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KATILIM BANKALARINDA FON KULLANIMLARI

1. Murabaha

2. Selem

3. Istisna ( Eser sözleşmesi )

4. İcâre ( Leasing )

5. Muşareke

6. Mudarebe 



Fon Kullandırma Yöntemlerinde 
İş AkımSüreçleri (Process Flow)

Kaynak : AAOIFI, Financial Accounting 
and Reporting (FAR), CIPA Certified
Islamic Professional Accountant Study
Text, Bahrain, 2017



1.MURABAHA

VE
SATINALMA SİPARİŞİ VERENE 

MURABAHA 
( MURABAHA TO THE PURCHASE ORDERER ) 





Murabaha’nın hayata geçmesi

1. İslamî Finansal Kuruluş (*) doğrudan veya vekili 
( çoğunlukla vekil müşteridir ) aracılığı ile tedarikçiden malı satın alır. 
Tedarikçiye ödeme yapılır ve malın mülkiyeti İFK’ya geçer.

2.    İFK satın aldığı malları müşteriye önceden anlaşılmış bir fiyattan, 
peşin veya önceden belirlenmiş murabaha geri ödeme döneminde 
ödenmek üzere vadeli olarak satar.

(*) Bundan sonra İFK olarak anılacaktır.





Satınalma Siparişine dayalı 

Murabahanın hayata geçmesi
1. Müşteri finansman ihtiyacı duyduğu varlığı tanımlar ve 

İFK’dan bu varlığı müşteri adına satın almasını ister. Müşteri 
(Satınalma Siparişini Veren) bu varlığı İFK’dan vadeli ödeme esasına 
dayalı olarak satın alacağına dair vaadde bulunur.

2. İFK varlığı tedarikçiden satın alır ve peşin ödeme yapar. 
Varlığın mülkiyeti İFK’a geçer. İFK bu varlığı bir vekil aracılığı 
ile alabileceği gibi müşteriyi de bu satın alma için vekil olarak 
tayin edebilir.

3. İFK müşterisi ile murabaha sözleşmesini icra eder ( hayata 
geçirir ) ve varlığı teslim eder. Müşteri satın aldığı varlığın 
bedelini anlaşılmış bulunulan koşullar ve dönem süresinde 
öder.



VAAD

Bağlayıcı

• Vaad bir icap ( hukuken 
sözleşmeye davet ) yerine 
geçer ve hukuken 
bağlayıcıdır

Bağlayıcı olmayan

• Vaad bir işlem yapma 
konusunda niyeti ifade eder 
yasal olarak bağlayıcı 
değildir



2. SELEM

VE PARALEL SELEM





Selem Akış Süreci

1. İFK ve müşterisi selem sözleşmesini yaparlar

2. İFK selem sözleşmesine dayalı olarak, 
• anlaşılan malın

• belirli tarihte 

teslimi karşılığı olarak müşterisine tüm bedeli peşin öder.

3. Müşteri  selem sözleşmesine göre malın teslimini İFK’a yapar.

4. İFK ile müşterisi arasında malın satışıyla ilgili olarak vekalet 
sözleşmesi yapılır.

5. Müşteri İFK’nın vekili olarak malın satışını yapar

*Önemli nokta ortaya çıkan kârın bizzat selem işleminin kendisinden değil 

İFK’un selam ile aldığı malın satışından doğmasıdır.





PARALEL SELEM
Kaynak:Nu Htay,Salman,Financial Accounting and Reporting

ForIslamic Banks,IBFIM, Kuala Lumpur,2014

1. İFK satıcıya selem sözleşmesine dayalı olarak 
ödeme yapar

2. İFK bir paralel selem sözleşmesiyle 
müşterisinden ( alıcı ) bir ödeme alır

3. Satıcı İFK’fa anlaşılan tarihte teslimatı yapar

4. İFK teslim aldığı emtiayı pararlel selem 
sözleşmesi uyarınca müşterisine ( alıcı ) 
teslim eder



3. ISTISNA

VE 

PARALEL ISTISNA





Istisna ve Paralel Istisna
Akış Süreci

1. Özellikleri belirlenmiş malların belirli bir tarihte teslim edilmek üzere 
üretilmesi için İFK ile müşterisi arasında bir Istisna sözleşmesi yapılır.

2. İFK bir üretici ile, özellikleri belirlenmiş malların sözleşmede belirlenmiş 
bir tarihte teslimini içeren, birinciden bağımsız bir paralel ıstisna
sözleşmesi yapar.

3. Üretim süreci boyunca  İFK üreticiye hakediş ödemeleri yapar.(ŞEKİLDE 4) 

- Finansman işlevi olabilmesi için -

4. Üretim süreci boyunca müşteri İFK’a hakediş ödemeleri yapar.(ŞEKİLDE 3)

5. Üretilen mallar üretici tarafından İFK na teslim edilir.

6. İFK malları müşteriye teslim eder



4. İCÂRE





İCÂRE AKIŞ SÜRECİ -1-

1. Müşteri ihtiyacı olan varlığı İFK’a bildirir. İFK’un elinde bu 
varlık bulunmaması halinde, bu varlığı doğrudan satın alır 
veya müşterisini bu varlığı satın almak üzere vekil tayin eder. 
Eğer varlık hazırsa işlem akış süreci 3. basamaktan başlar.

2. İFK gerekli olan varlığı ya doğrudan veya vekil aracılığı ile 
satıcıya ödeme yaparak temin eder





İCÂRE AKIŞ SÜRECİ -2-

3. İFK müşterisi ile kiralama = İcâre sözleşmesi 
yapar ve varlığı kullanılabilir vaziyette 
müşterisine teslim eder

4. Müşteri icâre sözleşmesine uygun olarak 
dönemsel kira ödemelerini İFK’a yapar





İCARE AKIŞ SÜRECİ -3-

5. Kiralama süresi sona erdiğinde, varlığın 
mülkiyetinin transferi,

yapılan icâre sözleşmesinin türüne bağlıdır. 

Müşteri varlığın mülkiyetini İFK’dan

«Icara Muntahia Bittamleek» 

sözleşmesinde olabilen dört yöntemden biri ile 
alabilir.



«Icara Muntahia Bittamleek» 



5.MUŞAREKE





MUŞAREKE İŞ AKIŞ SÜRECİ

1. İFK ile müşterisi bir teşebbüs işine 
sermayeleri ile katılmak üzere ortaklık 
sözleşmesi yaparlar





Müşareke İş Akışı

2. İFK ve müşterisi, birlikte işi kurarlar ve 
faaliyetlerini  sorumlulukları paylaşarak birlikte 
yürütürler. Sorumluluklar ve kâr önceden 
belirlenmiş ve üzerinde anlaşılmış esaslara göre 
olur.





Müşakere İş Akışı – 3-

3. İşletme faaliyetleri sonucunda kâr ortaya 
çıkarsa, bu kâr ortaklar arasında önceden 
belirlenmiş paylaşım oranlarına göre 
paylaşılır. Örneğin % 40 - % 60

4. Zarar ortaya çıkması halinde sermayeye 
katkıları oranında paylaşırlar. Örneğin % 80-
%20



6. MUDAREBE





MUDAREBE İŞ AKIŞI

1. İFK Rab al maal = Sahib ül Mal = Sermaye 
Sahibi rolündedir. 

Müşteri ise mudarib = müteşebbis= Girişimci olarak 
iş yapma becerisini ortaya koyarak 

bir emek-sermaye ortaklığı olan 
mudarabe sözleşmesi yaparlar.

2. Müşteri kâr amaçlı olarak bu sermayeyi islam
hukukunun  yasaklamadığı iş kollarında çalıştırır. 
Genellikle bu bir proje finansmanı şeklinde olur. 

Mudarabe iş ortaklığından doğan kâr – zarar 
dönemsel olarak hesaplanır





Mudarabe İş Akışı

3. Kâr İFK ile mudarib ( müşteri ) arasında 
önceden belirlenmiş oranlarda paylaşılır. 

Zarar meydana gelmesi halinde ise 

bu zarar tek başına İFK tarafından üstlenilir. 

Kâr dağıtımından sonra İFK sermayeyi geri 
alabilir veya sözleşme yenilenir



TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ
GİRİŞİMLERE FON DESTEĞİ

• Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

• Girişim Sermayesi Fonları












