Fon portföyüne kesinlikle alınamayacak para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin ana
kriterler aşağıda yer almaktadır.
Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayrinakdi kredi,
reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi
kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün
ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vadeden borçlanma araçları, İslâm
hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
Danışma Kurulu’nun pay senetleri ile ilgili standartların üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile
faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım esaslarına uygun değildir. Bu
enstrümanların katılım esaslarına uygun olmayan yönleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faiz içermesi,
Belirsizlik (Garar),
Riskin taraflardan birine yüklenmesi,
Kumara benzerlik göstermesi,
Taraflardan birinin veya her ikisinin mağduriyetine sebep olabilmesi,
İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet göstermesi,
Sözleşme konusunun net olmaması,

Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık paylarına ilişkin finansal özellikler
aşağıda yer almaktadır.
TKBB’nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.
3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî
açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir
madde yer almamalıdır.
3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları
esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai
durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb.
varlıklar) şirketin “toplam varlıkları” ve “piyasa değeri”nden daha büyük olanının %33’ünü;
operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat,
tahvil vb.) şirketin “toplam varlıkları” ve “piyasa değeri”nden daha büyük olanının %33’ünü
aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın
dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan
kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun
olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam
gelirinin %5’ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık
değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz
edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.

Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık payları dışında kalan para ve
sermaye piyasası araçlarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.
Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım
esaslarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını
içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa
maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların
ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir.

