düşenler, FKFS’ye göre o tutar kadar az ödeme yapmakta ve katılım 

bankası ile çalışmakla daha az maliyete katlanmaktadırlar. 

Hesaplamalarda, ilk yaklaşımda olduğu gibi katılma hesabındaki birikimlerin net getiri oranları 

için aylık %0,93 ve konut finansmanı kar oranları için aylık %1,52 kullanılmıştır. Başlangıçtaki 

değerler ile karşılaştırılabilirliğin sağlanması için, sistemde olunsaydı tanımlanan son ödeme ayında 

bankaya yapılan ödemenin ardından kalan borç fazla yapılan ödeme (negatif kalan borç) başlangıç 

ayına aylık %1,14 enflasyon oranı kullanılarak iskonto edilmiştir. 

Katılımcıların fon kullanım ayındaki birikimleri denklem seti 3 ve son ödeme ayındaki kalan 

borçları denklem seti 4 ile hesaplanmıştır. 

                     

                

                 

 …     



                            (3) 

  

            

                    

                      

…     

                            (4) 

 

Son ödeme ayında kalan borcun başlangıç ayına iskonto edilmiş reel kalan borç tutarı denklem 

5 ile bulunmuştur. Son ödeme ayındaki nominal kalan borç tutarının, dolayısıyla başlangıç ayındaki 

reel kalan borç tutarının negatif olması, FKFS’de yapılan ödemenin katılım bankasına göre yapılandan 

bu tutar kadar fazla olduğu anlamına gelmektedir. 

    
  

      
            (5) 

 

Denklemlerdeki değişkenler şöyle tanımlanmıştır:  

Bt:  Fon kullanım ayındaki birikim 

Bi:  i. ay birikimi 

Ks:  Son ödeme ayında kalan borç 

Ki:  i. ayda kalan borç 

Kr:  Başlangıç ayına göre reelleştirilmiş kalan borç 

Fn:  Kullanılan fon tutarı 

O:  Organizasyon ücreti 

P:  Peşinat 

Ti: i. ay ödemesi 

t:  Fon kullanım ayı 

s:  Son ödeme ayı 

rg:  Katılım hesabı getiri oranı 

rk:  Konut finansmanı kar oranı 

re:  Aylık enflasyon oranını  

Vade Ortası Modelde Hesaplamalar 

Her katılımcının aynı ayda fon kullandığı bir modelin dayanışma niteliği taşımayacağından bir gruba 

ihtiyacın olmadığı örnek vade ortası modelde katılımcı 200.000 TL fonu 42. ayda kullanmak üzere, 

13.800 TL organizasyon ücreti ödeyerek sisteme girmektedir. Katılımcı, her ay, fonun kullanıldığı 42. 

aya kadar 2.000 TL, sonrasında 80. aya kadar 3000 TL ve 81. ayda ise kalan tutar olan 2000 TL ödeme 

yapmaktadır. 

Bu modelde katılımcının katlandığı maliyet, yukarıdaki ikinci yaklaşımda olduğu gibi 

birikimlerini katılım bankasında %0,93 getiri oranıyla değerlendirdiği ve 42. ayda eksik kalan fonu da 

katılım bankasından %1,52 kar oranıyla konut finansmanı kullanarak sağladığı durum ile 

karşılaştırılmıştır. Analizde fonun kullanıldığı 42. aydaki birikim, denklem seti 3; FKFS’de son 



ödemenin yapıldığı 81. ayda katılım bankasına kalan borç, denklem seti 4; başlangıç ayına iskonto 

edilmiş kalan reel borç tutarı ise denklem 5 ile hesaplanmıştır. 

Organizatör Firma Fon Akışı Hesaplamaları 

FKFS kapsamında konut finansmanı sürecini organize eden bir firmanın Tablo 2’de parametreleri 

verilen kısaltılmış vadeli çekilişli modelini işletirken, aylar itibariyle, toplanan ödemeler ve 

kullandırılan fonlara bağlı olarak oluşan kasa hareketi, nominal tutarlarla listelenmiş ve hangi düzeyde 

sistem dışı fon ihtiyacı oluştuğu ortaya konulmuştur. Sisteme girerken alınan peşinat ve organizasyon 

ücretleri ile aylık ödemelerden fon kullanımı sonrası kalan fazla tutarlar kasada tutulmak yerine aylık 

%0,93 getiri oranlı bir katılma hesabına yatırıldığı, öte yandan, ihtiyaç duyulan sistem dışı finansmanın 

aylık %1,52 konut finansmanı kar oranıyla bir katılım bankasından sağlandığı durumda oluşan kasa 

hareketi farklılığı incelenmiş, her iki durumda oluşan firma karı %1,4’lük aylık enflasyon oranı ile 

başlangıç ayına iskonto edilmiştir 

 

Analiz 

Tablo 2’de detay parametreleri verilen kısaltılmış vadeli çekilişli 60 kişilik modele göre yapılan 

ödemeler ile kullanılan fonların reel değerleri iki ayrı yaklaşımla yukarıda tanıtılan yöntemlerle 

incelenmiştir. Bu bölümün ilk kısmında farklı aylarda fon kullanan katılımcıların, reel maliyet-fon 

kullanımı farkları karşılaştırılmış ve ikinci kısımda, sistemde yapılan reel ödeme ve kullanılan fon 

tutarları bir katılım bankasından alınan katılma geliri ve konut finansman tutarları ile mukayese 

edilmiştir. Üçüncü kısımda FKFS kapsamındaki diğer bir model olan vade ortası maliyeti, katılım 

bankası maliyeti ile karşılaştırılmış, dördüncü kısımda ise kısaltılmış vadeli çekilişli modele göre 

organizatör işletmenin fon akışı incelenmiştir.  

Reel Maliyet ve Fon Kullanım Tutarları Yönünden Karşılaştırma 

Kısaltılmış vadeli çekilişli 60 kişilik modelde farklı aylarda fon kullanan her bir katılımcının denklem 1 

ile hesaplanmış yaptığı ödemelere bağlı reel maliyet toplamı ve denklem 2 ile hesaplanmış başlangıç 

ayına göre reelleştirilmiş kullanılan fon tutarı Tablo 4’de verilmiştir. 

İncelenen modelde tüm katılımcılar farklı aylarda ancak aynı tutarda fon kullanmışlar (200.000 

TL) ve toplamda aynı tutarda ödeme (218.400 TL) yapmışlardır. Bununla birlikte kullanılan fon ve 

yapılan ödemenin sisteme girişteki reel değerlerine bakıldığında, ilk 12 ayda fon kullanan katılımcılar, 

başlarda daha fazla, sonra gittikçe azalan bir reel kazanç sağlamaktadırlar.  Reel fonlama ve maliyet 

tutarlarının yaklaşık eşit olduğu 13. aydan sonra fon kullanan katılımcıların düşük bir düzeyde 

başlayan reel kayıpları giderek artmakta ve 35 kişinin fon kullandığı 26. ayda kişi başına 27.492 TL’ye 

ulaşmaktadır. Fonu ilk aylarda kullanmak ne kadar avantajlıysa, son aylarda kullanmak o kadar 

dezavantajlı gözükmektedir (Şekil 1). Burada dikkat çeken husus, en fazla dezavantajlı olunan teslimat 

ayında 35 kişilik büyük grubun fon kullanıyor olmasıdır.  

Bu aşamada, konut edinmek amacıyla alınan fonun daha erken kullanılmasının sadece konut 

fiyatlarının zaman içinde artıyor olması sebebiyle avantaj sağlamadığı, aynı zamanda daha erken konut 

edinmenin kira vermekten kurtarması veya kira getirmesi gibi bir faydasının da olduğunu ve bir başka 

maliyet farklılaşması oluşturan bu parametrenin analize dahil edilmediği vurgulanmalıdır. Kira 

kaynaklı maliyet azaltıcı bir kalemin hesaplamaya dahil edilmesinin, fonu erken ve geç kullanmak 

arasındaki avantaj farkını daha da büyüteceğini belirtmek gerekir. 



Tablo 4. Başlangıç Ayı İtibariyle Kişi Başı Reel Maliyet ve Fon Kullanımı 

     
 (TL) 

Fon 

kullanım 

ayı 

Fon 

kullanan 

kişi sayısı 

Kişi başı 

toplam 

fonlama 

Kişi başı 

reel 

fonlama 

Kişi başı 

toplam 

ödeme 

Kişi başı 

reel 

maliyet 

Kişi başı 

reel 

kayıp 

1 1 200.000 197.746 218.400 169.988 -27.757 

2 1 200.000 195.517 218.400 170.347 -25.170 

3 1 200.000 193.313 218.400 170.702 -22.611 

4 1 200.000 191.134 218.400 171.053 -20.081 

5 1 200.000 188.980 218.400 171.400 -17.580 

6 1 200.000 186.850 218.400 171.742 -15.107 

7 1 200.000 184.744 218.400 172.036 -12.708 

8 1 200.000 182.661 218.400 172.363 -10.298 

9 1 200.000 180.602 218.400 172.687 -7.915 

10 1 200.000 178.567 218.400 173.007 -5.559 

11 1 200.000 176.554 218.400 173.324 -3.230 

12 1 200.000 174.564 218.400 173.165 -1.399 

13 1 200.000 172.596 218.400 173.464 868 

14 1 200.000 170.651 218.400 173.758 3.107 

15 1 200.000 168.727 218.400 174.002 5.275 

16 1 200.000 166.826 218.400 174.278 7.453 

17 1 200.000 164.945 218.400 174.550 9.604 

18 1 200.000 163.086 218.400 174.816 11.730 

19 1 200.000 161.248 218.400 175.078 13.830 

20 1 200.000 159.430 218.400 175.335 15.905 

21 1 200.000 157.633 218.400 175.539 17.905 

22 1 200.000 155.857 218.400 175.778 19.922 

23 1 200.000 154.100 218.400 176.014 21.914 

24 1 200.000 152.363 218.400 176.011 23.648 

25 1 200.000 150.646 218.400 176.228 25.583 

26 35 200.000 148.948 218.400 176.440 27.492 

 

Şekil 1. Fon Kullanım Ayına Göre Kişi Başı Reel Kayıp 
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Katılım Bankası Getirisi ve Finansman Maliyeti ile Karşılaştırma 

Önceki kısımda reel fonlama-maliyet farkları birbirleriyle karşılaştırılan katılımcıların birikim ve fon 

kullanımlarını, incelenen FKFS modeli üzerinden değil, bir katılım bankasında yapmaları durumunda 

oluşan farklılaşma incelenmiştir. Bu amaçla, kısaltılmış vadeli çekilişli 60 kişilik modelde yapılan 

ödemelerin bir katılma hesabında biriktirildiği ve modelde belirlenen fon kullanma ayında, o aya 

kadarki birikimi toplam fonlama tutarına tamamlayacak konut finansmanının katılım bankasından 

sağlanarak, bu şekilde oluşan borca karşılık modelde belirlenmiş aylık ödemelerin gerçekleştiği durum 

için hesaplamalar yapılmıştır. Denklem seti 3 ile katılımcıların fon kullanım ayındaki birikimleri, 

denklem seti 4 ile son ödeme ayındaki kalan borçları hesaplanmış, denklem 5 ile kalan borcun 

başlangıç ayına iskonto edilmiş reel kalan borç tutarı bulunmuştur. Her bir katılımcı için bulunan 

sonuçlar, fon kullanım ayı ayrımında Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5. Katılım Bankası Alternatifinin Katılımcı Ayrıntısında Maliyet Farkı 

  
 

 

   

(TL) 

Fon 

kullanım 

ayı 

Toplam 

fon 

ihtiyacı 

Fon 

kulanım ayı 

birikimi 

Konut 

finansman 

tutarı 

Son 

ödeme 

ayı 

Son ödeme 

sonrası 

kalan borç 

Kalan 

reel borç 

FKFS’nin 

Katılım 

Bankasına göre 

ek reel maliyeti 

1 200.000 41.757 158.243 41 51.982 32.660 -32.660 

2 200.000 45.145 154.855 41 47.672 29.952 -29.952 

3 200.000 48.565 151.435 41 43.448 27.298 -27.298 

4 200.000 52.017 147.983 41 39.309 24.697 -24.697 

5 200.000 55.501 144.499 41 35.254 22.149 -22.149 

6 200.000 59.017 140.983 41 31.280 19.653 -19.653 

7 200.000 62.566 137.434 42 27.887 17.323 -17.323 

8 200.000 66.148 133.852 42 24.029 14.927 -14.927 

9 200.000 69.763 130.237 42 20.251 12.580 -12.580 

10 200.000 73.412 126.588 42 16.550 10.281 -10.281 

11 200.000 77.094 122.906 42 12.925 8.029 -8.029 

12 200.000 80.811 119.189 43 10.359 6.363 -6.363 

13 200.000 84.863 115.137 43 6.844 4.204 -4.204 

14 200.000 88.952 111.048 43 3.405 2.092 -2.092 

15 200.000 93.079 106.921 44 122 74 -74 

16 200.000 97.245 102.755 44 -3.205 -1.946 1.946 

17 200.000 101.449 98.551 44 -6.459 -3.922 3.922 

18 200.000 105.693 94.307 44 -9.640 -5.854 5.854 

19 200.000 109.976 90.024 44 -12.752 -7.744 7.744 

20 200.000 114.299 85.701 44 -15.793 -9.591 9.591 

21 200.000 118.661 81.339 45 -18.967 -11.388 11.388 

22 200.000 123.065 76.935 45 -21.904 -13.152 13.152 

23 200.000 127.510 72.490 45 -24.774 -14.875 14.875 

24 200.000 131.995 68.005 46 -27.593 -16.381 16.381 

25 200.000 136.853 63.147 46 -30.361 -18.025 18.025 

26 200.000 141.756 58.244 46 -33.063 -19.629 19.629 

 



FKFS’nin 60 kişilik kısaltılmış vadeli çekilişli modeline göre belirlenmiş aylık ödemeler 

katılma hesabına yatırılarak, yine aynı modele göre belirlenmiş ayda, aynı miktar fon (birikim ve 

kullanılan konut finansman tutarının toplamı 200.000 TL) katılım bankasından kullanıldığında önceki 

kısımda değerler reelleştirilerek yapılan inceleme sonucuna benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Katılım bankası ile çalışmak FKFS’den ilk 15 ayda fon kullananlar için gittikçe azalan şekilde daha 

maliyetli iken, FKFS 16. aydan itibaren katılım bankasına göre her ay artan ek bir maliyet 

oluşturmaktadır. Katılım bankasına göre en büyük ek maliyete yine 35 kişinin fon kullandığı 26. ayda 

fon kullananlar katlanmaktadır. İlk aylarda fon kullanıldığında katılım bankasına göre daha az 

maliyetli olan FKFS, son aylarda fon kullananlar için daha maliyetli hale gelmektedir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. FKFS’nin Katılım Bankasına Göre Ek Reel Maliyeti 

 

 

FKFS ve katılım bankası karşılaştırması yapılırken, firmanın almış olduğu organizasyon 

ücretinin firmaca sürecin işletim giderleri için kullanıldığı ve bu sebeple FKFS’nin alternatif araçlarla 

karşılaştırılmasında bir maliyet unsuru olarak kullanılmaması gerektiği düşünülebilir. Ancak aynı 

durum, işlettiği benzer süreçler için yapılan harcamaları müşterisine yansıyan toplam maliyetten ayrı 

olarak talep etmeyen katılım bankası için de geçerlidir. 

Vade Ortası Model Ödeme Planının Katılım Bankasındaki Maliyeti 

Tablo 2’de verilen parametrelere göre vade ortası modelde oluşturulan ödemeler bir katılım bankasının 

katılma hesabına yatırıldığında, fon kullanım ayı olan 42. aydaki birikim 122.522 TL olmaktadır. 

Katılım bankasından, vade ortası modele göre bu ayda kullanılması planlanan 200.000 TL’lik fon ile 

oluşan birikimin farkı tutarında (77.448 TL) konut finansmanı kullanılarak modelde planlanmış 

ödemeler yapıldığında, son ödemenin yapıldığı 81. ayda kalan borç tutarı  -17.607 TL olmaktadır.  Bu, 

konut finansmanı kullanıldığında, katılım bankasının belirlediği geri ödeme planından 17.607 TL fazla 

ödeme yapıldığı anlamına gelmektedir. Vade ortası modelin kullanılmasının, katılım bankasına göre, 

söz konusu parametrelerle yapılan işlemde, başlangıç ayına iskonto edilmiş haliyle 7.030 TL fazla 

maliyeti vardır. 
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Kısaltılmış Vadeli Çekilişli Model Örneğinde Organizatör Firma Fon Akışı 

FKFS kapsamında, aynı anda birçok grubun çeşitli modellerle konut finansman sürecini işleten 

firmaların, bu süreçteki rollerinin daha iyi anlaşılması için, Tablo 2’de parametreleri verilen kısaltılmış 

vadeli çekilişli modelin işletilmesi sonucu oluşan fon akışı incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan 

firma ziyaretlerinde, ilgililer, ellerinde biriken fazla fonları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin 

sorularımıza açık cevaplar vermemişlerdir. Bu sebeple, hem ödeme fazlası birikimlerin olduğu gibi 

tutularak ileriki aylarda oluşan finansman ihtiyacının yeni ödemeler gelinceye kadar maliyetsiz şekilde 

kendilerince karşılandığı, hem de birikimlerin katılma hesabında değerlendirilerek finansman 

ihtiyacının bir katılım bankasından karşılandığı durumlardaki firma kasa hareketleri Tablo 6’da 

verilmiştir.   

Tablo 6. Organizatör Firmanın Nominal ve Katılım Bankası İşlemleriyle Fon Akışı 

          

(TL) 

Ay 

Toplanan 

tutar 

Kullandı-

rılan fon 

tutarı 

Nominal 

Kasa 

Toplamı 

Kat.Ban. 

İşlemi ile 

Kasa 

Toplamı 

 

Ay 

Toplanan 

tutar 

Kullandı-

rılan fon 

tutarı 

Nominal 

Kasa 

Toplamı 

Kat.Ban. 

İşlemi ile 

Kasa 

Toplamı 

Giriş 2.304.000 - 2.304.000 2.304.000 

 

  

   

  

1 180.000 200.000 2.284.000 2.305.427 

 

24 219.690 200.000 2.300.280 2.848.283 

2 180.900 200.000 2.264.900 2.307.768 

 

25 242.559 200.000 2.342.839 2.917.331 

3 181.800 200.000 2.246.700 2.311.030 

 

26 243.459 7.000.000 -4.413.702 -3.812.078 

4 182.700 200.000 2.229.400 2.315.222 

 

27 274.959 

 

-4.138.743 -3.595.063 

5 183.600 200.000 2.213.000 2.320.354 

 

28 274.959 

 

-3.863.784 -3.374.749 

6 184.500 200.000 2.197.500 2.326.433 

 

29 274.959 

 

-3.588.825 -3.151.086 

7 185.400 200.000 2.182.900 2.333.469 

 

30 274.959 

 

-3.313.866 -2.924.024 

8 186.300 200.000 2.169.200 2.341.470 

 

31 274.959 

 

-3.038.907 -2.693.510 

9 187.200 200.000 2.156.400 2.350.446 

 

32 274.959 

 

-2.763.948 -2.459.492 

10 188.100 200.000 2.144.500 2.360.405 

 

33 274.959 

 

-2.488.989 -2.221.917 

11 189.000 200.000 2.133.500 2.371.357 

 

34 274.959 

 

-2.214.030 -1.980.732 

12 189.900 200.000 2.123.400 2.383.311 

 

35 274.959 

 

-1.939.071 -1.735.880 

13 209.790 200.000 2.133.190 2.415.265 

 

36 274.959 

 

-1.664.112 -1.487.306 

14 210.690 200.000 2.143.880 2.448.417 

 

37 302.455 

 

-1.361.657 -1.207.458 

15 211.590 200.000 2.155.470 2.482.778 

 

38 302.455 

 

-1.059.202 -923.357 

16 212.490 200.000 2.167.960 2.518.358 

 

39 302.455 

 

-756.747 -634.937 

17 213.390 200.000 2.181.350 2.555.168 

 

40 302.455 

 

-454.292 -342.133 

18 214.290 200.000 2.195.640 2.593.221 

 

41 316.180 

 

-138.112 -31.153 

19 215.190 200.000 2.210.830 2.632.528 

 

42 281.543 

 

143.430 249.916 

20 216.090 200.000 2.226.920 2.673.101 

 

43 255.813 

 

399.243 508.053 

21 216.990 200.000 2.243.910 2.714.951 

 

44 244.833 

 

644.076 757.611 

22 217.890 200.000 2.261.800 2.758.090 

 

45 203.883 

 

847.959 968.539 

23 218.790 200.000 2.280.590 2.802.530 

 

46 256.041   1.104.000 1.233.588 

 

Bu modelde, tüm fon hareketlerinin nominal olarak yapıldığı, herhangi bir yatırım yapılmadığı 

ve finansman kullanılmadığı, işletim giderlerine ilişki harcama olmadığı varsayıldığında, son 

ödemenin yapılarak ilgili grubun sürecinin tamamlandığı 46. ayda firma kasasında, beklendiği gibi, 

grubu oluşturan 60 kişinin başlangıçta ödediği organizasyon ücretlerinin toplamından oluşan 1.104.000 

TL kalmaktadır. Birikimler katılım hesabında değerlendirildiğinde ve fon ihtiyacı katılım bankasından 



karşılandığında ise, aynı ayda, kasa bakiyesi 1.233.588 TL olmaktadır. Bu iki tutarın başlangıç ayına 

iskonto edilmiş karşılıkları sırasıyla 655.411 TL ve 732.343 TL’dir. Her iki yaklaşımla hesaplanan 

modele ilişkin sürecin işlediği 46 aydaki firma kasa hareketleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 3. Organizatör Firmanın Aylık Kasa Hareketleri 

 

 

İncelenen kısaltılmış vadeli çekilişli modelde, her ay bir katılımcının fon kullanacağı şekilde 

ödemelerin yapıldığı ideal model dışındaki tüm diğer modellerde olduğu gibi, bazı aylarda fonlamada 

kullanılan tutarda ödeme toplanmakta ve organizasyon döneminin bir ayında da (bu örnekte 26. ayda) 

dış finansman gerekmektedir. Organizasyon ücretinin işletim giderleri için alındığı ve fonlama fazlası 

birikim olarak değerlendirilemeyeceği söylenebilirse de bu ücretin gerek düzeyi ve gerekse işletim 

giderlerinin kullanılan fon tutarının büyüklüğü ile hemen hiç ilgisi olmadığı halde organizasyon 

ücretinin fonlama tutarının belirli bir oranı olarak belirleniyor olması bu ücretin mahiyetini 

değiştirmektedir. Kaldı ki, birikim fazlasının tek kaynağı organizasyon ücreti değildir. Fon kullanım 

ayını erkene çekse ve/veya aylık ödeme tutarlarını düşürse bile bazı modellerde alınan peşinat ve ilk 

aylarda fonlama tutarından fazla toplanan ödemeler birikmektedir.  

Dayanışma temelli bir sistem olarak uygulanmaya başlanan ve bu yönü hala vurgulanan 

FKFS’nin bu ve benzeri modellerinde katılımcıların birbirlerini fonlamak suretiyle dayanıştıkları 

söylenemez. Zira bu modelin 26. ayında olduğu gibi toplu fon kullanımının yapıldığı zamanlarda 

büyük bir dış finansman ihtiyacı oluşmaktadır. Peşinatların ve ilk aylarda katılımcılarının yükünü 

artıracak şekilde aylık fonlama tutarından fazla alınan ödemelerin olduğu gibi kasada tutulduğunu, 

bunun karşılığında daha erken fon kullanım imkanı verildiğini düşünmek mümkün değildir. 

Çoğunluğu faize duyarlı olduğu için bu sisteme dahil olan katımcılardan toplanan bu fazla tutarların 

nasıl değerlendirildiğinin açık şekilde ortaya konulması sistemin işleyişine olumlu katkı sağlayacaktır. 

Fonlama tutarından fazla toplanan ödemelerin daha önce oluşturulmuş gruplardaki toplu fon 

ihtiyacının karşılanmasında kullanıldığı, toplu fon kullanımı sırasında oluşan ihtiyacın da daha sonra 

oluşturulmuş grupların ilk aylardaki fazla ödemeleriyle karşılandığı düşünülebilirse de, bu yaklaşım üç 

ayrı yönden sorun oluşturabilir. İlk olarak bu kadar çeşitli modeli, farklı büyüklükte gruplar için, farklı 

fonlama tutarlarıyla, en önemlisi talebi kendileri yönetmeden işleten firmaların fazla birikimleri 

verimli şekilde kullanacakları bir planlama yapabilmeleri söz konusu olamayacaktır. İkincisi, farklı 
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gruplar arası fon transferi, sistemin grup içi dayanışma niteliğini ortadan kaldıracaktır. Üçüncü sorun 

ise grupların birinde oluşabilecek bir sorunun diğer grupları da etkileyecek sistemik bir olumsuzluğu 

tetikleme riskine sahip olmasıdır. 

 

Tartışma ve Sonuç  

FKFS çeşitli sebeplerle, ama en çok faizli işlem yapmak istemedikleri için mevcut konut finansman 

araçlarını kullanmayan ve gün geçtikçe büyüyen bir kitlenin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. 

Birçok kişi, hem dini inançları gereği diğer araçları kullanmayacağından hem de bu sistemin dışındaki 

araçların şartlarını sağlayamayacaklarını düşündüklerinden konut sahibi olamayacağına inanırken bu 

imkana FKFS sayesinde kavuştuğunu ifade etmektedir. Sistemin işleyişindeki süreçlerde bütün 

işlemlerin nominal değerler üzerinden yapılması, erken fon kullanan ile sonra kullanan arasında bir 

nominal farkın olmaması, sistemin adil, rasyonel ve hakkaniyetli olmasını garantilememektedir.  

Sisteme birlikte giren ve aynı miktarda fon kullananların katlandığı maliyetlerin farklı olması, 

sisteme katılan herkes için geçerli bir değerlendirmenin yapılmasını önlemektedir. Bütüncül bir 

değerlendirme için erken fon kullananların avantajlı, geç kullananların ise dezavantajlı duruma 

düşmelerinin meşruiyeti yanında, sistemin kurallarının birçoğunun arkasındaki gerekçelerin de açıklığa 

kavuşturulmasına ihtiyaç vardır.  

Bu çerçevede sisteme ilişkin belirsizlik veya risk alanları aşağıda özetlenmiştir.  

Yaygınlaşan FKFS uygulamalarının bir yasal düzenlemeye bağlanmamış olması ve sistem 

üzerinde kamu gözetim ve denetiminin yokluğu, sistemi kırılgan hale getirmektedir. Yüz yüze güven 

ilişkisiyle başlayan birbirini dönüşümlü olarak fonlama ilkesi, ürün çeşitliliği ile kimin kimi 

fonladığının bilinemediği karmaşık bir sisteme doğru evrilmiştir. Hukuki çerçevesinin belirlenmemiş 

olması, olası bir krizde şimdi varlığından habersiz olunan hak kayıplarını sebep olacaktır.  

Bazı modellerde peşinat ödeniyor olmasının, faizsiz bir sistemde fon kullanımını neden ve nasıl 

erkene çektiğinin makul bir açıklamasının yapılması gerekir. Ödenen peşinatın yardımlaşma 

ilişkisindeki yeri netleştirilmelidir. Peşinat ve aylık ödeme şeklinde toplanan fazla fonların 

değerlendirilme şekli ile vadesinden önce yapılan fon kullanımlarının finansmanının nasıl sağlandığı, 

farklı finansman araçlarının (özellikle faizli olanların) kullanılmasına duyarlı oldukları için sistemi 

tercih eden katılımcılar açısından belirsizdir. İkili görüşmelerde ve kamuoyuna açıklanan 

dokümanlarda bu konuda bir bilgilendirme söz konusu değildir.  

Sistem tanıtılırken üyeleri dayanışan gruplara sıkça atıfta bulunulduğu halde vade ortası 

modelde bir grup oluşturulması gerekmemektedir. Dahası, çok esnek olduğu ifade edilen, yani farklı 

fon tutarlarının, farklı büyüklükteki gruplarda, farklı peşinat ve ayık ödemelerle kullanıldığı sistemde, 

bu kadar çeşitlenmiş grupların, başvurur vurmaz sisteme girilecek şekilde oluşturulabildiğini 

düşünmek mümkün değildir. Bu, ya grupların tam üye sayısı ile oluşturulmaması ya da farklı 

parametrelerle sisteme giren üyelerin aynı gruplarda toplanmasıyla sağlanabilir. Modellerin 

birçoğunda tüm fonlamanın grup üyelerinin elbirliği ile yapılmıyor olması sebebiyle, grupların tam 

oluşturulmaması veya farklı parametrelerle sisteme üye olan katılımcıların aynı gruplara alınması 

mümkün gibi gözükse de, bu durumlarda fon kullanım sırası çekilişlerinin nasıl yapıldığı açık değildir. 

Dayanışma temelli olarak işlediği sürekli vurgulanan sistemin neredeyse tüm modellerinde, 

bazı aylarda fonlama tutarını aşan ödeme toplanmakta, başka bazı aylarda da o zamana kadar toplanan 



ödemeler yetmediği için fon kullanımı, grup dışı bir finansman kaynağı, belki firmanın kendi 

sermayesi ile sağlanmaktadır. Bu durum, sistemi dayanışma ilkesinden uzaklaştırıp, önceden birikmiş 

sermayenin bedeli karşılığı fonlama amaçlı kullanıldığı bir yapıya dönüştürmektedir. Alınan peşinatın 

bir kısmı erken kullandırılan fonun karşılığı ise, bu, sistemin faizsiz bir finansman sistemi olma 

iddiasıyla çelişmektedir. Bu durumun firmalar tarafından açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Kira destekli modellerde, diğerlerinden daha erken fon kullananlardan, konutu erken edinmekle 

sahip oldukları avantajı dengelemek üzere, kullandıkları fon tutarının geri ödenmesinden bağımsız 

olarak alınan kira desteğinin, bazı durumlarda, fon kullanımları tamamlandıktan sonra da, hatta son fon 

kullananlardan da alınmaya devam ettiği görülmektedir. Bu uygulamaya makul bir gerekçe bulmak 

mümkün değildir.      

İşletim giderlerinin kullanılan fon tutarının büyüklüğü ile doğrudan bir ilgisi olmadığı halde, 

organizasyon ücretinin kullanılan fon tutarının belirli bir oranı olarak belirleniyor olması ve bazen 

indirim kampanyaları yapılması, bu ücretin işletim giderlerini karşılamak ve firma karını sağlamak 

yanında faize alternatif bir maliyet düzenleyici unsur olarak da kullanıldığını göstermektedir. Zira eğer 

dışardan ödünç fon alınmayacak veya bu amaçla kullanılan öz sermayenin alternatif maliyeti 

hesaplanmayacaksa, organizasyon gideri olarak oluşacak harcamaların, daha çok sabit maliyetler (kira, 

personel gideri, diğer cari giderler vb.) kategorisinde yer alması makuldür. Kullanılan fonlar sigorta 

yapılmadığı için bu amaçla ödenen risk primi de söz konusu olmadığına göre, kullanılan fona oranlı 

olarak peşinat alınmasının gerekçesinin, dayanışma mantığı çerçevesinde anlaşılması bir hayli zordur.  

Çekilişli modellerde fon kullanım sırasının belirlenmesi için yapılan çekilişin toplu değil de 

sonraki birkaç ayda fon kullanacak katılımcıların belirlendiği çok defada yapılması katılımcılar 

nezdinde belirsizliği arttırmaktadır. Belirsizlik sisteme olan güveni zedeleyen bir unsurdur. Çekilişe 

ilişkin bu uygulamanın, bazı katılımcıların son aylarda fon kullanacaklarının belli olması durumunda 

sistemden ayrılabilecekleri ihtimaline binaen yapıldığı, belki bir sonraki kurada erken çıkar umudu ile 

sistemde kalmayı artırdığı için tercih edildiği akla gelmektedir. İnsanları sistemde tutmak için şans 

yanında belirsizliğin de bir araç olarak kullanılmasının meşruiyeti üzerinde durmaya değer bir 

konudur.   

İlgili literatürde sistemin tercih edilme sebebinin alternatiflerine göre daha düşük maliyete 

sahip olduğunu düşünen kullanıcıların varlığından bahsedilmektedir. Çalışmada incelenen çekilişli 

modelde, ilk aylarda fon kullananlar için hem aynı modelde daha sonra fon kullananlara göre, hem de 

alternatif araçlara göre daha düşük maliyetin söz konusu olduğu görülürken, fon kullanım ayı 

ilerledikçe bu maliyetin hızla arttığı ve katılımcıların büyük çoğunluğunun, örneğin incelenen modelde 

60 kişinin 35’inin, daha yüksek maliyete katlandığı anlaşılmaktadır. İncelenen vade ortası modeldeki 

katılımcı maliyeti de katılım bankasında işlem yapmaya göre daha yüksektir. Katılımcıların alternatif 

araçlarla ilgili çekinceleri, bu sistemin maliyet yüksekliğini bir ölçüye kadar katlanılabilir kılsa da 

özellikle ilerleyen aylarda artan bu maliyet farkı varken sistemin düşük maliyetli fonlama yaptığı 

şeklinde tanıtılması ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. 

Sistemin çekilişli modellerinin birçoğunda, bu çalışmada incelenen kısaltılmış vadeli çekilişli 

modelde olduğu gibi fonu ilk aylarda kullanan katılımcılar ile sonlarda kullanan katılımcıların 

maliyetleri arasında oldukça büyük sayılabilecek farklar vardır. Servet transferine dönüşmüş söz 

konusu maliyet farkının kimin lehine oluşacağının dayanışma temelli sistemde, bir zorunluluğun 

sonucu olarak yapılan çekilişle belirleniyor olması, işletilen sürecin adilliğine gölge düşürmektedir. 

Kimin kime yardımcı olacağının, yardıma en çok ihtiyacı olan merkezli değil de şans merkezli olarak 



belirlenmesi yardımlaşmanın mantığı ile uyumlu değildir. Bu durum, beş birimlik yardıma muhtaç 10 

kişinin olduğu yerde yardıma muhtaç olanların aralarında en çok ihtiyaç sahiplerinin ayrıştırılmasının 

zor olması nedeniyle yardımın kura ile dağıtılmasına benzememektedir. Kura, karar süreçlerinde 

genelde daha uygun meşru yöntemler olmadığında veya bilinen yöntemlerin işlem maliyeti çok yüksek 

olduğunda zorunluluktan başvurulan bir karar verme yöntemidir. Maliyet farkının çok farklılaştığı bir 

tahsis yönteminde şansa merkezi rol atfedilmesinin ne derece meşru olduğu sorusu, hiç dokunulmayan 

bakir bir soru olarak ortadadır. Şans oyunlarıyla (milli piyango ve bahis oyunları gibi) elde edilen 

kazancın meşruiyeti sorgulanırken, ihtiyaç durumu gözetilmeksizin tamamen şansa bağlı olarak bir 

grup insanın kendi aralarında (rızalarına dayalı da olsa) servet transferine yol açan uygulamanın 

meşruiyetinin hiç tartışılmamış olması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 

Sistemden çıkanlara, o aya kadar yaptıkları organizasyon ücreti dışındaki ödemeler, genellikle 

6 ay sonra, yapılan toplam ödemeye eşit tutarda iade edilmektedir. Sistemden ayrılmaların 

organizasyon programında aksamalara yol açabilmesi bu iade gecikmesinin bir gerekçesi olarak 

sunulsa da modellerin büyük kısmında fon kullanımının doğrudan o ayda toplanan ödemelerle 

yapılmıyor olması sebebiyle ödemeler hemen iade edilse bile halihazırda oluşmuş reel değer kaybının 

daha da büyümesine yol açacak gecikmenin, sisteme girip sonra farklı nedenlerle cayan kişi acısından 

makul bir nedeni yoktur. Katıldığı dönem içinde birilerine sıfır maliyetli fon kullandırmasının adeta 

cezalandırılması makul değildir. Yardımlaşma amaçlı bir oluşumdan ayrılmanın bu şekilde 

cezalandırılmasının sebebi açıklanmaya muhtaçtır. Burada katılımcının tasarrufunu ona hiçbir yarar 

sağlamadan kullanma gibi haksız bir kullanım söz konusudur. Bunun da batık maliyet oluşturarak 

sistemde kalmayı özendirdiği için tercih edildiği akla gelmektedir ki bunun makul olduğu söylenemez.  

Hem mevcut firmaların giderek büyük ve pahalı reklam kampanyaları ile daha görünür hale 

gelmeleri, hem de sisteme her geçen gün yeni firmaların girmesi, organizasyon firmaları açısından bu 

sistemin oldukça kazançlı olduğunu göstermektedir.  
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