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ABSTRACT
In recent times the global financial industry is witnessing a sharp rise in Islamic Banking
products .Today more than 1340 Islamic Financial Institutions are operating across the
globe .The estimates reported by S& P for Islamic Banks Derivative Market is $ 4 trillion
.The purpose of this study is to identify the bounds on Futures Market which comes
under the purview of Sharia Compatible Futures ( SCF ) which comes under the scanner
of Islamic Financial Futures undermining Investment in Islamic Derivative market. This
paper assesses the gaining momentum as the instrument reallocates risks among those
who chose to trade in futures contract and disseminate information flow for prices in spot
Market .The paper also carried out to differentiate the conventional model of futures
pricing with Islamic Model and how the Sharia Compatible Futures dabble in Futures
Market with protected risk.
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TÜREV SEKTÖRÜNDEKİ İSLAMİ FİNANS VADELİ SÖZLEŞMELER
PİYASASININ İSTİKRARININ BOZULMASI
ÖZ
Küresel finans endüstrisi İslami bankacılık ürünleri açısından son zamanlarda keskin bir
yükseliş tecrübe etmektedir. Bugün dünya çapında 1340’tan fazla İslami Finans Kurumu
faaliyet göstermektedir. S&P tarafından raporlanan tahminler İslami Bankacılık Türev
Piyasası için 4 trilyon dolar civarı bir rakama işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, İslami
Türev piyasasındaki yatırımı baltalayan İslami Finans Vadeli Sözleşmelerinin tarayıcılığı
altındaki Şeriata Uyumlu Vadeli Sözleşmelerin sahasına giren Vadeli Sözleşmeler
Piyasasının sınırlarını tanımlamaktır. Bu makale söz konusu enstrüman, vadeli
sözleşmelerle ticari işlemlerde bulunmayı ve spot piyasada fiyatlar için bilgi akışını yaymayı
seçenler arasındaki riskleri yeniden dağıtırken kazanılan ivmeyi değerlendirmektedir.
Ayrıca, vadeli sözleşmelerin fiyatlanmasını İslami modelle karşılaştırmayı ve Şeriata
Uyumlu Vadeli Sözleşmelerin Vadeli Sözleşmeler Piyasasında korunmuş riskle nasıl
serpildiğini incelemektedir.
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