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Önsöz 
 Bu standart katılım bankaları ve faizsiz finans kuruluşları1 tarafından gerçekleştirilen 

Selem finansmanı ve paralel Selem işlemlerinin finansal tablolara alınması, ölçümü ve 

açıklanmasına ilişkin muhasebe kuralları oluşturmayı amaçlamaktadır. Standardın ekinde 

muhasebe uygulamalarına ilişkin hukuki esasların detayları yer almaktadır. 

  

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

Bu Standart Selem finansmanı ve paralel Selem işlemlerine ilişkin muhasebe kuralları 

hakkındadır. Bu husus, bir Selem işleminde katılım bankasının ödediği veya bir paralel 

Selem işleminde aldığı Resülmal'ın muhasebe uygulamasını ve Selem işleminde Müsellem 

Fih'in alımı veya satımı veya benzerinin bir paralel Selem işleminde teslim edilmesini 

içerir. Bu standart aynı zamanda Selem finansmanı ve paralel Selem işlemleriyle ilgili 

hasılatların, giderlerin, kazanç ve kayıpların finansal tablolara alınmasını içerir. 

Bu standardın hükümlerinin, katılım bankasının ana sözleşmesiyle ya da faaliyet gösterdiği 

ülkenin kanun ve düzenlemeleriyle ihtilaflı olması durumunda, söz konusu ihtilafın 

açıklanması gerekmektedir. (Paragraf 1) 

2 Selem Finansmanı ve Paralel Selem İşlemlerine İlişkin Muhasebe Uygulamaları 

2/1 Selem finansmanı, Selem sermayesi Müsellem İleyh’e ödendiğinde (nakdi, ayni 

veya fayda olarak) veya kullanımına hazır hale getirildiğinde finansal tablolara 

alınır. (Paragraf 2) 

2/2 Paralel Selem işlemleri katılım bankası Selem sermayesini aldığında (nakdi, ayni 

veya fayda olarak)  finansal tablolara alınır. (Paragraf 3) 

2/3 Sözleşme Tarihinde 

a) Sermaye ödenen tutarla ölçülür. (Paragraf 4) 

b) Ayni veya fayda olarak sağlanan sermaye, varlığın veya sunulan faydanın 

gerçeğe uygun değerinden (katılım bankası ve müşteri arasında mutabakata 

varılan değer) ölçülecektir. (Paragraf 5) 

2/4 Finansal dönem sonunda 

a) Sermaye, finansal dönem sonunda madde 2/3’teki gibi ölçülür. Ancak, 

Müsellem İleyh’in Müsellem Fih’i tam veya kısmen teslim etmemesi 

muhtemel ise veya Müsellem Fih’in değerinin düşme olasılığı varsa; katılım 

bankası tahmini zarar tutarı kadar karşılık ayıracaktır.  

b) (Paragraf 6) 

c) Selem finansmanı işlemleri katılım bankasının finansal tablolarında Selem 

Finansmanı başlığı altında sunulur. (Paragraf 7) 

ç) Paralel Selem işlemleri katılım bankasının finansal tablolarında Paralel Selem 

başlığı altında yükümlülük olarak sunulur. (Paragraf 8) 

2/5 Müsellem Fih’in Alımı 

2/5/1 Sözleşme uyarınca katılım bankası tarafından alınan ve Müsellem Fih’i 

oluşturan varlıklar; tarihi maliyetten kaydedilecektir. (Paragraf 9) 

2/5/2 Benzer türde ancak farklı kalitede Müsellem Fih alınması durumunda: 
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2/5/2/1 Alınan Müsellem Fih’in piyasa değeri (piyasa değerinin 

bulunmadığı durumlarda gerçeğe uygun değeri) sözleşmede 

belirtilen Müsellem Fih değerine eşitse, alınan Müsellem Fih 

defter değerinden ölçülecek ve kaydedilecektir. (Paragraf 10) 

2/5/2/2 Alınan Müsellem Fih’in piyasa değeri (piyasa değerinin 

bulunmadığı durumlarda gerçeğe uygun değeri) sözleşmede 

belirtilen Müsellem Fih değerinden düşükse, alınan Müsellem 

Fih, alım tarihindeki piyasa değerinden (veya gerçeğe uygun 

değerden) ölçülüp kaydedilecektir ve aradaki fark zarar olarak 

finansal tablolara alınacaktır. (Paragraf 11) 

2/5/3 Katılım bankasının Müsellem Fih’in tamamını veya bir kısmını teslim 

tarihinde alamaması durumunda: 

2/5/3/1 Teslimatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilememesi 

durumunda, teslim tarihi uzatılırsa, Müsellem Fih’in defter 

değeri olduğu gibi kalacaktır. (Paragraf 12) 

2/5/3/2 Selem finansmanı sözleşmesi tamamen veya kısmen iptal 

edilirse ve müşteri Selem sermayesini geri ödemezse, tutar 

müşteriden alacak olarak finansal tablolara alınır. (Paragraf 13) 

2/5/4 Katılım bankasının Müsellem Fih’i müşterinin kasıt veya kusuru 

sebebiyle alamaması: 

2/5/4/1 Teslimatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilememesi 

a) Selem finansmanı sözleşmesi tamamen veya kısmen iptal 

edilirse ve müşteri Selem sermayesini veya gereken kısmını 

geri ödeyemezse, tutar müşteriden alacak olarak finansal 

tablolara alınır. (Paragraf 14) 

b) Katılım bankasının Müsellem Fih’e karşılık teminat olarak 

gösterilen menkul kıymetleri olması ve menkul kıymetlerin 

satışından elde edilen gelirlerin defter değerinden daha az 

olması durumunda fark, müşteriden alacak olarak finansal 

tablolara alınır. Diğer taraftan, gelirler defter değerinden 

daha fazlaysa, fark kadar müşteriyle ilgili hesap 

alacaklandırılır. (Paragraf 15) 

c) Katılım bankasının lehine olan her tür ek miktar için 

müşteriyle ilgili hesap borçlandırılır. (Paragraf 16) 

2/6 Müsellem Fih'in başka türden mallarla ikamesi 

Madde 2/5/2/2, Müsellem Fih başka tür mallarla ikame edilirse ve ikame edilen 

malın piyasa değeri veya gerçeğe uygun değeri Müsellem Fih'in defter değerinden 

daha az olursa da uygulanır. (Paragraf 17) 
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2/7 Müsellem Fih’in alınmasını takiben finansal dönem sonunda değerinin ölçülmesi 

Bir finansal dönem sonunda, Selem finansmanı vasıtasıyla edinilen varlıklar tarihi 

maliyeti ve nakit benzeri değerinden düşük olanı üzerinden ölçülür. Nakit benzeri 

değerin daha düşük olması durumunda, aradaki fark zarar olarak gelir tablosuna 

alınır. (Paragraf 18) 

2/8 Paralel Selem işleminde Müsellem Fih’in tesliminin finansal tablolara alınması 

Müsellem Fih'in bir paralel Selem işleminde katılım bankasından müşteriye 

teslimini takiben, müşterinin ödediği tutarla Müsellem Fih'in maliyeti arasındaki 

fark kâr veya zarar olarak finansal tablolara alınır. (Paragraf 19) 

3 Açıklama hükümleri 

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 1:  Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının 

Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama’daki açıklama hükümleri dikkate alınır. 

(Paragraf 20) 

4 Yürürlük Tarihi 

Bu Standart 1 Ocak 2020 tarihi veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde 

uygulanır. (Paragraf 21) 
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Ek (A) 

Standardın Hazırlanma Sürecinin Kısa 

Tarihçesi 
24 Ekim 1995 (30 Cemaziyelevvel 1416) tarihinde, öncelik verilecek standartlarla ilgili faizsiz 

finans kuruluşlarının görüşlerini almak için mektup gönderilmiştir. Faizsiz finans 

kuruluşlarından gelen yanıtları değerlendirdikten sonra Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurulu (Standartlar Kurulu), 19-20 Eylül 1995 (24-25 Rebiülahir 1415) tarihinde Bahreyn’de 

düzenlediği 9. toplantısında Selem ve Paralel Selem’e ilişkin standardın hazırlanmasına öncelik 

verilmesini kararlaştırmıştır. 

Standartlar Kurulu'nun Muhasebe Standartları Komitesi, 18 Kasım 1995 (26 Cemaziyelahir 

1416) tarihinde Bahreyn'de düzenlediği 3. Toplantısında standardın hukuki yönlerine ilişkin bir 

çalışma yapmak üzere bir danışman görevlendirmeyi kararlaştırmıştır. Komite, 2-3 Nisan 1996 

(14-15 Zilkade 1416) tarihinde Ürdün'de düzenlediği 4. Toplantısında, standardın muhasebe 

yönlerine ilişkin bir çalışma yapmak üzere bir danışman daha görevlendirmiştir. Ağustos 1996 

(Rebiyülevvel 1416) tarihinde danışmanlar hukuki ve muhasebe çalışmalarını 

tamamlamışlardır. 

Muhasebe Standartları Komitesi, iki çalışmanın sonuçlarını ve standardın nihai taslağını 31 

Ağustos-1 Eylül 1996 (17-18 Rebiyülahir 1417) tarihindeki 6. toplantısında, 9-10 Kasım 1996 

(28-29 Cemaziyelahir 1417) tarihinde Bahreyn'de düzenlediği 7. toplantısında tartışmıştır. 

Gerçekleştirilen tartışmalar ve üyeler tarafından yapılan yorumlar ışığında her iki belge de 

gözden geçirilmiştir. 

Nihai taslak Faizsiz Finans Kurulu'nun 1-3 Aralık 1996 (20-22 Recep 1417) tarihinde 

Bahreyn'de düzenlediği 5. Toplantısında sunulmuştur ve gerekli görülen değişiklikler 

yapılmıştır. 

Değişiklik yapılmış nihai taslak, 18-20 Ocak 1997 (9-11 Ramazan 1417) tarihinde Cidde, Suudi 

Arabistan’da düzenlenen Standartlar Kurulu’nun 12. toplantısında tartışılmıştır. Standartlar 

Kurulu, nihai taslakta daha fazla değişiklik yapmış ve bir dinleme oturumunda tartışmak üzere 

uzmanlara ve ilgili taraflara nihai taslak hakkındaki yorumlarını almak için dağıtılmasına karar 

vermiştir. 

Biri 23-24 Mart 1997 (14-15 Zilkade 1417) tarihinde Bahreyn'de, diğeri 3-4 Nisan 1997 (24-25 

Zilkade 1417) tarihinde Malezya'da olmak üzere iki dinleme oturumu düzenlenmiştir. Dinleme 

oturumlarına merkez bankalarından, katılım bankalarından, muhasebe şirketlerinden, faizsiz 

finans uzmanlarından, akademisyenlerden ve bu alana ilgi duyan diğerlerinden oluşan 145’ten 

fazla katılımcı dâhil olmuştur. Muhasebe Standartları Komitesi üyeleri, hem dinleme 

oturumlarından önce alınan yazılı görüşlere ve dinleme oturumlarında ifade edilen sözlü 

yorumlara cevap vermiştir. 
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Muhasebe Standartları Komitesi, nihai taslak hakkında yapılmış yorumları tartışmak için biri 

24 Mart 1997 (15 Zilkade 1417) tarihinde diğeri 30 Nisan 1997 (23 Zilhicce 1417) tarihinde 

olmak üzere, iki toplantı yapmıştır. Komite, iki dinleme oturumunda gerçekleşen tartışmalar 

ışığında gerekli gördüğü değişiklikleri yapmıştır. 

Revize edilen nihai taslak, bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Faizsiz Finans Komitesi 

tarafından 7-8 Mayıs 1997 (1-2 Muharrem 1418) tarihinde düzenlenen 6. toplantıda gözden 

geçirilip onaylanmıştır. 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, önerilen standardı 15-16 Haziran 1997 (10-11 Safer 

1418) tarihinde düzenlenen 13. toplantısında kabul etmiştir. 
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Ek (B) 

Selem ve Paralel Selem’e İlişkin Fıkıh 

Kuralları 
1 Tanım 

Selem ve Selef (borç alma) aynı anlama gelmektedir. Selem bir satış türüdür ve aşağıdaki 

şekilde tanımlanabilir: 

“Bir malın belirlenen koşullar altında ileride teslim alınmak üzere peşin olarak satın 

alınması2”, veya “Bir malın ileride teslim edilmek üzere peşin olarak satılması”. 

2 Meşruiyet 

Selem satışı meşruiyetini aşağıdakilerden alır: 

2/1 Kur'an ve Sünnet3.  

2/2 İcma (fikir birliği). İbn-i Al-Mundir şöyle demiştir: “Bütün yetkili Fakihler 

(hukukçular), istisnasız şekilde Selem’in caiz kabul edildiğinde hemfikirdir.4” 

2/3 Meşruiyetinin hikmeti üzerine İbn-i Kudame şöyle demiştir: “İnsanların (Selem'e) 

ihtiyacı olduğundan ve çiftçilerin, bahçecilerin, tüccarların geçimleri için ve 

işlerinin devamı için finansal yardıma ihtiyacı olduğundan, Selem caiz kılınmıştır; 

ki bundan faydalanabilsinler, Müsellim de faydalanabilsin5.   

Bu nedenle, Selem meşruiyetini en güçlü İslami yasal kaynaklardan alır. Selem, 

İslam hukukunun ilkelerine uygun ve genel bir kural olarak meşrudur.6 

3 Selem Sermayesi 

Selem sözleşmesinin geçerliliği, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır: 

3/1 Sermaye bilinmelidir. 

Tedarik edilecek emtianın cinsi, türü, kalitesi ve miktarı bilinmelidir. Ödeme ile 

ilgili temel kural ödemenin nakit olması gerektiğidir. Fakihler ödemenin ticari 

varlıklar şeklinde yapılmasının caiz olup olmadığı konusunda farklı fikirlere 

sahiptir. Bazı Fakihler bunu caiz saymaktadır ve bu standardın hazırlanmasında 

                                                 
2 Ibn-i Abidin, “Radd Al-Muhtar ’Ala Al-Dur Al-Mukhtar”, [4: 281]; Al-San’ani, “Ar-Rawd Al-Nadir Sharh Majmu Al-Fiqh 

Al-Kabir”, [3: 225]; Al-Hattab, “Mawahib Al-Jalil”, [4: 514]; Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, [4: 304]; Ahmad Ali Abdullah, 

“Juristic Rules of the Contract of Salam and Parallel Salam”, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions, 1996, (P. 2). 
3 [Bakara sûresi: 282]; Ibn-i Hajar, “Bulugh Al-Maram Maa Subul As-Salam”, [3: 47] 
4 “Al-Mughni”, [4: 304]. 
5 “Al Mughni”, [4: 305]. 
6  Ahmad Ali Abdullah, op.cit., (pp. 4-13). 
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benimsenen görüş de budur. Malikîler aynı zamanda ödemenin ayni fayda 

şeklinde (bir evde yaşamaktan fayda sağlamak gibi7) olmasına da izin 

vermişlerdir.  

3/2 Selem ödemesinin alınması 

3/2/1 Fakihlerin çoğu Selem ödemesinin sözleşmenin yapıldığı anda alınması 

gerektiğini belirtmiştir. Burada satıcının ihtiyacı ve Müsellimin (alıcının) 

ödediği bedelin borç olmasını önleme düşüncesi göz önünde 

bulundurulmaktadır. Özellikle, Selem ödemesi Müsellem İleyh'in 

borcunun iptali şeklinde olamaz. Bu Riba’ya karşı bir önlemdir.8 

3/2/2 Malikîler Selem ödemesinde kısa bir gecikme olmasına izin vermiştir.9 

4 Müsellem Fih 

Selem sözleşmesinin geçerliliği, Müsellem Fih’e ilişkin aşağıdaki hüküm ve şartların 

yerine getirilmesine bağlıdır: 

4/1 Müsellem Fih belirli olmalıdır ve bu sayede borç olarak finansal tablolara 

alınabilir.10  

4/2 Cinsi (ör. Buğday veya pamuk), türü (ör. Suriye buğdayı) ve kalitesi (ör. iyi kalite, 

orta kalite, düşük kalite Suriye buğdayı) ile ilişkili bilgi eksikliğini ortadan 

kaldırmak için Müsellem Fih belirli olmalıdır. Ayrıca miktarı da bilinmelidir. 

4/3 Müsellem Fih tesliminin ertelenmesi 

4/3/1 Fakihlerin çoğu Müsellem Fih tesliminin gelecekte bir tarihe 

ertelenmesini şart koşmuştur. Bu standartta da kabul edilen görüş budur. 

11 

4/3/2 Şafiiler Selem’in derhal teslim edilmesine izin vermiştir.12 

4/4 Müsellem Fih’in teslim edileceği tarihin belirlenmesinin caizliği. 

Fakihler, gelecekte bir teslimat tarihinin (örneğin, 1996 yılı, Ekim ayının son 

günü) belirlenmesinin caiz olduğuna karar vermiştir. Fakihler, teslimatın 

bilinmeyen bir olaya- örneğin, ödeme gücüne veya başka bir kişinin gelmesine- 

bağlı olmaması gerektiği üzerinde de mutabıktırlar. Buna rağmen, Fakihler 

arasında Müsellem Fih'in teslim tarihinin belirli olmamasının caizliği hakkında 

farklı görüşler bulunmaktadır; örneğin hasat mevsiminde veya Hac zamanında. 

Fakihlerin çoğu teslim tarihinin daha spesifik belirtilmesini şart koşarken, 

Malikîler ve Hanbelîler, olası bir teslim tarihi aralığının kabul edilebilir olduğu 

                                                 
7 Al-Kasani, “Bada'i’Al-Sana'i”’, [7: 3149]; Al-Shirazi, “Al-Muhadhdhab”, [1: 300]; ‘Al- Mughni”, [4: 330]; “Mawahib Al-

Jalil”, [4: 416]. 

8 “Bada'i’ Al-Sana'i’”, [7: 3155]; Muhammad bin Yusuf Atfish, “Sharh Kitab Al-Nil”, [8: 640]. 

9 “Mawahib Al-Jalil”, [4: 916]. 

10 “Bada'i’Al-Sana'i’”, [7: 4613]. 
11 “Mawahib Al-Jalil”, and [4: 528]; “Al-Mughni”, [4: 321] 

12 “Al-Muhadhdhab”, [1: 297]. 
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görüşündedir. Bu standartta da olası bir teslim tarihi aralığının kabul edilebilir 

olduğu görüşü kabul edilmiştir.13 

4/5 Gelecekteki teslim tarihi, Garar'ı (belirsizliği) önlemek ve Müsellem İleyh'in 

yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlamak amacıyla, Müsellem Fih'in büyük 

olasılıkla mevcut olacağı zamana denk gelecek şekilde belirlenmelidir. Hanefîler, 

Müsellem Fih'in gelecekteki mevcut olup olmayacağının sözleşme tarihinden 

teslim tarihine kadar bilinmesi gerektiğini şart koymuşlardır.14 Ancak Fakihlerin 

çoğunun görüşü, bu standartta kabul edilenle aynıdır. 

4/6 Müsellem Fih'in özellikleri, Müsellem İleyh'in tanımına bağlı olarak kabul edilir. 

Müsellem Fih'in teslimi belirli bir kaynaktan yapılacak şekilde 

sınırlandırılmamalıdır. Bu da Garar'a karşı ek bir önlem amacı taşırken, aynı 

zamanda Müsellem İleyh'in de yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamayı 

hedefler. Bu nedenle Müsellem Fih'in tesliminin, Müsellem İleyh'in çiftliği veya 

bir başkasının çiftliği ya da belirli bir ülkenin ürünleri gibi, tek bir kaynakla 

sınırlandırılması caiz kabul edilmemektedir.15 

4/7 Müsellem Fih’in teslim yeri. 

4/7/1 Sözleşmenin tarafları Müsellem Fih’in teslim edileceği yeri 

belirlemelidir. 

4/7/2 Sözleşmenin iki tarafı da teslim yerini belirlemezse, teslim yeri teamüle 

göre belirlenmelidir.16 

4/8 Müsellem Fih’in alınmadan önce satılması 

4/8/1 Gıdanın ve menkul kalemlerin alınmadan önce satımını yasaklayan kural 

sebebiyle, Fakihlerin çoğu bu hususu caiz görmemektedir. Bunun 

nedeni, teslim yükümlülüğüne girmeden bir kazanç elde etmenin caiz 

sayılmamasıdır.17 

4/8/2 Malikîler, Müsellem Fih'in teslim alınmadan önce satılmasının yasak 

olması hakkında Fakihlerin çoğuyla aynı görüştedir; ancak Müsellem Fih 

gıdaysa, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde buna izin verilebilir: 

4/8/2/1 Müsellem İleyh'e geri satılması durumunda, bu satış ya 

sözleşme bedelinden ya da daha düşük bir bedelden 

yapılmalıdır. 

                                                 
13 “Al-Bada'i’”, [7: 3175]; and “Mawahib Al-Jalil”, [4: 523]. 

14 “Mawahib Al-Jalil”, [4: 534]; “Al-Muhadhdhab”, [1: 297]; “Al-Mughni”, [4: 325]; and “Al-Bada'i”’, [7: 3171]. 

15 “Al-Bada'i’”, [7: 3172]; “Al-Muhadhdhab”, [1: 298]; and “Al-Mughni”, [4: 354-326]. 

16 Ahmad Ali Abdullah, op.cit, (pp. 29-30). 

17 “Al-Bada'i’”, [7: 3179]; “Al-Muhadhdhab”, [1: 301]; and “Al-Mughni”, [4: 334-335. 
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4/8/2/2 Üçüncü bir tarafa satılması durumunda (Müsellem İleyh'e 

değil), Müsellem Fih'in sözleşme bedelinden (kalite sözleşmede 

belirtilene benzerse bu bedelden satmak gereklidir) ya da daha 

yüksek veya düşük bedelden (eğer kalite sözleşmede 

belirtilenden farklıysa) satışının yapılması caiz kabul 

edilmektedir.18 

4/9 Müsellem Fih’in başka tür mal ile ikame edilerek değiştirilmesi: 

4/9/1 Fakihlerin çoğunluğu, başka türde benzer mallarla ikame edilmesi hariç, 

Müsellem Fih’in teslim alınmadan değiştirilmesini yasaklamıştır. Bunun 

sebebi ikame etmenin bir satış türü olarak kabul edilmesi ve fıkıha göre 

bireyin sahip olmadığı bir şeyi satamayacak olmasıdır. Ancak Müsellem 

Fih'in aynı, daha düşük veya daha iyi kalitede benzer mallarla ikame 

edilmesi caizdir; zira bu satış değil, memnuniyetin tesis edilmesidir ve 

gereklilikten yapılır.19 

4/9/2 Malikîler, Müsellem Fih eğer gıdaysa ikamesinin yasak olması 

konusunda Fakihlerin çoğuyla aynı görüştedir; ancak malların teslim 

alınmadan önce satılmasına izin veren kendi fıkıhlarının hükümlerine 

dayalı olarak, Müsellem Fih gıda değilse ikamesini caiz kabul ederler.  

4/9/2/1 Müsellem İleyh ile ikame gerçekleştirildiyse, bu aşağıdaki 

koşullara bağlı olarak kabul edilebilecektir:  

 Riba şüphesini ortadan kaldırmak için ikame mal Müsellem 

Fih'e benzer ya da daha düşük kalitede olmalıdır. 

 Müsellem, borcun borçla takasına yol açmamak amacıyla 

ikame malı teslim almalıdır. 

 İkame mal ve fiyat arasındaki ilişki Riba içermemelidir. 

4/9/3 Bazı çağdaş Fakihler, aşağıdaki iki koşula tabi olan Müsellem Fih’in gıda 

malı olsa da olmasa da ikamesinin caiz olduğu görüşüne sahiptir: 

4/9/3/1 Nitelik açısından, ikame edilen şeyin Selem sözleşmesinde 

belirtilen Müsellem Fih'e uygun olması. 

4/9/3/2 Nicelik açısından, ikame edilen şeyin Müsellem Fih'ten daha 

fazla olmaması, böylelikle alıcının fazladan fayda 

sağlamaması.20 

                                                 
18 “Mawahib Al-Jalil", [4: 542-544]. 

19 “Al-Bada'i”’, [7: 397]; and “Sharh Kitab Al-Nil", [8: 84-687]. 

20 Professor Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darir, “Salam", (pp. 32-34). 
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5 Paralel Selem 

5/1 Al Rajhi Bankacılık ve Yatırım Şirketi'nin danışma kurulu, paralel Selem 

sözleşmesinin icrasının, ilgili olduğu selem sözleşmesinin icrasına bağlı olmaması 

koşuluyla paralel Selem uygulamasına izin veren bir Fetva yayınlamıştır.21 

5/2 Bazı çağdaş Fakihler, özellikle amacı ticaretse ve bu işlemler tekrar eder haldeyse 

Riba şüphesi taşıyacağından, paralel Selem'i yasaklamışlardır.22 

6 Genel Kurallar 

6/1 Sözleşmenin feshedilmesi veya iptali 

Bu durum, sözleşmenin iptal edilmesi ve iki tarafın Selem sözleşmesine girmeden 

önceki durumlarına geri dönmesi anlamına gelir. Selem sermayesinin tam 

tutarının geri ödenmesi karşılığında Müsellem Fih'in tesliminin tamamen iptal 

edilmesi, Fakihlerin hepsi tarafından caiz görülmektedir. Müsellem Fih'in 

tesliminin denk gelen Selem sermayesine karşılık kısmen iptal edilmesi ve tutarın 

Müsellim’e geri ödenmesi Fakihlerin çoğu tarafından caiz kabul edilmektedir.23 

6/2 Müsellem Fih’in vadesinden önce veya vadesinde teslim edilmesi 

6/2/1 Müsellem İleyh, Müsellem Fih'i vadesinde ve kararlaştırılan nitelik ve 

nicelikte teslim etmeli, Müsellim de onu kabul etmelidir. 

6/2/2 Müsellem İleyh'in daha üstün kalitede Müsellem Fih teslim etmesi 

durumunda Müsellim; Müsellem İleyh'in bu ekstra kalite için daha fazla 

bedel talep etmemesi koşuluyla Müsellem Fih'i kabul etmelidir; zira bu 

memnuniyetin tesis edilmesi olarak kabul edilir. 

6/2/3 Müsellem İleyh'in daha düşük kalitede Müsellem Fih teslim etmesi 

durumunda Müsellim; bu düşük kalite için daha az bedel ödemeyi talep 

etmemek koşuluyla Müsellem Fih'i kabul etme seçeneğine sahiptir; zira 

bu kabulün amacı memnuniyetin tesis edilmesidir. 

6/2/4 Fakihler, Müsellem İleyh'in, üzerinde anlaşılandan farklı cinste 

Müsellem Fih teslim etmesinin caiz olup olmadığına ilişkin farklı 

görüşlere sahiptir. 

6/2/5 Aşağıdaki koşullara uygun olması durumunda Müsellem Fih'in 

vadesinden önce teslim edilmesi caiz kabul edilir: 

                                                 
21 Al Rajhi Banking and Investment Corporation, Danışma Kurulu Fetvası No. (41), (Yorumlaması). 

22 Professor Al-Darir, op.cit., (pp. 34-35). 

23 “Al-Bada'i’”, [7: 3179]; and “Al-Muhadhdhab”, [1: 302]. 
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6/2/5/1 Müsellem Fih kararlaştırılan nitelik ve nicelikte olmalıdır. 

6/2/5/2 Müsellem Fih ne daha üstün nitelikte ne de daha fazla miktarda 

olmalıdır. 

6/2/5/3 Müsellem Fih ne daha düşük nitelikte ne de daha az miktarda 

olmalıdır; zira bu “daha az öde, ama vadesinden önce öde” 

durumuna benzer; bu da faizsiz finans hükümlerine göre 

yasaktır (Riba’nın bir şeklidir).24 

7 Müsellem Fih’in Teslim Tarihinde Kısmen veya Tamamen Hazır Edilmemesi 

Durumunda, Müsellim Aşağıdaki Seçeneklere Sahiptir: 

7/1 Sözleşmeyi iptal edip ödemesinin iadesini almak veya  

7/2 Müsellem Fih’in hazır olmasını beklemek. 

8 Müsellem Fih'in devredilmesi ya da teminat olarak verilmesi veya garanti olarak 

kullanılması fakihlerin çoğu tarafından caiz sayılmaktadır; zira borç durumunda 

bunlara izin verilmektedir. Bu Standartta Kabul Edilen Görüş Budur. 

 

  

                                                 

24 “Mawahib Al-Jalil”, [4: 541-542]; “Al-Muhadhdhab”, [1: 300-301]; and “Al-Rawadah Al-Bahiyyah Sharh Al-Luma’ ah 

Al-Dimashqiyyah”, [3: 321]. 
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Ek (C) 

Standardın Nedenleri 
AAOIFI'nin 24 Ekim 1995 (30 Cemaziyelevvel 1416) tarihli mektubuna istinaden, katılım 

bankaları, diğerlerinin yanı sıra, Selem ve Paralel Selem hakkında bir standart hazırlanmasına 

öncelik vermiştir. Bu durum, Standartlar Kurulu'nun 19-20 Eylül 1995 (24-25 Rebiyülahir 

1415) tarihinde Bahreyn'de düzenlediği 9. Toplantısında onaylanmıştır. 

AAOIFI'nin görevlendirdiği danışman tarafından yürütülen deneysel çalışma, Selem 

finansmanının çalışmaya katılan katılım bankalarının sunduğu toplam finansmanın yaklaşık 

%5'ini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma ayrıca, Selem finansmanı kullanımının 

ağırlıklı olarak tarım sektöründe olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışma ayrıca katılım bankaları arasında Selem finansmanının muhasebe uygulamalarına 

ilişkin farklılıklar olduğunu, bu farklılıkların finansal tabloların karşılaştırılmasının önüne 

geçtiğini göstermiştir. Bununla birlikte, katılım bankalarının, finansal tablolarında Selem 

finansmanına uygulanan muhasebe politikaları hakkında yeterli bilgi açıklamadığı ortaya 

konmuştur. 

Selem finansmanının kullanımı nispeten yeni bir uygulama olduğundan; AAOIFI'nin bu 

finansal araç için bir muhasebe standardı oluşturma girişiminin, katılım bankalarının kullandığı 

diğer finansal araçlarda olduğu gibi, bankaların kendine has geliştirdikleri muhasebe 

yöntemlerinden doğan farklılıkları azaltması beklenmektedir; zira farklı uygulamalar farklı 

finansal tablolara alma, ölçüm, sunum ve/veya açıklama yöntemleriyle sonuçlanmıştır. 
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Ek (D) 

Sonuçların Dayanağı 
Muhasebe Standartları Komitesi, Selem ve Paralel Selem’in benimsenecek muhasebe 

uygulamalarına ilişkin, ön çalışmada25 sunulan alternatifleri gözden geçirmiştir. Muhasebe 

Standartları Komitesi; mülga “Finansal Muhasebe Kararı No.1: Katılım Bankaları ve Faizsiz 

Finans Kuruluşları için Finansal Muhasebenin Amaçları (Amaçlar Kararı)” ile mülga “Finansal 

Muhasebe Kararı No.2: Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşları için Finansal 

Muhasebe Kavramları (Kavramlar Kararı)” hükümlerine uygun olduğu görülen alternatiflerin 

kabul edilmesini tavsiye etmiştir 

Selem sermayesinin, sermayeyi belirleyecek şekliyle bilinmesi şartı; sermaye ödendiğinde 

(Selem durumunda) veya alındığında (Paralel Selem durumunda) katılım bankalarının 

defterlerinde kaydedileceği değeri ölçmek için gerekli esası oluşturmaktadır. Selem sermayesi 

nakit ise, para birimi ve tutarı ile tanımlanır; ancak aynî ise veya fayda şeklindeyse, bu 

varlıkların ya da faydaların iki tarafın mutabık kaldığı gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. Tarihi 

maliyet yerine gerçeğe uygun değerin kullanılması, finansal tabloların kullanıcılarına faydalı 

bilgilerin verilmesini sağlar ve onların katılım bankalarında yapacakları işlemlerde karar 

almalarına yardımcı olur. Bu tarz bir hedef mülga Amaçlar Kararında belirtilenlerle uyumludur. 

Gerçeğe uygun değerin kullanılması, mülga Kavramlar Kararında belirtilen, sunumda gerçeğe 

uygun sunum kavramının uygulanmasına da öncülük etmektedir.  

arihi maliyetin sağladığı bilginin güvenilir olması nedeniyle seçilmiştir. Bu, aynı zamanda 

mülga Kavramlar Kararında belirtilen hükümlerle de uyum göstermektedir. Ancak, finansal 

tablolarda sunulan bilgilerin güvenilirliğinin temin edilmesi için, standart; eğer katılım bankası 

tarafından, Müsellem İleyh'in Müsellem Fih'in tamamını ya da bir kısmını teslim etmeyeceğine 

ilişkin olasılık net olarak anlaşılırsa veya Müsellem Fih'in değerinin azalması ihtimali yüksekse, 

tahmini zarar tutarı için karşılık ayrılmasını gerektirir. Böyle bir karşılık ayırmak, katılım 

bankasının Selem finansmanından kaynaklanan gelecekteki nakit akışlarının tahmin 

edilmesinde yararlanılacak bilginin sağlanması açısından faydalı olacaktır. Bilginin 

belirleyicilik değeri, güvenilirliğin sağlanmasına ilişkin mülga Kavramlar Kararında belirtilen 

niteliksel özelliklerden birini temsil etmektedir. 

Muhasebeleştirmeye ilişkin bilgilerin sahip olması gereken niteliksel özelliklerden olan 

anlaşılabilir ve kapsamlı bilgiler sunulması için Standart, Selem finansmanı işlemleri için 

sermaye olarak ödenen bedellerin Selem Finansmanı başlığı altında finansal tablolarda 

sunulmasını gerektirir. Bu da sözleşmenin yapıldığı ve sermayenin alındığı tarih ve Müsellem 

Fih'in katılım bankasına teslim edileceği kararlaştırılan tarih arasındaki finansman boşluğunu 

doldurmak için, Müsellem İleyh'in ihtiyaç duyduğu sermayenin sağlanmasına ilişkin Selem 

sözleşmesinin finansman özelliğine uygundur. 

                                                 
25  Muhammad Al-Amin Taj Al-Asfiya', “Study on the Accounting Aspects of Salam and Parallel Salam”, Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 1417 Hicri.-1996 Miladi. 
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Katılım bankasının Müsellem Fih'i sözleşmede belirlenen miktarda teslim alması durumunda, 

sahiplik anında varlıkların ölçülmesi ve kaydedilmesi esası olarak tarihi maliyet kullanılır. 

Buna uygun olarak, katılım bankasının Selem finansmanı vasıtasıyla edindiği Müsellem Fih'in 

teslim tarihinde ölçülen tarihi maliyeti, katılım bankasının ödediği Selem sermayesine eş 

değerdedir. 

Müsellem Fih'in benzer ancak farklı kalitede olan cinsinin teslim alınması durumunda, eğer 

piyasa değeri (piyasa değerinin bulunmadığı durumlarda gerçeğe uygun değeri) sözleşmede 

belirtilen Müsellem Fih değerine eşitse, alınan Müsellem Fih, defter değerinden ölçülür ve 

kaydedilir. Ancak alınan Müsellem Fih’in piyasa değeri (piyasa değerinin bulunmadığı 

durumlarda gerçeğe uygun değeri) sözleşmede belirtilen Müsellem Fih değerinden düşükse, 

alınan Müsellem Fih, alım tarihindeki piyasa değerinden (veya gerçeğe uygun değerden) 

ölçülüp kaydedilir ve aradaki fark zarar olarak finansal tablolara alınır. Çünkü varlığın 

değerindeki düşüş, nakit değerini yansıtmak için varlığın defter değeri azaltılarak hesaplanır. 

Bu ölçüm şeklinin, finansal tablo kullanıcılarının karar almalarında yardımcı olacak bilgileri 

sağlaması beklenir. Bu da katılım bankalarının finansal tablolarında bulunması gereken 

muhasebe bilgilerinin niteliksel özelliklerine ilişkin mülga Kavramlar Kararında hükümlerine 

uygundur. 

Mülga Kavramlar Kararı, gelir tablosunun temel unsurları olan kazançların ve kayıpların, ne 

zaman finansal tablolara alınacağına ilişkin rehberlik sağlamaktadır. Bu nedenle, kayıp 

meydana geldiğinde bu kayıp, katılım bankası ve Müsellem İleyh arasında Müsellem Fih’in 

ikamesinin teslim alındığı tarihte gerçekleşen karşılıklı transfer meydana geldiğinde finansal 

tablolara alınır. Buna uygun olarak katılım bankası, sözleşmedeki Müsellem Fih'in defter 

değerinden daha düşük piyasa değerine sahip Müsellem Fih ikamesini kabul ettiğinde, aradaki 

fark katılım bankasının katlandığı zarar olarak finansal tablolara alınır. 

Bu Standart; Müsellem İleyh'in kasıt ve kusur sebebiyle Müsellem Fih'i teslim etmemesi ve 

herhangi başka bir sebepten ötürü vadesinde Müsellem Fih'i kısmen veya tamamen teslim 

edememesi arasında bir ayrım yapar. Bu Standarttaki muhasebe uygulaması, finansal 

muhasebenin amaçlarından biri olan: "Tamamlanmamış işlemlerden ve diğer faaliyetlerden 

doğan hakları içerecek şekilde tüm ilişkili tarafların hak ve yükümlülükleri faizsiz finans 

hükümleri ile hakkaniyet, adalet ve bağlılık gibi İslami etiğe ilişkin faizsiz finans kavramlarına 

göre belirlenir.” amacıyla uyum halindedir. 

inansal dönem sonunda, Müsellem Fih tarihi maliyeti ya da nakit benzeri değerinden düşük 

olanı üzerinden kaydedilir. Bu da katılım bankalarının finansal tablolarında bulunan bilgilerin 

sahip olması gereken özelliklerden biri olan ihtiyaca uygunluğu sağlar. 
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Ek (E)  

Tanımlar 
Selem 

Bir malın belirlenen koşullara göre peşin ödemeyle ileride teslim alınmak üzere satın alınması 

veya peşin ödemeyle ileride teslim edilmek üzere satılmasıdır. 

Müsellem Fih 

Teslim edilecek emtia. 

Müsellem İleyh 

Satıcı 

Müsellim 

Satın alan 

Resülmal 

Selem sözleşmesinde ödenen (nakdî, aynî veya fayda) sermaye (maliyet); örneğin bedel 

Paralel Selem 

Müsellim İleyh’in yükümlülüğünü yerine getirmek için Müsellim sıfatı ile önceki bir Selem 

sözleşmesinden olan alacaklarına dayandırdığı bir Selem sözleşmesidir. İkinci Selem 

sözleşmesinin yerine getirilmesi ilk sözleşmenin yerine getirilmesine bağlı olamaz. 

 


