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Önsöz 

 Bu standart katılım bankaları ve faizsiz finans kuruluşları1 tarafından gerçekleştirilen 

Müşâreke finansmanı işlemlerinin finansal tablolara alınmasına, ölçümüne ve açıklanmasına 

ilişkin muhasebe kurallarını oluşturmayı amaçlar. Bu Standart ayrıca önerilen muhasebe 

uygulamasının oluşturulmasına esas teşkil eden fıkıh kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi verir. 

Diğer taraftan, bu Standart Müşâreke finansmanına yönelik muhasebe uygulamasını 

belirlerken dikkate alınan alternatifleri ve seçilen alternatife ilişkin gerekçeleri belirtir.

                                                 
1 Bundan sonra katılım bankası veya katılım bankaları olarak ifade edilecektir. 
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Standart Metni 
1 Standardın Kapsamı 

Bu Standart, sabit Müşâreke (kısa veya uzun vadeli) ya da azalan Müşâreke (sahipliğin 

taraflardan birine geçmesiyle sona eren) yoluyla, katılım bankası tarafından 

gerçekleştirilen Müşâreke finansmanı işlemlerine uygulanır. Bu Standart, katılım 

bankasının Müşâreke sermayesindeki payını, münhasıran kendi fonlarından, kendi fonları 

ile kısıtlanmamış yatırım hesaplarının oluşturduğu birleştirilmiş fon havuzundan veya 

kısıtlanmış yatırım hesaplarından finanse etmiş olmasına bakılmaksızın uygulanır. Bu 

standart ayrıca katılım bankasının Müşâreke kâr veya zararlarındaki payıyla ilgili işlemlere 

de uygulanır. 

Bu Standardın hükümleriyle, katılım bankasının ana sözleşmesinin ya da faaliyet 

gösterdiği ülkenin kanun ve düzenlemelerinin ihtilaflı olduğu durumlarda, söz konusu 

ihtilaf dipnotlarda açılanmalıdır. (Paragraf 1) 

Aşağıdakiler bu Standardın kapsamına girmemektedir:  

a) Mudârebe; 

b) Katılım; 

c) Müşâreke fonlarının Zekâtı ve 

d) Ortağın (müşterinin) ve Müşârekenin kayıtlarında Müşâreke işlemlerine yönelik 

muhasebe uygulaması. (Paragraf 2) 

2 Müşâreke Finansmanına Yönelik Muhasebe Uygulaması 

2/1 Katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki payının sözleşme tarihinde finansal 

tablolara alınması 

Katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki payı (nakit veya ayni olarak 

koyduğu), ortağa ödeme yapıldığında veya Müşâreke hesabında ortağın 

kullanımına  hazır hale getirildiğinde finansal tablolara alınır. Bu pay, katılım 

bankasının kayıtlarında (müşterinin adıyla birlikte) Müşâreke finansmanı 

hesabının altında sunulur ve “Müşâreke Finansmanı” başlığı altında finansal 

tablolarda gösterilir. (Paragraf 3)
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2/2 Katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki payının sözleşme tarihinde ölçümü 

2/2/1 Katılım bankasının nakit olarak koyduğu Müşâreke sermayesindeki 

payı, ödenen tutar üzerinden veya Müşâreke hesabında ortağın 

kullanımına hazır hale getirilen tutar üzerinden ölçülür. (Paragraf 4). 

2/2/2 Katılım bankasının ayni olarak koyduğu (ticari amaçla kullanılacak 

varlıklar veya teşebbüste kullanılacak parasal olmayan varlıklar) 

Müşâreke sermayesindeki payı, sermaye olarak konulan varlıkların 

gerçeğe uygun değeri (ortaklar arasında mutabık kalınan değeri) 

üzerinden ölçülür. Söz konusu varlıklar için yapılan değerleme, bunların 

gerçeğe uygun değerleri ile defter değerleri arasında bir fark olduğunu 

gösterirse, bu fark katılım bankasının kâr veya zararı olarak finansal 

tablolara alınır. (Paragraf 5) 

2/2/3 Tarafların biri veya her ikisi tarafından sözleşmenin yapılması için 

uygulanan prosedürler nedeniyle katlanılan giderler (fizibilite 

çalışmalarına ilişkin giderler veya diğer benzeri giderler), her iki tarafça 

aksi kararlaştırılmadıkça Müşâreke sermayesinin bir parçası olarak 

dikkate alınmaz. (Paragraf 6) 

2/3 Katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki payının sözleşme tarihinden 

sonraki bir finansal dönem sonunda ölçümü 

2/3/1 Katılım bankasının sabit Müşâreke sermayesindeki payı, finansal dönem 

sonunda tarihi maliyeti (ödenen tutar veya varlığın sözleşme tarihinde 

tespit edilen değeri) üzerinden ölçülür. (Paragraf 7) 

2/3/2 Katılım bankasının azalan Müşârekedeki payı, finansal dönem sonunda, 

ortağa devredilen her tür payın (bu tür bir devir gerçeğe uygun değer 

üzerinden yapılan satışla gerçekleşmektedir) tarihi maliyeti düşüldükten 

sonra geriye kalan tarihi maliyeti üzerinden ölçülür. Ortağa devredilen 

payın tarihi maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark kâr veya 

zarar olarak katılım bankasının gelir tablosuna alınır. (Paragraf 8) 

2/3/3 Tüm payların ortağa devri yapılmadan önce azalan Müşârekenin tasfiye 

edilmesi halinde, katılım bankasının kalan payı dolayısıyla geri 

kazandığı tutar karşılığında Müşâreke finansmanı hesabı alacaklandırılır 

ve varsa ortaya çıkan kâr veya zarar, diğer bir ifadeyle söz konusu payın 

defter ile geri kazanılan tutar arasındaki fark, katılım bankasının gelir 

tablosuna alınır. (Paragraf 9) 

2/3/4 Müşâreke feshedilirse veya tasfiye edilirse ve hesabın sonlandırılması 

yapıldığında katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki muaccel hale 

gelen payı (ortaya çıkan kâr veya zararlar dikkate alınarak) ödenmemiş 

durumdaysa, katılım bankasının payı ortaktan alacak olarak finansal 

tablolara alınır. (Paragraf 10) 

2/4 Katılım bankasının Müşârekenin kâr veya zararlarındaki payının finansal 

tablolara alınması 
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2/4/1 Katılım bankasının bir finansal dönem içerisinde başlayan ve sona eren 

Müşâreke finansmanı işlemlerindeki payıyla ilişkili kâr ve zararları, 

katılım bankasının hesaplarında tasfiye anında finansal tablolara alınır. 

(Paragraf 11) 

2/4/2 Bir finansal dönemden daha fazla devam eden sabit Müşârekede, katılım 

bankası ile ortak arasında kısmen ya da nihai olarak yapılan 

sonlandırmanın sonucunda ortaya çıkan herhangi bir döneme ilişkin 

kârlardaki katılım bankasının payı, bunlardan kâr dağıtımı yapıldığı 

ölçüde katılım bankasının o dönemdeki hesaplarında finansal tablolara 

alınır. Bu tür bir sabit Müşârekede, katılım bankasının herhangi bir 

döneme ilişkin zararlardaki payı ise, bu zararların katılım bankasının 

Müşâreke sermayesindeki payından düşüldüğü ölçüde katılım 

bankasının o dönemdeki hesaplarında finansal tablolara alınır. (Paragraf 

12) 

2/4/3 Madde 2/4/2, katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki ve kâr ve 

zararlardaki payında meydana gelen azalışlar dikkate alınarak, bir 

finansal dönemden daha fazla devam eden azalan Müşârekeye de 

uygulanır. (Paragraf 13) 

2/4/4 Madde 2/3/4’te değinildiği üzere, ortak, tasfiye sonrasında veya hesabın 

sonlandırılması yapıldıktan sonra katılım bankasının kârlardaki muaccel 

hale gelen payını ödememişse, muaccel hale gelen söz konusu paylar 

ortaktan alacak olarak finansal tablolara alınır. (Paragraf 14) 

2/4/5 Müşârekede ortağın ihmalinden ya da kusurundan dolayı zarara 

katlanılması durumunda, katılım bankasının bu tür zararlardaki payını 

ortak karşılar. Bu zararlar ortaktan alacak olarak finansal tablolara alınır. 

(Paragraf 15) 

2/4/6 Katılım bankasının Madde 2/3/4 ve 2/4/4’te bahsedilen tahsilatlardaki 

ödenmemiş payı, Müşâreke alacakları hesabına kaydedilir. Bu 

alacakların tahsilinin şüpheli olması durumunda, bu alacaklar için 

karşılık ayrılır. (Paragraf 16) 

2/5 Açıklama hükümleri 

2/5/1 Katılım bankasının bir finansal dönemde Müşâreke finansmanı 

işlemlerindeki sermayesinde ortaya çıkan kayıplar için karşılık ayırması 

durumunda, söz konusu döneme ait finansal tablolarının dipnotlarında 

bu durum açıklanmalıdır. (Paragraf 17) 

2/5/2 Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 1: Katılım Bankalarının ve Faizsiz 

Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarının Genel Sunumu ve 

Açıklama’da bahsedilen açıklama hükümlerine uyulmalıdır. (Paragraf 

18) 
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3 Yürürlük Tarihi 

Bu Standart 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde 

uygulanır. (Paragraf 19) 
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Standardın Kabulü 
 Müşâreke Finansmanı Standardı, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 3-5 

Şubat 1996 (14-16 Ramazan 1416) tarihlerinde düzenlenen 10’ncu toplantısında kabul 

edilmiştir. 

Kurul Üyeleri: 

1. Abdul Malik Yousef Al Hamar Başkan 

2. Noor ur Rahman Abid Başkan Yardımcısı 

3. Dr. Ahmed Ali Abdallah 

4. Anwar Khalifa Sadah 

5. Dr. Hussein Hussein Shehata 

6. Khalid Abdulla Janahi 

7. Khalid Mahmood Saleem 

8. Salah Eldin Ali Abu Naga 

9. Dr. Abdul Sattar Abughoddah 

10. Dr. Omar Zuhair Hafez 

11. Mohammed Alawi Thiban 

12. Mustapha Bin Hamat 

13. Musa Abdel Aziz Shehadeh 

14. Nabil Abdul Elah Nassief
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Ek (A) 

Standardın Hazırlanma Sürecinin Kısa 

Tarihçesi 
 Mülga Finansal Muhasebe Standartları Kurulu, 8 Kasım 1992 (13 Cemaziyelevvel 

1413) tarihinde Tahran’da düzenlenen 3’üncü toplantısında, muhasebe standartlarını oluşturma 

sürecine aşağıdaki standartların hazırlanmasıyla başlama kararı almıştır: 

1. Murâbaha ve Satın Alma Emriyle Murâbaha. 

2. Müşâreke Finansmanı. 

3. Mudârebe Finansmanı. 

 Şubat 1993’te, mülga Planlama ve Takip İcra Komitesi tarafından bu üç standardı 

hazırlamak üzere görevlendirilebilecek danışmanlardan oluşan bir liste hazırlanmıştır. Bu 

konu, 3-4 Mart 1993 (10-11 Ramazan 1413) tarihlerinde Mekke’de düzenlenen 28’inci 

toplantısında söz konusu Komite’ye sunulmuş ve Müşâreke finansmanı standardının fıkhi ve 

muhasebe yönleri üzerine bir çalışma yürütmesi için bir danışman görevlendirilmiştir.  

 25 Mayıs 1993 tarihinde söz konusu danışmana, ilgili standardı ve hükümlerini 

hazırlama görevi resmi olarak bildirilmiştir. Standarda yönelik ön çalışma, 23 Eylül 1993 (6 

Rebiülahir 1414) tarihinde Bahreyn’de düzenlenen 31’inci Komite toplantısında tartışılmıştır. 

Komite üyeleri ön çalışmaya yönelik yorumlarını ve çalışmanın ayrıntılarına ilişkin görüşlerini 

iletmiş ve danışmandan bu hususları dikkate alması istenmiştir. Fıkıh kurallarının ve 

muhasebenin konuya bakış açısıyla ilgili olarak yapılan çalışmanın revize edilmiş versiyonu 

Kasım 1993 (Cemaziyelahir 1414)’de hazırlanmıştır. 

 18 Aralık 1993 (4 Recep 1413) tarihinde danışmandan; ilgili verilerin toplanması için 

kullanılacak ankete, çalışmanın yapılacağı ülkelere ve çalışmanın kapsamına alınacak katılım 

bankası sayısına yer veren saha çalışması planı hazırlaması istenmiştir. Plan ve saha çalışması 

anketi Ocak 1994 (Şaban 1414)’de hazırlanmış ve Komite’nin 28 Şubat 1994 (18 Ramazan 

1414) tarihinde Mekke’de düzenlenen 32’inci toplantısında tartışılmıştır. Komite üyeleri ve 

danışmanlar, her bir üye için ayrı ayrı belirlenen ülkelerdeki katılım bankalarına söz konusu 

anketi göndermek üzere görevlendirilmiştir. Her bir üyeden aynı zamanda anketlerin takibini 

yapması, anketleri toplaması ve tamamlanan anketleri AAOIFI’ye göndermesi istenmiştir. 

 Aşağıda yer alan katılım bankaları tarafından saha çalışması anketine verilen cevaplar 

Nisan – Eylül 1994 (Zilkade 1414 - Rebiülahir 1415) döneminde alınmıştır:   

1. Bahreyn Katılım Bankası 

2. Faysal Katılım Bankası- Bahreyn 

3. Al Baraka İslami Yatırım Bankası- Bahreyn 

4. Tadamon Katılım Bankası - Sudan 
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5. Omdurman Ulusal Bankası- Sudan 

6. Khartoum Bank- Sudan 

7. Al Shmal Katılım Bankası - Sudan 

8. Faisal Katılım Bankası - Mısır 

9. Uluslararası Yatırım ve Kalkınma Katılım Bankası - Mısır 

10. Mısırlı Suudiler Finans Evi 

11. Katar Katılım Bankası 

12. Al Rajhi Bankacılık ve Yatırım Şirketi 

13. Ürdün Katılım Bankası 

14. Dubai Katılım Bankası 

 Mülga Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’na, 26 Nisan 1994 (16 Zilkade 1414) 

tarihinde Bahreyn’de düzenlenen 6’ncı toplantısında, muhasebe uygulamalarına ilişkin ilk 

tavsiyeleri içeren bir bildiri sunulmuştur. Kurul üyeleri, bu öneriler üzerindeki fikirlerini beyan 

etmiştir. 

 Görevlendirilen danışman, Kurul toplantısında yapılan yorumlar ışığında standardın 

fıkhi ve muhasebe yönlerini konu edinen taslağı revize etmiştir. Revize taslak Haziran 1994 

(Muharrem 1415)’de yayımlanmıştır. 

 Komite 10-11 Ağustos 1994 (3-5 Rebiülevvel 1415) tarihlerinde Kahire’de düzenlenen 

36’nda toplantısında, standardın fıkhi ve muhasebe yönlerini konu eden taslağı tartışmış ve 

çalışmanın bundan sonraki revize taslağının hazırlanmasında esas teşkil edecek olan 

yorumlarda ve eklemelerde bulunmuştur. Taslağın revizyonu Kasım 1994 (Cemaziyelevvel 

1415)’de tamamlanmış ve 27-29 Aralık 1994 (25-27 Cemaziyelahir) tarihlerinde Bahreyn’de 

düzenlenen 38’inci toplantısında Komiteye sunulmuştur. Bu toplantıda, Komite’nin üzerinde 

mutabık kaldığı alternatifler ışığında danışmandan standardın nihaî taslağını hazırlaması 

istenmiştir. Daha sonra, fıkhi açıdan yapılan çalışmalar Faizsiz Finans Komitesi’ne sunulmuş 

olup, söz konusu Komite’nin 6-7 Şubat 1995 (7-8 Ramazan 1415) tarihlerinde Mekke'de 

düzenlenen toplantısında bir faizsiz finans danışmanı tarafından fıkhi yönlerin gözden 

geçirilmesi ve değiştirilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır. 

 Standardın nihai taslağı, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Muhasebe 

Standartları Komitesi’nin 24-26 Haziran 1995 (26-28 Muharrem 1416) tarihlerinde Bahreyn’de 

düzenlenen toplantısında tartışılmıştır. Muhasebe Standartları Komitesi nihai taslağı revize 

ederek Faizsiz Finans Komitesi’ne sevk etmiştir. İslam Hukuku Komitesi de taslağı 29-30 

Haziran 1995 (1-2 Safer 1416) tarihlerinde Bahreyn’de düzenlenen toplantısında tartışmıştır.  

 Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 19-21 Eylül 1995 (24-26 Rebiülahir) 

tarihlerinde toplantı düzenlemiş ve nihai taslağı tartışarak üzerinde değişiklikler yapmıştır. 

Kurul, paydaşların görüşlerinin alınacağı oturumda tartışılması amacıyla nihai taslağa yönelik 

uzmanların ve ilgili tarafların yorumlarını almak üzere nihai taslağın söz konusu taraflara 

dağıtılmasına karar vermiştir. Paydaşların görüşlerinin alındığı oturum 17-18 Aralık 1995 (25-

26 Recep 1416) tarihlerinde Bahreyn’de düzenlenmiştir. Söz konusu oturuma merkez 

bankalarını, katılım bankalarını, muhasebe şirketlerini, faizsiz finans uzmanlarını, 
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akademisyenleri ve bu alanla ilgili diğer tarafları temsil eden 40’dan fazla kişi katılmıştır. 

 Muhasebe Standartları Komitesi üyeleri, oturumdan önce alınan yazılı yorumlara ve 

oturum sırasında dile getirilen sözlü yorumlara cevap vermiştir. 

 Muhasebe Standartları Komitesi, nihai taslakla ilgili yapılan yorumları tartışmak 

amacıyla 12-13 Ocak 1996 (20-21 Şaban 1416) tarihlerinde toplanmıştır. Komite, paydaşların 

görüşlerinin alındığı oturumda yapılan tartışmalar ışığında gerekli gördüğü değişiklikleri 

yapmıştır. 

 Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, önerilen standardı 3-5 Şubat 1996 (14-16 

Ramazan 1416) tarihlerinde düzenlenen 10’uncu toplantısında kabul etmiştir. 
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Ek (B) 

Müşâreke Finansmanı İşlemlerine İlişkin 

Fıkıh Kuralları 
1 Fıkıhta Müşârekenin Tanımı (İctihad) 

Müşâreke kâr paylaşımı yapmak amacıyla fonların birleştirilmesidir. 

1/1 Müşârekenin türleri 

Ortaklık iki türlüdür: Mülk Ortaklığı ve Sözleşme Ortaklığı. 

Mülk ortaklığı, iki ya da daha fazla kişinin birlikte bir varlığa sahip olmasıyla 

sonuçlanacak şekilde miras veya vasiyet yoluyla ya da diğer durumların varlığı 

nedeniyle kurulur. Mülk ortaklığında iki veya daha fazla kişi maddi bir varlıkta 

ve bu varlıktan elde edilen getirilerde bir paya sahiptir. 

Sözleşme ortaklığı, iki veya daha fazla kişinin her birinin ortaklığın sermayesine 

katkı sağlamayı ve ortaklığın kâr veya zararını paylaşmayı kabul ettiği bir 

anlaşma yoluyla oluşturulur.(2) 

Sözleşme ortaklıkları şu şekilde bölümlenir: Mufâvaza, İnan, Amal ve Vücûh. 

Fakihler Mudarebenin bu bağlamda bir ortaklık olup olmadığı konusunda farklı 

görüşler beyan etmişlerdir. Bazı Fakihler Mudarebeyi bu tür bir ortaklık olarak 

görmektedir, çünkü Mudarebe genel olarak bir ortaklık sözleşmesinin unsurlarını 

ve koşullarını karşılamaktadır. Bununla birlikte, diğer Fakihler, Mudarebeyi 

sözleşme ortaklıklarının bir türü olarak görmemektedir. 

Aşağıda yer alan bölümde, Fıkıh metinlerinde belirtilenler ışığında yukarıdaki 

sözleşme ortaklığı türlerinin her birinin kısa bir tanımı yer almaktadır.

                                                 
(2)  Sayyid Sabiq, “Fi qh Al-Sunnah”, [3: 294], (Dar Al-Turath Printing House, Cairo 1977); Abdul-Aziz Al-Khayyat, 

“Companies in Islamic Sharia”, Hicri 1390-Miladi 1970, ilk baskı, [1: 23, 41 ve sonrası]. 
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1/1/1 İnan ortaklığı 

İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan bir sözleşmedir. Tarafların her 

biri toplam fonun bir bölümüne katkıda bulunur ve emeğe katılım sağlar. 

Her iki taraf, aralarındaki mutabakata göre kâr veya zararda paya 

sahiptir. Ancak fona yapılan katkıda, emekte veya kâr paylaşımında 

eşitlik bulunması zorunlu değildir (bunlar taraflar arasındaki anlaşmaya 

göre belirlenir). Bu tür bir ortaklık bütün Fakihler tarafından uygun 

görülmektedir. 

Hanefîler ve Hanbelîler aşağıdakilere izin vermektedir: İki tarafın 

kârının yaptıkları fon katkıları oranında bölünmesi; fon katkıları eşit 

olmasa bile kârların eşit şekilde bölünmesi; fon katkıları eşit olsa bile 

kârların eşit şekilde bölünmemesi. İbn-i Kudame şöyle demiştir: 

“emeğin varlığı halinde kârdan imtiyaz verilmesi caizdir, zira taraflardan 

biri ticarete diğerinden daha hâkim olabilir ve/veya fiziksel olarak daha 

fazla emek harcayabilir; bu da emeğinin bir karşılığı olarak alacağı kâr 

payında artış yapılmasını mümkün kılar”. Malikîler ve Şafiiler, kâr ve 

zarar paylaşımının toplam fona yapılan katkıların büyüklüğüyle orantılı 

olması koşuluyla bu tarz bir ortaklığı uygun görmektedir; zira (onlara 

göre) bu tür ortaklıklarda kâr sermayenin getirisi olarak görülmektedir.(3) 

1/1/2 Mufâvada ortaklığı 

İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan bir sözleşmedir. Tarafların her 

biri toplam fonun bir bölümüne katkıda bulunur ve emeğe katılım sağlar. 

Her iki taraf kâr veya zararı eşit bölüşür. Fon katkılarının, emeğin, 

karşılıklı sorumluluğun ve borçlara karşı yükümlülüklerin taraflarca eşit 

şekilde paylaşılması, bu tür ortaklıkların koşuludur. Hem Hanefîler hem 

de Malikîler bu tür bir ortaklığa izin vermişlerdir; ancak pek çok 

kısıtlamayı şart koşmuşlardır.(4) 

1/1/3 Amel ortaklığı 

Amel ortaklığı, birlikte çalışmak ve çalışmalarının (emeklerinin) 

karşılığı olan kârı paylaşmak konusunda mutabık kalmış iki kişi 

arasındaki bir sözleşmedir. Örneğin, aynı meslek veya zanaat sahibi iki 

kişi birlikte çalışmaya ve bu çalışmadan doğan kazancı aralarındaki 

mutabakata göre bölüşmeye karar vermiş olabilirler. Amel ortaklığı 

bazen Ebdân ya da Sanâyi ortaklığı olarak da adlandırılır. 

                                                 
(3)  Sayyid Sabiq, “Fiqh Al-Sunnah”, [3: 296]; Abdul-Aziz Al-Khayyat, adı geçen eser, [2: 30-31]; Al-Kasani, “Bada'i’Al-

Sana'i’Fi Tartib Al-Shara'ie”, [6: 57]. 

(4)  Al-Kasani, adı geçen eser, (s. 56); Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, [6: 30]. 
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Amel ortaklığı Hanefîler, Malikîler, Hanbelîler tarafından caiz sayılır.(5) 

Amel ortaklığı bu mezheplerde aynı mesleği yapan kişiler arasında 

gerçekleştirilse de gerçekleştirilmese de geçerli sayılır. Bu tür ortaklığın 

caizliği Peygamberimizin (SAV) açık onayı da dâhil olmak üzere çok 

sayıda kanıta dayanır. Ayrıca, amel ortaklığı caiz olarak kabul edilen 

aracılığa dayanır. Bu tür bir ortaklık genel olarak kabul görür ve 

kullanılır.(6) 

1/1/4 Vücûh ortaklığı 

İyi bir itibara ve nüfuza sahip, aynı zamanda ticaret konusunda uzman 

olan iki veya daha fazla kişi arasındaki bir sözleşmedir. Sözleşmenin 

tarafları, itibarları sayesinde, işletmelerden krediyle mal alıp bu malları 

nakit karşılığında satarlar. Ortaklar, her bir ortağın tedarikçilere 

sağladığı teminata göre kâr veya zararı paylaşırlar. Dolayısıyla, bu tür 

bir ortaklık, teminat ile desteklenen kredili alımlara dayandığından, 

sermaye gerektirmez. Bu nedenle, bazen “Alacak Ortaklığı” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Vücûh ortaklığı Hanefîler ve Hanbelîler tarafından caiz sayılmaktadır. 

Caizliğini savunanlar, vücûh ortaklığının caiz olarak kabul edilen bir 

vekil garantisi içerdiğini ileri sürmektedir. Bu tür bir ortaklık genel 

olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır.(7) 

1/2 Müşârekenin unsurları ve şartları  

1/2/1 Müşâreke’nin unsurları 

Müşâreke’nin unsurları şunlardır: beyan (teklif ve kabul), sözleşmenin 

tarafları (sözleşmenin iki tarafı) ve sözleşmenin konusu (fon sağlama ve 

emek). 

1/2/2 Müşârekenin Şartları 

1/2/2/1 Beyan 

Müşâreke sözleşmesinin belirli bir şekli yoktur. Sözleşme, 

amacın belirtildiği her türlü ifadeyle oluşturulabilir. Sözleşme 

yazılı ya da sözlü olarak yapılmışsa geçerli sayılır. Müşâreke 

sözleşmesi yazılı olarak tasdik ettirilir ve şahitler bulunur. 

1/2/2/2 Sözleşmenin tarafları 

Ortağın vekâlet verme veya verilme yetkinliğinin olması şarttır. 

                                                 
(5)  Ahmad Ali Abdullah, “Legal Entity in Islamic Fiqh”, (Sudanese Printing Press House, Khartoum, undated), (s. 217 ve 

sonrası). 

(6)  Abdul-Aziz Al-Khayyat, adı geçen eser, [2: 37]; Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, adı geçen eser, [5: 6]; Sayyid Sabiq, 

“Fiqh Al-Sunnah”, adı geçen eser, (s. 297). 

(7)  Abdul-Aziz Al-Khayyat, adı geçen eser, [2: 46-48]. 



Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 4 

Müşâreke Finansmanı 

1/2/2/3 Sözleşmenin konusu (fon sağlama ve emek)  

Aşağıdaki şartlar bulunmaktadır: 

a) Fon sağlama 

Sermaye katkısı nakit, altın, gümüş ya da değer olarak 

bunların karşılığı olmalıdır. Fakihler arasında bu konuda 

farklı görüş bulunmamaktadır. 

Sermaye, mal, mülk ve ekipman gibi ticari amaçla 

kullanılan varlıklardan oluşabilir. Sermaye aynı zamanda 

rehin, patent gibi maddi olmayan haklar şeklinde de olabilir. 

Bazı Fakihler, ortakların mutabık kaldığı şekilde nakit 

karşılıkları üzerinden değerlenmeleri şartıyla bir şirketin 

sermayesinin bu tür varlıklardan konulmasının caiz 

olduğunu değerlendirmektedir. 

Şafiiler ve Malikîler, ortakların her birinin payına herhangi 

bir ayrıcalık sağlanmaması amacıyla ortaklar tarafından 

sağlanan fonların birleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Ancak Hanefîler sermayenin nakit olması durumunda bu 

koşulu şart koşmamakta, Hanbelîler ise fonların 

birleştirilmesini zorunlu kılmamaktadır.(8) 

b) Emek 

Müşârekede ortakların emeğe katılımı temel kuraldır ve 

ortaklardan birinin diğerinin emeğe katılmamasını şart 

koşması caiz değildir. Ancak emeğe eşit şekilde katılım 

sağlanması zorunlu değildir. Ortaklardan birinin daha fazla 

emek harcaması caizdir; böyle bir durumda kârdan ilave pay 

alınabilir. 

1/3 Müşârekenin kuralları  

1/3/1 Sermayeye ilişkin kurallar 

Sermayenin işletilmesini ve korunmasını denetleyen en önemli kurallar 

şunlardır: 

a) Vekâletname ve fonların kullanımı 

Ortaklardan herhangi biri, işlerin normal seyrinde ortaklığın 

varlıklarını kullanma hakkına sahiptir. Ortaklarca konulmuş bir 

sermayesi bulunan bir ortaklık (örneğin İnan ortaklığı) bir işletme 

niteliğindedir ve sermaye katkısı yapıldıktan sonra ortaklık bir fonu 

içerir. Her bir ortak varlıkların kullanılması için diğer ortak veya 

                                                 
(8)  Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, adı geçen eser, [5: 17]. 
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ortaklara izin verir ve böylelikle bu kişinin diğer ortakların 

menfaatlerine özen göstermek ve görevini ihmal etmemek veya 

kusurlu hareket etmemek şartıyla bu varlıkları Müşâreke’nin 

faaliyetlerinde kullanmaya yetkili olduğu sayılır. Bir ortağın kendi 

kişisel amaçları için fonu kullanmasına veya fonla yatırım yapmasına 

izin verilmemektedir.  

b) Sermayenin garantisinin olmaması 

Ortaklardan hiçbiri diğer ortağın sermayesine garanti veremez. 

Çünkü Müşâreke El-Gurm Bil-Gunm (getiriye hak kazanılması riske 

katlanmakla ilişkilidir) ilkesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, bir 

ortak, başka bir ortaktan görevini ihmali veya kusuru nedeniyle 

doğacak zarara karşı garanti vermesini isteyebilir.  

c) Bir Müşâreke sözleşmesinde, katılım bankasının payının başka bir 

ortağa devrinin ya da diğer bir ortağın payının katılım bankasına 

devrinin tarihi maliyet üzerinden yapılacağının kararlaştırılması caiz 

değildir. Normalde devir, devir anındaki gerçeğe uygun değer esas 

alınarak gerçekleştirilmelidir.  

1/3/2 Emeğe ilişkin kurallar 

Ortaklarca konulmuş bir sermayesi bulunan bir ortaklıkta, ortaklar hem 

fon hem emek sağlar ve her bir ortak çalışmalarını ortaklık sözleşmesine 

bağlı olarak ortaklığın vekili sıfatıyla gerçekleştirir. Emek konusu, çeşitli 

Fıkıh Kurallarıyla düzenlenmiş olup, bu kuralların en önemlileri 

şunlardır: 

a) Çalışmaların vekil olarak gerçekleştirilmesi 

Her bir ortak ortaklıktaki çalışmalarını kendi adına ve ortağının vekili 

olarak gerçekleştirir. Bu, İslami fıkıhta yer alan vekil sözleşmesine 

ilişkin genel kurallara tabidir. Bu kuralların bazıları asille, diğerleri 

vekille ilgilidir, bazıları da vekâletin konusunu oluşturan şeylerle 

ilişkilidir. Tüm bu hususlar Müşâreke sözleşmesinde açıklığa 

kavuşturulmalıdır.(9) 

b) Çalışmaların kapsamı 

Bu husus, her bir ortağın ortalıktaki çalışmalarının, ortaklığın amaç 

ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak kapsamının belirlenmesiyle 

ilgilidir.  Ortak, kararlaştırılan çalışmalarını görevini ihmal etmeden 

ve kusurlu hareket etmeden yapmalıdır. Ortaklığın çalışmaları 

yapılan işin yönetimini (örneğin, planlama, politika geliştirme, idari 

                                                 
(9)  Ibn-i  Qudamah, “Al-Mughni”, [5: 88 ve sonrası], Kitab Al-Wakalah; Sayyid Sabiq, “Fiqh Al-Sunnah”, [3: 226], 

(Agency Chapter). 
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programların geliştirilmesi, takip, denetim, performans 

değerlendirmesi ve karar alma) içerir. 

Görevlerinin kararlaştırılan kapsamı dışında çalışmalar üstlenen bir 

ortağın, bahse konu çalışmaları yapması için personel istihdam 

etmeye hakkı vardır, ancak personel istihdam etmeden bu çalışmaları 

kendisi yaparsa, ortak benzer çalışmalar için ödenen bedeli almaya 

hak kazanır. Ancak bazı Fakihler, ortaklık açısından en makbul 

anlaşma olması durumunda bir ortağın ortaklığın işlerini yürütmesi 

için diğerine tüm yetkiyi devretmesini caiz olarak görmektedir.   

c) Personel görevlendirilmesi 

Ortaklar kendi bireysel çalışmalarının kapsamı dışındaki görevleri 

yerine getirmesi için personel görevlendirebilirler ve bu çalışmaların 

maliyeti ortaklar tarafından karşılanır. Ancak bir ortağın başlangıçta 

kendisine tahsis edilmiş olan görevlerden bazılarını yapması için 

personel istihdam etmesi durumunda, ortaya çıkan maliyet bu ortak 

tarafından karşılanır; çünkü ortaklık sözleşmesi hem fonlara hem de 

emeğe dayanır ve elde edilen kârlar da her iki unsurun sonucudur.(10) 

Personellerin görevlendirilmesi, onların çalışmalarına gerçekten 

ihtiyaç duyulmasına bağlıdır ve bu kişiler ihtiyaç duyulan çalışmaları 

karşılığında ücret alıyor olmalıdır.  

d) Borçlanma, borç verme, hibe ve hayır amaçlı bağışlar 

Ortak, diğer ortakların onayını almadan ortaklık hesabına borç 

alamaz, ortaklık fonundan üçüncü bir tarafa borç veremez, para bağışı 

ya da hibesi yapamaz.(11) 

1/3/3 Kâra ilişkin kurallar 

a) Kâra ilişkin genel kurallar(12) 

1.  Kâr ölçülebilir olmalıdır. Kârın ölçülebilir olmaması halinde, bu 

durum kârın dağıtımı veya ortaklığın tasfiyesi anında farklılıklara 

ve anlaşmazlıklara yol açarak ortaklığın sözleşmeye dayalı olma 

esasını zayıflatacaktır. Ortakların “kâr aramızda paylaşılacak” 

şeklinde bir beyanı varsa, bu durumda kâr, her bir ortağın 

sermayedeki payına göre dağıtılacaktır. 

2. Her bir ortağın kârı, ortaklığın toplam kârının oransal bir payı 

olmak zorundadır. Ortaklardan birine önceden belirlenmiş bir 

                                                 
(10)  Al-Zayla’i “Tabyin Al-Haqa’iq Sharh Kanz Al-Daqa’iq”, [5:30]. 

(11)  Ibn-i Quadamah, “Al-Mughni”, [5:22] 

(12)  Ibn-i Rushd, “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid”, adı geçen eser, [2: 253]; Al-Kasani, “Bada'i’Al-Sana'i’”, 

[7: 3537]; Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, [5: 22]. 
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tutar verilemez, çünkü bu durumda kâr paylaşımı söz konusu 

olmayacak ve ortaklığın yasal esası zayıflatılmış olacaktır. 

Bir ortağın, kârın belirli bir tutarı aşması durumunda, aşan tutarın 

veya belirli bir yüzdenin kendisine verilmesini önermesi caizdir. 

«El-Bahr El-Zehhâr El-Câmi’ Limezahib Ulemâi El-Emsâr»'da 

belirtildiği üzere, “taraflardan (ortaklardan) biri belirli bir 

tutardan fazla kazanırsak ben on birim alacağım derse, bu şart 

geçerli olacak ve derhal anlaşmayı feshetme ihtiyacı var 

olmadığından söz konusu şart bağlayıcı olacaktır”.(13) 

b) Kârın ortaklar arasında dağıtılmasına ilişkin kurallar   

Fakihler kârın ortaklar arasında dağıtılması konusunda farklı 

görüşlere sahiptir. Aşağıda bu konudaki görüşlerin kısa bir özeti 

bulunmaktadır: 

İlk Görüş: Ortaklar tarafından harcanan emek eşit olsun veya 

olmasın, kâr, ortakların koydukları sermeye oranında bölünmelidir. 

Bu Malikîlerin ve Şafiilerin görüşüdür, onların savunması kârın 

sermayenin getirisi olduğu gerekçesine dayanır. Bu nedenle kâr ile 

sermaye orantılı olmak zorundadır.  Sermaye katkısının eşit olduğu 

bir durumda kârın paylaşılmasında ayrıcalıklı bir uygulama, taahhüt 

edilmemiş bir tutarın getirisine yol açar. 

İkinci Görüş: Kâr, sözleşmede öngörüldüğü takdirde ortaklar 

arasında farklılık gösterebilir. Bu Hanefîlerin ve Hanbelîlerin 

görüşüdür; onların savunması kârın emek ve fonların etkileşiminin 

ürünü olduğu savına dayanır. Çünkü ortaklardan biri, diğerinden 

daha deneyimli, öngörülü ve farklı olabilir; bu sebeple yaptığı ek 

emek katkısı karşılığında kârdan ilave pay istemesi caizdir. Hanefîler 

ve Hanbelîler bu savunmayı Ali İbn-i Ebu Talip (r.a.)’in şu 

sözlerinden yola çıkarak desteklerler: “kâr, onların (ortakların) neleri 

şart koştuğuna göre olmalıdır; zarar her iki fonla orantılı olmalıdır”. 

Bu görüş, kârın elde edilmesinde deneyim, öngörü, nezaket ve 

verimliliğin rolünün dikkate alınmasını destekler.(14) 

İkinci görüşe göre gerçekleşmiş net kâr ikiye ayrılabilir: 

(a) Ortakların işin yapılmasındaki çabalarına göre dağıtılacak kâr. 

(b) Her bir ortağın sermayedeki payına göre dağıtılacak kâr. 

                                                 

(13)  Bkz: Ali Al-Khafif, “Companies in Islamic Jurisprudence”, (s. 29 ve 30); “Al-Bahr Al-Zakhkhar Al-Gami’Limadhahib 

’Ulama' Al-Amsar”, [4: 82]. 

(14)  Bkz: Ibn-i Rushd, “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid”, [2: 253]; Al-Khatib, “Mughni Al-Muhtaj Sharh Al-

Minhaj”, [2: 215], (Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabi, Beirut); Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, [5: 30 and 31]; Mahmud bin 

Ahmad Al-’Ayni “Al-Binayah Fi Sharh Al-Hidayah”, [6: 108]. 
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Ayrıca ortaklarca kararlaştırıldığı takdirde, kârdaki müşterek bir 

payın üçüncü bir tarafa dağıtılması da caizdir. Örneğin, yoksullar ve 

ihtiyaç sahipleri için veya hayır kurumları için bir pay ayrılabilir. 

Bunun yanı sıra, kârın belirli bir kısmını, ortaklığın gelecekteki 

durumunu güçlendirmek amacıyla yedek olarak tahsis etmek de 

caizdir. 

1/3/4 Zarar durumunda uygulanabilecek kurallar 

Fakihler, zararın ortaklar arasında sermayedeki paylarına oranla 

bölünmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Fakihler bunu “Vadîa” 

(zarar) olarak adlandırırlar. Fakihler bu görüşü, Ali İbn-i Ebu Talip 

(r.a.)’in şu sözleriyle desteklerler: “kâr, onların (ortakların) neleri şart 

koştuğuna göre olmalıdır; zarar her iki fonla orantılı olmalıdır”. İbn-i 

Kudame şöyle demiştir: “biz bu konuda âlimler arasında bir fark 

olmadığını biliyoruz”.(15) Ortaklığın devam ettiği durumlarda, sonraki 

dönemlerin kârıyla tazmin edilmek üzere zararın dağıtımının 

ertelenmesi caizdir.  

1/3/5 Müşârekenin feshine ilişkin kurallar 

Genel olarak, ortaklardan biri sözleşmeyi fesheder ya da ölürse, 

ortaklardan birinin hukuki ehliyeti sona ererse ya da ortaklığın sermayesi 

kaybedilirse ortaklık feshedilir. 

Malikîler hariç fakihlerin çoğunluğu, ortaklık caiz olarak kabul edilen 

sözleme biçimlerinden biri olduğundan, vekâlet sözleşmelerinde olduğu 

gibi ortaklardan her birinin istediği zaman sözleşmeyi feshetmeye hakkı 

olduğu görüşündedir. 

Ortaklık vekâlete ve dürüstlüğe dayanır. Her bir ortak diğer ortakların 

temsilcisidir ve aynı zamanda asildir.  Her bir ortak kendi payı adına asil 

olarak, diğer ortakların payı adına ise temsilci olarak, diğer bir ifadeyle 

vekil olarak, hareket eder. İlke olarak, vekâlet herkesin caizliği 

konusunda hemfikir olduğu sözleşmelerden biridir ve hiç kimse isteği 

dışında vekâleti devam ettirmeye zorlanamaz. Ortaklık da ortaklar 

arasındaki bir vekâlet ilişkisiyle başlamalıdır ve bu ilişki ortaklığın 

devamlılığının temelini oluşturur. Vekâlet ilişkisinin ortaklardan biri 

tarafından yapılan fesih nedeniyle kesilmesi durumunda, ortakların 

birbirlerinin fonları adına hareket etmesini sağlayan yasal dayanak da 

ortadan kalkar.(16) 

                                                 
(15)  Al-’Ayni, “Al-Binayah Fi Shark Al-Hidayah”, adı geçen eser, [6: 108]; Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, [5: 37], The Case 

of: Wadi’ah Should Be Proportionate to the Amount of Fund. 

(16)  Ali Al-Khafif, “Companies in Islamic Jurisprudence”, adı geçen eser, (s. 548). 
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Ölüm durumunda, mirasçılardan biri, farik ve mümeyyiz ise, diğer 

mirasçıların ve diğer ortakların kabul etmesi şartıyla murisin yerine 

geçebilir. Bu, ortaklardan birinin ehliyetini kaybettiği durum da 

uygulanabilir. 
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Ek (C) 

Standardın Yayımlanma Nedenleri 
 Planlama ve Takip İcra Komitesi (Komite) finansal muhasebeye ilişkin standartları ve 

finansal muhasebenin amaçlarını, aynı zamanda katılım bankalarının faaliyet gösterdiği 

ülkelerde kamu kurumlarının ve özel kurumların muhasebe standartları oluşturmadaki rollerini 

tespit etmek amacıyla saha çalışması yapmak üzere bazı danışmanlar görevlendirmiştir. Bu 

saha çalışmaları kapsamında acil ihtiyaç duyulan ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

tarafından öncelik verilmesi gereken standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar da 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalar aşağıda belirtilen her bir standardın acil olarak hazırlanması 

gerekliliğini ortaya koymuştur:  

a) Murâbaha ve Satın alma Emriyle Murâbaha. 

b) Müşâreke Finansmanı. 

c) Mudârebe Finansmanı. 

 Mülga Finansal Muhasebe Kararı 1: Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşları 

için Finansal Muhasebenin Amaçları (Amaçlar Kararı) ve mülga Finansal Muhasebe Kararı 2: 

Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşları için Finansal Muhasebe Kavramları 

(Kavramlar Kararı) hazırlanırken, danışmanlara önemli olduğu düşünülen ve oluşturulmasında 

öncelik verilmesi gerekliliği görülen dokuz standart önermeleri istenmiştir. Danışmanlardan 

önerdikleri standartları öncelik sırasına koymaları da istenmiştir. 

 Yukarıda bahsedilen üç standardın seçimi, Standartlar Kurulu’nun 8 Kasım 1993 (13 

Cemaziyelevvel 1413) tarihinde Tahran’da düzenlenen üçüncü toplantısındaki finansal 

araçlara ilişkin standartlara öncelik verilmesine yönelik kararına dayanmaktadır. Muhasebe ve 

Denetim Kuruluşu tarafından yürütülmüş olan saha çalışması anketine verilen yanıtlar, 

Müşâreke finansmanının kullanıldığı işlemlerin yüzdesel olarak ortalamasının %15 olduğunu 

göstermiştir. 

  Söz konusu anket ve bazı katılım bankalarının finansal raporları, Müşâreke finansmanı 

işlemlerinin ölçümü ve finansal tablolara alınması ile sunum yöntemleri ve açıklamalar 

açısından katılım bankaları arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Muhasebe 

uygulamasındaki ve açıklamalardaki bu tür farklılıkların çeşitli etkileri olmaktadır. Böyle bir 

durumda, bir katılım bankası tarafından elde edilen kâr ile diğer bir katılım bankası tarafından 

elde edilen kârın karşılaştırılması zor olabilir. Bu durumun, katılım bankaları tarafından 

üretilen bilgileri finansal tablo kullanıcıları açısından daha az faydalı hale getirmesi 

muhtemeldir. Bu tür farklılıklar ayrıca, bir yandan kâr veya zararın kısıtlanmamış yatırım 

hesapları ile sermayedarlar arasında paylaştırılması, diğer yandan kâr veya zararın 

kısıtlanmamış yatırım hesaplarının hamilleri arasında dağıtımı olmak üzere, birlikte finanse 

edilen işlemlerin sonuçlarının bölüştürülmesini etkileyebilir.   
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 Diğer taraftan, kârların finansal tablolara alınması ve açıklanmasına ilişkin muhasebe 

uygulamalarının standartlaştırılması, Amaçlar Kararı’nın şu tarz hükümleriyle uyumludur: 

İslam hukukunun ilkelerine ve İslam hukukunun hakkaniyet, hayırseverlik ve İslami iş ahlakına 

uygun hareket etme anlayışlarına göre tamamlanmamış işlemler veya diğer olaylardan ortaya 

çıkan haklar dâhil ilgili tüm tarafların hak ve yükümlüklerinin belirlenmesi;  katılım 

bankalarının finansal raporlarını kullanan taraflara katılım bankalarıyla yaptıkları işlemlerde 

meşru kararlar almalarını sağlamak üzere faydalı bilgi sunulması.
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Ek (D) 

Karar Gerekçeleri 
 Mülga Planlama ve Takip İcra Komitesi ile hâlihazırda faaliyet gösteren Muhasebe 

Standartları Komitesi, toplantılarında özellikle ön çalışmalar sonucu önerilen alternatifler 

olmak üzere, Müşâreke finansmanına yönelik muhasebe uygulamalarında kabul edilebilecek 

bir dizi alternatifi incelemiştir.(17)  Muhasebe Standartları Komitesi; Amaçlar Kararı ve 

Kavramlar Kararı’nın hükümlerine uygun olduğu görülen alternatiflerin kabul edilmesini 

tavsiye etmiştir. 

Katılım Bankasının Müşâreke Sermayesindeki Payının Sözleşme Tarihinde Finansal 

Tablolara Alınması ve Ölçümü 

 Müşâreke sermayesi birtakım ilkelere göre yönetilir. Bu ilkelerin en önemlileri 

şunlardır: her bir ortağın payı, sözleşme tarihindeki tutarı açısından, bilinmeli, açıkça 

belirtilmeli ve üzerinde mutabık kalınmalıdır; her bir ortağın sermayedeki payı sözleşme 

tarihinde hazır olmalıdır. Sermayedeki pay, aldatmadan, yanlış anlaşılmadan ve sermayenin 

kullanılamıyor olmasından kaçınmak amacıyla borç şeklinde olamaz. Sermayenin maddi veya 

maddi olmayan varlıklar şeklinde olması durumunda, İslam hukukunun ilkeleri maddi olmayan 

duran varlıklar için yapılan değerlemede ortakların mutabık kalmasını şart koşar ve katılım 

bankasının Müşârekedeki payı, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Söz 

konusu değerleme, iki tarafın mutabık kalacağı şekilde uzmanlar ya da ortaklar tarafından 

yapılabilir. 

 Katılım bankasının Müşârekedeki payını temsil eden parasal olmayan varlıkları 

ölçmede tarihi maliyetin kullanılmamasının iki sebebi vardır. Bunlar: 

Birincisi: Sözleşmenin iki tarafının mutabık kaldığı değerin (gerçeğe uygun değerin) 

kullanılması, Amaçlar Kararı’nda belirtilen finansal muhasebenin amaçlarından birinin 

karşılanmasını sağlar. (Paragraf 36) 

İkincisi: Gerçeğe uygun değerin kullanılması, Kavramlar Kararı’nda belirtilen gerçeğe 

uygun sunum kavramının uygulanmasını sağlar. (Paragraf 112) 

Katılım Bankasının Müşâreke Sermayesindeki Payının Sözleşme Yapıldıktan Sonra, 

Finansal Dönem Sonunda Ölçümü 

 Katılım bankasının sözleşme yapıldıktan sonraki payı, tarihi maliyeti üzerinden ölçülür. 

Çünkü Müşârekeye ilişkin faizsiz finans kuralları, kârı belirlemek amacıyla, nihai 

sonlandırmanın yapıldığı zamana kadar sermayenin ve sermayenin korunmasının tespitini şart 

koşar. Sermayenin korunması, başlangıçtaki Müşâreke sermayesinin üstüne kazanılan tutar 

                                                 

(17)  Husayn H. Shihatah, “Study of the Juristic and Accounting Aspects of Islamic Musharaka Standard as Performed by 

Islamic Banks”, Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions, Hicri 1415-Miladi 1994 
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olarak tanımlanır. Bu tanım, Kavramlar Kararı’nda belirtilen muhasebede ölçümün 

özellikleriyle uyumludur. (Paragraf 98) 

Katılım Bankasının Müşârekenin Kâr veya Zararındaki Payının Finansal Tablolara 

Alınması 

 Bu Standart, bir finansal dönem içerisinde sona eren Müşâreke finansmanı işlemleriyle 

(sabit ya da azalan sahipliğin olduğu), bir finansal dönemden daha fazla devam eden Müşâreke 

finansmanı işlemlerini ayrı ele almıştır. Bir finansal dönem içerisinde sona eren Müşâreke 

finansmanı işlemlerinde, kâr ve zararlar tasfiyeden sonra finansal tablolara alınır. Bu husus, şu 

şekildeki faizsiz finans ilkesine uygundur: sermayenin korunmasından önce, diğer bir ifadeyle 

başlangıçtaki sermayeyi aşan tutarı (kârı) ya da başlangıçtaki sermayedeki eksikliği (zararı) 

ortaya çıkaran tasfiyeden önce, kâra hak kazanılmış olduğu kabul edilemez.  

 Bir finansal dönemden daha fazla devam eden Müşâreke finansmanı işlemlerinde, 

kısmen ya da nihai olarak yapılan sonlandırmanın sonucunda ortaya çıkan bir finansal döneme 

ilişkin kârlardaki katılım bankasının payı, bunlardan kâr dağıtımı yapıldığı ölçüde finansal 

tablolara alınır; katılım bakasının herhangi bir döneme ilişkin zararlardaki payının 

muhasebeleştirilmesi ise bu zararların katılım bankasının Müşâreke sermayesindeki payından 

düşüldüğü ölçüde yapılır. Bu uygulama, Amaçlar Kararı: İlgili tüm tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesi (paragraf 33)’nde yer verilen amacın karşılanmasını 

sağlayacak şekilde finansal raporların hazırlanmasına imkân veren dönemsellik kavramıyla 

uyumludur.    
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Ek (E) 

Tanımlar 
Müşâreke 

 Katılım bankası ile müşterileri arasında; yeni bir proje veya var olan bir projeyi 

paylaşmak için tarafların ortaklığın sermayesine eşit veya farklı oranlarda katkı yaptığı, ayrıca 

her bir tarafın sabit veya azalan şekilde sermaye sahibi olduğu ve kârın önceden anlaşıldığı 

şekilde paylaşıldığı bir ortaklık biçimidir. Bununla birlikte, zararlar ödenen sermaye ölçüsünde 

paylaşılır. Farklı şekilde bir uygulamaya izin verilmemektedir. 

Sabit Müşâreke 

 Sözleşmede belirtilen dönem boyunca ortakların sermayedeki paylarının sabit kaldığı 

Müşâreke türüdür. 

Azalan Müşâreke 

 Katılım bankasının Müşârekedeki payını diğer bir ortağa aşamalı olarak aktarmayı 

kabul ettiği, bu nedenle faizsiz bankanın payının azaldığı ve diğer ortağın girişimin tek sahibi 

oluncaya kadar payının arttığı Müşâreke türüdür.. 

Katılım 

 Katılım bankasının sahip olduğu, başka bir işletmenin özkaynaklarındaki payı temsil 

eden hisseler veya birimler şeklindeki Müşâreke türüdür. 

Mudarebe 

 Bir tarafın sermaye, diğer tarafın emek koyduğu kâr ortaklığıdır. Yatırım hesabı 

sahiplerinin fon sağlayıcı olarak, katılım bankalarının ise Mudârip olarak hareket etmesiyle 

yürütülebilir. Katılım bankası; yatırım hesabı sahiplerinin fonlarını kabul etme, iki taraf 

arasında anlaşılan şekilde kârın paylaşılması ve kendisine ait kasıt, kusur ve sözleşmeye aykırı 

haller dışında zararın oluşması halinde bunun fon sağlayıcılar tarafından karşılanması isteğini 

duyurur. Söz konusu durumlarda oluşan zararlar katılım bankası tarafından karşılanır. 

Mudarebe sözleşmesi; katılım bankasının kendi adına veya yatırım hesabı sahipleri adına fon 

sağlayıcı olarak hareket etmesiyle katılım bankası ve işletme sahipleri veya çiftçiler, tüccarlar 

vb. içerecek şekilde diğer esnaflar arasında gerçekleştirilebilir. Mudarebe; sadece spekülatif 

amaçlarla gerçekleştirilen ve bir tür kumar olan piyasa işlemlerini içermez. 

 


