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Özet
Pek çok akademik çalışma, finansal tasarruflardaki artışın ekonomik büyüme üzerinde
olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemdeki fonların büyümesi daha fazla öneme
sahiptir. Ancak; geleneksel finans ve bankacılık sistemi içindeki faiz kavramından
dolayı, bazı kesimler dini inançları nedeniyle tasarruflarını sistem içinde
değerlendirmemektedir. Bu noktada faizsiz finans sistemleri bu sorun karşısında iyi bir
alternatif olabilmektedir. Bu sistemlerin etkin çalışması için hane halkının algılarının
ölçülmesi önemlidir. Bunun nedeni, algıların insan davranışını etkileyen en önemli
faktörlerden biri olmasıdır.
Katılım bankacılığı Türkiye’de faizsiz finans sistemlerinin en önde gelen yapılarından
biridir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; hane halkının katılım bankaları ile ilgili
algılarını ölçmek olarak belirlenmiştir. Çalışmada, Uşak il merkezinde 18 yaş üzeri
rassal olarak seçilmiş 510 kişi ile yapılan anket uygulaması yapılmış ve elde edilen
veriler Anova testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda bireylerin katılım bankacılığı algısının düşük olduğu görülmüştür.
Bireylerin cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir düzeyi gibi özelliklerinin katılım bankacılığı
ile ilgili bilgi düzeyi ve faiz algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığa neden
olduğu anlaşılmıştır. Çalışma; akademisyenler, katılım bankaları ve ilgili kurumların
katılım bankacılığı ile ilgili politika üretmelerine katkılar sağlayacaktır.

Abstract
Many academic studies show that the increase in financial savings have a positive
impact on economic growth. Therefore, the growth of funds in the financial system has
more important, especially in developing countries as Turkey. However, due to the
interest in the traditional concept of financial and banking system, some people do not
use the market to evaluate their savings because of their religious beliefs. At this point,
Noninterest (Islamic) finance system could be a good alternative to current system.
Measure the households’ perceptions is important to make this system more effective.
The reason to measure perception is that it is one of the most important factor to
influence human behavior.
Participation banking is one of the leading structures of Islamic finance system in
Turkey. Within this direction, the goal of this study is that measure the perceptions of
households about the participation banks . In the study, data was collected from over
18 years old 510 people by randomly selected and was analyzed by ANOVA test.
The results of this study suggest that the perception of participation banking is low. The
study comes out that individuals’ properties such as gender, education, job and income
have statistically significant impact on the knowledge level and interest perception of
individuals about participation baking. This study will contribute to academicians,
participation baking and related institutions to create policies about participation
banking.
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Bu çalışma, 26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 15.Ulusal İşletmecilik
Kongresinde sunulan aynı adlı bildirinin yeniden düzenlenmiş halidir. Çalışma ayrıca, Türkiye Katılım Bankaları
Birliği tarafından desteklenmiştir.
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