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KATILIM BANKACILIĞI 

KATILIM BANKACILIĞI  YA DA FAİZSİZ BANKACILIK NEDİR ? 

 

 

          Kuruluşu, gayesi, fon toplama, fon kullandırma ve bankacılık 

hizmetleri bakımından faizden kaçınan ve İslam hukuku 

prensiplerine uygun davranmayı ilke edinen bankacılığa verilen 

genel isimdir.  

  

          Katılım Bankacılığı adı,  

     katılma hesaplarında Banka ile hesap 

sahiplerinin kâr ve zarara birlikte katılma 

prensibinden hareketle verilmiştir.  

 

      Katılım Bankacılığı esasında İslam  

Ekonomisi yapısına ait esaslarla çalışır.  



KATILIM BANKACILIĞI 

İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL ESASLARI NELERDİR ? 

 
-Kur’an ve Sünnet kaynaklı temel prensipleri vardır.  

 

-Faiz yasaktır.  

 

-Haksız kazanç meşru değildir.  

-Garar ve kumara müsaade edilmez.  

 

-Emek ve sermaye dengesi mevcuttur.  

 

-Zaruretler yasakları mubah hale getirebilir.  

 



KATILIM BANKACILIĞININ TEMEL DEĞERLERİ 

1. GENEL DEĞERLER 

 Öncelik Nedir?  

Hassasiyet ve prensiplerin paradan öncelikli tutulması,  

 

fiktif vb. prensiplerimize uygun olmayan işlemlere girilmemesi 

gerekir. 
 

  

Doğruluğun Önemi 
 

Doğruyu yapma konusunda karşımıza 

çıkacak zorluklara karşı sabretmek gerekir. 
 

 

 



TEMEL DEĞERLER 

 

Adâletli Olmak 

 

 

İşi Ehline Vermek 

Müşteriler arasında da adâleti gözetmek, zayıf müşteriden fazla 

komisyon alıp havuz oluşturup diğeri için kullanmamak  

İşe alınacak kişilerde;  

 

- hem mesleki  

 

-hem de prensipler bakımından  

ehil olmayı öncelemek  

 



TEMEL DEĞERLER 

 

Emaneti Korumak  

 

    

 

 

Kurumlarımızın varlıkları, sermayesi, cari ve katılma hesaplarındaki 

paralar bunların hepsi birer emanet sayılır.  

 

Dolayısıyla,  

Bunları iyi korumak,  

faiz vb. meşru olmayan kazançları karıştırmamak gerekmektedir. 



TEMEL DEĞERLER 

 

Malın Kazanç Kaynağı  

 Malın nereden kazanıldığı önemlidir. Faizli bir bankadan mı yoksa 

meşru bir işten mi?  

 

Zira bir hadis-i şerifte, faiz alan, veren, faize katiplik ve şahitlik 

edenin Allah’ın rahmetinden uzak olduğu belirtilmiştir. 

  



TEMEL DEĞERLER 

 

Sorumluluk Bilinci 

  

 

 

Bize emanet edilen mallardan ve işlerden 

sorumluyuz.  

 

 

Örneğin, kasa sayılmasından, teminat 

kontrollerinden ve diğer sorumluluklarımızı yerine 

getirmekten mesul olduğumuzu unutmamak 

gerekir.  

 



TEMEL DEĞERLER 

 

Sınav Konusu : Mal & Rızık Endişesi 

  
Hesaplardan para kaçırma ya da müşterilerden menfaat 

sağlama gibi şeylerden uzak durulmalıdır.  

 

 

Rızık endişesi ile meşrû olmayan işlere girişmemelidir.  

 

 



TEMEL DEĞERLER 

1. GENEL DEĞERLER 

Tevekkül ve Rızık Anlayışı 

 Tevekkül, hiçbir şey yapmadan beklemek değil, gerekli bütün 

gayret gösterildikten sonra işin sonunu Allah’a bırakmaktır.  

 

Rızık ve tevekkül anlayışı, insanı yanlışa düşmekten önlemeye 

yöneliktir yoksa,  

 

elden gelen gayreti göstermemek için bir bahane değildir.  



TEMEL DEĞERLER 

 

Sabır ve Şükür 

Sabır; başa gelen musibet karşısında hiçbir şey yapmamak değil, 

elden gelen gayret gösterilerek, sonuca razı olmak ve Allah’a 

isyan etmemektir.  

Şükür; verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı 

söz, fiil veya kalb ile gösterilen saygı, iyiliğin kıymetini bilme ve 

iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini 

övmedir. 

Şükür Nimetin Artmasını Sağlar  

 

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez.  



TEMEL DEĞERLER 

 

İyiliği Emretmek ve Kötülükten Alıkoymak & 

Dedi – Kodu Olmayan Şey  

   

 

 

Yapılan iyilikler teşvik edilip desteklenmeli, uygun 

olmayan işler ilgili yerlere haber verilmelidir. 

 

 

Yanlışın, onun düzeltilmesini sağlayacak kişiye 

söylenmesi dedi-kodu (gıybet) kapsamında değildir. 



TEMEL DEĞERLER 

 

      İtidalli Olmak  

 

 

 

o Müşteriye aşırı hediye vermek / Müşteriye yemek bile 

ısmarlamamak 

o İbadetleri terketmek / Mesai saatinde ibadette aşırılığa 

giderek işi de aksatmamak  

o Ortalama bir insan olmak  

o İbadete önem gösterildiği kadar ticari etik konusunda da 

hassas olmak  

 



TEMEL DEĞERLER 

2.   TİCARİ DEĞERLER 

 İnsanların mal varlığını haksız yöntemle yeme anlamını taşıyan hiç bir 

işlem yapmamak 

 Faizli işlemlerden uzak durmak 

 İşlem yapılan malların helal 

olmasına dikkat etmek  

 Sadece faiz değil,  

diğer etik prensipler bakımından da  

mahzurlu işlere girmemek 

 

 

PEKİ, BU İLKELER NELERDİR ? 



TEMEL DEĞERLER 

      Ticarette Doğruluk 

 Doğru ve güvenilir tüccâr, âhirette, peygamberler, sıddîklar ve 

şehitlerle birliktedir.  

 

  

 

 

Özellikle pazarlama faaliyetlerinde doğruluğa çok dikkat etmek 

gerekmektedir.  

 



TEMEL DEĞERLER 

 

Ölçü ve tartıda hile yapmamak / Kimseyi dolandırmamak 

 

 

Ticarette yeminden kaçınmak / 

 Müşterinin bilgisizliğini  istismar etmemek  

Müşteriye maliyet çıkartırken ve bankacılık komisyonlarında hile 

yapmamak gerekir.  

• Müşteriyi ikna etmek için yemine başvurmamak 

gerekir. 

• Müşterinin bilgi eksikliğinden hareketle ondan aşırı 

komisyon almamak gerekir.  



TEMEL DEĞERLER 

Rüşvetten uzak durmak 

Hak edilmeyen bir şeyi elde etmek ya da haklı olarak kesilen bir  

cezadan kurtulmak için görevlilere verilen şey haram olan rüşvet 

kapsamındadır.  

Borçlu ölmekten sakınmak 

Peygamberimiz borçlu ölen kişinin cenaze namazını ancak başka bir  

kimse onun borcunu üstlendikten sonra kıldırmıştır.  

 

• Müşteri ile kurulan ilişkilerde normalin dışında aşırı 

hediye ve menfaat elde etme gibi davranışlardan 

kaçınılmalıdır.  

 



TEMEL DEĞERLER 

Aşırı Borç / Aşırı Hediye 

•Geliri aşan ve israfa varan harcamalar borçlanmaya, 

borçlanmak da hırsızlık, dolandırıcılık ve rüşvet gibi olumsuz 

davranışlara götürebilir.  

 

 

•Müşteri ile kurulan ilişkilerde normalin dışında aşırı hediye ve 

menfaat elde etme gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.  

 

 

•Geliri aşan ve israfa varan harcamalar  

borçlanmaya, borçlanmak da  

hırsızlık, dolandırıcılık ve rüşvet gibi olumsuz  

davranışlara götürebilir.  

 



TEMEL DEĞERLER 

Besmele ve İhsan 

Besmele ve Dua 

İşimize başlarken dua ile başlamalı, iyi niyetle yaptığımız takdirde iş 

yapmanın da ibadet gibi sevap kazandıracağını unutmamalıyız. 

 

İşi en güzel şekilde yapmak esastır. (İhsân) 

 

Allah işini en güzel şekilde yapanları sever. Melekler ve insanlar da. 

(Sonucunu, hem dünyada hem âhirette alır.) 



TEMEL DEĞERLER 

Verilen Sözde Durmak / İşte Sebât ve Sabır 

 

 

 

 

Müşteriye, yetkili olunmayan konularda ve yerine getirilemeyecek 

sözler vermekten kaçınmak gerekir.  

Sabırsızlık göstererek sürekli iş değiştirmek doğru olmaz. 

 

Sadaka vermek, başımıza gelecek bazı sıkıntıları 

önleyebilir. 

Kasa açığı vermemek, müşterilerimizin sağlam çıkması 

gibi.  

Tebessüm etmek de bir tür sadakadır. 



TEMEL KAVRAMLAR 

MUDÂRABE: Bir tarafın sermayesini, diğer tarafın ise emeğini 

ortaya koyarak meydana getirdiği emek-sermaye 

ortaklığıdır. (Katılma hesapları ve bazı kâr/zarar 

ortaklığı projeleri) 

MURÂBAHA: Maliyet fiyatı ve üzerine eklenen kârın müşteriye 

söylenerek yapılan satım akdidir. (Üretim Desteği 

ve Bireysel Finansman Desteği) 

MÜŞÂREKE: Her  iki tarafın da sermaye koyarak meydana 

getirdiği ortaklıktır. (Bazı kâr/zarar ortaklığı 

projeleri) 

İCÂRE :  Kiralama sözleşmesidir. (Leasing işlemleri) 



TEMEL KAVRAMLAR 

SELEM:  Para peşin, mal veresiye olacak şekilde yapılan bir 

akit türüdür. Selem, cinsi, miktarı, niteliği 

belirlenebilen standart mallarda yapılabilir. Kısaca 

belirli şartlarla vadeli satışın tersidir denebilir.  

İSTİSNA:  Belirli bir bedel karşılığında, hammadde üreticiden 

olacak şekilde sanatkarla bir eşya yaptırmak üzere 

yapılan anlaşmadır.  

 İstisna akdinde bedel peşin veya veresiye olabilir. 

KARZ:  Standart nitelikli para ve diğer malların ödünç 

verilmesidir.  

ÂRİYET:  Bir malın kullanım hakkının geçici olarak başkasına 

ücret istenmeksizin verilmesidir.  
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Danışma Kurulu 28 

 

 Faiz, bedelli akitlerde, taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız 

fazlalıktır.  

 

 Ödünçte vade karşılığında talep edilen fazlalığın İslami açıdan meşru 

bir karşılığı yoktur.  

 

 

 Borçtan gelir elde etmek faizdir. Borcun kaynağının, alım-satım, borç 

verme (karz) ya da tazminat olması bu hükmü etkilemez.  

FAİZ (RİBA) 

 



 

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.  

  

Allah faizi tüketir (faize karışan  

malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir.  

 

Allah, küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi  

sevmez. …. (Bakara Suresi, 275-280) 
  

FAİZİ YASAKLAYAN AYET FAİZ 

FAİZİ YASAKLAYAN AYET 



 
  

FAİZİ YASAKLAYAN AYET VADE FARKI / KÂR PAYI 

 
- Faiz, verilen borçtan elde edilen gelirdir. Vade farkı anlamındaki kâr  
payı ise, satılan maldan elde edilir.  
  
 
- Borç alan kişi, onu kullanmasa bile faiz öder. Kâr ise, bir mal 
satılmadan elde edilemez.  
  
-Borç veren, (borcun batması durumu hariç) hiç risk almaz. Yani her 
halükarda borcunu faiziyle birlikte ister.   
 
Mal satan ise, risk üstlenmiştir.  
Çünkü malın telef olma, kusurlu çıkma vb.  
birçok riski vardır.  



 
  

FAİZİ YASAKLAYAN AYET ENFLASYON FARKI 

ENFLASYON FARKI; yalnızca para değerindeki eksilmenin, süre 

sonunda gerçekleşen enflasyon kadar alınmasıdır.  

 

Günümüz alimlerinin çoğunluğu baştan oran tayin edilmemiş olan 

enflasyon farkının faiz kapsamında olmadığı görüşündedir.  
 



 
  

FAİZİ YASAKLAYAN AYET KOMİSYON VE FAİZ 

 
•Komisyon ücreti, ister şahısların istihdam edilmesinden, ister bir 
eşyadan yararlanmaktan doğsun, hukuken meşru, muteber ve 
varlığı kesin bir menfaatin karşılığı olması itibariyle helaldir.   
 

•Faiz ise, karşılığında kesin bir menfaatin bulunmaması sebebiyle 

haram kılınmıştır.  

 

Komisyonu faizden ayırmak için ölçü şudur:  

 

Komisyon karşılığında fiilen bir hizmet bulunur.   

 

Faiz ise, kredinin belli bir yüzdesi olarak 

alınır,  

zamana bağlı olarak, belirli bir yeni hizmet  

olmadığı halde mükerreren talep edilir.  
 
 
 



 
  

FAİZİ YASAKLAYAN AYET KİRA VE FAİZ 

 
- Kira, faydası tüketmekle değil, kullanmakla ortaya çıkan mallardan 
elde edilir. (Ev vb.). Para vb. faydası tüketmekle elde edilen şeyler 
kiraya verilemez. 
 

-Kira karşılığı elde edilecek olan menfaat kesindir.  
 

-Faizde ise, borç alanın kazanç elde etmesi kesin olmadığı gibi ana 
parayı kaybetmesi bile muhtemeldir.  
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KATILIM BANKACILIĞININ GENEL YAPISI 

 

FON SAHİPLERİ İLE BANKA İLİŞKİSİ  

 

- SERMAYEDAR İLE BANKA İLİŞKİSİ 

Banka yöneticileri sermayedarların ücretli vekili konumundadır.  

- CARİ HESAP SAHİPLERİ İLE BANKA  

Genel görüşe göre banka ile cari hesap sahipleri arasında karz  

ilişkisi söz konusudur.  

 

 

 

 

 



KATILIM BANKACILIĞININ GENEL YAPISI 

 

- KATILMA HESAPLARI İLE BANKA 

Mudarabe (emek-sermaye ortaklığı) olup, banka mudarib (işleten),  

hesap sahipleri ise sermaye sahibi ortak konumundadır.  

 

FON KULLANANLAR İLE BANKA İLİŞKİSİ 

- Mal veya hizmeti bankadan vadeli olarak satın alan, kiralayan  

ya da banka ile ortak proje yapan taraf konumundadır.  

 

 

 

 

 



FARKLI GÖRÜŞLERİN NEDENLERİ 

NEDEN FARKLI GÖRÜŞLER ORTAYA ÇIKIYOR ? 

 İnsanların birbirinden farklı yaratılması 

 Ayet ve hadislerdeki genel ifadeler 

 Bazı hadislerin; 

o Ulaşmaması 

o Zayıf ya da mevzu (uydurma) olması 

o Aynı konuda farklı hadislerin bulunması (Nesih – Tahsis) 

 

 

 

 

 



FARKLI GÖRÜŞLERİN NEDENLERİ 

 Alimlerin farklı bölgelerde yaşaması 

o İmam Şafii örneği 

 Zamanın  ve olayların değişmesi 

o Genel imalatçının tazmin sorumluluğu 

 Hoca (mezhep) etkisi 

o Ebu Yusuf - Ebu Hanife 

 

KURUMLAR ARASI FARKLILIKLAR NEDEN ? 

 Yönetimlerin ve / veya Danışmanların Farklı Olması  
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HESAPLAR 

A. CARİ HESAP 

Hesap sahibine kâr getirisi veya zarar riski  

bulunmayan, istenildiği anda çekilmesi  

mümkün olan hesap türüdür, fıkıhta genel  

olarak karz olarak kabul edilir.  

B. KATILMA HESAPLARI 

• Katılma hesapları, mudarabe esasına dayanmaktadır.  

• Hesap sahipleri, sermaye sahibi; kurum ise işletmeci 
konumundadır.  

• Ne kadar kâr verileceğini önceden taahhüt etmek mümkün ve caiz 
değildir. 

• Katılma hesapları, vadelerine göre havuzlara ayrılmıştır. Her bir 
havuzun, işletilmesi,   kâr – zararı kendisine aittir.  

• TL, Döviz ve Altın olarak açılması mümkündür.  

• Kâr paylaşım oranı, vadeye, miktara vb. kriterlere göre değişebilir. 



SIK SORULAN SORULAR 

Neden Hiç Zarar Edilmiyor?  

Neden Oranlar Yakın ? 

İşlemlerde aşırı titizlik ve uzmanlık gösterilir.  

Buna rağmen, bir miktar zarar edilmekle birlikte, meblağ az olduğu 

için “kârdan zarar” seviyesinde kalıyor.  

Kaldı ki; ticarette aslolan ve makbul olan kâr etmektir.  

Enflasyon, kur, faiz, piyasa riski, siyasi risk vb. tüm hususlar 

bankaları, Katılım bankalarını, tüccarı vd. insanları etkilemektedir.  

Getirilerin yakın olması, dağıtılan miktarların da yakın olmasına 

sebep olmaktadır.  



SIK SORULAN SORULAR 

 

50.000 TL’ye Kadar Devlet Garantisi 

 

Garantiyi sunan Katılım Bankası değil, bir devlet kurumudur.  

Devlet, paranın âtıl olarak yastık altında tutulmasını önlemek için 

toplum yararı gereği bu garantiyi sağlamaktadır. Tıpkı teşvik 

kredilerinde olduğu gibi... 

 

Garanti, her hâlü kârda gerçekleşen zarar halini değil, sadece top 

yekün iflas durumunu kapsamaktadır.  

 

 



Danışma Kurulu 45 

Katılma hesabı müşterilerimize kesin bir oran veremiyoruz.  

Buna rağmen, yaptığımız murabahalarda alacağımız kârı önceden 

kesin olarak belirliyoruz. Bunun nedeni nedir? 

 

 Katılma hesabı müşterilerimizle olan ilişkimiz bir “mudarabe” (emek-

sermaye ortaklığı)’dır.  

 

 Müşterilere murabaha ile mal satmak ise bir ticarettir. Bu ticarette 

alınacak kârın önceden belirlenmesi mahzurlu olmadığı gibi, 

kesinlikle belirlenmesi gereken bir  

   husustur. 

SIK SORULAN SORULAR 



SIK SORULAN SORULAR 

Faiz ve Kar Payı  Arasındaki Fark Nedir ? 

 Faiz, borç sözleşmesinin;   

 Kâr payı payı ise emek-sermaye (mudârabe) ortaklığı 

sözleşmesinin ürünüdür.  

 Faizde mutlaka kesin olarak taahhüt edilen ana para garantisi 

ve bir getiri vardır. Kâr payı ise kesin getirili olmadığı gibi, ana para 

garantisi de yoktur. 

 Faizde yatırılan para meşru ya da gayri meşrû yöntemlerle 

değerlendirilir. Katılma hesabındaki para mutlaka meşrû yöntemle 

değerlendirilir.  
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   A. ÜRETİM DESTEĞİ – BİREYSEL FİN. DEST. 

 

 Müşterinin ihtiyacı olan malın, kurum tarafından satın alındıktan 

sonra müşteriye satılması şeklinde işler. 

 

 Genel olarak satım akdi,  

 Özel olarak da, “murabaha” hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmesi gerekir. 

 

 Murabaha iş akış süreci belli aşamalardan geçer. 



49 

   A. ÜRETİM DESTEĞİ – BİREYSEL FİN. DEST. 

 

• Katılım Bankası, müşterinin talep ettiği mal veya hizmeti 
satıcıdan satın alarak, müşteriye vadeli olarak satmaktadır.  

 

• Murabaha ile, ticaret yapılmaktadır.  

 

• Murabaha, borç doğduktan sonra borcun finansmanı değildir.   

 

• Burada en önemli husus, malı müşteri satın almadan önce, 
bizzat veya vekaletle Katılım Bankasının alıp ona satmasıdır.  

 

• Aksi halde müşteriye mal satmaktan değil,  

faizle borç vermekten söz edilecektir. 

 



SIK SORULAN SORULAR 

MURABAHA – Müşteriye Vekalet Verme 

Müşteriye vekalet verme, “Malı, Katılım Bankası adına alması için 

yetki verme” demektir.  

Müşterinin, vekalete istinaden aldığı malı Kurum almak zorunda 

olduğu için, vekaletin limit çıktıktan sonra ve teminat şartları ile 

verilmesi yerinde olacaktır.  

Yetkisi olmayan kişiler vekalet vermemelidir.  

 

 Teklif verme, fonlayacağız, limitiniz çıktı vb. ifadeler 

yalnız başına vekalet verme anlamına gelmemektedir.  



SIK SORULAN SORULAR 

Kredi Verme ve Fon Kullandırma Açısından Konvansiyonel 

Banka ile Katılım Bankası Arasında Ne Fark Vardır?  

 

 Faizli bankalar kredi vermekle faizli borç vermiş olurlar.  

 Katılım bankası ise finansman sağlama işlemini;  

1. Murabaha,  (Üretim Desteği / Bireysel Finansman) 

2. İcare (Leasing / Kiralama) ve   

3. Kâr / Zarar Ortaklıkları (Mudârabe – Müşâreke) yöntemleriyle 

gerçekleştirir.  

 



SIK SORULAN SORULAR 

Kredi Verme ve Fon Kullandırma Açısından  

Konvansiyonel Banka ile Katılım Bankası Arasında ki Farklar :  

 Katılım bankaları sadece reel ekonomiye katkıda bulunur, faizli bankalar 

ise rant ekonomisini finanse edebilmekte ve spekülatif işlemlere 

girebilmektedirler.  

 Faizli bankalar karşılığında mal bulunmadan da kredi verebilmektedir. 

Katılım Bankası ise mal veya hizmeti finanse ettiği için mali imkanların zayi 

edilmesi ihtimali zayıf olduğu gibi ödemelerin zamanında yapılması daha 

çoktur.  

Sonuçta her iki tür banka da finansman ihtiyacını karşılasalar 

bile, yöntemler ve enstrümanlar farklıdır.  

 Yöntem farklılığı hüküm açısından da farklı olmayı sağlar.  

Örnek: Satın alma ve hırsızlık / Besmelesiz kesim  



SIK SORULAN SORULAR 

Bankaların Konut ve Araç Kredisi ile  

Konut ve Araç Murabahası Aynı mıdır? 

Katılım bankası gibi bankalar da satıcıya ödeme yapmaktalar.  

Fakat faizli banka müşteriyle faizli kredi sözleşmesi, 

Katılım bankası ise alım-satım sözleşmesi yapmaktadır.  

Esasen, Faizli bankaların alım satım yoluyla finansman sağlaması 

kanûnen yasaktır.  

Talebi prensiplerimize uygun olmayan müşteriye, Katılım 

Bankasından da yapsa işlemin meşru olmayacağı  

anlatılmalıdır.  

 Müşteriyi faizli bankaya göndermemek için, faizli bankayı Katılım 

Bankası’na getirmek zorunda değiliz.  



SIK SORULAN SORULAR 

MURABAHA – Fiktif İşlem 

Gerçekte bir mal alış-verişi niyeti bulunmadığı halde, sadece fatura 

vb. belgelerle finansman sağlanmasıdır.  

Borcun finansmanı anlamına geldiği için prensiplerimize uygun 

değildir. 

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Durumlar 

  Yakınlar arası murabaha işlemleri 

 Satıcı ile müşteri arasında kefalet olması 

 Satıcıya yapılan ödemenin müşteriye iade edilmesi  

Fiktif ve diğer uygunsuz işlemler, Teftiş, İç Kontrol ve 

Danışma Kurulu tarafından denetlenmekte ve ilgililere 

Disiplin Komitesi tarafından müeyyideler uygulanmaktadır.  



SIK SORULAN SORULAR 

Katılım bankacılığında murabaha; 

Katılım Bankası, müşterinin talep ettiği mal veya hizmeti 

satıcıdan satın alarak, müşteriye vadeli olarak satmaktadır.  

Murabaha ile, kredi değil, ticaret yapılmaktadır. 

 

Murabaha, borç doğduktan sonra borcun finansmanı değildir.  

 

 

Burada en önemli husus, malı müşteri satın almadan önce, 

Katılım Bankasının alıp ona satmasıdır.  

Aksi halde müşteriye mal satmaktan değil, faizle borç vermekten 

söz edilir.  

Kredi tabiri yerine, finansman ve fon kullandırma terimlerini 

tercihte yarar vardır.   

Ödeme sıkıntısına düşülünce, Katılım Bankası tarafından 

bir alış-satış olmaksızın, sadece arada mal vardır diye 

finansman yapılması uygun değildir.   



SIK SORULAN SORULAR 

MURABAHA – Satın Alma Akdi (Sipariş) 

Katılım bankacılığı örfünde sipariş adı verilen şey, müşteriye 

satılacak olan malın, bu işlemden önce satıcıdan Katılım Bankası 

tarafından satın alınması akdidir.  

Müşteriyle, “yaparız, fonlarız, hallederiz” gibi konuşmalar ne ona 

vekalet verme ne de satıcıya sipariş verme anlamına gelir.  

 

 Murabahanın meşru olması, Katılım Bankası tarafından malın 

bir şekilde satın alınması ve müşteriye satılmasına bağlıdır.  

 

 



SIK SORULAN SORULAR 

MURABAHA – Kısmî Finansman 

İlke olarak, bir malın bir kısmının alınıp satılması mümkün 

olmakla birlikte, müşterilerde ve personelde bu yöndeki bilinç 

eksikliği sebebiyle;  

Katılım bankası, genellikle malı satıcıdan bir bütün olarak satın 

alıp üzerine kârını koymak suretiyle yine bir bütün olarak müşteriye 

satmaktadır.  

  
Dolayısıyla,  

 Suistimaller olmaması için;  

Müşterinin sahip olduğu peşinat, malın toplam bedelinin peşin 

kısmı olarak Katılım bankasına ödenmesi ihtiyata daha uygun 

olur.  



SIK SORULAN SORULAR 

HİZMET FİNANSMANI (KİRA, EĞİTİM, SEYAHAT ...) 

Hizmet finansmanı, müşterinin ihtiyaç duyduğu bir hizmetin, 

müşteri, henüz hizmeti üreten kuruluş ile akit yapmadan önce 

Kurum’a başvurması halinde şu iki yöntemden biri ile yapılabilir :  

1. Satıcıdan alınan hizmet müşteriye vadeli olarak satılır.  

2. Müşteriye, hizmeti sağlamaya yönelik bir taahhütte bulunulur. 

Daha sonra ikinci bir anlaşma ile bu taahhüt başka bir firma 

aracılığı ile müşteri için gerçekleştirilir.  



B. LEASING / MÜLKİYETİN DEVRİYLE 

SONUÇLANAN KİRALAMA 

 

- Müşterinin ihtiyacı olan belli varlıkların, müşteriye finansal kiralama ile 

kiralanması,  

süre sonunda ise ya hibe edilmesi veya cüz’î bir bedel ile satılmasıdır.  

 

- Leasing Katılım bankacılığında icare akdi hükümlerine göre işler.  



B. KÂR / ZARAR ORTAKLIĞI 

 

- Müşterinin finansal ihtiyacının tamamının veya bir bölümünün kâr / 

zarar ortaklılğı yöntemiyle karşılanmasıdır.  

- Belirli bir işletmenin, bir bölümüne ya da bir projeye sermaye koyup 

kâra ortak olmak suretiyle gerçekleştirilir. 

-Ortaklık  eğer iki tarafın da sermayesi ile oluyor ise müşâreke,  

bir tarafın sermayesi, diğer tarafın emeği ile oluyorsa mudârebe akdi 

söz konusudur.  

 



MÜŞARAKE 

 

 

•Kar / zarar ortaklığı yöntemlerinden biri de müşarekedir. 
 
•Kurum ile fon kullanan tarafın her ikisinin de sermaye koymak suretiyle 
kurdukları ortaklıktır. 
 
•Kâr anlaşma oranına göre, zarar ise sermaye oranına göre paylaşılır.  
 

 
Müşareke iki kısma ayrılır:  
 
 

Normal Müşareke : Her iki taraf da, sermaye koyar. Fon kullanan 
müşterinin kâr oranı, emeğini de ortaya koyduğu için daha fazla olabilir. 
  
Eksilen Müşareke :   Ortaklıktaki kurum payının, zaman içinde fon 
kullanan tarafça devralındığı ortaklık türüdür.  
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TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat mektubunda, mektup konusu mal ya da işin 

prensiplerimiz açısından uygun olması gerekmektedir.   

Konu uygun ise, mektubun verileceği (gerektiğinde tazminde 

bulunacak olan) tarafın örneğin Milli Piyango İdaresi olması bir 

engel teşkil etmez.  

  
Örnek :  

Marketlerin çekilişle meşru olan hediyeleri verebilmeleri için 

düzenlenen mektuplarda TM Milli Piyango İdaresine verilmektedir 

ki bir problem teşkil etmez.  
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    AKREDİTİF 

 

Akreditif, akreditif metninde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde  

ithalatçının bankasının hizmetini ve ödene garantisini içeren bankacılık  

hizmetidir.  

 

- Akreditifte ödeme garantisi yanında müşterinin bir çok işi takip 

edilmektedir.  

 

- Akreditif komisyonu, ücretle vekalet  komisyonu olarak değerlendirilir.  

Bu bakımdan Katılım Bankacılığı prensiplerine uygundur.  
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    DEBİT KART 

 

 Müşteri debit kart ile alış veriş yapması durumunda kendi hesabında 

bulunan parayı kullanmaktadır.  

 

 Müşteri, ödemesi gereken tutarı bankadaki hesabına “havale” 

etmektedir.  

 

 Bu tür bir havalenin prensiplerimiz bakımından sakıncası yoktur.  
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  KREDİ KARTI 

 

BANKA İLE KART HAMİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; 

 

Kurum, kredi kartı verdiği kimsenin yapacağı alış verişlerin  

bedelini kayıtsız şartsız ödemeyi üstlenmektedir. Kart sahibi,  

borcu kuruma havale etmekte, kurum da peşinen bunu  

kabullenmektedir. 

 

BANKA İLE TÜCCAR ARASINDAKİ İLİŞKİ; 

 

Kurum, tüccara, kendi kartına sahip olan müşterileri  

yönlendirdiği için ondan komisyon talep etmektedir.  

Bazı durumlarda, parayı kurumda belirli bir gün bekletmesi  

halinde ücret talep etmemektedir.  

 



68 

DÖVİZ İŞLEMLERİ 

 

- Döviz işlemleri, fıkıhta sarf akdi hükümlerine göre yapılır.  

 

- Sözleşmenin peşin bedel ile gerçekleşmesi gerekir.  

 

- Korunma amaçlı vadeli işlemlerde, akit değil vaadleşme esasına 
dayanılmaktadır.  

 

- Altın-gümüş işlemleri de aynı esasa göre işler.  
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GECİKME CEZASI 

 

 Gecikme cezası, ödeme gücü bulunduğu halde borcunu ödemeyen 
müşterileri caydırma zarûreti ortaya çıktığı için  alınmaktadır.  

 

 Gecikmiş borçtan gelir elde etmek kadar, ödeme gücü bulunan kişinin 
bile bile geciktirmesi de haksızlıktır.  

 

Bir hadiste, “Ödeme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi 

zulümdür. Bu onun hakkında aleyhte konuşmayı ve onun 

cezalandırılmasını helal kılar” buyurulmuştur.  

 Bazı bankalar bunu, mahrum karılan kâr payı, bazıları da ceza olarak 
almaktadır.  

 

 Bazı bankalar alınan cezaları kendisine gelir kaydetmemekte, bir 
takım teberrû işlerine sarfetmektedir.  
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BORCUN VADEDEN ÖNCE ÖDENMESİ 

 

- Esasında alacaklı, borcun vadeden önce ödenmesine ve indirime 
uygunluk vermek zorunda değildir. Fakat bireysel işlemlerde bu 
noktada kanuni zorunluluk bulunmaktadır.  

 

- Farklı görüşler de bulunmakla birlikte, borcun vadeden önce 
ödenmesi, borçtan gelir anlamında değil, borçtan indirim ve hibe 
anlamına geleceği için problemli değildir.  

 



BORSA 

HİSSE SENEDİ ALIM SATIMI 

Faaliyet konusu içki, faiz vb. prensiplerimize uygun olmayan işler 

olan  şirketlerin hisse senedini almak uygun değildir. Ayrıca şirketin 

faizle iştigal etmemesi de gerekir. Bazı Kurumlarda, zorunlu 

sebeplerle faize bulaşanlar için en fazla % 5 gibi bir sınır 

getirilmiştir.  

 

Diğer hisse senetleri alınabilir. Çünkü; hisse senedi, söz konusu 

şirkete ortak olma anlamına gelmektedir. 



SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK 

SİGORTA  

Sigorta, verilenle alınanın denk olmaması, fonların faizli 

enstrümanlarda kullanılması gibi açılardan tartışılmıştır.  

Bugün için genel görüş, güvenlik ihtiyacının karşılanması 

zaruretine binaen belli şartlarla caiz olmasıdır.  

Tartışmaların sona ermesi için, Yardımlaşma esasına dayalı 

Tekâfül sigortasının Türkiye’de de uygulanması gerekir.  

BİREYSEL EMEKLİLİK  

 Bireysel emeklilik, tasarrufların kişiler adına işletilmesi esasına 

dayanır. Faiz vb. yöntemlerle işletilmediği sürece uygundur.  

Devlet desteği, devletin teşviki amaçlı hibesidir ki problem teşkil 

etmez.  



SUKUK VE GES 

SUKUK 

Sukuk, fıkıhta geçerli kira, ortaklık vb. akitlere dayalı olarak 

çıkartılan ve bir yatırımdaki iştirak payını belgeleyen vesikadır.  

En çok uygulanan türü icare / kiralama sukukudur.  

GES  

 Devletin belli varlıklarının gelirini, peşin ödenen bir bedel 

karşılığında vermeyi temsil eden gelire endeksli senetlere GES 

denilir.  

Uygulamada bazı sorunlar ortaya çıktığı için uygunluk görüşü ve 

uygulama kaldırılmıştır.  



SIK SORULAN SORULAR 

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN  

TEMEL PRENSİPLER NELERDİR ? 

 İnsanların mallarını haksız yollarla elde etmeye yol açmaması 

 Faiz içermemesi 

 Konusunun haram mallar veya işler olmaması 

 Tarafları ileride anlaşmazlığa götürecek  belirsizlikler taşımaması 

 Akdin, hür iradelerle yapılmış olması.  
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