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Dünya genelinde faizsiz bankacılık (interest-free banking)  

adı yanında İslamî bankacılık (Islamic Banking) adıyla da 

bilinir. 

Ülkemizde ise ilk kurulduklarında Özel Finans Kurumları 

adıyla kurulan bu model, daha sonra 2005 yılında yapılan 

kanun değişikliğiyle Katılım Bankacılığı olarak 

adlandırılmıştır. 

 



 

Faizsiz Bankacılık , temel çalışma sistemi faizsizlik esasına dayalı 

olması,  

İslamî Bankacılık, İslâmî esaslar çerçevesinde çalışması, 

Katılım Bankacılığı, faiz yerine, kara ve zarar katılma/ortak olma 

esasına göre çalışması dikkate alınarak verilmiş isimlerdir. 

Her üç isimde aynı maksadı ifade eden farklı isimlerdir. 

Temel felsefesi ve çalışma mantığı aynıdır. 



 
 Modern anlamda faizsiz bankacılığın olup olamayacağı tartışması 1940 ve 

1950’li yıllarda başlamıştır. 

 Çağdaş anlamda ortaklığa dayalı ilk faizsiz banka 1963 yılında Mısır’ın Mit-

Ghamr kasabasında Ahmed en- Naccar tarafından kurulmuştur. 

 1971 yılında Mısır devletinin de desteğiyle Nasr Sosyal Bankası, faizsiz olarak 

çalışan bir ticari banka olarak kurulmuştur. Nasr Sosyal Bankası’nın 

kurulmasıyla faizsiz bankacılık teoriden pratiğe dökülmüştür. 

 1974 yılında ise İslam Kalkınma Bankası (Islamıc Development Bank – IDB) 

kurulmuştur. İslam Kalkınma Bankasının kuruluşu İslami Bankacılığın 

Dünya’da tanınıp bilinmesi noktasında bir dönüm noktası olmuş, bundan 

sonra İslâmî Bankacılık bütün Dünya’ya yayılmaya başlamıştır.   

 



 

Faizsiz bankacılık sektörünün en belirgin kurumları;  

 1975’te kurulan Dubai İslam Bankası ( بنك دبي االسالمي)  

 1977’de kurulan Kuveyt Finans Evi (Kuwait Finance House)  

( بيت التمويل الكويتي)  

 1977’de kurulan Mısır ve Sudan Faisal İslam Bankası   (مصرف فيصل االسالمي) 

 1981’de kurulan Dar al-Maal al-Islami (دار المال االسالمي)  

 1982’de kurulan Al Baraka (بنك البركة)  

grubudur. 

 



 

Türkiye'de 16.12.1983 gün ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile Özel Finans Kurumları'nın kurulmasına imkan 

sağlanmıştır. 

Türkiye’de ilk faizsiz bankalar,  

 1985’te Faisal Finans. (Hisseleri sonradan devralınarak ismi 

Family Finans olarak değiştirilmiştir.)  

 1985’te Al Baraka Türk  

 1989’da Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu AŞ. 

 1991’de “Anadolu Finans Kurumu AŞ. 

 



 

 1995’te İhlas Finans. (2001 krizinde tasfiye oldu) 

 1996’da Asya Finans. 2005 tarihinde şirket unvanı "Asya 

Katılım Bankası Anonim Şirketi / Bank Asya" olarak 

değiştirilmiştir 

 2005 Aralık ayında Family Finans ile Anadolu Finans, “Türkiye 

Finans Katılım Bankası AŞ.” adıyla birleşmişlerdir. 

Özel Finans Kurumları, 2005 yılında yapılan kanun 

değişikliğiyle Katılım Bankası’na dönüştürülmüştür.  

 



•A. İhtiyaç Fazlası Varlığı Olanların Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme İhtiyacı 

•Fertler mal varlıklarını korumak ve değerlendirmek ister. 

•B. Ekonomiye Katılmayan Değerlerin Ekonomiye Katılma İhtiyacı 

•Devletler maddi değerlerin ekonomiye katılmasını ister 

•C. İhtiyaçlarını Karşılayamayanların Finansman İhtiyacı 

•İster gerçek isterse tüzel olsun mevcut varlıklarıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler 

ihtiyaçlarını borç alma vb. bir yolla gidermek ister 

•D. Faiz Yasağı 

Faizsiz Bankacılığın ortaya çıkış sebeplerinin en önemlisi ihtiyaç fazlası varlığı olanların bu 

varlıklarını faizli işlerde değerlendirmeme, finansmana ihtiyacı olanların da bu ihtiyaçlarını 

giderirken faize bulaşmama isteğidir. 

 





 

Karşılığında faiz vermek üzere halktan veya özel kaynaklardan para 

toplayan, bunları veya kendi sahip olduğu paraları, faizli yöntemle 

kredi olarak kullandıran ve böylece para akışına aracılık eden iktisadi 

işletmenin ve bu işletmenin sahibi durumunda olan anonim şirketin 

adıdır. 

Buna göre; 

a. Klasik banka faiz vermek üzere para toplar. 

b. Topladığı paraları faizli olarak borç (kredi) verir. 

c. Bu yolla para akışına aracılık eder,  

d. İki faiz arasındaki farktan kazanç sağlar. 

 



 

Fon toplarken, faiz yerine kar ve zarara katılma esasına göre 

fon toplayan fon kullandırırken, doğrudan kredi (borç para) 

vermek yerine ticaret ve ortaklık esasına göre fon kullandıran 

bankacılık türüne Faizsiz Bankacılık denir.  

Diğer bir ifadeyle İslami esaslara göre ekonomik faaliyetlere, 

ticarete, yatırım ve üretim faaliyetlerine finansman sağlayan ve 

bu faaliyetler neticesinde oluşan kârı/zararı müşterileriyle 

paylaşan bankacılık sistemidir. 

 



 

Faizsiz Bankacılık: 

1. Faiz yerine kar ve zarara katılma  (ortaklık) esasına 
göre fon toplar. 

2.  Doğrudan kredi (borç para) vermek yerine ticaret ve 
ortaklık esasına göre fon kullandırır. 

3. Peşin olarak satın aldığı, kiraladığı, ürettirdiği vb. mal, 
hizmet vb. vadeli satarak kar elde eder. 

4. Elde ettiği bu karı anlaştığı oranlarla katılma 
hesabındaki ortağıyla (mevduat sahibiyle) paylaşır. 

5. Hem fon toplama, hem de fon kullandırma işlemlerini 
İslâmî esaslara göre yapar.  

 

 

 

 



 

A. FAİZ YASAĞI 

Faizsiz bankalar, fon toplarken ve fon kullandırırken faizli işlemlerden uzak 

durur. Faizle borç para/kredi vermezler. 

B. MEŞRUİYET İLKESİ 

Faizsiz bankalar fon toplarken,  fon kullandırırken ve bankacılık hizmetleri 

sunarken işlemlerinin meşru olup olmadığına dikkat eder.  

Prensiplerine uygun olmayan mal ve hizmetlerin, 

 alım satımını yapmazlar, (muarabaha) 

 üretimine aracılık etmezler, (ıstısna’) 

 bunları kiralamazlar, (icâre) 

 prensiplerine uygun olmayan işlerde ortaklık kurmazlar. (mudarebe / 

müşâreke) 

 

 

 

 



 

C. İŞLEMLERDE BELİRLİLİK İLKESİ 

Faizsiz bankacılıkta alıcı ve satıcının zarara uğrayacağı mevcut olmayan, 

teslim edilemeyen, özellikleri, miktarı , fiyatı belirlenmeyen malların satışı 

gibi belirsiz işlemlerin yapılması yasaktır. Çünkü belirsizlik içeren 

işlemlerde taraflardan birinin haksız kazanç elde etme ve aldanma ihtimali 

vardır.  

D. DOĞRULUK İLKESİ 

Faizsiz bankacılıkta aldatmak yasaktır. Faizsiz bankalar manipülatif 

işlemlere baş vurmazlar. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek yanlış 

haberler ve söylentilerle, gerçek olmayan işlemlerle rant elde etmeye 

çalışmazlar. Haksız kazanç elde etme amacıyla spekülatif işler yapmazlar.  

 

 

 

 





 

 ِ َمس 
ْ
ْيَطاُن ِمَن ال ُطُه الشَّ ِذي َيَتَخبَّ

َّ
َبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم ال ِ

ِذيَن َيْاُكُلوَن الر 
َّ
َباَال ِ

َبْيُع ِمْثُل الر 
ْ
َما ال  ِإنَّ

ْ
وا
ُ
ُهْم َقال َبا  َذِلَك ِبَانَّ ِ

َم الر  َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُه ال َفَمن َوَاَحلَّ الل 

ِه  ى الل 
َ
ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَاْمُرُه ِإل ِ

ب  ن رَّ ِ اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َجاءُه َمْوِعَظٌة م  ِئَك َاْصَحاُب النَّ
َ
َوَمْن َعاَد َفُاْول  

Faiz yiyenler, (mezarlarından) şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. 
Bunun nedeni, onların, “alım satım da faiz gibidir” demesidir.   

Halbuki  Allah (c.c.) alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır.  

Bundan sonra, kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vaz geçerse, geçmişte olan 
kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır.  

Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalacaklardır.  

Bakara: 275 

FAİZ AŞAMA AŞAMA YASAKLANMIŞTIR. 

Bu ayet Faizle ilgili inen son ayettir. 

Bununla faiz tamamen yasaklanmıştır. 

 

 

 

 

 



 

َدَقاِت  َبا َوُيْرِبي الصَّ ِ
ر 
ْ
ُه ال اٍر َاِثيٍم  َيْمَحُق الل  فَّ ُه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ك َ َوالل   

Allah faizi tüketir (faize karışan malın bereketini giderir),  sadakaları 

ise bereketlendirir.  Allah, küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi 

sevmez.  (Bakara: 276) 

ُهْم َاْجُرُهْم ِعنَد َرب ِ 
َ
َكاَة ل  الزَّ

ْ
َتُوا

 
اَلَة َوا  الصَّ

ْ
اِلَحاِت َوَاَقاُموا  الصَّ

ْ
 َوَعِمُلوا

ْ
َمُنوا

 
ِذيَن ا

َّ
  َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ِهْم ِإنَّ ال

İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, 

onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, 

onlar üzüntü de çekmezler. (Bakara: 277) 

 

 

 

 



 

 َ قُوْا ّللاه َها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَّ ْؤِمِنينَ َيا أَيُّ َبا إِن ُكنُتم مُّ َوَذُروْا َما َبقَِي ِمَن الرِّ  

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten 

iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. (Bakara: 

278) 

َن ّللاه َوَرُسولِِه  الَ َتْظلُِموَن َوالَ ُتْظلَُمونَ َوإِن ُتْبُتْم َفلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِكْم َفإِن لَّْم َتْفَعلُوْا َفأَْذُنوْا ِبَحْرٍب مِّ  

Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. 

Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne 

başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık 

etmiş olur. (Bakara: 279) 

 

 

 



 

ى َمْيَسَرٍة 
َ
ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإل

َّ
 َخْيٌر ل

ْ
ُقوا َوَان َتَصدَّ  

Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar 

mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak 

bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. (Bakara: 280) 

َلُموَن 
ْ
ا َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيظ ى ُكلُّ َنْفٍس مَّ ِه ُثمَّ ُتَوفَّ ى الل 

َ
 َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإل

ْ
ُقوا  َواتَّ

Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülüp 

götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı 

verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.  

(Bakara: 281) 



 

كل الربا  -صلى هللا عليه وسلم  –لعن رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما  -عن جابر بن عبد هللا 
 
  وموكلها

  هم سواء: ، وقال  وشاهديه وكاتبه

Hz. Cabir’den (ra) rivayet edildi: Peygamber 

Efendimiz (sav) faiz yiyene, yedirene, faiz akdini 

yazana ve faizli akde şahit olana lanet etti ve bu 

kişilerin (günahta) aynı olduğunu söyledi. (Sahih-i 

Müslim) 

 

 



 

كل الربا  -صلى هللا عليه وسلم  –لعن رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما  -عن جابر بن عبد هللا 
 
  وموكلها

  هم سواء: ، وقال  وشاهديه وكاتبه

Hz. Cabir’den (ra) rivayet edildi: Peygamber 

Efendimiz (sav) faiz yiyene, yedirene, faiz akdini 

yazana ve faizli akde şahit olana lanet etti ve bu 

kişilerin (günahta) aynı olduğunu söyledi. (Sahih-i 

Müslim) 

 

 



 

Günümüz ekonomi dilinde faiz; parayı belli bir zaman kullanmanın 

bedeli, diğer bir ifadeyle paranın kirası olarak tanımlanmaktadır. 

Bir örnekle açıklarsak 100 TL’yi 1 aylığına borç verme karşılığında 

105 TL geri istendiğinde talep edilen 5 liralık fazlalık “fâiz” olarak 

adlandırılır. 

Günümüzde faiz para borçlarında gerçekleşmektedir.  

İslam hukukunda ise fâiz, yalnızca para borçlarına özgü değildir. 

Belli nitelikleri haiz ürünlerin borç verilmesi ya da alım satımında 

da fâiz olabilir. 

 

 



 

Faiz, Kuran-ı Kerim’de, riba /   ربا kelimesiyle ifade edilir.  

Sözlük olarak; artma, fazlalık, artış anlamına gelir. 

Kuran-ı Kerim faizin yalnızca hükmünü (haram olduğunu) 

bildirir, faizin ne olduğu konusunda bilgi verilmez. 

Faiz hakkında detaylı bilgi hadislerde verilir. Fakihler bu 

hadislerden hareketle faizi tanımlarlar. Ancak onların bu 

hadisleri farklı yorumlamaları sonucu, faizin ne olduğu 

konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.  

 

 



 

Kur'ân-ı Kerim’de yasaklanan cahiliye faizidir. Buna ribe'd-

deyn veya ribe'n-nesie de denir. 

Ribe'd-Deyn (Borç Faizi ): Faizli borç vermektir. 

Ribe'n-Nesîe (Vade Faizi): Herhangi bir sebeple oluşmuş 

vadeli borcun vadesinin uzatılıp borcun artırılması demektir.  

Hadislerde bu yasak teyit edilmiştir. Buna ilave olarak 

Araplar arasında cari olup faizli işlem grubunda görülmeyen 

bir kısım ticari işlemler ve mübadele şekilleri de faiz 

kapsamına alınmıştır. 

 

 



 

Peygamber Efendimiz (sav) faizin hangi şeylerde 

gerçekleştiğiyle ilgili şöyle buyurmaktadır: 

Altın altın karşılığı, gümüş gümüş karşılığı, buğday buğday 

karşılığı, arpa arpa karşılığı, hurma hurma karşılığı ve tuz tuz 

karşılığı peşin ve aynı miktarda mübadele edilmelidir. Kim 

fazla verir ya da fazlalık isterse ribâya düşmüş olur. Ribâyı 

alan ile veren aynıdır. Eğer cinsler değişirse peşin olmak 

kaydıyla dilediğiniz gibi mübadele edin.  

 

 



 

Faizle ilgili ayet ve hadisleri, fakihlerin faiz tanımlarını dikkate alarak çeşitli değişim 

ilişkileri açısından faizi şöyle tanımlaya biliriz. 

PARA BORCU İLİŞKİSİNDE FAİZ  

1. Belli bir vadeye kadar “borç” verilmesi karşılığında ana paranın üzerine 

istenilen her türlü fazlalık, menfaat vb.  faizdir. 

        «Menfaat içeren her borç ilişkisi faizdir» (Hadis) 

Örneğin; 

a. 3 ay vade ve %10 faiz şartıyla 100 TL borç verip, 110 TL talep etmek 

b. 100 TL borç verip, alacaklının borçludan arabasını kullanma, evinde oturma gibi 

herhangi bir menfaat talep etmesi 

 faizdir. 

 

 



 

PARA BORCU İLİŞKİSİNDE FAİZ  

2. Borcun vadesinin uzatılması karşılığında istenilen 

her türlü fazlalık, menfaat vb.  faizdir.  

Diğer bir ifadeyle belli bir menfaat karşılığında borcun yeniden 

yapılandırılması faizdir.  

Örneğin, 100TL borcu olan kişinin, vadesinde borcunu 

ödeyemeyince para veya başka bir menfaat karşılığında 

vadenin uzatılması 

 

 



 

PARA MÜBADELELERİNDE FAİZ  

1. Aynı cins paraların mübadelesinde vade ve fazlalık faizdir. 

Örneğin;  

100 TL’nin 110 TL ile peşin veya vadeli mübadele edilmesi gibi 

2. Farklı cins paraların mübadelesinde vade faizdir.  

Örneğin; 

 2 ay sonra 10 $ almak üzere 175 TL vererek döviz işlemi yapmak, 

 2 ay sonra işlemi gerçekleştirmek üzere şimdiden doların fiyatını 1.75 olarak 

belirlemek gibi 

DİKKAT EDELİM: Farklı cins paralar peşin olarak istenilen fiyattan 

mübadele edilebilir. Bu faiz değildir. Örneğin, peşin 10 $ karşılığında 200 TL 

vermek gibi 

 

 



 

ALTIN VE GÜMÜŞ MÜBADELELERİNDE FAİZ 

İslam Hukukuna göre altın ve gümüş para hükmündedir. Buna göre 

1. Altının, altınla; gümüşün gümüşle değişiminde vade ve fazlalık faizdir. 

Örneğin; 

 100 gr altın karşılığında peşin 110 gr altın verme 

 100 gr gümüş karşılığında peşin 110 gr gümüş verme gibi 

2. Altın ve gümüşün karşılıklı veya parayla vadeli olarak değişimi 
faizdir. 

Örneğin; 

 2 ay sonra 100 gr altın almak almak üzere 1000 TL vererek altın alımı yapmak.  

 2 ay sonra işlemi gerçekleştirmek üzere şimdiden gramı 96 TL’den 100 gr altın 
satın almak. 

DİKKAT EDELİM: Bedelleri farklı ve peşin olmak şartıyla altın ve gümüş 
istenilen fiyattan satılabilir. Bu faiz değildir. 

 

 



 
MİSLİ MALLARIN KARŞILIKLI MÜBADELESİNDE FAİZ 

Misli malların mübadelesinde faizin hangi şartlarda gerçekleştiği konusunda 

mezhepler arasında ihtilaf vardır. Ancak biz burada sadece Hanefi Mezhebinin 

görüşlerini esas alarak bir tanım yapacağız. 

Misli Mal: Ölçülerek veya tartılarak satılan yahut birimleri arasında önemli fark 

olmayan (standart mal) mallara denir.  

1. Aynı cins misli malların karşılıklı değişiminde vade ve fazlalık faizdir. 

Örneğin; 1 kg kaliteli buğday karşılığında 2 kg kalitesiz buğday vermek gibi. 

2. Faklı cins misli malların mübadelesinde vade faizdir. 

Örneğin; 1 kg buğday karşılığında 3 gün sonra verilmek üzere 2 kg arpa üzerine 

anlaşmak gibi 

 

 



 
1. Paranın, Altın ve gümüşün;  malla peşin veya vadeli değişimi faiz 

değil, ticarettir, alış veriştir. Elde edilen gelir faiz değil kardır. 

Örneğin; bir mal peşin 100, vadeli 120 TL’ye satılabilir. 

Örneğin; bir mal peşin 1 gr vadeli 2 gr altına satılabilir. 

2. Mevcut olması şartıyla kıyemî malların parayla veya karşılıklı 

değişimi (hayvan, arsa, daire, dükkan, el işi halı, mücevherat) faiz değil 

alış veriştir. 

Örneğin, bir koyun verilerek karşılığında iki koyun alınabilir. 

Kıyemî Mal: Birimleri arasında önemli fark bulunan ve bu yüzden alışverişlerde 

somut olarak belirlenmesi gereken yani standart bir yapı arz etmeyen 

mallardır.  

Hayvanlar kıyemî mallara örnek olarak verilebilir. 

 

 



 

1. Paranın, Altın ve gümüşün;  malla, hizmetle vb. peşin veya vadeli 

değişimi faiz değil, ticarettir, alış veriştir. Elde edilen gelir faiz değil 

kardır. 

Örneğin; bir mal peşin 100, vadeli 120 TL’ye satılabilir. 

Örneğin; bir mal peşin 1 gr, vadeli 2 gr altına satılabilir. 

2. Mevcut olması şartıyla kıyemî malların parayla veya karşılıklı 

değişimi (hayvan, arsa, daire, dükkan, el işi halı, mücevherat) faiz değil 

alış veriştir. 

Örneğin, bir koyun verilerek karşılığında iki koyun alınabilir. 

Kıyemî Mal: Birimleri arasında önemli fark bulunan ve bu yüzden alışverişlerde 

somut olarak belirlenmesi gereken yani standart bir yapı arz etmeyen 

mallardır.  

 

 





FAİZLİ BANKALARDA  

FON TOPLAMA 

VE 

FON KULLANDIRMA 

YÖNTEMLERİ  



FA İ Z L İ  BA N K A L A R DA   
F O N  TO P L A M A  YÖ N T E M L E R İ  

•A. Faizli Bankalarda Fon Toplama Yöntemleri 

•Faizli bankalar iki yolla mevduat toplar: 

•1. Vâdesiz Hesap 

•Vadeye bağlanmamış ve istenildiğinde herhangi bir fâiz 

tahakkuk ettirilmeden geri çekilebilme imkanı veren hesaplara 

“vadesiz mevduat hesabı” denir.  

•2. Vâdeli Hesap (Faizle Borç Alma) 

•Vadeye bağlanmış ve vade sonunda bankanın fâiz ödemeyi 

taahhüt ettiği hesaplara “vadeli mevduat hesabı” denir. 

 

 

 



FAİZL İ  BANKALARDA  
FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ  

•B. Faizli Bankalarda Fon Kullandırma ve Mevduat Değerlendirme Yöntemleri 

•1. Tahvil ve Hazine Bonosu 

•Tahvil ve bono birer fâizli borç senedidir. Bunları alan ile satan kişi ve kuruluşlar, 

fâizle borç veren ve fâizle borç alan konumundadır. 

•2. Fâizli Krediler 

•Bankalar ihtiyaç sahiplerine faizli borç verirler 

 

•Özetle, bankalar faizli borç alıp faizli borç verirler 



FA İ Z S İ Z  B A N K A C I L I K TA  

F O N  TO P L A M A  

V E   

F O N  K U L L A N D I R M A   

YÖ N T E M L E R İ  



FA İ Z S İ Z  
BA N K AC I L I K TA  

F O N  TO P L A M A  

YÖ N T E M L E R İ  



FÂ İ Z S İ Z  BA N K AC I L I K TA  F O N  TO P L A M A  YÖ N T E M L E R İ  

•1. Cari Hesap 

 Cari hesap, faizli bankacılıktaki vadesiz hesap ile aynıdır.  

 Bu hesaplara yatırılan mevduat, faizsiz bankaya verilmiş 

“borç” olarak değerlendirilir. 

 Faizsiz banka bu hesaplara yatırılan fonu işletir. 

 Bu hesaplardan elde edilen kârın tamamını kendisi alır. 

 Mevduat sahibi parasını istediği zaman alabilir. 



FÂ İ Z S İ Z  BA N K AC I L I K TA  F O N  TO P L A M A  YÖ N T E M L E R İ  

•2. Katılma Hesabı  

•Katılım bankalarının kâr ve zararına katılma amacıyla açılan hesaplara “katılma hesapları” denir. 

•a. Katılma hesabı açan kişi ya da kuruluşlarla faizsiz banka arasındaki ilişki emek 

sermaye ortaklığıdır (mudârebe). 

•b. Banka ile hesap sahibi, ortaklığın ne kadarlık bir vadeye bağlı olacağı konusunda 

anlaşırlar.  

•c. Banka, katılma hesabı açanlara mutlaka kâr edeceğini taahhüt edemez.  

•d. Katılma hesaplarına yatırılan mevduatların 50.000 YTL’lik kısmı Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’nun güvencesi altındadır.  

•e. Havuzlarda biriken mevduat, faizsiz bankacılık enstrümanlarıyla değerlendirilir. 

Ortaya çıkan kâr ya da zarar, yine paranın cinsi ve vâdesine göre havuzlara aktarılır. 

 



FÂ İ Z S İ Z  BA N K AC I L I K TA  F O N  TO P L A M A  YÖ N T E M L E R İ  

•EMEK – SERMAYE ORTAKLIĞI’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

•1. Mudarebe ortaklığında kar tarafların anlaşmasına göre paylaşılır.  

•Zarar sermayedar tarafından karşılanır. İşgücü sahibinin zararı, işgücü kaybıdır. 

•2. Karın paylaşımına geçmeden önce  sermaye ve masraflar  ayrılır kalan net kar 

paylaşılır. 

•3. Mudârip (emek sahibi), ihmal, kusur  ya da kastı olmaz ise mudârebe malının telef 

olması durumunda bunu tazmin ile sorumlu tutulamaz.  

•4. Verilen sermayeye göre oransal veya maktu (miktarı belirli) bir kârı önceden 

taahhüt etmek mümkün değildir. 

•5. Sermaye ve kârı garanti edecek bir rehin veya kefalet şartı ileri sürülemez. Ancak 

mudâribin ihmal, kasıt ve kusuru ile doğabilecek zararları tahsil için kefil veya rehin 

istenebilir. 

 



FA İ Z S İ Z  
BA N K AC I L I K TA  

F O N  KU L L A N D I R M A   

YÖ N T E M L E R İ  



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA  
YÖNTEMLERİ 

1. Murabaha 

2. İcâre / Kiralama 

3. Leasing / Finansal Kiralama (el-İcâra el-Müntehiye bi’t-temlîk / Mülkiyetin Devri İle Sona Eren Kiralama 

Sözleşmesi) 

4. Mudarebe / Emek-Sermaye Ortaklığı 

5. Müşâreke / Sermaye Ortaklığı 

6. Istısna’ / Eser Sözleşmesi 

7. Selem / Para peşin mal veresiye satış 

8. Teverruk 

9. Sukuk 

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 
1. MURABAHA 

•A. KLASİK MURABAHA 

•Alış fiyatı ya da maliyet fiyatı üzerine, ne kadar kâr eklendiğinin, miktar  veya 

oran olarak müşteriye açıklanarak satılması işlemine murabaha denir. 

•Güvene dayalı bir satış sözleşmesidir. Satıcının, maliyet ve karla ilgili doğru 

bilgi verme zorunluluğu vardır. 

 

 

 
ALIŞ /MALİYET 

FİYATI 
100 TL 

KAR 
10 TL 
%10 

SATIŞ FİYATI 
110 

S AT I C I  M Ü Ş T E R İ  



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 
1. MURABAHA 

•B. FAİZSİZ BANKACILIKTA MURABAHA  

 Arapça’da, el-Murabaha li’l-âmiri bi’ş-şirâ / satın alma 

talimatı üzerine murabaha işlemi olarak isimlendirilir. 

• Çünkü normal murabahadan farklı olarak bu işlemde, banka 

malı doğrudan satın almamakta, müşterinin talebi/talimatı 

üzerine satın alıp, müşteriye satmaktadır. 

 Türkiye’de, üretim desteği , bireysel finansman desteği 

olarak bilinir. 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 
1. MURABAHA 

•B. FAİZSİZ BANKACILIKTA MURABAHA  

•İslam Hukukundaki murabaha akdinin faizsiz bankacılıkta 

uygulamasını kısaca şöyle tanımlayabiliriz: 

•Müşterinin talebi üzerine bankanın bir mal veya hakkı satın 

alıp, karlı olarak müşterisine satmasıdır. 

Satıcı 

Katılım 
Bankası 

(Müşterinin talebi 
üzerine) 

Müşteri Malı peşin alır. Vadeli, karlı satar 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 
1. MURABAHA 

•B. FAİZSİZ BANKACILIKTA MURABAHA  

•İslam Hukukundaki murabaha akdinin faizsiz bankacılıkta 

uygulamasını kısaca şöyle tanımlayabiliriz: 

•Müşterinin talebi üzerine bankanın bir mal veya hakkı satın 

alıp, karlı olarak müşterisine satmasıdır. 

Satıcı 

Katılım 
Bankası 

(Müşterinin talebi 
üzerine) 

Müşteri Malı peşin alır. Vadeli, karlı satar 



MURABAHA İŞLEMİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR 

•1. Murabahaya konu mal ya da mali hakkın mevcut olması gerekir? 

 Mevcut olmayan mallar murabaha işlemine konu olamaz.  

 Mevcut olmayıp, üretilen mallar ıstısna’ akdi (eser sözleşmesi); akit 

esnasında mevcut olmayıp ileri bir tarihte teslim edileceği vaat edilen 

misli (standart) mallar (buğday, arpa, hurma gibi) selem akdi yoluyla 

fonlanabilir. 

•2. Murabahaya konu mal veya hak satılabilir olması gerekir.  

•Alınıp satılması örf haline gelmeyen mal veya haklar murabahaya konu 

olamaz. 

 



MURABAHA İŞLEMİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR 

•3. Murabahaya konu mal veya hakta tarafları anlaşmazlığa götürecek derecede 

bilinmezlik olmamalıdır. 

•Satılan malın özellikleri, hakkın içeriği, bunların bedelleri ve vadeli satılıyorsa 

vade sayısı belli olmalıdır. 

•4. Murabahaya konu mal veya hak prensiplere uygun bir mal veya hak olmalıdır. 

•İçki, kumar malzemeleri, müzik aletleri vb. murabaha yoluyla fonlanamaz. 

 



MURABAHA İŞLEMİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR 

•5. Vadeli satış durumunda murabahaya konu mal taksitle satıma 

elverişli bir mal olmalıdır.  

•Altın ve gümüş vadeli olarak satılamaz. 

•6. Murabahaya konu mal veya hak satılmamış olması gerekir.  

•Sözlü bir akitle bile olsa satılan mal veya haklar fonlanamaz.  

•7. Murabaha işleminde gerçek bir alım satım olmalıdır.  

•Gerçekte bir alım satım olmadığı halde, varmış gibi işlem yaparak 

müşteriye nakit sağlamak amacıyla murabaha işlemi yapılamaz. 

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA MURABAHA İŞLEMİNİN GENEL 
OLARAK UYGULAMASI 

•Faizsiz bankacılıkta murabaha işlem akışı genel olarak şu şekilde olur: 

1. Müşteri satın almak istediği malı görür, beğenir ve peşin fiyatını 

öğrenir. Satıcıdan, malların fiyatını gösteren bir teklif listesi / proforma 

fatura alır. 

2. Daha sonra Katılım Bankası’na gelerek peşin fiyatını öğrendiği malın 

alınıp kendisine vadeli olarak satılmasını ister.  

3. Katılım Bankası müşteriyi değerlendirir, ödeme gücünü araştırır, çeşitli 

teminatlar alır ve müşteriye ne kadar vade farkı uygulayacağını açıklar.  

4. Sonra da malı doğrudan veya vekalet yoluyla satıcıdan alıp, vadeli 

olarak müşteriye satar. 

 

 



Müşteri Katılım Bankası 

Satıcı 

2. Bankaya gelip malı satın almasını talep eder. 

4. Anlaşmış olduğu fiyatla müşteriye satar – 110 

TL - 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

2. İCARE / KİRALAMA 

•İcare / kiralama; belli bir menfaati, belli bir bedel karşılığında satmak demektir.  

•Kısaca kiralama, «menfaatin» satımı demektir. 

•Tüketilerek yararlanılan şeyler (para, ekmek, su vb.) kiralanamaz, ödünç verilir 

veya satılır. 

Kira sözleşmesinin konusu menfaat/yararlanmadır. Konusuna göre kira 

sözleşmeleri ikiye ayrılır: 

   1- Menkul ya da gayr-i menkul bir maldan yararlanmak üzere yapılan kira 

sözleşmesi. Ev, arsa, araç, makine kiralamak böyledir. 

 2- Bir kimsenin emeğinden yararlanmak üzere yapılan kira sözleşmesi. 

İşçilik, memurluk, terzilik, berberlik böyledir.   

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

2. İCARE / KİRALAMA 

•İCÂRE YÖNTEMİYLE FONLAMA YAPARKEN, 

•a. Kira konusu şeyin İslam Hukuku’na göre meşru olması, 

•b. Taraflar arasında kira sözleşmesinin yapılmamış olması 

•c. Kira müddetinin belli olması, 

•d. Kiralanan  şeyin kiracıya teslim edilmesi, 

•e. Kira konusunun yararlanılabilir halde tutulması, 

•e. Kira sözleşmesinde başkasına kiralanamaz şeklinde bir şartın 

olmaması, 

•f. Kiralanan yerin meşru işlerde kullanılması, hizmetin meşru yerlere 

verilmesi 

• gerekir. 

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

2. İCARE / KİRALAMA 

•İcâre işlemi, Katılım Bankasının talep edilen yer, iş, hizmet vb. kiralayıp, daha sonra 

müşterisine kiralaması yoluyla gerçekleşir. 

•İşlem akışı kısaca şöyledir: 

1.  Müşteri talep ettiği yer, iş, hizmet vb. kiralaması için KB baş vurur. 

2. KB, talep edilen yer, iş ve hizmeti doğrudan veya vekil aracılığıyla kiralar. 

3. Daha sonra KB kiraladığı şeyi alt kiralama yoluyla müşterisine kiralar.  

•GEÇMİŞ DÖNEME AİT KİRA BORÇLARI VE ÜCRETLER İCÂRE YOLUYLA FONLANAMAZ. 

 

KİRALAYAN 
KATILIM BANKASI 
(Müşterinin talebi 

üzerine) 

KİRACI Mal, iş veya hizmeti 
kiralar 

Müşterisine, vadeli karlı 
kiralar 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

3. LEASİNG / FİNANSAL KİRALAMA 

•Leasing, Arapça ’da «el-İcâra el-Müntehiye bi’t-temlîk / Mülkiyetin Devri 

İle Sona Eren Kiralama Sözleşmesi» olarak adlandırılır. 

•Bu yöntemde;  

a. Müşterinin istediği mal Banka tarafından satın alınır, 

b. Müşteriye kiralanır, 

c. Kira müddeti sonunda cüzi bir bedelle müşteriye satılır veya hibe edilir.   

•Leasing’de kira akdinin hükümleri geçerlidir.  

•Kira/icâre akdinden farkı, müşteri kira müddeti sonunda 

kiraladığı malın maliki /sahibi olmasıdır.  



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

4. MUDAREBE / EMEK-SERMAYE ORTAKLIĞI 

•Mudarabe, bir taraftan emek, diğer taraftan sermaye olmak 

üzere kurulan ortaklıktır.  

Katılım Bankaları, gerek cari, gerekse katılma hesaplarında 

biriken fonları, emek-sermaye ortaklığı yoluyla işletebilir. 

 İş tecrübesi olan birisine sermaye sağlayarak ortaklık kurar, 

elde edilen karı aralarında anlaştığı oranlarda paylaşır. 

Buradan elde ettiği kârı da kendi ortaklarına anlaştığı 

oranlarda dağıtır. 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

4. MUDAREBE / EMEK-SERMAYE ORTAKLIĞI 

 KAR: Mudarebe ortaklığında kar taraflar arasında 

anlaşılan oranlarda dağıtılır. 

 ZARAR: Yalnızca sermayedara/rabbü’l-mâle aittir. 

 İŞLETMECİNİN ZARARI: İşletmeci/mudârip zarara 

katılmaz. Onun zararı emeğidir.  

Zarar edilmesi durumunda işveren sermayesini işletmeci 

emeğini kaybetmiş olur. 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

5. MÜŞÂREKE / SERMAYE ORTAKLIĞI 

Müşâreke / sermaye ortaklığı, her iki tarafın da 

sermaye koyarak kurmuş olduğu ortaklık türüdür. 

KAR: Anlaşmaya göre paylaşılır.  

ZARAR: Sermaye oranına göre katlanılır.  

Bir taraf diğer tarafa ortaklıktaki sermaye payından 

fazla zarara katlanmasını şart koşamaz. 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

5. MÜŞÂREKE / SERMAYE ORTAKLIĞI 

•Müşâreke ortaklığı iki şekilde kurulabilir: 

•Normal Müşâreke : Her iki taraf da, sermaye koyar. Taraflar 

ortaklığı sona erdirmek istediğinde sermayesini alarak 

ortaklıktan çıkar.   

•Eksilen Müşâreke / el- Müşâreke el- Mütenâkısa: 

Ortaklardan birinin payanın zamanla diğer ortak tarafından 

devralındığı ortaklık türüdür.   

•Bu ortaklık türünde Faizsiz Banka ortaklıktaki payını, zaman 

içinde fon kullanana satarak ortaklıktan çıkar.  

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

6. ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ 

Istısna’ (استصناع) kelime olarak, birisinden bir şey 

üretmeyi isteme demektir. 

Terim olarak; peşin ya da vadeli bir bedel 

mukabilinde vasıfları belli bir malın üretilmesi 

üzerine yapılan akittir. 

  Faizsiz bankacılık sisteminde mevcut olmayıp üretilecek 

olan mallar (makine, bina, giyim vb. ) bu yöntemle fonlanır. 

  Istısna’ akitlerinde mal satışı yoktur; malı üretme 

taahhüdü ve yükümlülüğü vardır. 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

6. ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ 

ISTISNA’ AKİTLERİ / ESER SÖZLEŞMELERİ; 

   Tarafları bağlayıcıdır. Sözleşmeyi yapanlar tek taraflı olarak akdi bozamazlar. 

   Yüklenici, malı sözleşmede belirtilen şartlara uygun üretmişse işveren 

vazgeçemez.  

   Üretilen mal sözleşmede belirtilen şartlara uygun değilse işveren malı alıp 

almamakta muhayyerdir. 

   Eser sözleşmelerinde, üretilecek malın özellikleri ve bedeli belli olmalıdır.  

 Eser sözleşmelerinde Katılım Bankası müşteriye karşı, üretici (alt yüklenici) 

Katılım Bankasına karşı sorumludur. Alt yüklenici malı üretmediği veya 

tamamlamadığı durumlarda asıl yüklenici olarak Katılım Bankasının tamamlama 

yükümlülüğü vardır.  

 

 

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

6. ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ 

Faizsiz Bankacılıktaki uygulaması şu şekildedir: 

1. Bir malı (makine, bina, giyim vb.) ürettirmek, yaptırmak isteyen kişi 

üretici ile sözleşme yapmadan önce Katılım Bankasına gelir. 

2. Katılım Bankası ilgili malın üretimini üstlenir. Burada işveren müşteri, 

yüklenici Katılım Bankası’dır. 

3. Daha sonra Katılım Bankası ilgili malın üretimini bir alt yükleniciye 

devreder.  Burada ise işveren Katılım Bankası, yüklenici alt firmadır. 

 

ÜRETİCİ 

ALT 
YÜKLENİCİ 

K. BANKASI 

ASIL 
YÜKLENİCİ 

MÜŞTERİ 

İŞVEREN 

80 TL’ye 
devreder 

100 TL’ye üretimini 
üstlendiği bir malı 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

6. ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ 

Faizsiz bankaların ıstısna’ akdi yoluyla bir işlemi fonlaya bilmesi için,  

  Yüklenici ile işveren arasında daha önceden kurulmuş bir eser / istisna 

sözleşmesi olmaması gerekir.  Sözleşme yapılmışsa işe başlanmış olsun 

veya olmasın bu hüküm değişmez.  

 Bankanın üreticiyle yaptığı alt ıstısna’ sözleşmesinin vadesi, bankanın 

müşteriyle yaptığı ilk ıstısna’ sözleşmesinin vadesinden daha sonra 

olmalıdır. Ancak her iki sözleşmenin birbirinden bağımsız olması gerekir. 

   Eser sözleşmesi, bizatihi bağlayıcı bir akit olduğu için sözleşme kurulduğu 

anda hükümlerini doğurur. Mal üretilip teslim aşamasına geldiğinde yeni 

bir akitle malı müşteriye satmaya gerek yoktur. 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

6. ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ 

•ISTISNA’ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 

•ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ – MURABAHA:  

•Istısna’, bir malı üretmek üzere yapılan sözleşmedir.  

•Murabaha ise mevcut bir malı maliyet ve karını açıklayarak satmaktır.  

•ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ – İCÂRE/KİRALAMA:  

•Istısna’ sözleşmelerinde mal üretimi için gerekli olan malzeme de, emek de 

yükleniciye aittir. 

•İcâre’de ise malzeme işverene, emek işçiye aittir. 

•Buna göre bir sözleşmede üretilecek olan malın malzemesi (hammaddesi) 

işverene, emeği yükleniciye aitse bu ıstısna’ değil, icâre sözleşmesidir. 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

6. ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ 

•ISTISNA’ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 

•Örneğin bir inşaat sözleşmesi, sadece iş üzerine yapılmışsa ve iş için gerekli 

malzemeler işveren tarafından sağlanacaksa bu sözleşme icâre sözleşmesidir.  

•Ancak malzeme de, iş de müteahhide aitse bu sözleşme, icâre değil eser / istisna 

sözleşmesi olur.  

•ISTISNA’ / ESER SÖZLEŞMESİ – SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI: 

Istısna’ akdi, sadece imal edilen, insan ürünü mallar da olur. Bina, makine, 

gemi inşası vb. 

Selem akdi ise, insan tarafından üretilsin üretilmesin nitelikleri ve kalitesi 

belirlenebilen standart mallarda olur. Örneğin buğday, pamuk gibi 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

7. SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI 

Selem veya selef olarak adlandırılan bu satım akdi; peşin para ile veresiye mal 
satın almak demektir. 

Bu satım akdinde; 

1. ileri bir tarihte teslim edilmek üzere, teslim tarihi, bedeli, özellikleri ve miktarı 
belli olan bir mal üzerine akit yapılır.  

2. malın parası peşin ödenir.   

3. malı teslim etme zamanı gelince satıcı sözleşmede belirtilen miktar ve özellikteki 
malı bulur, müşteriye teslim eder.  

Örneğin, 1000 liraya, 3 ton Ekiz cinsinden buğdayı 30/11/2012 tarihinde teslim 
etmek üzere parasını peşin ödeyerek satın alma gibi. 

Selem akdinde üretici henüz malı üretmeden önce ihtiyaç duyduğu finansman 
ihtiyacını karşılamakta, sermayesi olan müşteri de bir malı daha ucuza alma imkanını 
elde etmektedir.   



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

7. SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI 

SELEM SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 1. Mal bedelinin peşin ödenmesi gerekir.  

Ancak mal tesliminden sonra veya aynı günde ödenmemesi şartıyla selem bedeli iki 
veya üç gün ertelenebilir. Alacak selem bedeli olamaz.  

2. Selem konusu malın miktarı, özellikleri, cinsi, kalitesi belirlenebilen bir 
mal olması gerekir.  

Bundan dolayı ancak; 

a. Tartılarak (3 ton buğday, arpa, demir, pamuk vb.) 

b. Ölçekle ölçülerek / mekîlât (10 m² kereste, deniz kumu, beton vb.) 

c. Uzunluk ölçüsüyle ölçülerek / mezrûât (100 m kumaş vb.) 

satılan mallar ile 

d. Birimleri arasında önemli fark bulunmayan ve taneyle satılan mallar selem akdi 
yoluyla satılabilir. (5000 adet tuğla, kiremit vb.)  

Bu özelliklerde olmayan ev, arsa, hayvan, antika eşyalar gibi standart olmayan mallar 
ile (şu çuvaldaki buğday, şu araba, şu arazinin ürünü, ev, arsa gibi) bizatihi belirlenen 
mallar selem akdi yoluyla satılamaz. 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

7. SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI 

SELEM SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

3. Selem konusu mal, vadeli satıma uygun bir mal olmalıdır. 

Altın, gümüş ve bunlardan mamul eşyalar vadeli satıma konu olamayacağı için selem 
yoluyla satılamaz. 

4. Selem konusu malın teslim edilebilir olması gerekir.  

Bunu niçin selem konusu malın, normal koşullarda sözleşme vadesi geldiği anda genel 
olarak piyasada bulunabilen mallardan olması gerekir. 

5. Selem konusu malın teslim tarihi, belli olmalıdır. 

Bedelin tamamı peşin ödenmek koşuluyla, selem malı partiler halinde belirli vadelerde 
teslim edilebilir. 

6. Selem konusu malın teslim yeri belli olmalıdır.  

Taraflar, mal için teslim yeri belirlemedilerse akdin kurulduğu yer teslim yeri kabul edilir. 
Bunun imkansız olduğu durumlarda teslim yerinin belirlenmesi teâmüle göre olur. 

7. Selem alıcısı, selem malını teslim almadan önce satamaz. Alt selem yapabilir. 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

7. SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI 

Faizsiz bankacılıkta, standart mal ticaretinin olduğu bütün 

alanlarda Selem sözleşmesi yoluyla çiftçi, tüccar ve sanayicinin 

finansman ihtiyacı karşılanabilir.  

Örneğin; 

a. Zirai ürünler: (Buğday, arpa, üzüm, mısır, pamuk vb.) 

b. Tekstil:  (Hazır giyim, iplik vb.) 

c. İnşaat : (Demir, kum, çimento, kiremit, tuğla vb.) 

d. Otomotiv ve diğer alanlar: (Yedek parçalar, cep telefonu, 

bilgisayar vb.)   



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

7. SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI 

SELEM SÖZLEŞMESİNİN FAİZSİZ BANKACILIKTAKİ UYGULANIŞI 

•Faizsiz Bankacılıkta fon kullandırma yöntemi olarak selem sözleşmelerinin birkaç şekilde  

uygulaması mümkündür:  

1. Müşterinin Satın Alma Vadi Üzerine  Gerçekleştirilen Selem Sözleşmesi 

a. Katılım Bankası, müşterinin talep ettiği ve satın almayı vadettiği miktar ve özelikteki 

malı belirlenen tarihte teslim edilmek üzere satıcıyla selem akdi yapar. 

•Burada müşteri vadinde bağlayıcı olur.  

•b. Katılım Bankası müşterinin talep ettiği malı belirtilen tarihte teslim aldıktan sonra 

müşterisine peşin veya vadeli vadettiği veya anlaşacağı oranlarda satar. 

 

MÜŞTERİ SATICI 
KATILIM 
BANKASI 

Mal talebinde ve satın alma vadinde 
bulunur. 

Vadettiği oranlarda peşin veya vadeli 
satar 

Müşterinin talep ettiği mal üzerine 
selem akdi yapar. 

Belirlenen tarihte malı teslim alır. 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

7. SELEM / PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞI 

SELEM SÖZLEŞMESİNİN FAİZSİZ BANKACILIKTAKİ UYGULANIŞI 

2. Selem Yoluyla Alınan Malın Alt Selem (Selem Muvâzî) Yoluyla Satılması 

 a. Katılım bankası finansmana ihtiyacı olan satıcıdan selem akdi yoluyla ucuza mal satın 

alır. (KB alıcı konumundadır) 

 b. Daha sonra selem akdiyle satın aldığı malı, alt selem akdi yoluyla satar. İki satış 

arasındaki fark Katılım Bankasının karıdır. (KB satıcı konumundadır.) 

Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

  İki akdin (selem – alt selem) birbirinden bağımsız olması gerekir. 
  Mal bedelleri peşin ödenmelidir. 
  Alt selem akdindeki malın teslim tarihi, ilk selem akdindeki malın teslim tarihinden sonra 

olmalıdır. 

SATICI ALICI 
KATILIM 
BANKASI 

Özellikleri ve miktarı belli 
bir malı, 14/10/2012’de 

teslim edilmek üzere, 
100TL’ye alır. 

Aynı miktar ve özellikteki malı 
15/10/2012’de  teslim edilmek 

üzere, 110 TL’ye satar. 

 
 

Alt Selem 

 
 

Selem 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

8. TEVERRUK / VADELİ AL PEŞİN SAT 

•  Klasik Teverruk: Taksitli satın alınan bir malın, 

satıcısından başkasına peşin satılmasına denir. 

•  Örneğin, paraya ihtiyacı olan birisinin, vadeli olarak 

50.000 TL’ye aldığı bir malı, satın aldığı kişiden başkasına 

peşin 40.000 TL’ye satması gibi.  

•  Organize Teverruk: Bu gün katılım bankalarında 

uygulanan bu yöntem, müşterilere nakit bulma amacıyla, 

müşteriyle anlaşmalı olarak uygulanan yöntemdir. 

•   

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

8. TEVERRUK / VADELİ AL PEŞİN SAT 

•  Bu yöntemde Katılım Bankası; 

•1. Aşama: 

 Müşterinin talebi üzerine Katılım Banka’sı, peşin olarak Maden 

Borsası’ndan  altın ve gümüş dışında bir maden satın alır. 

 Müşterisine vadeli olarak satar. (Murabaha İşlemi) 

•2. Aşama: 

 Katılım Bankası müşteriye sattığı metali, müşteriye vekaleten Maden 

Borsası’nda 3. bir kişiye peşin olarak satar. 

 Elde ettiği parayı müşteriye verir. 

 

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

8. TEVERRUK / VADELİ AL PEŞİN SAT 

•  Örneğin; 

• Ahmet Bey’in 50.000 TL’ye ihtiyacı olsun 

• 1. AŞAMA 

•a. Katılım Bankası Maden Borsası’ndan 50.000 TL’lik peşin fiyatına platin 

satın alır. 

•b. Müşterisine 12 ay vade ile 55.000 TL’ye satar. 

•2. AŞAMA 

•a. Daha sonra müşteri vadeli olarak satın aldığı platini satması için Katılım 

Bankasına vekalet verir. 

•b. Katılım Bankası Maden Borsası’nda platini peşin olarak 3. bir kişiye satar. 

(Satın aldığı kişiden başkasına) 

•c. Elde ettiği 50.000 TL’yi müşterisine verir. 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

9. SUKUK  

• Sukuk ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar aracılığıyla 

satımıdır.  

• Bu sertifikalardan alanlar söz konusu varlığa ellerindeki sertifikalar 

oranında ortak olurlar. Dolayısıyla söz konusu varlığın geliri de onlara ait 

olur.  

• Farklı uygulamaları olmakla birlikte pratikte en fazla icare sukukuyla 

karşılaşılmaktadır. 

 

 



FÂİZSİZ BANKACILIKTA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

9. SUKUK  

• İCARE SUKUK  

1. Varlık kiralama şirketi, sukuk ihraç eder. 

2. Yatırımcılar parayı öder ve sukuk alırlar. 

3. Kaynak kuruluş varlıklarını varlık kiralama şirketine satar. 

4. Satış bedelini varlık kiralama şirketinden alır. 

5. Varlık kiralama şirketi, kaynak kuruluştan aldığı varlıkları yine kaynak kuruluşa 

kiralar. 

6. Dönemsel olarak kira alır. 

7. Aldığı kirayı sukuk sahiplerine varlıktaki ortaklıklarına göre dağıtır. 

8. Varlık kiralama şirketi, satın aldığı varlıkları, başlangıçta anlaşılan vadede kaynak 

kuruluşa geri satar. 

9. Varlıkların satış bedelini alır. 

10. Aldığı tutarı sukuk sahiplerine dağıtır. 

•   

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA 

BORÇLUNUN 

TEMERRÜDE (GECİKMEYE)  

DÜŞMESİ 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

Ödeme gücü olmadığı için temerrüde düşen borçluya 

herhangi bir ceza verilmez.  

Kuran-ı Kerim’de bu tür borçlulara mühlet verilmesi gerektiği, 

borcun bağışlanmasının ise daha güzel bir davranış olduğu 

belirtiliyor. 

• ى َمْيَسَرٍة 
َ
ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإل

َّ
 َخْيٌر ل

ْ
ُقوا َوَان َتَصدَّ  

•Eğer (borçlu) darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet 

verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için 

daha hayırlıdır. (Bakara: 280) 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

Peygamber Efendimiz (sav), ödeme gücü olmayana mühlet verme yanında 

borçta indirim yapılmasını da tavsiye ediyor: 

و وضع له » 
 
نظر معسرًا ا

 
ه يوم القيامة تحت ظل  عرشه من ا ه الل  ظل 

 
«ال ظل  إال ظله يوم ا  

«Kim ödeme gücü olmayan (darda kalan) borçluya mühlet verir veya 

borcunda indirim yaparsa, hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah 

(cc) onu Arş’ının gölgesi altında gölgelendirir.»  

Ayet ve hadislerdeki tavsiyeleri 3 maddede özetleyebiliriz: 

1. Borçluya mühlet verme 

2. Borçta indirim yapma 

3. Borcu bağışlama 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

Ödeme gücü olduğu halde bilerek borcunu ödemeyen kişilere 

ceza verilebilir. 

Bu konuda Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: 

ظلممطل الغني   

«Ödeme gücü olanın borcunu ödememesi zulümdür.» 

عرضه وعقوبتهالواجد يحل ليُّ   

«Ödeme gücü olanın borcunu ödememesi , kınanmasını ve 

cezalandırılmasını mubah kılar.» 

İslam Hukukçuları ödeme gücü olduğu halde kasıtsız (herhangi bir engelden 

dolayı) borcunu geciktiren kişilerin bu hadis kapsamına girmediğini 

belirtmişlerdir.  

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

İslam hukukçuları, ödeme gücü olduğu halde kasten borcunu 

ödeyemeyenin cezalandırılması hususunda ortak görüşe sahip 

olmakla birlikte, temerrüde düşen borçluya nasıl ceza 

uygulanacağı noktasında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 

Bu konuda önceki İslam Hukukçuları arasında görüş birliği 

olmadığı gibi günümüz İslam Hukukçuları arasında da bir 

görüş birliği yoktur. 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

A. KLASİK FIKIH DOKTRİNİNDE TEMERRÜD CEZASI  

Klasik fıkıh doktrininde önerilen görüşler daha çok para cezası 

içermeyen, borcu ifa etmeye zorlayıcı mahiyette hak mahrumiyeti, hapis 

ve teşhir gibi cezalardır:  

1. Haciz 

2. Mahkeme masraflarını borçluya yükleme (Hanbeli / İbn Teymiyye) 

3. Hukuki fiil ve işlemlerde şahitliğini kabul etmeme (Maliki / Sahnun) 

4. Alacaklıya tek taraflı akdi fesih hakkı tanıyıp, sattığı malı geri 

almasına imkan tanıma (Hanbeli) 

5. Borçluyu hapsetme (Hanefi ve diğer mezhepler) 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

B. GÜNÜMÜZ İSLAM HUKUKÇULARINA GÖRE TEMERRÜD CEZASI 

Günümüz İslam hukukçularının önerdiği cezalar, klasik dönem 

fakihlerden farklı olarak daha çok para cezalarıyla ilgilidir. 

Önceki fakihlerin önerdiği görüşlerin günümüzdeki probleme çözüm 

olmaması ve uygulaması çok zor, hatta imkansız olması nedeniyle bu 

konuda farklı çözümler ileri sürülmüştür. 

Günümüzdeki tartışmalarda ortak nokta para cezası olmakla birlikte, 

bu cezanın mahiyeti ve alınış şekli arasında görüş ayrılıkları vardır. 

Temerrüde düşen borçlu için önerilen cezalar şunlardır:  



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

B. GÜNÜMÜZ İSLAM HUKUKÇULARINA GÖRE TEMERRÜD CEZASI 

1. Misliyle Mukabele: Borcunu ödemeyenden, borcun iki kat tahsil edilip, 

alınan fazlalığın alacaklı tarafından gecikme süre kadar kullanılması ve daha 

sonra sahibine iade edilmesidir. 

Örneğin; 10.000 TL borcu olup 2 ay gecikmeli ödeyenden 20.000 TL tahsil 

edilir. Fazla tahsil edilen 10.000 TL’yi alacaklı 2 ay kullanır. Sonra sahibine 

iade eder. 

Bankacılıktaki uygulaması, bankanın borcunu geciktirenden 

alacağını iki kat tahsil edip, gecikme süresi kadar parayı 

kullanması ve uğradığı zararı bu şekilde tahsil etmesi şeklinde 

olur. 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

B. GÜNÜMÜZ İSLAM HUKUKÇULARINA GÖRE TEMERRÜD CEZASI 

2. Dövize veya Altına Endeksleme: Ödenmediği tarihten itibaren 

borcu, altına veya dövize endekslemedir. 

Geçmişte uygulanan bu yöntem, döviz ve altın kurundaki aşırı 

dalgalanma nedeniyle bu uygulamadan vaz geçilmiştir. 

3. Enflasyon Farkını Alma: Borcun ödenmediği tarihten itibaren, 

oluşan enflasyon farkını almaktır.  

Alınan bu fazlalık gerçekte bir fazlalık değil, paranın değer kaybı 

olarak görülmektedir. 

  



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

B. GÜNÜMÜZ İSLAM HUKUKÇULARINA GÖRE TEMERRÜD CEZASI 

4. Mahrum Kalınan Kârı Alma: Alacaklının, gecikme süresi içerisinde parayı 

kullanamamaktan kaynaklanan zararının, borçlu tarafından tazmin edilmesi 

demektir.  

Bu görüşü savunanlar borcun geciktirilmesini gaspa kıyas etmişler; gâsıp, nasıl gasp 

ettiği şeyin menfaatini tazmin etmekle yükümlü ise, borcunu geciktireninde 

alacaklıya mahrum bıraktığı karı ödemekle yükümlü olduğunu söylemişlerdir. 

Mahrum Kalınan Kar Oranı, bankanın gecikme süresi içerisinde mudilerine dağıttığı 

kar oranına göre belirlenir. Borcun geciktirildiği süre içerisinde banka ne kadar kar 

dağıtmış ise o oranda ana paradan fazla para tahsil eder. 

Banka ile borçlu önceden gecikme bedeli üzerinde anlaşamazlar. 

  

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

B. GÜNÜMÜZ İSLAM HUKUKÇULARINA GÖRE TEMERRÜD CEZASI 

5. Gecikme Cezası Alma: Borcun gecikmesi durumunda müşteriden, 

hayır işlerine harcanmak üzere anlaşılan oranda para cezası almaktır. 

AAOIFI’nin de kabul ettiği bu görüş, Maliki Mezhebindeki “bağış 

yükümlülüğü (el-iltizam bi’t-teberru’)” ile ilgili hükme dayanır.  

AAOIFI kararlarına göre müşteriden böyle bir taahhüt alınabilir. 

Gecikme cezası olarak alınan para faizsiz bankanın değildir. 

Banka, Danışma Kurulu kararlarına göre bu parayı hayır işlerine 

harcar.   



FAİZSİZ BANKACILIKTA BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ 

ÖDEME GÜCÜ OLAN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

KUVEYTTURK KATILIM BANKASI’NDAKİ UYGULAMA 

Kuveytturk Katılım Bankası’nda yukarıdaki görüşlerden sonuncusu, yani hayır işlerine 

harcamak üzere gecikme cezası alınması görüşü uygulanmaktadır. Bu görüşün uygulaması şu 

şekildedir: 

1. Kurum önce gecikmeden dolayı uğramış olduğu zararı tazmin eder. 

 a. Gecikmeden dolayı alacağında meydana gelen değer kaybını (enflasyon farkını) alır. 

 b. Borcu tahsil etmek için yapmış olduğu fiili masrafları alır. 

2. Daha sonra kalan parayı Kuran-ı Kerim bastırma ve cami yaptırma dışındaki hayır işlerine 

kullanmak üzere ceza havuzuna atar. 

CEZA HAVUZU: Gerek gecikmelerden, gerekse yanlış işlemlerden elde edilen 

paraların toplandığı havuzdur.   



FAİZSİZ BANKACILIKTA 

DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN 

İŞLEMLERİ 



FAİZSİZ BANKACILIKTA DÖVİZ İŞLEMLERİ 

Döviz işlemlerinde faiz olmaması için iki temel prensip vardır: 

1. Aynı cins paraların mübadelesi peşin ve eşit olmalıdır. 

Aynı cins paraların değişiminde vade ve fazlalık faizdir.  

 3 ay sonra 110 TL almak üzere 100 TL vermek gibi. 

 100 TL ‘yi,  peşin 110 TL ile değiştirmek gibi. 

2. Farklı cins paraların mübadelesi peşin olmalıdır. 

Farklı cins paraların değişiminde vade faizdir. 

 3 ay sonra teslim edilmek üzere 100 doları 180 TL’ye değiştirmek gibi. 

 Peşin olmak şartıyla farklı cins paralar istenilen fiyattan 

değiştirilebilirler.  

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA DÖVİZ İŞLEMLERİ 

Özetle söylemek gerekirse, vadeli piyasalarda döviz alım satım 

işlemleri yapmak faizdir. 

Döviz işlemlerinde, peşin olma şartı nedeniyle, bedeller işlem 

esnasında taraflarca teslim alınmalıdır. Teslim alma iki türlü 

olabilir: 

a. Fili Teslim: Bedellerin fiili olarak taraflarca teslim alınması. 

b. Hükmî Teslim: Tarafların karşılıklı olarak alım satım konusu olan 

şeyler üzerinde tasarrufta bulunabilmelerine imkan sağlanması.  

1. Dorudan veya havale yoluyla hesaba yatırılan para hükmen teslim 

edilmiş ve alınmış sayılır. 

2. Kişinin hesabındaki parayla yaptığı döviz alım satım işlemleri de hükmen 

teslim kabul edilir. 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA DÖVİZ İŞLEMLERİ 

•AAOIFI KARARLARINA GÖRE FORWARD; 

•Döviz ticaretiyle ilgili olarak (ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere) 

her iki tarafı da bağlayan vaatleşme işlemleri kesinlikle yasaktır.  

•Böyle bir işlemin döviz kurlarındaki düşüşlerden korunma amacı 

taşıması bu hükmü değiştirmez.  

•Ancak tek taraflı olarak verilen söz (vaat), söz veren kişiyi bağlayıcı 

olsa bile câizdir. 

•Dolayısıyla tek tarafı bağlayıcı olması şartıyla vadeli döviz işlemi 

yapılabilir. 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA KIYMETLİ MADEN İŞLEMLERİ 

•ALTIN VE GÜMÜŞ: 

 Altın ve gümüş para olarak kabul edilir.  

 Vadeli olarak satılamazlar. 

 Satıldığı anda teslim edilmeleri şarttır. 

 Döviz işlemlerinde olduğu gibi, altın ve gümüşün teslimi fili olabileceği gibi, 

bankada karşılığı bulunmak şartıyla hükmi de olabilir. 

 Bu gün, bankada karşılığı olmak kaydıyla, satın alınıp hesaba kaydedilen altınlar 

hükmen teslim edilmiş sayılır. 

•DİĞER MADENLER: 

•Diğer madenler ticaret malı olarak kabul edilir.  Vadeli de peşin de satılabilir. 

•  

 



FOREX PİYASALARI  

•Forex işlemlerinde kişinin sahip olduğu paranın üstünde, spot döviz ve altın işlemleri 

yapılmaktadır.  

•Forex’de,  

•Müşteri bankaya belli bir miktar para yatırmakta ve bu paranın çok üstünde bir meblağ 

üzerinden işlem yapma imkanı bulmaktadır. Alım satımlar neticesinde kâr ediyorsa 

hesabına yalnızca kâr yansımakta, zarar ediyorsa başlangıçta yatırdığı tutar kadar 

zararına izin vermektedir.  

•Banka yaptırdığı forex işlemler karşılığında komisyon almaktadır.  

•Döviz ve altın  işlemlerinde olmayan bir şeyin alım satımı kesinlikle yasaktır. 

•Forex’te de mevcut olmayan, ancak varmış gibi kabul edilen bir tutar üzerinden altın ve 

döviz satımı yapıldığı için uygun değildir. 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA 

BANKACILIK HİZMETLERİ 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

1. Teminat  Mektubu Vermek 

2. Aval Verme 

3. Akreditif  

4. Banka Kartları 

5. Banka Havalesi / EFT 

6. Kıymetli Evrak Kabulü 

7. Çek Kullandırma (Kırdırma) 

 

9. POS  

10. Hisse Senedi Alım Satımına 

Aracılık Etme 

11. Kiralık Kasa 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

TEMİNAT MEKTUBU 

Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin  

(borcun) yerine getirilmesine bankanın kefil olmasıdır. 

Burada iki şeye dikkat edilmelidir: 

Teminat Mektubunun Konusu: Faizsiz Bankalar, prensiplerine uygun 

olmayan işler veya bu işlerin icra edildiği yerler lehine teminat mektubu 

veremezler. 

Ücret: Teminat mektuplarında, teminatın bedeli olarak herhangi bir ücret 

veya komisyon alınamaz.  

Ancak sunulan hizmetlerin masraf ve giderleri alınabilir. 

 



F A İ Z S İ Z  B A N K A C I L I K T A  B A N K A C I L I K  

H İ Z M E T L E R İ  

A V A L  V E R M E K  

Aval, üçüncü kişinin ya da Poliçede imzası bulunanlardan 

birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini 

üstlenmesidir.  

Kambiyo senetlerine özgü bir tür müteselsil kefalettir. 

Ücret: Teminat mektuplarında olduğu gibi, burada da 

herhangi bir ücret veya komisyon alınamaz.  

Ancak sunulan hizmetlerin masraf ve giderleri alınabilir. 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

AKREDİTİF 

Akreditif: İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi 

konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra 

ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. 

Akreditif; 

a. ödeme garantisi verilmesi yönüyle  kefalet,  

b. akreditifin tebliği, bağlantıların kurulması, takiplerin 

yapılması ve vesaikin incelenmesi gibi bir takım hizmetlerin 

sunumu açısından vekâlet akdine benzemektedir. 



F A İ Z S İ Z  B A N K A C I L I K T A  B A N K A C I L I K  

H İ Z M E T L E R İ  

A K R E D İ T İ F  

Akreditifin Konusu: Faizsiz bankalar, prensiplerine uygun olmayan mallar ve 

sözleşmeler için akreditif açamaz.   

Akreditif konusunun meşru olması için akreditife bağlı sözleşmenin şartlarının İslâm 

hukukuna uygun olması gerekir.  

Ücret: Faizsiz Banka, akreditif için katlandığı fiilî masrafları alabilir.  

Kendisinden talep edilen hizmetler mukabili maktu ya da akreditif tutarına göre oransal 

bir ücret de alabilir. 

Akreditif süresinin uzatılması karşılığı yalnızca fiilî masraflar alınabilir.  

Bu da maktu bir bedel olup yüzdelik bir oran şeklinde olmaz. 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

AKREDİTİFİN KIRDIRLMASI / FORFAİTİNG 

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak 

ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına 

(forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif 

edilen bir finansman tekniğidir.  

İslam Hukukunda borcun iskonto yapılarak üçüncü kişilere 

satılması faizdir. 

Bu sebeple Katılım Bankaları forfaiting yapamazlar.  



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

BANKA KARTLARI 

A. BANKAMATİK KARTI (DEBİT CARD) 

  Müşteriye, kendi hesabındaki parayı kullanma imkanı sunan 

karttır. 

  Müşteri bu kart ile istediği zaman hesabından para çekebilir; para transferi 

yapabilir; satın aldığı mal ve hizmetlerin ücretini ödeyebilir.  

  Müşteri bankamatik kartı ile alış veriş yaptığında kendi hesabında bulunan 

parayı kullanmakta, ödemesi gereken tutarı bankadaki hesabına “havale” 

etmektedir.  

  Faizsiz Bankalar, isterse bu hizmeti karşılığında, ATM’lere yaptığı 

yatırım ve masrafları da düşünerek,  ücret / komisyon alabilir. 

 

 

 

 

 

 



F A İ Z S İ Z  B A N K A C I L I K T A  B A N K A C I L I K  

H İ Z M E T L E R İ  

B A N K A  K A R T L A R I  

     B. KREDİ KARTI 

     Bankaların, açmış olduğu limit dahilinde, müşterilerine mal ve  

hizmet      alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri karttır. 

•  BANKA İLE KART HAMİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

•  Banka, kredi kartı verdiği kimsenin yapacağı alış verişlerin bedelini kayıtsız 

şartsız ödemeyi üstlenmektedir. Kart sahibi, borcu Banka’ya havale etmekte, 

Banka’da peşinen bunu kabullenmektedir. 

•  BANKA İLE TÜCCAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 

•  Banka, tüccara, kendi kartına sahip olan müşterileri yönlendirdiği için 

ondan komisyon talep etmektedir. Bazı durumlarda, parayı kurumda belirli bir 

gün bekletmesi halinde ücret talep etmemektedir.  

 

 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

BANKA KARTLARI 

• KREDİ KARTI VEREN BANKA İLE POS SAHİBİ BANKA ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

• Kredi kartı veren banka ile POS sahibi banka, tüccara  müşteri gönderme 

hizmetini birlikte sağladığı için tüccardan alacağı ücreti, aralarındaki  

anlaşmaya göre paylaşmaktadır.  

• BANKA İLE VİSA/MASTER KURULUŞU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

• Visa/Master gibi kuruluşlar, dünya çapında organize sağladıkları için üye 

kuruluşlardan, yaptıkları hizmet karşılığı üyelik ücreti ve komisyon 

almaktadır.  

 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

BANKA KARTLARI 

• KREDİ KARTIYLA YAPILAN TAKSİTLİ SATIŞLAR 

 Banka, kredi kartı verdiği kimsenin yapacağı alış verişleri taksitlendirebilir. 

 Katılım Bankalarında kredi kartları taksitli satışlarda murabaha usûlüyle çalışır.  

 Müşteri bankanın vekili olarak malı satın alır. 

 Malı tüketmeden ve kullanmadan önce banka malı müşteriye taksitlendirir. 

 Günümüzde müşteri Kredi Kartı POS cihazından geçip ödeme yapıldıktan sonra, 

banka malı müşterisine satarak taksitlendirmektedir. 

 Daha sonra malın bedelini POS hizmeti verdiği satıcıya anlaştığı şekilde 

ödemektedir. 

 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

POS HİZMETİ 

•  1. Pos Makinesi: Kredi kartı veya banka kartı üzerindeki manyetik 

bant veya benzeri teknolojik araçlarda yer alan kart ve kimlik 

belgelerini esas alarak, her türlü mal ve hizmet alımında, alacak veya 

nakit ödeme belgesi hazırlanmasında kullanılan elektronik cihaza 

POS makinesi denir. 

• 2. Pos sistemi: POS cihazının bağlı olduğu işyeri ile bankalar 

arasındaki sisteme denir. POS cihazları bir telefon hattına bağlanır, 

telefon hattı üzerinden kredi kartı bilgileri, kredi kartları bilgi 

merkezine ulaşır, kredi kartının limitlerine bakılır ve otomatik onay 

ya da onaysızlık verilerek alışveriş işlemleri gerçekleştir. 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

POS HİZMETİ 

 Banka hem POS cihazı bağlayarak, hem bu sistemi 

ayakta tutarak işyeri sahiplerine hizmet sunmaktadır.  

 Sunulan bu hizmetin karşılığında ücret alınabilir. 

 Katılım Bankalarında POS hizmeti ancak meşru 

mallar satan yerlere verilebilir.  

 Meyhane, kumarhane gibi yerlere POS cihazı 

bağlanamaz.  

 

 

 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

KIYMETLİ EVRAK 

•Kıymetli Evrak 

•Bono, çek, hisse senedi, tahvil, poliçe ve konşimento gibi üzerinde yazılı hakkın senede sıkı sıkıya 

bağlı olduğu, bu nedenle hakkın ancak bu belgeyle talep edilebileceği ve bu belgeyle devredilebildiği 

senetlerdir. Kıymetli evrak, alacaklının veya hak sahibinin elinde bulunur. Borçlunun vaadini, 

alacaklının hakkını gösterir.  

•Bono ve Tahvil: Devlet veya özel şirketler tarafından ihraç edilen orta ve uzun vadeli faizli borçlanma 

senetleridir. 

•Poliçe: Alacaklının, alacağını, kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretme temeline 

dayanan ve alacağı temsil eden kıymetli evraktır. 

•Çek: Bankada parası bulunan bir kimsenin bu parasının tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye 

ödemek için düzenlediği, alacağı temsil eden kıymetli evraktır. Banka burada çek karnesi verdiği 

kişinin vekildir. 

•Konşimento / Taşıma Senedi:  Bir malın teslim alındığını gösteren, gönderenin ve alıcının adlarının 

yazılı olduğu kıymetli evraktır. Alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir. 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

KIYMETLİ EVRAK 

•Katılım Bankaları, faizli borç senetleri dışındaki kıymetli evrakı; 

a. koruma amacıyla kabul edilebilir,  

b. tahsil amacıyla kabul edilebilir, 

c. uygun gördüğü kişilere çek karnesi verebilir, 

d. vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı ücret alabilir. 

•Ancak; 

a. Bono ve tahvil gibi faizli borç senetlerinin alımını, satımını, tahsilini yapamaz, 

b. Alacağı temsil eden senetleri (çek, senet vb.) vadesinden önce üçüncü bir şahsa satamaz 

(kırdıramaz), bunlara aracılık edemez. Bu faizdir, faizli işleme aracılıktır. 

c. Bundan dolayı Katılım Bankaları Factoring Şirketlerinin  yaptığı vadeli alacağı satın almaya 

dayalı işlemleri yapamaz. 

 

 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

HİSSE SENETLERİ 

•Hisse senedi, bir şirkete ait ortaklık paylarını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse 

senedi söz konusu şirkete ortaklığı temsil eder. 

A. Ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olmayan içki, faizli borç 

verme gibi işlerle uğraşan şirketlerin hisse senedini almak, satımına aracılık 

etmek uygun değildir.  

B. Faaliyetleri tamamen meşru olan şirketlerin hisse senetleri alınıp, satılabilir.  

C. Ana faaliyet alanı meşru olmakla birlikte kısmen gayri meşru işleri olan 

şirketlerin hisse senetleri aşağıdaki şartlarda alınıp satılabilir. 

  Şirketin ana sözleşmesinde fâiz veya diğer mahzurlu mal veya hizmet ticareti (içki ve domuz 

vs.) gibi işlemlerde bulunacağını içeren bir madde bulunmaması, 

 Şirketin aldığı fâizli kredinin toplamı (kredi vadesi ister uzun ister kısa olsun fark etmez), tüm 

hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin %30’unu aşmaması gerekir. 

 

 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

KIYMETLİ EVRAK / ÇEK KARNESİ VERME 

•ÇEK: Bankada parası bulunan bir kimsenin bu parasının tamamını veya bir kısmını 

diğer bir kimseye ödemek için düzenlediği, alacağı temsil eden kıymetli evraktır. 

•A. ÇEK’İN KATILIM BANKASINA AİT OLMASI  

 Banka çek karnesi verdiği kişiden yaprak başına ücret alabilir. Alınan ücret verilen 

karnenin ve sunulan vekalet hizmetin ücretidir.  

 Yine, alacağını borçludan tahsil etmesi karşılığında kendi çekini ibraz eden 

kişiden çek tahsil ücreti alabilir. 

•B. ÇEKİN BAŞKA BİR BANKAYA AİT OLMASI 

 Başka bankaların çeklerinin tahsilinde sadece vekâlet vardır, ücret alınabilir.  

•C. ÇEK KIRMA, BORCUN SATILMASI OLDUĞU İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.  

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

HAVALE / EFT 

•Bankacılıkta havale genel olarak bir yerden başka bir yere para 

gönderilmesi anlamına gelir. 

•HAVALE: Aynı bankanın şubeleri arasında yapılan para transferine denir. 

•EFT: Banklar arası para transferine denir. 

•VİRMAN: Mevduat sahibinin aynı bankada birden fazla hesabının olması 

durumunda bu hesaplar arasındaki transferlere denir. 

•Bu işlemlerden ücret alınabilir. Havale ve eft için alınan ücretler, sunulan 

hizmet karşılığıdır.  

•Katılım Bankaları gayri meşru kazançtan elde edildiği kesin olarak bilinen 

paraların transferine aracılık edemez. 

 



FAİZSİZ BANKACILIKTA BANKACILIK HİZMETLERİ 

KİRALIK KASA 

Müşteriye ait malların korunması hizmeti 
sunulmaktadır. 

Sunulan bu hizmet karşılığında ücret 
alınabilir. 



SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK 

SİGORTA 

1- Sosyal sigorta: Devletin kurduğu bir sistem ile yaşlılık, hastalık, tabii afetler 

vb. durumlar için vatandaşlarından vergi (prim) toplaması ve sigortaya konu 

riskin gerçekleşmesiyle de onlara yardımda bulunmasıdır.  

2- Karşılıklı üyelik sigortası / Tekafül Esasına Dayalı Sigorta: 

Sigortalıların sigorta şirketine ortak oldukları, ödedikleri primin bir kısmıyla 

gerçekleşen risklerin karşılandığı diğer kısmının yatırıma dönüştürülüp kâr 

sağlanmaya çalışıldığı sigorta çeşididir. Günümüzde uygulanmaya çalışılan 

İslâmî sigortacılık bu sisteme dayanmaktadır. İslâmî sigortacılıkta primler 

meşru alanlarda değerlendirilir. 

3- Ücretli ferdi sigorta: Sigorta şirketinin belli bir prim karşılığı, belli bir 

dönem için, belli riskler karşılığında, belli bir tutarı ödemeyi taahhüt etmesi 

şeklinde işleyen sigortadır.  

  

 



SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK 

SİGORTANIN HÜKMÜ 

1- Devletin kuruduğu sosyal sigortacılık sistemine üye olmak, vergi ya da prim 

sayılacak ödemeler yapmak ve ihtiyaç halinde devletin yardımlarından ve 

ödemelerinden istifade etmek meşrudur. 

2- Karşılıklı üyelik sigortasında toplanan primler dine uygun alanlarda 

değerlendiriliyor ise meşrudur. Zira sigortalılar kurulan şirketin ortağıdır ve 

ödedikleri primler aslında şirkete ödedikleri sermayedir. Sermaye ise ancak 

meşru alanlarda değerlendiriliyor ise yaptıkları işlem dine uygun sayılabilir. 

İslâmî sigortacılıkta primler meşru alanlarda yatırıma dönüştürülür. 

3- Ücretli ferdi sigorta hakkında yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Tartışmaları 

şöyle özetleyebiliriz: 

  

 



SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK 

ÜCRETLİ FERDİ SİGORTANIN HÜKMÜ 

Sigorta konusunu ilk defa ele alan İbn Âbidîn olmuş ve böylesi bir sözleşmenin ancak 

daru’l-harpte gayr-ı müslimlerle yapılabileceğini ifade etmiştir. Zira ona göre sigorta 

borç olmayan bir şeyi borçlanılmak olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra pek çok 

âlim ve heyet fâiz, kumar, belirsizlik hali ve haksızlık gibi gerekçelerle sigorta 

sözleşmelerini meşru görmemişlerdir. Bir takım İslâm hukukçuları ise sigortayı 

kişinin uğradığı zararı hafifleten bir yardımlaşma sistemi ya da konusu teminat olan 

bir sözleşme olarak değerlendirmiş ve ücretli ferdi sigortacılığı meşru görmüştür. 

İtirazı olan ilim adamlarının fâiz, kumar ve belirsizlik hali gibi gerekçelerine 

katılmamışlardır.  Diyanet İşleri Başkanlığı da faiz ve gayr-ı meşru gelir elde edilen 

birikimli hayat sigortası ve bireysel emeklilik dışında sigorta çeşitlerini meşru 

görmüştür. 

 



Hepinize Çok Teşekkür Eder 

İşlerinizde Başarılar 

Dileriz… 


