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Önsöz 
Bu standart Zekât matrahının belirlenmesine, Zekât matrahına dâhil olan kalemlerin ölçümüne 

ve katılım bankaları ile faizsiz finans kuruluşlarının1 finansal tablolarında Zekâtın 

açıklanmasına ilişkin muhasebe kurallarını belirler. Standardın ekinde, muhasebe uygulaması 

geliştirilirken esas alınan Fıkıh Kurallarının detayları yer almaktadır. 

Bu standardın Zekâtın temel meseleleri ve atılım bankalarının sıklıkla satın aldığı Zekâta tabi 

varlıklarla alakalı olduğuna dikkat edilmelidir. Katılım bankası, bu standartta yer verilmemiş 

hususlarda kendi danışma kuruluna başvurur. 

 

  

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

Bu standart, Zekât matrahının belirlenmesine, Zekât matrahına dâhil edilen kalemlerin 

ölçümüne ve katılım bankalarının finansal tablolarında Zekâtın açıklanmasına ilişkin 

muhasebe uygulamalarına uygulanır. Ek (A), bu standardın ayrılmaz bir parçasını 

oluşturur. 

Bu standart hükümlerinin, katılım bankasının ana sözleşmesiyle ya da bankanın faaliyet 

gösterdiği ülkenin mevzuatıyla ihtilaflı olması durumunda, söz konusu ihtilafın 

açıklanması gerekir. (Paragraf 1) 

2 Zekât Matrahına İlişkin Muhasebe Uygulaması  

2/1 Zekât Matrahının Belirlenmesi 

Zekât matrahı, net varlıklar ve net yatırılmış fonlar yöntemlerinden biri esas 

alınarak hicri takvim yılı için %2,5; güneş takvimi yılı için %2,5775 kullanılarak 

belirlenir. İki yöntemde de ilgili kalemler gereken özen gösterilip farklı değerleme 

esasları kullanılarak tutarlı bir şekilde değerlenir ve sınıflandırılır (Bkz. Ek B). 

Her iki yöntem de finansal durum tablosu açısından birbirine tam olarak 

eşdeğerdir. (Paragraf 2) 

2/1/1 Net Varlıklar Yöntemi 

a) Zekât matrahı, net varlıklar yöntemi kullanarak aşağıdaki şekilde 

belirlenir: 

Zekât matrahı= Zekâta tabi varlıklar - (finansal durum tablosu tarihi 

itibarıyla sona eren yılda vadesi gelmiş yükümlülükler + 

kısıtlanmamış yatırım hesabı sahiplerine düşen özkaynaklar + azınlık 

payları + devletin sahip olduğu özkaynaklar + vakıfların sahip olduğu 

özkaynaklar + hayır kurumlarının sahip olduğu özkaynaklar + 

bireylerin sahip oldukları hariç, kâr amacı gütmeyen işletmelerin 

özkaynakları). (Paragraf 3)  

Zekâta tabi varlıklar; nakit ve nakit benzerlerini, şüpheli borçlara 

ilişkin karşılıklar düşüldükten sonraki alacakları, ticari amaçla 

edinilen varlıkları (stok, menkul kıymetler, gayrimenkul vs.) ve 

finansman varlıklarını (örneğin; Mudârebe, Müşâreke, Selem ve 

İstisna' vb.) içerir. Finansman varlıkları, değer düşüklükleri veya 

tahsil edilememeyle ilgili karşılıklar düşüldükten sonraki net tutardır. 

Finansman varlıklarıyla ilişkili duran varlıkların ediniminde 

kullanılan fonlar bu tutardan indirilir. (Paragraf 4) 

b) Ticari amaçla edinilen varlıklar, Zekâtın vade tarihindeki nakit 

benzeri değerinden ölçülür. (Paragraf 5) 
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c) Tarımsal ürünler ya da canlı hayvan (deve, inek, koyun, keçi) 

biçimindeki ticarete elverişli varlıkların Zekâta tabi olup olmadığı 

belirlenirken; faizsiz finans hükümlerine göre söz konusu varlıklar 

için belirlenmiş oranlar ve Nisab miktarı (Zekât ödeme 

yükümlülüğüne ilişkin asgari tutar) göz önünde bulundurulur. 

(Paragraf 6) 

2/1/2 Net Yatırılmış Fonlar Yöntemi 

a) Zekât matrahı, net yatırılmış fonlar yöntemi kullanarak aşağıdaki 

şekilde belirlenir: 

Ödenmiş sermaye + yedekler + varlıklardan indirilmemiş karşılıklar 

+ dağıtılmamış kârlar + net gelir + finansal durum tablosu tarihi 

itibarıyla sona eren yılda vadesi gelmemiş yükümlülükler - (net duran 

varlıklar + ticari amaçla edinilmemiş yatırımlar, örneğin, kiralama 

amaçlı gayrimenkul + birikmiş zararlar). (Paragraf 7) 

b) Madde 2.1'de belirtildiği üzere, iki yöntemde de ilgili kalemler 

gereken özen gösterilip farklı değerleme esasları kullanılarak tutarlı 

bir şekilde değerlendiğinde ve sınıflandırıldığında her iki yöntem 

birbirine tam olarak eşdeğer olur.(Paragraf 8)  

2/2 Finansal tablolarda Zekât  

2/2/1 Katılım bankasının Zekât ödeme yükümlülüğünün bulunduğu durumlar: 

Aşağıdaki durumların her birinde, Zekât, katılım bankasının gideri 

(faaliyet dışı gider) olarak kabul edilir ve gelir tablosunda net gelirin 

belirlenmesine dâhil edilir: 

a) Mevzuat, katılım bankasının Zekât yükümlülüğünü yerine 

getirmesini öngördüğü durumlarda. 

b) Katılım bankasının ana sözleşmesi ya da yönetmelikleri uyarınca 

Zekât yükümlülüğünün yerine getirilmesinin öngörüldüğü 

durumlarda. 

c) Ortaklar genel kurulunun, katılım bankasının Zekât yükümlülüğünü 

yerine getirmesini öngören bir karar aldığı durumlarda. 

Ödenmemiş Zekât, yükümlülük olarak muhasebeleştirilir ve katılım 

bankasının finansal durum tablosunda yükümlülükler bölümünde 

sunulur. (Paragraf 9) 

2/2/2 Katılım bankasının Zekât ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı 

durumlar: 

a) Ortaklardan bazılarının ya da tamamının, katılım bankasındaki 

yatırımlarından gelecek dağıtılabilir kâr paylarıyla ilgili Zekât 

yükümlülüklerini bankanın vekâleten yerine getirmesini istemesi 
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durumunda, Zekât ortakların dağıtılabilir kârdaki paylarından 

düşülür. (Paragraf 10) 

b) Ortaklardan bazılarının ya da tamamının, katılım bankasının Zekât 

yükümlülüklerini onlar adına yerine getirmesini istemesi ve 

bankanın, ortakların bu yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 

dağıtılabilir kârları olmamasına karşın bunu yapmayı kabul etmesi 

durumunda, katılım bankaları tarafından ödenen bu tutarlar, 

ortaklardan alacak olarak kaydedilir. (Paragraf 11) 

2/2/3 Katılım bankasından alınacak Zekât ile diğer fon kaynaklarından alınan 

Zekât tutarları, Zekât ve sadaka fonunun kaynakları ve kullanımları 

tablosunda sunulur. (Paragraf 12) 

3 Açıklama Hükümleri 

3/1 Zekât matrahının ve bu matraha dâhil kalemlerin belirlenmesinde kullanılan 

yöntem finansal tabloların dipnotlarında açıklanır. (Paragraf 13) 

3/2 Katılım bankasının danışma kurulunun bu standardın kapsamına girmeyen 

Zekâtla ilgili konulara ilişkin kararları finansal tabloların dipnotlarında açıklanır. 

(Paragraf 14) 

3/3 Bir holding şirketi olan katılım bankasının, bağlı ortaklıklarındaki Zekât 

yükümlülüklerine ilişkin paylarını ödeyip ödemediği finansal tabloların 

dipnotlarında açıklanır. (Paragraf 15) 

3/4 Katılım bankasının Zekât ödememesi durumunda, her bir paydan alınacak Zekât 

tutarı finansal tablolarının dipnotlarında açıklanır. (Paragraf 16) 

3/5 Yatırım hesabı sahiplerine düşen özkaynaklardan alınacak Zekât tutarı finansal 

tabloların dipnotlarında açıklanır. (Paragraf 17) 

3/6 Katılım bankasının yatırım hesabı ve diğer hesap sahipleri adına Zekât toplayıp 

toplamadığı ve onlar adına ödeme yapıp yapmadığı finansal tabloların 

dipnotlarında açıklanır. (Paragraf 18) 

3/7 Zekât matrahının belirlenmesinde, katılım bankasının danışma kurulu tarafından 

uygulanan kısıtlamalar finansal tabloların dipnotlarında açıklanır. Bu tür bir 

kısıtlamaya; net yatırılmış fonlar yönteminde, ticari amaçla edinilmemiş net duran 

varlıkların ve yatırımların toplam tutarının, ödenmiş sermaye ve yedeklerin 

toplam tutarını aşamaması örnek olarak verilebilir. (Paragraf 19) 

3/8 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 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde 

uygulanır. (Paragraf 21) 
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Standardın Kabulü 
Zekâta ilişkin bu Standart, 21-22 Haziran 1998 (27-28 Safer 1419) tarihlerinde Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurulu’nun 15. toplantısında kabul edilmiştir. 

Kurul Üyeleri 

1. Abdul-Malik Yousef Al-Hamar   Başkan 

2. Noorur- Rahman Abid    Başkan Yardımcısı 

3. Dr. Ahmed Ali Abdallah 

4. Anwar Khalifa Sadah 

5. Dr. Hussein Hussein Shehata 

6. Farahat Saeed 

7. Salahel-Din Ali Abu Naga 

8. Salahel-Din El-Iskandarani 

9. Dr. Abdul-Sattar Abu Ghoddah 

10. Mohammed Alawi Thiban 

11. Mustapha Bin Hamat 

12. Musa Abdel-Aziz Shehadeh 

13. Nabil Abdul-Elah Nassie 
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Ek (A) 

Zekât Matrahının Belirlenmesine Dâhil 

Edilen Kalem Örnekleri 
 

Net Varlıklar Yöntemi Değerleme Esası (*) 

Varlıklar:  

Nakit ve nakit benzerleri Nakit benzeri değer 

Alacaklar Nakit benzeri değer 

Mudârebe finansmanı Nakit benzeri değer 

Müşâreke finansmanı Nakit benzeri değer 

Selem Nakit benzeri değer 

İstisna’ Nakit benzeri değer 

Ticari amaçlı varlıklar  

Stoklar Nakit benzeri değer 

Pazarlanabilir menkul kıymetler Nakit benzeri değer 

Gayrimenkuller Nakit benzeri değer 

Diğer Nakit benzeri değer 

Yükümlülükler:  

Cari hesaplar Defter değeri 

Bir sonraki finansal dönemde ödenecek borçlar Defter değeri 

Bir sonraki finansal dönemde ödenecek diğer 

yükümlülükler 
Defter değeri 

Kısıtlanmamış yatırım hesabı sahiplerine düşen 

özkaynaklar 
Defter değeri 

Devletin sahip olduğu özkaynaklar+ vakıfların 

sahip olduğu özkaynaklar + hayır kurumlarının 

sahip olduğu özkaynaklar + bireylerin sahip 

oldukları hariç, kâr amacı gütmeyen işletmelerin 

özkaynakları 

Defter değeri 

Azınlık payları Defter değeri 

Net Yatırılmış Fonlar Yöntemi Değerleme Esası (*) 

Ticari amaçlı olmayan varlıklar:  

Kiralama amaçlı gayrimenkuller Defter değeri 

Diğerleri Defter değeri 
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Duran varlıklar (net) Defter değeri 

Varlıklardan indirilmemiş karşılıklar Defter değeri 

Bir sonraki finansal dönemde ödenmeyecek 

yükümlülükler ve borçlar 
Defter değeri 

Ortaklara Düşen Özkaynaklar:  

Ödenmiş sermaye Defter değeri 

Yedekler Defter değeri 

Dağıtılmamış karlar Defter değeri 

Dönem net geliri Defter değeri 
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Ek (B) 

Zekât Matrahının Nasıl Belirleneceğini 

Gösteren Örnek 
Katılım Bankasının Finansal Durum Tablosu (xxx Yılı İtibarıyla) 

Varlıklar: $ $ 

Nakit ve nakit benzerleri  204.554.392 

Alacaklar (Murâbaha, Selem) 442.458.006  

Eksi: Karşılıklar (14.223.790) 428.234.216 

Mudârebe finansmanı  20.000.000 

Müşâreke finansmanı  30.000.000 

İstisna’  20.000.000 

Gayrimenkuller (ticari amaçlı)  11.330.659 

Pazarlanabilir menkul kıymetler (ticari amaçlı)  164.542.229 

Stoklar (ticari amaçlı)  10.814.130 

Diğer yatırımlar (ticari amaçlı)  40.500.000 

Yatırımlar (ticari amaçlı olmayan)  34.432.992 

Kiralama amaçlı varlıklar  82.992.031 

Duran varlıklar (net)  10.759.580 

Toplam varlıklar  1.058.160.229 

Yükümlülükler, kısıtlanmamış yatırım hesabı 

sahiplerine düşen özkaynaklar, azınlık payları, 

ortaklara düşen özkaynaklar  

  

Yükümlülükler:   

Cari hesaplar 21.130.727  

Borçlar (bir sonraki finansal dönemde ödenecek) 49.561.094  

Diğer yükümlülükler (bir sonraki finansal dönemde 

ödenecek) 
53.185.054  

Yatırım riskine ilişkin karşılıklar 9.444.298  

Uzun vadeli yükümlülükler (bir sonraki finansal 

dönemde ödenmeyecek) 
100.000.000  

Toplam Yükümlülükler  233.321.173 

Kısıtlanmamış yatırım hesabı sahiplerine düşen 

özkaynakları 
 684.504.716 

Azınlık payları  20.000.000 

Ortaklara düşen özkaynaklar:   

Ödenmiş sermaye 104.000.000  

Yedekler 3.334.340  

Dağıtılmamış kârlar 10.000.000  

Dönem net geliri 3.000.000  

Ortaklara düşen toplam özkaynaklar  120.334.340 

Toplam yükümlülükler, kısıtlanmamış yatırım hesabı 

sahiplerine düşen özkaynaklar, azınlık payları, 

ortaklara düşen özkaynaklar  

 1.058.160.229 
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Ek Bilgi 

1. Ortaklara düşen özkaynaklar, devlet organları ve vakıf kurumlarına ait toplam 4.000.000 

para birimi (PB) tutarındaki özkaynağı kapsamaktadır. 

2. Ticari amaçlı varlıkların nakit benzeri değeri 

Varlıklar 

Finansal durum 

tablosunda ölçüm 

esası 

 

Nakit benzeri değer 

 

Fark 

Pazarlanabilir 

menkul kıymetler 
164.542.229 180.542.229 16.000.000 

Stoklar 10.814.130 15.814.130 5.000.000 

Gayrimenkuller (14.223.790) 16.330.659 5.000.000 

Diğer yatırımlar 40.500.000 45.000.000 4.500.000 

Toplam 227.187.018 257.687.018 30.500.000 
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Zekât Matrahının Belirlenmesi 

 Net Varlıklar Yöntemi 

Zekâta Tabi Varlıklar: PB PB 

Nakit ve nakit benzerleri 204.554.392  

Alacaklar (net) 428.234.216  

Mudârebe finansmanı 20.000.000  

Müşâreke finansmanı 30.000.000  

İstisna’ 20.000.000  

Stoklar 15.814.130  

Pazarlanabilir menkul kıymetler 180.542.229  

Ticari amaçlı gayrimenkuller 16.330.659  

Ticari amaçlı diğer yatırımlar 45.000.000  

Toplam  960.475.626 

Eksi:   

Yükümlülükler:   

Cari Hesaplar 21.130.727  

Borçlar 49.561.094  

Diğer yükümlülükler 53.185.054  

Devlet organlarına ve vakıf kurumlarına ait 

özkaynaklar 
4.000.000  

Azınlık payları 20.000.000  

Kısıtlanmamış yatırım hesabı sahiplerine 

düşen özkaynaklar 
684.504.716  

Toplam  (832.381.591) 

Zekât Matrahı  128.094.035 

Döneme İlişkin Zekât = 128,094,035 x % 

2,5775 = 
 3.301.624 
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 Net Yatırılmış Fonlar Yöntemi 

 $ $ 

Ortaklara düşen toplam özkaynaklar (eksi devlet 

organları ve vakıf kurumlarına ait özkaynaklar) 
116.334.340  

Artı:   

Ticari amaçlı varlıkların nakit benzeri değerleri ile 

finansal durum tablosundaki değerleri arasındaki 

fark 

30.500.000  

Uzun vadeli yükümlülükler 100.000.000  

Yatırım riskine ilişkin karşılıklar 9.444.298  

  256.278.638 

Eksi:   

Kiralama amaçlı varlıklar 82.992.031  

Ticari amaçlı olmayan yatırımlar 34.432.992  

Duran varlıklar (net) 10.759.580  

  (128.184.603) 

Zekât Matrahı  128.094.035 

Döneme İlişkin Zekât = 128,094,035 x 2.5775 =%  3.301.624 
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Ek (C) 

Standardın Hazırlanma Sürecinin Kısa 

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

bankalarının görüşlerini almak için bir mektup gönderilmiştir. Katılım bankalarından gelen 

yanıtları değerlendirdikten sonra Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 3-5 Şubat 1996 

(14-16 Ramazan 1416) tarihlerinde Cidde, Suudi Arabistan’da düzenlediği 10. toplantısında 

Zekâta ilişkin standardın hazırlanmasına öncelik verilmesini kararlaştırmıştır. 

10 Mart 1997 (1 Zilkade 1417) tarihinde standardın hukuki ve muhasebe yönleri üzerinde ön 

çalışmaları yapmak amacıyla iki danışman görevlendirilmiştir. 

Hukuki yönlere ilişkin çalışma 12 Haziran 1997 (7 Safer 1418) tarihinde düzenlenen Muhasebe 

Standartları Komitesi’nin 11. toplantısında görüşülmüştür. Revize edilmiş hukuki ve muhasebe 

çalışmaları ile standardın nihai taslağı, Komite'nin 14-15 Eylül 1997 (13-14 Cemaziyelevvel 

1418) tarihlerinde Bahreyn'de düzenlediği 12. toplantısında görüşülmüştür. Komite, 13-14 

Ekim 1997 (12-13 Cemaziyelahir 1418) tarihlerinde Doha'da düzenlediği 13. Toplantısında, 

standardın revize edilmiş nihai taslağını değerlendirip görüşmüştür. Gerçekleştirilen tartışmalar 

ve üyeler tarafından yapılan yorumlar ışığında gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır. 

Nihai taslak Danışma Kurulu’nun 13-15 Kasım 1997 (13-15 Recep 1418) tarihlerinde 

Bahreyn'de düzenlediği 8. Toplantısında sunulmuştur ve gerekli görülen değişiklikler 

yapılmıştır. 

Değişiklik yapılmış nihai taslak 10-11 Ocak 1998 (11-12 Ramazan 1418) tarihlerinde Cidde, 

Suudi Arabistan’da düzenlenen Standartlar Kurulu’nun 14. 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 15 Nisan 1998 (18 Zilhicce 1418) tarihinde Pakistan’da; diğeri de 19 Nisan 1998 (22 

Zilhicce 1418) Bahreyn’de 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 230’ten 

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

yazılı görüşlere ve bu oturumda ifade edilen sözlü yorumlara cevap vermiştir. 

Muhasebe Standartları Komitesi, nihai taslakla ilgili yapılmış yorumları tartışmak için 19 Nisan 

1998 (22 Zilhicce 1418) tarihinde bir toplantı yapmıştır. Komite, iki dinleme oturumunda 

gerçekleşen tartışmalar ışığında gerekli gördüğü değişiklikleri yapmıştır. 
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Revize edilen nihai taslak, bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Danışma Komitesi tarafından 

14-15 Mayıs 1998 (18-19 Muharrem 1419) tarihlerinde düzenlenen 8. toplantıda gözden 

geçirilip onaylanmıştır. 
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Ek (D) 

Zekâta İlişkin Fıkıh Kuralları 
Önsöz 

Zekât matrahına ilişkin temel kural; zekât matrahının, net işletme sermayesi veya işletme 

sermayesi olarak da bilinen nakit ve alacaklara ek olarak net ticari varlıkları içerdiği ve ticari 

amaçla kullanılmayan sabit sermayeyi dışarıda bıraktığıdır. Katılım bankaları açısından net 

ticari varlıklar şunlar olabilir (I) Murabaha ve Selem işlemleriyle ilgili nakit ve alacakları içeren 

finansal varlıklar veya (II) Katılım bankasının finansman sağlayıcı sıfatıyla sahip olduğu 

finansal olmayan varlıklar; örneğin, gelir getiren sermaye malları (İcare), stoklar ve yarı mamul 

(İstisna’), yeniden satım amacıyla (ertelenmiş satışlar)elde tutulan tarım veya bahçe ürünleri ve 

ticari amaçla edinilmiş canlı hayvanlar (deve, inek, koyun ve keçi). 

Ancak, ortaklar açısından Zekât verme yükümlülüğü, faizsiz finans hükümlerinde belirtildiği 

üzere iki durumu kapsar. Yükümlülük, ya doğrudan ortaklar tarafından ya da katılım bankası 

tarafından ortaklar adına yerine getirilmelidir. Alternatif olarak, katılım bankası bir hayvan 

sürüsündeki canlı hayvanların Nisab miktarına ilişkin faizsiz finans hükümlerinde yer alan 

ilkeleri genelleştirerek Nisab miktarına (Zekât ödeme yükümlülüğüne ilişkin asgari tutar) 

ilişkin birleşik şekilde Zekât matrahını hesaplayabilir. Bu kapsamda, İslami Fıkıh Akademisi 

tarafından (öncesinde de Birinci Zekât Konferansı tarafından)2 kabul edilen karar, Zekâtı 

işletmeye bir tüzel varlık olarak eklemiştir. Bu karar; kanunlar katılım bankasının Zekât 

yükümlülüğünü yerine getirmesini öngördüğünde, katılım bankasının ana sözleşmesi veya 

yönetmelikleri Zekât yükümlülüğünü yerine getirmesini öngördüğünde ve ortaklar genel kurulu 

katılım bankasının Zekât yükümlülüğünü yerine getirmesini öngören bir karar çıkardığında 

uygulanacaktır. Katılım bankasının Zekât yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda, 

ortakların Zekât ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. 

Zekâtın Tanımı, Kuralları ve Arka Planı 

Zekât; “kutsanmak, arınmak, artmak ve sevap işlemek” anlamına gelir. Faizsiz finans 

hükümlerinde Zekât, belirli bir amaçla ve belirlenmiş mallar için ödenmesi gereken fonlara 

ilişkin bir yükümlülüktür. Zekâtı yerine getirme yükümlülüğünün şartları sağlanıyorsa; bu, aynı 

zamanda şahsi bir ödevdir. Ayrıca Zekât, İslam'ın şartlarından biridir ve devletin önceden 

belirlenmiş kategorilerde yer alan kimselerin yararına Zekât toplama ve dağıtma yetkisi vardır. 

Aynı zamanda devlet, dilerlerse ortakların şahsen ödemesine izin verebilir veya katılım 

bankasının, ortakları adına yukarıda tanımlanan bileşik Nisap miktarı esasını kullanarak Zekât 

ödemelerini düzenlemesi konusunda talimat verebilir. 

                                                 
2 Birinci Zekât Konferansı, Kuveyt, 1404 Hicri. - 1984 Miladi. İslami Fıkıh Akademisi, Dördüncü oturum Çözümler Kısmı, 

Cidde 1408 Hicri - 1988 Miladi, Al-Qaradawi, Yusuf, “Fiqh Al-Zakah", Al-Risalah Printing Press, 1985, [1: 37-41]. 
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Zekât Yükümlülüğüne İlişkin Koşullar3 

Zekâtın ödenebilmesi için finansal fazlanın olmasını gerektiren bazı koşulların yerine 

getirilmesi gerekir. Çünkü Zekât, onu ödeme gücü olanların varlıklarından ödenir. Koşullar 

aşağıdaki gibidir: 

a) İpoteksiz mülkiyet 

İpoteksiz mülkiyet, sahibinin mülkünü elden çıkarabilme yetkisinin olmasıdır. 

Sahibinin nerede olduğu bilinmeyen ya da elden çıkarılamayan mülkün Zekâtı yoktur. 

Benzer şekilde, kamuya ait fonların veya Vakıf tarafından hayır amacıyla tutulan ve 

hayır kurumlarına ait fonların da Zekâtı yoktur; çünkü bu fonların belirli bir sahibi 

yoktur ve bu fonlar toplumun geneline fayda sağlayan konular üzerine harcama yapmak 

üzere oluşturulmuşlardır. Bu, kâr amacı gütmeyen işletmeler için de geçerlidir. Ancak 

mülk, aile üyeleri ve onların gelecek nesillerinin yararına bir vakıf fonunda tutuluyorsa, 

bu durumda Zekâta tabidir. 

b) Reel anlamda veya tahmine dayalı büyüme 

Reel anlamda büyüme ya hayvanların üremesi yoluyla ya da ticaret yoluyla meydana 

gelebilir. Tahmine dayalı büyüme ise, bir varlığın artış sağlama potansiyeline sahip 

olması ve yatırım yapılmamış olsa bile altın ve gümüş dâhil nakit ve nakit benzerlerini 

içermesi durumunda meydana gelebilir. Ancak, sabit sermayenin bir parçası olarak elde 

tutulan varlıklar ya da işletme sermayesi olmayan varlıklar (özellikle duran varlıklar) 

Zekâta tabi değildir. 

c) Nisap miktarına ulaşılması 

Nisap, Zekât ödeme yükümlülüğünün olmadığı asgari tutardır. Burada amaç, mülkün 

belirli bir asgari bir kısmını Zekâttan muaf tutmaktır. Altın açısından Nisap miktarı 85 

gramdır. Nakit ve ticari mallara ilişkin Nisap, altının değeriyle karşılaştırılıp nakit 

benzerlerinin kullanımı yoluyla hesaplanırken; 4 gümüş için Nisap miktarı 595 gramdır. 

Hayvancılık, tarım ve bahçecilik ürünlerine ilişkin her bir kategori, faizsiz finans 

hükümlerinde belirtildiği üzere kendi Nisab miktarına sahiptir. 

d) Malın Üzerinden Bir Yıl Geçmiş Olması (Havl-i Havelân) 

Bu husus, Nisap miktarı malın üzerinden bir hicri yılın geçmesini ifade eder ve  nisap 

miktarı mala sahip olunduğu gün başlar. Zekât yükümlülüğünün hesaplanmasında, yılın 

başındaki ve sonundaki fonların bakiyesi önem taşır. Yıl boyunca gerçekleşecek 

herhangi bir azalış Nisabın amacı açısından göz ardı edilir. Hanefî mezhebinin, Birinci 

Zekât Konferansı'nda kabul ettiği görüş de budur. Ancak tarım ve bahçecilik ürünleri 

                                                 
3 El-Kasani, “Bada'i’ Al-Sana'i’ Fi Tartib Al-Shara'i’”, [9: 2]; Al-Nawawi, “Al-Majmu Shark Al-Muhadhdhab”, 

[5: 339]; El-Ruhaybani, “Matalib Uli Al-Nuha”, [2: 16]; El- Dussouqi, “Hashiyat Ala Sharh Al-Dardir Li-Muktasar 

Khalil”, [1: 459]; “Dalil Al-Irshadat Li-Muhasabt Zakat Al-Sharikat” (İşletmelerin Zekâtının Muhasebeleştirilmesine 

ilişkin Kılavuzlar), Bayt Al-Zakah tarafından oluşturulan ortak Zekât muhasebesi komisyonu tarafından yayımlanmıştır, 1991 

Hicri., (pp. 1-10). 

4 İslami Fıkıh Akademisi, İkinci Oturum Sonuçları, Kahire, 1962. 
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açısından yukarıda belirtilen koşullar uygulanmaz; çünkü bu ürünlerin Zekâtı hasat veya 

toplama zamanında ödenebilir. Allahü Teâlâ şöyle buyurdu (meâlen); {“Asmalı ve 

asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, 

birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince 

meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkını (zekât ve sadakasını) verin; ama israf 

etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez."}.5 Nakit ve ticari varlıklar söz konusu 

olduğunda, malın üzerinden bir yılın geçmesi işletme faaliyetleri aracılığıyla finansal 

fazlanın yaratılması için bir fırsat sağlar. Kişi ya da katılım bankası güneş takvimini 

takip ediyorsa, güneş takvimi ve hicri takvim arasındaki farkı telafi etmek için düzeltme 

yapılmalıdır. Zekât Konferansı'nda verilen karara göre, güneş takviminin kullanılması 

durumunda Zekât oranı %2,5’ten %2,5775’e yükselir. 

Zekâtın mükerrer ödenmesi6 

Zekât her hicri yıl ödenir. Aynı hicri yılda iki kez ödenemez. Ancak, işletme sermayesini 

oluşturan bir varlık (ör. Tarımsal ürün veya canlı varlık) yıl içinde satılırsa ve benzer ya da 

farklı cinste bir varlıkla ikame edilirse (ör. nakit) fazladan Zekât ödenebilir. 

Vergi 

Zekât ve verginin özellikleri, matrahı ve ödenme sebepleri farklı olduğundan; vergi, Zekât 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ayrıca vergi, vade tarihindeki Zekât tutarından mahsup 

edilemez. Ancak vadesi hicri yılsonundan önce dolan vergiler borç (borç hesabı) teşkil 

ettiğinden, Zekât matrahına girmeden düşülür . 

Kanun dışı veya Şüpheli Fonların Zekâtı7 

Faizsiz finans hükümlerine uygun olmayan şekilde kazanılmış fonların iadesini yapmanın 

mümkün olmadığı durumlarda, bu fonların Zekâtı ödenmeli ve dahası bu fonların tutarı hayır 

kurumuna bağışlanmalıdır. Bu bağış, Zekât ödemesi olarak kabul edilmez. 

Ticari Varlıkların Zekâtına ilişkin Koşullar 

Nakit dâhil olmak üzere katılım bankalarının elindeki fonların çoğu,  ticari varlıkların Zekâtına 

tabidir. Bunlara yeniden satış amacıyla alınmış kalemler ile imalat ve sonrasında yeniden satış 

için alınmış hammadde de dâhildir. Zekâtın ticari varlıklar üzerinden ödenmesi için, daha önce 

belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki şartlar da yerine getirilmelidir. 

a) İş faaliyeti 

Genel olarak ticari varlıklar satın alma veya takas vasıtasıyla; ya da borca karşılık 

edinilir. Miras veya bağış yoluyla edinilen varlıklar, ticari varlık olarak kabul edilmez. 

Bu varlıklar nakit karşılığında satıldığında, nakit tahsilâtın Zekâtı yükümlülüğü 

doğacaktır. 

                                                 
5    [En’am Suresi, 141. ayet]. 
6 Dördüncü Zekâta ilişkin modern hususlar semineri fetvaları, Bahreyn, 1414 Hicri-1994 Miladi. 

7 Beşinci Zekâta ilişkin modern hususlar semineri fetvaları, Beyrut, 1415 Hicri-1995 Miladi. 
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b) Ticaret niyeti 

Edinilen varlıkların ticaretinin yapılması niyetini ifade eder. Burada önemli olan niyet, 

ticari varlıkların işletme tarafından elde tutulan varlıkların bir parçası haline gelmesi 

gerektiğidir. Duran varlık olarak kullanmak amacıyla edinilen kalemler, ticari 

varlıkların tabi olduğu Zekâta tabi değildir. Ancak duran varlık sonradan ticari amaçla 

satılırsa, Zekât ancak Nisab miktarına ulaşılması ve nakit tahsilatın ilgili mali yılın 

sonunda hala elde olması koşuluyla muaccel hale gelecektir. Öte yandan ticari amaçla 

edinilen ancak sonrasında duran varlığa çevrilen varlıklar, artık ticari varlık 

sayılmayacaktır. 

Malikî fakihler cari piyasa değerinden satış için elde tutulan ticari varlıklarla, gelecekte 

belirli bir bedele satılmak için elde tutulan ticari varlıklar arasında ayrım gözetmektedir. 

İkinci durumda, Zekât ticari varlıkların satılması sonrası nakit tahsilât üzerinden 

ödenecektir. Ancak Fakihlerin çoğu böyle bir fark gözetmemektedir. 

Ticari Varlıkların Değerlemesi 

Ticari varlıklar, Zekât amacıyla tarihi maliyetten değil, piyasadaki satış bedelinden 

değerlenmelidir (nakit benzeri değeri). Bunun amacı, Zekât matrahının tarihi maliyeti ve elde 

tutma kazancını (kaybını) içermesidir.8 

Aynı Mallar Üzerinden veya Bu Malların Değerinden Zekât Verilmesi 

Ticari varlıkların Zekâtının ödenmesindeki ilke, söz konusu varlıkların nakit benzeri değerleri 

esas alınarak ödeme yapılmasıdır. Hz. Ömer'in (r.a.), bir tüccara şöyle dediği anlatılır: 

"Hesabını yap (mallarının) ve sonrasında Zekâtını öde". Cabir bin Zeyd'in ticari mallarla ilgili 

şöyle dediği anlatılır: "Zekâtın vadesi geldiği gün onları hesapla ve sonrasında Zekâtını öde". 

Meymûn bin Mihrân da şöyle demiştir: "Zekât ödemen gerekiyorsa, sahip olduğun nakit ve 

ticari varlıkları say, sonra onların nakit benzerleri değerleri üzerinden değerle."9 Bu durum, 

kendilerine zekât verilebilen kişiler için de en iyi olandır. Ancak, durgunluk ya da likidite 

eksikliği döneminde Zekât ödeyen için işleri kolaylaştırıyorsa ve aynı zamanda Zekât almaya 

hakkı olanların da faydalanabilecekleri malları almasını sağlayarak onların da çıkarlarına 

hizmet ediyorsa, aynı mallardan Zekât ödemek caizdir.10 

Üçüncü Tarafların Borçları Üzerinden Zekât (Alacak Hesapları)11 

Zekât, borçlarını ödeyebilen borçlular tarafından kabul edilen alacak hesapları için zorunludur. 

Zekât, borçluların alacak hesabını kabul etmemesi durumunda, vadesinin geldiğine ve tahsil 

kabiliyetinin olduğuna ilişkin kanıt varsa, yine zorunludur. Böyle durumlarda, işletme 

sermayesinin diğer unsurları ve nakitlerle birlikte alacak hesaplarının zekâtı da ödenir. 

Borçlunun borcunu reddetmesi ve böyle bir borcun mevcut olduğunu kanıtlamak için yeterli 

                                                 
8 Yedinci Zekâta ilişkin modern hususlar semineri fetvaları, Kuveyt, 1417 Hicri.-1997 Miladi.; El-Hattab, “Mawahib Al-

Jalil”, [2: 323]. 

9 Ebu Ubeyd, “Al-Amwal”, (P. 416). 

10 Birinci Zekâta ilişkin modern hususlar semineri fetvaları, Kahire, 1409 A.H.-1988 A.D. 
11 Ibn-i  Qudamah, “Al-Mughni”, [4: 47]; ve Qalyubi, “Hashiyah Ala Shark Al-Mahalli Lil-Minhaj”, [2: 3]. 
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kanıt olmaması veya borçlunun iflas etmesi veya borçlarını ödemeyi ertelemesi sebebiyle tahsil 

kabiliyeti şüpheli olan borçlarda; Zekât sadece borç tahsil edildiğinde, tahsil edilen tutar kadar 

ödenecektir. Dahası, Zekât, borç tutarının ödenmemiş olduğu yıllarda değil, yalnızca tahsil 

edildiği zamanda ödenir. 

Borçlar (Yükümlülükler)12 

Fakihlerin çoğuna göre, cari dönemde ya da gelecek finansal dönemlerde ödenecek borçların 

Zekâta tabi varlıklardan düşülmesi gerekmektedir. Ancak Şafiiler, içinde bulunulan dönemde 

ya da gelecekte ödenecek hiçbir borcun Zekâta tabi varlıklardan düşülmemesi gerektiği 

görüşündedir. Bu standartta, orta veya uzun vadeli borçlar açısından Şafiilerin görüşü 

benimsenmektedir; yani bu borçlar zekâta tabi varlıklardan düşülmemelidir. Bu, yalnızca 

vadesi finansal durum tablosunun tarihini takip eden yıla isabet eden borcun düşülmesi 

gerektiği anlamına gelir. 

Diğer Varlıkların Zekâtı 

Birinci Zekât Konferansı ve İslam Fıkıh Akademisi, bankaların fonlarını, gerçek kişilerin 

kullandığı hesaplama yöntemini kullanarak hesaplamaları gerektiği sonucuna varmıştır. Başka 

bir deyişle, Zekâta tabi fonlar Nisab miktarı hesaplamasıyla, bu fonların niteliklerine ve türüne 

göre, yani nakit, canlı varlık, tarımsal ürün ve bahçecilik ürünü, ticari mal veya başka bir tür 

olup olmadığına göre finansal tablolara alınacak ve ölçülecektir. 

Hayvanların Zekâtı 

Deve, inek, koyun ve keçilerden her birinin Nisab miktarına ulaşılmışsa, havl-i havelân 

gerçekleşmişse ve bu hayvanlar işe koşulmayacaklarsa (yani çiftçilik ve yük hayvanı olarak 

kullanılmayacaksa), bunlar üzerinden Zekât vermek farzdır. Ancak fakihlerin çoğu, Zekâta tabi 

hayvanların yıl boyunca yemle beslenmeden serbestçe otlamasını şart koşmaktadır. Malikîler 

ise bunu şart koşmamaktadır. Faizsiz finans hükümlerinde, her bir kategoriden hayvanın 

Zekâtının belirtildiği tablolar vardır. 

Tarımsal Ürünlerin ve Bahçecilik Ürünlerinin Zekâtı 

Hanefîlere göre, zekât arsada yetişen tüm ekinler için ödenir ve bir mahsulün üretimi dışındaki 

amaçlar için yetiştirilen ürünler hariç tutulur. Allahü Teâlâ şöyle buyurdu (mealen);{“Ey iman 

edenler! İnfakı gerek kazandıklarınızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden 

yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamıyacağınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Biliniz 

ki, Allah sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamde layık olandır.”}13 Peygamberimiz (SAV) de 

buyurdu ki: ““-Toprak mahsullerinden- yağmur ve nehir sularıyla sulananlarda onda bir 

(öşür), kova ile (el emeği) sulananlarda yirmide bir (yarım öşür) oranında zekât vardır”.14 

                                                 
12 İş faaliyetlerine ilişkin borç finansmanı ve duran varlık alımına ilişkin daha detaylı bilgi için Bkz: “Dalil Al-Irshadat Li-

Muhasabat Zakat Al-Sharikat”, , op. cit.; Birinci ve İkinci Zekâta ilişkin modern hususlar semineri, op. cit.; Birinci Zekât 

Konferansı Fetvaları, Item (10), 1984 A.D. 
13 [Bakara sûresi, 267. ayet]. 
14 İmam Buharî, [2: 22], Bolaq Printing Press. 
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Diğer fıkıh mezhepleri, tarım ve bahçecilik ürünlerinin Zekâtı konusunda kendilerine has 

detaylar ve koşullar belirlemiştir.15 

Tarımsal ve bahçecilik ürünlerinin Nisab miktarı beş vesktir (buğday ve benzeri için 653 kg'a 

eşdeğer ölçüm birimi). Farz olan Zekât, doğal yağmur sularıyla sulananlarda onda bir (%10), 

sulamanın makineyle veya el emeğiyle yapılmasında onda birin yarısıdır (%5). Sulamanın iki 

yöntemin birleşimiyle yapıldığı durumlarda, Zekât onda birin üç çeyreği olacaktır (%7,5).16 

Kazançlar 

Havl-i Havelân koşulu yerine getirildiğinde, her tür işletme sermayesi için; işletme kârı veya 

hayvanların sayısında artış gibi bu işletme sermayelerinin kullanılmasını içeren kazançlar da 

dâhil olmak üzere, Zekât ödenecektir. Bu Hanefîlerin görüşü olup, kazançların Zekâtının farklı 

zamanlarda ödenmesi gerektiğine ilişkin değişik görüşler arasında bir uzlaşma sağlanmasının 

da emniyetli bir yoludur.17 

Zekât Matrahının Belirlenme Yöntemleri 

a) Fakihler tarafından tayin edilen yöntem (net varlıklar yöntemi) 

Meymûn bin Mihrân'ın anlatısı ile tasdik edilmiştir: "Zekât ödemen gerekiyorsa, sahip 

olduğun nakit ve ticari varlıkları hesapla, sonra nakit benzerlerinden hesapla. Alacağın 

olan borçlarını hesapla, kendi ödeyeceğin borçları düş ve kalanın Zekâtını öde.” Hasan-

ı Basrî de der ki: “Zekât ödeme ayı geldiğinde kişi, bütün mallarının, satın aldığı bütün 

ticari malların, şüpheli alacakları hariç bütün alacaklarının Zekâtını ödemelidir" 18 Bu 

yöntemin uygulanması, emtia varlıkların piyasa satış bedelinden değerlenmesini ve 

ödenecek Zekâtın hesaplanabilmesi için finansal durum tablosunun incelenmesini 

gerektirir. Faizsiz finans hükümlerinin gerektirdiği değerlemelere uygun olacak şekilde 

Zekât matrahına nelerin ekleneceği ve düşüleceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

b) Yatırılmış net fonlar yöntemi19 

Bu yöntem bazı devlet kurumları tarafından Zekâtın hesaplanmasında kullanılmakta ve 

bu standartta açıklanmaktadır. 

  

                                                 
15 Ibn-i Abidin, “Hashiyat ’Ala Al-Durr Al-Mukhtar”, [2: 49]; Al-Dussouqi, op. cit., [1: 447]; Qalyubi, op. cit., [2: 16]; and 

Ibn-i Qudamah, “Al-Mughni”, op. cit., [2: 690]. 
16 Adı geçen eser 

17 Ibn-i El-Humam, “Fath Al-Qadir”, [1: 510]; and Ibn-i Abidin, op. cit., [2: 8]. 

18 Ebu Ubeyd, op. cit., (P. 426). 

19 Zekât ve Vergi Nihai Taslağı, Saudi Authority for Chartered Accountants, Riyad, 1996 Miladi.; Abdul-Aziz Jamjum, “Al-

Zakah Wa Al-Daribah FiAl-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Sa’udiyyah” (Suudi Arabistan’da Zekât ve Vergi), 1996 Miladi., (pp. 

3542); Shawqi Shihatah, “Al-Tatbiq Al-Muasir Lil-Zakah” (Modern Zekât Uygulaması), (P. 163); Sanayi ve Ticaret Odası, 

“Dalil Rijal Al-’Amal” (Directory of Businessmen), Cidde, (pp. 21-31). 
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Ek (E) 

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

bankaları, diğer hususların yanı sıra Zekât hakkında da bir standart hazırlanmasına öncelik 

vermiştir. Bu durum, Standartlar Kurulu'nun 19-20 Eylül 1995 (24-25 Rebiülahir 1416) 

tarihlerinde Bahreyn'de düzenlediği 9. Toplantısında onaylanmıştır. 

Standardın nedenleri aşağıdakilerle ilişkilendirilebilir: 

a) Zekât, İslam'ın şartlarından biridir ve bir Müslüman’ın Allahü Teâlâ’ya kulluk etmek 

ve yakın olmak için yerine getirdiği bir ibadettir. Bu ibadet Müslüman'ın servetiyle 

alakalıdır; çünkü Zekâtın verilmesi bireyin ruhunu temizler ve servetinin büyümesini ve 

saf ve temiz hale gelmesini sağlar. 

İçinde bulunduğumuz çağ, Zekât ibadetinin çoğu Müslüman ülkede yeniden doğuşuna 

şahitlik etmektedir. Bu durum katılım bankalarına, bu ibadete farklı şekillerle katılma 

açısından büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Katılım bankasının, faizsiz finans 

hükümlerinde belirtilen kurallar doğrultusunda, Zekât dağıtan kurumlara ödenmek 

üzere, hissedarlar ile yatırım hesabı sahiplerinin ve muadillerinin fonlarının Zekâtını 

hesaplaması ve tahsil etmesi buna örnek olarak gösterilebilir. 

Buna göre, Zekâta ilişkin bir standardın hazırlanması, bu ibadeti yerine getiren katılım 

bankalarının standartta belirtilen muhasebe kurallarını uygulamalarına yardımcı 

olacaktır. 

b) Katılım bankaları tarafından Zekât matrahı belirlenirken, matrah belirlenirken dâhil 

edilen kalemlerde ve bu kalemlerin ölçümünde kullanılan yöntemlerde ve söz konusu 

matraha ilişkin yapılan açıklamaların düzeyinde farklılıklar bulunmaktadır. Zekâtın bir 

gider ya da hissedarlara yapılan dağıtım olarak muhasebeleştirilmesi, Zekât matrahının 

belirlenmesinde katılım bankasının kullandığı açıklama yöntemi ve Zekâta tabi 

varlıkların ölçümünde kullanılan yöntemler bu farklılıklara örnek olarak gösterilebilir. 

Bu farklılıklar, finansal tablo kullanıcılarının katılım bankalarının çeşitli sonuçlarını, 

karar almalarında onlara yardımcı olacak şekilde karşılaştırmasına imkân 

vermeyecektir. 

c) Katılım bankalarının Zekât hesaplamasında kullandıkları yöntemlerin ve bu 

yöntemlerin katılım bankalarının finansal tablolarında açıklanma usullerinin 

standartlaştırılması, katılım bankalarının finansal tablo kullanıcılarına faydalı bilgi 

sunmasını sağlayacaktır. Katılım bankasının Zekât ödeme yükümlülüğünün bulunduğu 

durumlarda bu bilgi, Zekâtın muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem, finansal tablo 

kullanıcıları tarafından karar alınırken kullanılan önemli bir gösterge olan, katılım 

bankasının net kârının belirlenmesini etkileyeceğinden önem arz etmektedir.
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Ek (F) 

Karar Gerekçeleri 
Muhasebe Standartları Komitesi, Zekâtla ilgili benimsenecek muhasebe yöntemlerine ilişkin 

ön çalışmada20 sunulan alternatifler de dâhil olmak üzere bir dizi alternatifi değerlendirmiştir. 

Muhasebe Standartları Komitesi; mülga Finansal Muhasebe Kararı 1: Katılım Bankaları ve 

Faizsiz Finans Kuruluşları için Finansal Muhasebe Amaçları (Amaçlar Beyanı) ve mülga 

Finansal Muhasebe Kararı 2: Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşları için Finansal 

Muhasebe Kavramları’nın (Kavramlar Beyanı) hükümlerine uygun olduğu görülen 

alternatiflerin kabul edilmesini tavsiye etmiştir. 

Zekât Matrahının Belirlenmesi 

Standart, Zekât matrahının belirlenmesi için iki yöntem tanımlar: 

 Net Varlıklar Yöntemi. 

 Yatırılmış Net Fonlar Yöntemi. 

İki yöntemden herhangi birinin aynı sayısal sonucu vermesi durumunda, finansal durum 

tablosundaki her bir kalem uygun yöntemler kullanılarak sınıflandırılır ve ona göre değerleme 

yapılırsa (örneğin ticari amaçla edinilmiş varlıkların ölçülmesinde nakit benzeri değerin 

kullanılması ve defter değeri ile nakit benzeri değer arasındaki fark için bir yeniden değerleme 

karşılığının oluşturulması), Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, katılım bankasına banka 

için uygun olduğunu düşündüğü yöntemi seçme şansı vermiştir ve benimsenen yöntemin 

açıklanmasını öngörmüştür. 

Zekâta Tabi Varlıkların Ölçümü 

Standart, ticari amaçla edinilen varlıkların Zekât tarihindeki nakit benzeri değerinden 

ölçülmesini (piyasadaki satış bedeli) öngörür. Bu ölçüm esası Zekâta ilişkin Fıkıh Kurallarını 

düzenleyen Ek (D)'de belirtildiği üzere 7. Zekât Semineri'nde kabul edilmiştir. 

Katılım Bankasının Finansal Tablolarında Zekât 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, mülga Kavramlar Kararı'nda da belirtilen ve 

Zekâtın katılım bankası tarafından hissedarları adına ödenmesine ilişkin Birinci Zekât 

Konferansı'nın (1984) kararını benimsemiştir. 

Standart, katılım bankasının Zekât ödeme zorunluluğunun olduğu durumlar arasında farklılık 

gözetmektedir, şöyle ki: 

a) Şirketin Zekât yükümlülüğünü yerine getirmesi yasal bir gereklilik olduğunda; 

b) Şirketin ana sözleşmesi veya iç tüzükleri uyarınca Zekât yükümlülüğünü yerine 

getirmesi gerektiğinde; 

                                                 
20 Ibrahim, Mubarak Ali, “A Study on Accounting for Zakah for Islamic Banks”, Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions, 1418 Hicri.-1997 Miladi. 
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c) Hissedarlar genel kurulu şirketin Zekât yükümlülüğünü yerine getirmesini öngören bir 

kararı onayladığında; ve 

d) Hissedarların bazılarının veya tümünün katılım bankasından kendi adlarına Zekât 

vermesini istediği durumda. 

Birinci durumda, yani katılım bankasının Zekât yükümlülüğünü yerine getirmesi yasal bir 

gereklilik olduğunda, Zekât katılım bankasının gelir tablosuna bir gider olarak alınır. Bu 

yöntem, mülga Kavramlar Kararı'nda giderin; varlıklardaki azalışın ve yükümlülüklerdeki 

artışın hissedarların yatırımından veya kârın dağıtımından kaynaklanmadığı durumlarda 

meydana gelen varlıklardaki brüt azalma veya yükümlülüklerde brüt artış veya ikisinin bir 

birleşimi olduğu tanımına uyum göstermektedir. Ancak, ticaret niyeti Zekâtın geçerliliğine bir 

ön koşul olduğu için [bkz: Zekâta ilişkin Fıkıh Kurallarına Ek (D)], bu koşulu yerine getirmenin 

bir alternatifi, yetkili kurumun bir Zekât kanununu yürürlüğe koyması ve Zekât ödemesini 

zorunlu kılmasıdır. İkincisi, ticaret niyeti, katılım bankasının ana sözleşmesinde veya 

yönetmeliğinde Zekât ödemesi şartı konarak, örtülü olarak ifade edilebilir. Üçüncü alternatif 

ise, katılım bankasının genel kurulunun Zekâtın ödenmesine ilişkin bir karar çıkarmasıdır. 

İkinci alternatifte, yani katılım bankasının Zekât ödeme zorunluluğunun olmadığı, hissedarların 

bazıları veya hepsinin Zekât yükümlülüğünü yerine getirmelerinde bankanın vekil olarak 

hareket etmesini istediği durumda, standart iki durum arasında farklılık gözetmektedir. Katılım 

bankasının vekil olarak hareket ettiği ve dağıtılacak kârların olduğu birinci durumda standart, 

Zekâtı dağıtılabilir kâr içinde bir kalem olarak kabul eder. Dağıtılabilir kârın olmadığı ikinci 

durumda; standart Zekâtın banka tarafından ödenmesini, katılım bankasının hissedarları adına 

bu yükümlülüğü yerine getirme rızasına bağlı kılmıştır. Bunun nedeni, faizsiz finans hükümleri 

bağlamında, vekilin kendi fonlarından vekâlet ettiği tarafın yükümlülüğünü ödeme 

zorunluluğunun olmamasıdır. Dolayısıyla, hissedarlar adına ödenecek Zekât, onlardan alacak 

olarak muhasebeleştirilir. 
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Ek (G)  

Tanımlar 
Zekât 

Kelime anlamıyla zekât; kutsanmak, arınmak, artmak ve hayırların yetişmesi anlamına gelir. 

Adına Zekât denmesinin sebebi, ödendiği serveti kutsaması ve koruması sebebiyledir. Faizsiz 

finans hükümlerine göre Zekât, belirli bir amaçla ve belirlenmiş kategoriler için fon ödeme 

zorunluluğudur. Kuran-ı Kerim’de belirtildiği üzere kendilerine zekât düşen kimseler için 

Allahü Teâlâ’nın takdir ettiği belirli miktardır. Zekât kelimesi ayrıca Zekâta tabi fonlardan 

ödenen miktarı belirtmek için de kullanılır. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri, yerli ve yabancı para birimi cinsinden nakdi ve katılım bankalarının 

talep halinde tamamını geri çekebileceği merkez bankası ve diğer kuruluşlardaki katılım 

fonlarını içerir. 

Zekâtın amaçları açısından nakit ve nakit benzerleri, nakit ve vadesiz mevduatın yanı sıra para 

birimi, külçe ve diğer biçimlerdeki altın ve gümüşü de içerir. 

 


