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YENİ TİCARÎ UYGULAMALAR 

 

15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 14.00 – 19.00 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Yeni Ticarî 

Uygulamalar” adlı ilk oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir: 

BAŞKAN 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU (Diyanet İşleri Eski Başkanı; 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an 

Araştırmaları Merkezi Başkanı) 

TEBLİĞCİLER 

Prof. Dr. Ali Muhyiddin KARADÂĞÎ (Katar Üniversitesi; Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel 

Sekreteri) 

Prof. Dr. Muhammed Mustafa ZÜHAYLÎ (Şârika Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri) 

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR (Hitit Üniversitesi) 

Doç. Dr. Soner DUMAN (Sakarya Üniversitesi) 

Yard. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (İstanbul Üniversitesi) 

MÜZAKERECİLER 

Prof. Dr. Kemal HATTÂB (Kuveyt Üniversitesi) 

Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ (Gazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Saffet KÖSE (Kâtip Çelebi Üniversitesi) 

Dr. Sultan HÂŞİMÎ (Katar Üniversitesi) 

Dr. Mansur KUDÂT (Alinma Bank, Suudi Arabistan) 

RAPORTÖRLER 

Yard. Doç. Dr. Savaş KOCABAŞ (Balıkesir Üniversitesi) 

Dr. Mustafa Bülent DADAŞ (Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu) 

 

Bu oturumda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 

A. AĞ PAZARLAMASI (Network marketing):  

Ağ pazarlaması, muayyen bir malın, insanları pazarlamaya çekmek için vesile kılınması ve 

katılımcıya, üye yaptığı her bir şahıs mukabilinde belli bir ücret alma hakkı kazandıran sistemdir. 

Tabakalar halinde çalışan sistem herhangi bir çaba sarf etmeden pazarlamacı üyeye menfaat getirme 

esasına dayanmaktadır. Sistemi cazip kılan, ürün satmaktan çok getirilen üyelerden elde edilecek 

primlerdir. Heyet, yukarıda tasvir edildiği şekliyle ağ pazarlama organizasyonunun barındırdığı garar 

unsuru ve diğer sakıncalar sebebiyle caiz olmadığı görüşündedir.  

Heyet aşağıdaki şartların oluşması halinde ise ağ pazarlamasının caiz olacağı hususunda ittifak 

etmiştir: 
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1. Sistemin, sisteme yeni kişiler kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını 

esas alması gerekir. 

2. Ağ pazarlama sistemi ile çalışan firmanın iştigal konusu olan mal ve hizmetler fıkhın genel 

prensiplerine uygun olmalı, fıkhen mal olarak kabul edilmeyen içki, domuz gibi ürünler ile diğer 

yasaklanmış mal ve hizmetler olmamalıdır. 

3. Sisteme dâhil olurken herhangi bir isim altında katılımcıdan bir ücret talep edilmemelidir. 

4. Sisteme dâhil olan katılımcının üye yaptığı yeni katılımcı sebebiyle bir ücret alması caizdir. Ancak 

getirilen üyenin daha sonradan yaptığı satışlardan ve onun da getirdiği üyelerden ve onların 

yaptığı satışlardan prim almak ise caiz değildir. 

5. Üyenin firmadan mal alabilmesi için üye bulma zorunluluğu olmamalıdır. 

6. Üye istediği zaman sistemden herhangi bir ücret ödemeden ayrılabilmelidir. 

 

B. ÜRETİM ORTAKLIK UYGULAMALARININ FIKHÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1.  Hayvancılık Üretim Ortaklığı Organizasyonu 

Hayvandan elde edilecek süt vb. ürünlerini, belirli bir yüzde ile paylaşmak üzere katılımcı şahıslar ile 

hayvancılık işiyle uğraşan bir firma arasında yapılan üretim ortaklığı anlaşmasının birkaç farklı 

uygulama tarzı bulunmaktadır.  Firmaya gebe hayvan veya bedelinin teslim edildiği, hayvandan elde 

edilecek süt vb. ürünlerin paylaşım şeklinin yüzdelik oranlarla belirlendiği ve anlaşma süresi sonunda 

geriye hayvanın veya bedelinin teslim alındığı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar aşağıdaki 

şartlarla caizdir: 

 

a. Katılımcının hayvanını firmaya teslim etmesi ve akit süresi dolduğunda hayvanını geri alması caiz 

olduğu gibi hayvanı satın almak üzere vekâlet vermesi ve anlaşma süresi sonunda hayvanı 

aralarındaki anlaşmaya göre belirli bir fiyattan devretmeyi vaat etmesi de caizdir. 

 

b. Firma, katılımcıya her ay belirli bir miktarda süt veya süt bedeli verme konusunda elinden gelen 

gayreti göstereceğini taahhüt edebilirse de kendi kasıt, kusur ve ihmali olmaksızın süt miktarında 

meydana gelecek azalmayı tazmin etmeyi ve katılımcının süt / süt bedeli konusunda her türlü 

riskten korunmasını taahhüt etmesi caiz değildir.  

 

c. Hayvanın ölmesi, süt veriminin düşmesi vb. durumlarda firmanın elinden gelen gayreti 

gösterdiğini ispat yükümlülüğü firmaya aittir. 

 

d. Hayvanın ölüm, hastalık vb. risklere karşı sigortalanması halinde – sigortanın fıkhî cevazı 

tartışması dışarıda tutularak- sigorta ücretini kimin ödeyeceği, gebe hayvandan doğacak yavruların 

kime ait olacağı, devletin hayvancılık için vereceği teşviklerin kime ait olacağı karşılıklı anlaşma 

ile belirlenebilir. (Soner Duman, doğacak yavrunun firmaya ait olmasının şart koşulmasına 

muhalefet ederek bunun da süt ürünleri gibi yüzdelik dilimlerle ortak olması gerektiğini belirtti.) 

2. Toplum Destekli Tarım Modeli  

“Toplum destekli tarım” modeli, yeni bir tarımsal uygulamadır. Bu uygulamada üretim aşamaları 

tüketiciler tarafından kontrol edilir, maddî destek sağlanır ve üretilen ürüne bütünüyle satın alma 

garantisi verilir. Şartlara uygun üretim faaliyetlerine rağmen yeterli düzeyde ya da hiç ürün 

alınmaması halinde çiftçinin uğrayacağı zarar topluluk üyelerince paylaşılır. Bu uygulamanın selem 

akdi mi yoksa yeni bir akit mi olduğu konusunda görüş ayrılığı bulunmaktadır. Tebliğ sahibi, bu 

uygulamanın selem akdi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla selemin şartlarına 

uyulması halinde caiz olabileceği görüşünü ortaya koymuştur. Buna karşılık çoğunluk bunun yeni bir 
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akit türü olup belirsizlik, aldatma gibi akitlerin genel kurallarına aykırı düşen unsurlar barındırmadığı 

sürece caiz olacağı görüşünü benimsemiştir.  

 

C. GÜNCEL İCARE (KİRALAMA) MUAMELELERİ 

Günümüzde insanların ihtiyaçları ile paralel olarak pek çok yeni kiralama sözleşmeleri ortaya 

çıkmıştır. Leasing, kira sukukları (kira sertifikaları), eski kiracının ticaret mahallini yeni kiracıya 

devrederken aldığı hava parası ile yapılan kiralamalar, değişken fiyatlarla yapılan kiralama, İslami 

finansman temininde kullanılan kira senetleri, şâyi olan malların kiralanması vb. gibi caiz sayılan kira 

akitlerinin yanı sıra, şer’an caiz görülmeyen kira akitleri bunlardan bazılarıdır. 

Heyet aşağıdaki hususlar üzerinde görüş birliği etmiştir: 

1. (Kira mahallenin a’yan olduğu) Caiz kira sözleşmeleri:  

Aşağıda zikredilen kira akitleri caizdir: Ticarî isim ve şirket isminin kiralanması, uçak 

kiralanması, iş alet ve edavatının kiralanması, banka kasası kiralaması, kanunen gerekli şartların 

deruhte edilmesi şartıyla devre mülk kiralanması.   

 

2. Caiz olmayan kira sözleşmeleri: 

Diploma kiralama, taşıyıcı anne kiralama, diğer şahsı kendi adına ilmî araştırma ve tez yazımı için 

kiralama, İslam’ın haram kıldığı fiillerin icra edilmesi hususunda yapılan kiralama, insan kaçakçılığını 

kolaylaştırmak için yapılan kiralamalar. 

 

3. Leasing  

Genel olarak tüm alanlarda özel olarak da malî müesseselerde olmak üzere günümüzde yapılan 

kiralama sözleşmelerinin en yaygın olanlarından biri de leasingdir. Heyet, sunulan tebliğ ve yapılan 

müzakereler sonucunda şu sonuçlara ulaşmıştır: 

Uluslararası Fıkıh Akademisinin 110 (12/4) numaralı kararı teyit edilmiştir. Bir fikir vermesi itibarıyla 

söz konusu karar aşağıya alınmıştır: 

“Leasingin caiz olan ve olmayan şekilleri aşağıdaki gibidir:  

a. Caiz olmayan şekli: Tek bir mahal üzerine iki farklı akdin aynı zamanda icra edilmesi. 

b. Caiz olan şekli: 

 

1. Zaman bakımından her biri diğerinden müstakil olarak yapılan iki akdin bulunması. Buna 

binaen satış akdinin ya da malın kiracıya devrine dair yapılan vadin icare süresinin 

bitmesinden sonra icra edilmesi, 

2. İcare akdinin örtülü bir satış akdi gibi olmaması, fiili olarak uygulanması, 

3. Kiralanan malın tazmin yükümlülüğü kiralayanın uhdesindedir. Buna binaen kiracının kastı ve 

kusuru olmaksızın meydana gelebilecek hasarları kiralayanın karşılaması, 

4. Kiralanan malın sigortalanması halinde, sigortanın fıkhen caiz olduğu şekliyle yapılması ve 

sigorta masraflarının kiralayan tarafından karşılanması, 

5. Kira süresi boyunca kira hükümlerinin, malın devri esnasında ise satış akdi hükümlerinin 

tatbik edilmesi, 

6. Kiralan malın işletilmesinden kaynaklanan masraflar dışında kalan servis masraflarının, kira 

süresi boyunca kiralayan tarafından karşılanması. 
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D. KANUNÎ İNTİFA HAKKI VE MENFAAT MÜLKİYETİ 

 

1. İntifa hakkı: (Fransız ve ondan iktibas edilen kanunlarda intifa hakkı şöyle tanımlanmıştır) 

tüketilmeye kâbil olmayan bir şey üzerinde sahibine onu kullanma ve değerlendirme imkânı veren 

haktır. İntifa hakkı, hak sahibinin ölümü ile gerçek sahibine intikal eder. İntifa hakkı içerdiği garar 

ve cehalet sebebiyle satış ve kiralama akdinin konusu olamaz. Alternatif olarak aşağıda zikredilen 

şu üç model icra edilebilir: 

 

a. İntifa hakkı muayyen bir ücret karşılığında ve muayyen bir müddet zarfında satılabilir. Bu 

durumda hak, hak sahibinin vefatı ile varislerine intikal eder. 

b. İntifa hakkının aylık olarak muayyen bir ücretle taksitle satılması mümkündür. Bu durumda 

hak sahibinin ölmesi halinde intifa hakkı mal sahibine intikal eder. 

c. İntifa hakkının, hak sahibinin süre tamamlanmadan ölmesi halinde kalan süreye tekabül eden 

miktarın geri ödenmesi şartıyla örnek olarak on yıllığına muayyen bir ücretle satılması. 

 

2. Menfaat mülkiyeti: Bir şahsın, herhangi bir malın ayn mülkiyetini kendi ismine tescil 

edilmemesine mukabil kullanma, değerlendirme ve kanunun öngördüğü diğer tasarruflarda 

bulunma gibi mülkiyetin getirdiği tüm haklardan istifade etmesidir.  

Menfaat mülkiyeti, içinde garar unsuru taşımaması şartıyla hakiki anlamda icra edilmesi halinde 

caizdir. Menfaat mülkiyetinin himaye edildiği kanunların olduğu yerlerde mülkiyetin devri için sukuk 

çıkartılması caizdir. Bu hakkın ancak tescil edilmesi halinde meşru görüldüğü kanunlarda bu hakkı 

himaye eden başka icraatların yapılması gerekir. 

Menfaat mülkiyetinin devrinin caiz olabilmesi için akdi fasit hale getiren sebeplerden uzak olması 

gerekir. İbn Rüşd’ün, riba, aşırı garar, fasit şartlar ve akit mahallinin haram bir şey olması şeklinde 

dörde indirgediği fasit edici sebeplerin bulunduğu akitler batıldır.  

 

E. OUTSOURCİNG (االستعانة بمصادر خارجية) İŞLEMLERİ (HARAM FAALİYETLERDE 

BULUNAN İŞ YERLERİNE DIŞARIDAN ÜRÜN VE HİZMET SATIMI) 

 

İştigal alanı dinen helal olan bir işletmenin, iştigal sahası haram olan bir işletmeye dış kaynak 

kullanımı çerçevesinde mal ve hizmet satışının hükmü, “haram bir faaliyete destek olmanın dinî 

hükmü” kapsamında ele alınmalıdır. Böyle olunca, dış kaynak sağlayan işletmenin sattığı ürün ve 

hizmet, mahiyeti itibarıyla helal ise ve müşteri firmanın haram olan ürün ya da hizmetinin ortaya çıkış 

zincirinin bir bölümü değilse, bu şekilde dış kaynak sağlamak ilke olarak caizdir. 
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ZEKÂT 

 

16 Ekim 2015 Cuma günü saat 09.00 – 12.30 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Zekât” adlı 

ikinci oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir: 

 

BAŞKAN 

Prof. Dr. Faruk BEŞER (Marmara Üniversitesi) 

TEBLİĞCİLER 

Prof. Dr. Rahmi YARAN (Marmara Üniversitesi; İstanbul Müftüsü) 

Prof. Dr. Recep CİCİ (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Abdussettar EBU GUDDE (Kuveyt Finans Kurumu, Kuveyt) 

Yrd. Doç. Dr. Emrullah DUMLU (Atatürk Üniversitesi) 

MÜZAKERECİLER 

Prof dr. Yunus Vehbi YAVUZ (Uludağ Üniversitesi) 

Prof Dr. Necdet ŞENSOY (T.C. Merkez Bankası) 

Prof Dr. Raif PARLAKKAYA (Necmeddin Erbakan Üniversitesi) 

Dr. Muzzemmil SIDDIKİ (Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi, ABD) 

RAPORTÖRLER 

Yrd. Doç.dr. İsmail BİLGİLİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 

Tahir TURAL (Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu) 

 

Bu oturumda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 

A. ZEKÂT VERGİ İLİŞKİSİ 

1. Zekât malî bir ibadet olup devlete verilen vergiler zekât yerine geçmez. 

2. Devlet zekâtla ilgili mevzuat geliştirir ve zekâtı ayrı bir kalemde toplayıp İslam dininde belirtilen 

esaslar çerçevesinde dağıtmayı taahhüt ederse o zaman devlete zekât verilir. Devlet isterse bu zekâta 

vergi mevzuatında da yer verebilir. 

3. Anayasal bir kurum olan ve Müslümanların ibadet hayatını düzenlemekle görevli bulunan Diyanet 

İşleri Başkanlığı, diğer ibadetler gibi zekât ibadetinin ifasında da vatandaşlarımıza yardımcı olacak bir 

yapılanmaya gidebilir. Bu maksatla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi bir de “Zekât ve 

Hayır Hizmetleri Genel Müdürlüğü” kurulmasında yarar vardır. Bu düzenlemeler yapılırken günümüz 

İslam ülkelerindeki zekât uygulamalarından ve organizasyonlardan da istifade edilmelidir.  
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B. GIDA BANKACILIĞI VE ZEKÂT 

Gıda bankacılığı kapsamında zekât niyeti ile yapılan bağışların, zekât yerine geçmesi aşağıdaki 

şartlara bağlıdır: 

1. Bağış kabul eden dernek ve vakıfların, “ihtiyaç ve muhtaç anlayışı” fıkıhtaki zekât/sadaka 

alabilecek muhtaç anlayışından farklı olmamalıdır.  

2. Sistemin işleyişi devamlı kontrol edilmeli, fakirin menfaatinin öne çıktığı bir anlayışla uygulanıp 

uygulanmadığı denetlenmelidir. 

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlara, ilgili mevzuata göre devletin sağladığı vergi 

avantajının mahiyeti ve bunun zekâtın eksik ödenmesi anlamına gelip gelmeyeceği hususunda ihtilaf 

edilmiştir. Katılımcıların bir kısmı, bunun gider olarak gösterilebilmesi suretiyle elde edilen vergi 

avantajının, devletin işletmelere sağladığı bir teşvik olarak kabul edilip bu yolla sağlanan avantajın 

ayrıca zekât olarak verilmesinin gerekli olmadığı kanaatindeyken diğer bir kısmı ise bunu, ödenen 

zekâtın bir miktarının ödeyene tekrar dönmesi olarak değerlendirmiş ve bu yolla sağlanan vergi 

avantajının ayrıca zekât olarak verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

C. ÜRETİM, HİZMET VE TİCARET İŞLETMELERİNDE UYGULANACAK ZEKÂT 

Üretim, hizmet ve ticaret işletmelerinde uygulanacak zekât hükümleri hususunda şu hükümler 

önerilmektedir:   

1. Mahiyeti icabı zekât matrahını sermayenin oluşturduğu menkul mal alım satımına yönelmiş market, 

mağaza gibi ticaret işletmelerinde nisap ve yıllanma şartı aranır, zekât oranı ise % 2,5’tur. 

2. Üretim ve hizmet işletmelerinin zekâtı hakkında yapılan müzakerelerde üç farklı görüş ortaya 

çıkmıştır. Bu görüşler kısaca şunlardır:  

a. Söz konusu işletmelerin üretim araçları zekâta dâhil olmaz. Bu durumda yılsonunda net varlık 

toplamı üzerinden ticaret işletmelerinde olduğu gibi % 2,5 oranında zekât verilir. 

b. Bahsedilen işletmelerde sabit sermaye yatırımları matraha dâhil olmaz. Bu durumda zekât 

matrahı sadece gelirden oluşur. Elde edilen gelir; nisap ve yıllanma şartına tâbi olmadan net 

gelirden % 10, bürüt gelirden ise % 5 oranında zekât gerekir. 

c. Büyük işletmelerin üretim araçları da zekâta dâhil olur Bu durumda matrah üretim araçları artı 

elde edilen gelirden oluşur. Üretim araçları artı gelir, yıllanma ve nisap şartına tabi olarak  % 

2,5 oranında zekâta tabi olur.    

3. Stokların değerlemesinde câri maliyet esas alınır. 

D. ALACAKLAR VE ZEKÂT 

Tahsil kabiliyeti bulunan (kuvvetli) alacaklar, zekât hesaplamasına dâhil edilir. Şüpheli ve tahsil 

kabiliyeti olmayan (zayıf) alacaklar ise tahsil edildiği dönemde zekât hesaplamasına dâhil edilir.  

E. BORÇLAR VE ZEKÂT 

Kısa vadeli borçlar zekât matrahından düşülür. Uzun vadeli borçların zekât matrahından düşülmesi 

hususuna gelince; bir tebliğci hariç diğerleri bu tür borçların da matrahtan düşürülmesi hususunda 

ittifak etmiştir.  
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FAİZ 

16 Ekim 2015 Cuma günü saat 14.00 – 19.00 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Faiz” adlı 

üçüncü oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir: 

BAŞKAN 

Prof. Dr. Salih TUĞ (Marmara Üniversitesi) 

TEBLİĞCİLER 

Prof. Dr. Muhammed Naîm YASİN (Ürdün Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Bilal AYBAKAN (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Dr. Süleyman KAYA (Sakarya Üniversitesi) 

MÜZAKERECİLER 

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY(Sakarya Üniversitesi) 

Dr. Yahya ABDURRAHMAN (Larıba Bank of Whittier, ABD) 

Dr. Hüseyin KAYAPINAR (Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu) 

RAPORTÖRLER 

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK (Necmeddin Erbakan Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Rahmi TELKENAROĞLU (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) 

 

Bu oturumda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

A. BORÇ YAPILANDIRILMASI 

Faiz yasağı sadece kul hakkını değil toplumun hukukunu da korumaya yönelik bir düzenleme olup 

taraflar aksine işlem yapma yetkisine sahip değildirler. 

Borç yapılandırma özü itibariyle mevcut borcun yapısını değiştirmeyi hedefleyen bir anlaşmadır. 

Kapsamı daha geniş olmakla birlikte yapılandırma daha çok vadeli borçlarla ilgili olarak gündeme 

gelir. Alacaklı, yargıya gitmek yerine ödeme sıkıntısı çeken borçluyla yeni bir ödeme planı üzerinde 

anlaşmayı tercih edebilir. Bu tercih, taraflara olduğu kadar makroekonomiye de fayda sağlar.  

Burada asıl sorun, tarafların vade değişikliğini borç miktarına yansıtmaya ve diledikleri şekilde miktar 

tespitine mezun olup olmadıkları meselesidir. İslam hukukunun bu işleme bakışı şu şekilde 

özetlenebilir: 

1. Vade çerçevesinde bir yapılandırma İslam hukukundaki te’cil ve ta’cil terimleriyle ifade edilebilir. 

Te'cil, ya daha baştan peşin doğan ya da vadesi geldiği için peşin hale gelen para borcunun vadeye 

bağlanması veya vadeli borcun vadesinin uzatılmasıdır (öteleme). Ta'cil ise vadeli borcun vadesinden 

önce (erken) ödenmesi demektir. Borcun taksitlendirilmesi de yapılandırma kapsamında bir işlem 

sayılır. Borcun miktarına dokunmadan tek başına vadenin uzatılıp kısaltılması veya taksitlendirme bir 

sakınca teşkil etmez. Asıl mesele vade üzerindeki değişikliğin borcun miktarına yansıtılmasıdır.  

2. Borcun erken ödenmesi karşılığında borç miktarında indirime gidilmesine cumhur cevaz 

vermemekle birlikte İbn Abbâs, İbrahim en-Neha‘î, Ebû Sevr, İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye 

ve İbn Âbidîn gibi âlimler caiz görmüşlerdir. Kurulumuz, İslam Fıkıh Akademisi’nin belli şartlarla 

kabul ettiği bu ikinci görüşe katılmaktadır.  
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3. Borcun vadesinin uzatılması karşılığında borç miktarının artırılması ittifakla haram sayılmıştır. 

Ödeme acziyetinden kaynaklanan temerrüd halinde borç miktarında artışa gidilmemesi tercihe şayan 

olmakla birlikte alacaklının ısrarlı talebi durumunda enflasyon farkı borca yansıtılabilir. Bu fark, 

meşru olamayan mal ve hizmetlerden arındırılmış bir endeksi esas alan çekirdek enflasyona göre 

belirlenmelidir. Bu çerçevede borç yapılandırmasına cevaz verilirse tarafların haksızlığa uğraması 

önlenmiş olur. Zira ilgili ayet (Bakara 2/279) hiçbir tarafın zulme uğratılmamasını öngörmektedir.  

 

B. KONUT FİNANSMANI TEKNİKLERİ 

Günümüzde ticari bankalar ile katılım bankaları dışında konut finansmanına yönelik organizasyon 

yapan bazı ticari şirketler tarafından çekilişli, vade ortası gibi sistemler uygulanmaktadır. Bu 

sistemlerin riba şüphesinden uzak olmadığı görülmektedir. Bu şüphenin izalesi için: 

1. Müşterilerin tahsilat ve ödemelerinin grup içerisinde kalması,  

2. Grup üyelerinin yaptıkları ödemeleri şirket hesabında kalmayıp grup üyelerine konut alınmak üzere 

kullanılması,  

3. Şirketin organizasyona finansal anlamda müdahil olamaması gerekir.  

4. Yine ileri tarihlerde yapılacak ödemelere eklenecek enflasyon farkı baştan tahmini olarak belirlenip 

kesinleştirilmemeli, enflasyon gerçekleştikten sonra buna göre fazlalık eklenmelidir.  

Ayrıca bu sistemler aynı zamanda finans teminine yönelik birer organizasyon olduklarından BDDK 

gibi bir üst kurulun denetimine tabi olmaları ve TMSF’nin banka mevduatları için verdiği garantiyi 

haiz olmaları önem arz eder. 

 

C. BANKA KARTI, KREDİ KARTI VE POS CİHAZI 

Banka kartının hamili, ek hesabı kullanmamak kaydıyla bu kartla cari hesaptan para çekebilir, satın 

aldığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeyebilir.  

Bankalar, faiz içermeyen ve karz esasına dayanan kredi kartı çıkarabilir. Bu durumda kredi kartı 

hamiline dönem borcunu vadesinde ödememesi durumunda faiz tahakkuk ettirilemez. Mevcut hukuk 

sisteminin imkân vermesi halinde enflasyon farkı talep edilebilir. Banka ve kredi kartlarının ticari 

işlemleri kolaylaştırma amaçlı olarak kullanılması ve bunların bir borç aracı haline getirilmemesi 

gerekir. 

 

D. ALTIN HESABI VE VADELİ ALTIN İŞLEMLERİ 

Altın alım satımı bir sarf akdi olup karşılıklı bedellerin akit meclisinde kabzı aranır. Taraflardan 

birinin ödemeyi ertelemesi, nesie ribasına yol açtığı için işlemi fasit kılar. Buna göre: 

1. Kredi kartıyla vadeli/taksitle yapılacak altın alışverişinin caiz olmadığı konusunda görüş birliği 

oluşmuştur.  

2. Banka kartıyla peşin olarak altın alımı konusunda ise kurulumuzda iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. 

İlkine göre; sarf akdinde aranan kabz şartı, hakikî/fiilî kabz olduğundan bedellerden birinin banka 

hesabındaki varlığı (kaydî para) kabz işlevi görmez. Dolayısıyla bu tür bir işlem caiz görülemez. 

Çoğunluğun benimsediği görüşe göre ise, hükmî kabz, hakikî kabz hükmünde olduğundan, kişinin 

kredi kartıyla değil de banka kartıyla hesabındaki parayla peşin altın veya döviz satın alması caizdir. 

Nitekim İslam Fıkıh Akademisi’nin “Müşterinin hesabı ile ilgili kayıtlar hükmî kabz sayılır” kararı bu 

yöndedir. Müşteri, banka cari hesabındaki parayla peşin altın alım satımı yapabilir. 
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BORSA 

 

17 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09.00-12.30 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Borsa” adlı 

dördüncü oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir: 

 

BAŞKAN 

Prof. Dr. Yusuf Ziya KAVAKÇI (Emekli Öğretim Üyesi) 

TEBLİĞCİLER 

Doç. Dr. Abdülazim Ebu ZEYD (Hamed b. Halife Üniversitesi, Katar) 

Prof. Dr. Servet BAYINDIR (İstanbul Üniversitesi)     

Doç. Dr. Sait BUHERAVE (İslami Finans Uluslararası Şeriat Araştırma Akademisi (ISRA), Malezya) 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ ( İstanbul Üniversitesi) 

MÜZAKERECİLER 

Prof. Dr. Mahmut HALİDÎ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) 

Dr. Münevver İKBAL (Kral Abdülaziz Üniversitesi, Suudi Arabistan) 

Dr. Abdülbarî MEŞ’AL (İslam Fıkıh Akademisi, Cidde) 

Prof. Dr. Cengiz KALLEK (İstanbul Şehir Üniversitesi) 

RAPORTÖRLER 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN (Balıkesir Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Ali KUMAŞ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) 

 

Bu oturumda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 

A HİSSE ALIM SATIMI 

Borsada kumar ve diğer manipülatif işlemleri engelleyecek hukukî düzenlemeler yapılmalıdır. 

1.  Açığa Satış 

Borsalarda açığa satış olarak adlandırılan işlem, hisse senetlerinin karza konu olamayacağı ve faiz 

yasağının ihlali sebebiyle caiz değildir. 

2.  Marjlı Satış 

Faiz yasağının ihlali nedeniyle marjlı satış caiz değildir. 

 3. Faaliyet Alanları İçerisinde Haramla İştigal Söz Konusu Olan Şirketlerin Hisse Senedine 

Yatırım Yapmak. 

Faaliyet alanları içerisinde haramla iştigal söz konusu olan şirketlerin hisse senedine yatırım yapmak 

caiz değildir. 
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B. SÜKUK UYGULAMALARI 

1. Bir finansal ürün olarak sükuk fıkhın ilgili prensiplerine uygun olması şartıyla caizdir.  

2. Mevcut sükuk uygulamalarındaki fıkha aykırı hususların düzeltilmesi gerekir. 

 

C. METAL BORSALARI VE TEVERRUK 

1. Teverruk 

Organize teverruk veya diğer adıyla banka teverruk işlemi caiz değildir. Çünkü bu işlem fıkha 

aykırılık ve iktisadi problemler içermektedir.  

2. Türev Piyasa İşlemleri 

Türev işlemler fıkha aykırılık içerdiğinden caiz değildir. 

 

D. VADELİ DÖVİZ VE EMTİA İŞLEMLERİ 

1. Kaldıraçlı forex işlemleri, faiz yasağı kuralını ihlal ettiği için caiz değildir. 

2. Döviz türev işlemleri, faiz içerdiğinden dolayı caiz değildir. 

3. Emtia vadeli işlemlerden yalnızca forward, tarafların gerçek niyetinin spekülasyon değil, mal alım 

satımı olması şartıyla caizdir. Fakat üye Abdülbarî Meş’al bunun ihtiyaç halinde ithalatta caiz olacağı 

kanaatini taşımaktadır.  
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SİGORTA 

 

17 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09.00 – 12.30 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Sigorta” 

adlı beşinci oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir: 

 

 

BAŞKAN 

Prof. Dr. Sabri ORMAN (T.C. Merkez Bankası) 

TEBLİĞCİLER 

Prof. Dr. Hasan HACAK (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Orhan ÇEKER (Necmeddin Erbakan Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim PAÇACI (Aksaray Üniversitesi) 

MÜZAKERECİLER 

Prof. Dr. Faruk BEŞER (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ferhat KOCA (Hitit Üniversitesi) 

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) 

RAPORTÖRLER 

Yrd. Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY (Necmeddin Erbakan Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TRABZON (İstanbul Üniversitesi) 

 

Bu oturumda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 

A. TEKÂFÜL 

Tekâfül sistemi sigortacılıkta yeni ve önemli bir uygulama olup, tekâfül kurumlarının “üyeleri 

arasında yardımlaşma” ilkesini zaafa uğratmadan İslam açısından meşru birtakım yeni finansal 

enstrümanlar geliştirmeleri tavsiye edilmiştir. 

Yeni sosyal güvenlik ve sigorta modelleri düşünülürken zekât ve muâhât (ensar ve muhacir kardeşliği) 

ilke ve düşüncelerinden de yararlanılması, üyeler tarafından tavsiye edilmiştir. 

 

B. TİCARÎ SİGORTA 

Fıkhın sabit ilke, hüküm ve değerleriyle çelişen uygulamalardan kaçınılması şartıyla ticarî sigorta caiz 

görülmüştür. 
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C. ALACAKLARIN SİGORTALANMASI 

Kaynağı meşru olmak şartıyla iktisadî yarara sahip her türlü hukukî değer, fıkhın temel ilke ve 

hükümleriyle çelişmemek şartıyla sigortalanabilir. Bu çerçevede meşru satım ve hizmet 

sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların sigortalanması caizdir. Borcun sigorta şirketi tarafından 

ödenmesi durumunda sigorta şirketi, halefiyet hükümleri çerçevesinde borçluya rücu hakkına sahiptir. 

Katılım bankalarının, borçlularına borçlarını zorunlu olarak sigorta ettirmeleri, hakkaniyet ilkesi 

açısından yeniden gözden geçirilmelidir. 

 

D. BİTKİSEL ÜRÜNLER VE HAYVAN HAYAT SİGORTASI  

Devlet destekli tarım sigortaları, Devlet organizasyonunda toplum yararına sosyal bir güvence sistemi 

olduğu ve akdi ifsad edecek bir unsur taşımadığı için caiz görülmüştür. 

 

E. KAZA/HASAR SİGORTASI 

Konusu helal olmak kaydıyla kaza/hasar sigortası sözleşmesi caiz görülmüştür. 

 

F. HAYAT SİGORTASI 

1. Konusu helal olmak kaydıyla birikimsiz hayat sigortası, caiz görülmüştür. 

2. Birikimli hayat sigortalarında, primlerin helal alanlarda nemalandırılması kaydıyla, süre sonunda bu 

prim ve nemaların def’aten veya belirli bir plan çerçevesinde geri ödenmesi, prim ve nemalarının 

tamamı veya bir kısmının şirkette bırakılıp, maaş olarak gelir payı verilmesi şeklindeki uygulamanın 

caiz olduğu ancak prim ve nemaların tamamı veya bir kısmının şirkette bırakılıp maktu bir maaş 

bağlanması şeklindeki uygulamanın ise caiz olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

G. BİREYSEL EMEKLİLİK 

Bireysel emeklilik sisteminde, hesaptaki birikimlerin def’aten veya bir program dâhilinde ödenmesinin 

istenmesi halinde primlerin helal alanlarda değerlendirilmesi kaydıyla caiz olduğu; gelir sigortası 

sözleşmesi çerçevesinde maaş bağlanmasının istenmesi durumunda ise birikimli hayat sigortasıyla 

aynı hükümlere tabi olduğu kanaatine varılmıştır. 


