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1.GİRİŞ
İnsanoğlunun, tarihin başlangıcından beri ihtiyaçlarını karşılamak için tüketim
eğiliminde olduğu bilinmektedir. İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için önceleri
avlanmış sonra da tarımla birlikte üretici vasfını ortaya koymuştur. İnsanlar ilk başlarda
ihtiyaçları kadar üretim yapmakta iken, toplumların ilerlemesi ve üretim tekniklerinin
gelişmesi ile birlikte insanlar daha fazla üretmeye başlamışlardır.
Toplumların gelişmesi ile birlikte ihtiyaçlar da fazlalaşmış, insanların birbirleri
ile sahip oldukları malları takas yapmaları bir nevi zorunlu hale getirmiştir. Böylece
ticaret doğmuş ve başlangıçta takas ile yapılan mübadele işlemleri, paranın icadıyla
birlikte yerini paraya bırakmıştır. Paranın insan hayatında yer edinmesinden sonra
ekonomik faaliyetler hız kazanmış ve dolaylı olarak her yeni gelişme farklı bir kurumun
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bankalar, sigorta şirketleri, borsalar vb. kurumlar
dünyanın, başta ekonomik alanda olmak üzere, küreselleşmesini hızlandırmıştır. Bu
hızlanma ile birlikte finans sektörü meydana gelmiş, finansal piyasalar oluşmuş ve
finansal piyasa araçları türemiştir.
Finansal piyasa araçlarına ve finansal hizmetlere, her geçen gün, ihtiyaca
binaen yeni birisi eklenmektedir. Faizsiz bankacılık ve faizsiz finans sektörü (nam-ı
diğer İslami Finans Sektörü) de; finansal ürün ve hizmetlere çeşitlilik getirmek,
tasarrufta atıl olarak tutulan sermayeyi yatırıma dönüştürmek yani finansal piyasalara
kazandırmak, inançları dolayısıyla finansal hizmetlere çekinceli yaklaşan insanları
sisteme kazandırmak ve petrol zengini ülkelerin fonlarını bu sektöre kazandırarak kendi
ülkelerinde değerlendirilmesini sağlamak gibi amaçlarla ortaya çıkmıştır.
Dünya ekonomisindeki hızlı gelişmeler, finans sektörünü de direkt olarak
etkilemektedir. 1970’lerden sonra petro-dolar fiyatlarının artması, petrol zengini Orta
Doğu ülkelerinin zenginleşmesine sebep olmuştur. Zenginleşen bu ülkeler çeşitli
ülkelere yatırım yapmakta ve bu ülkeler de ihtiyaçlarına binaen çeşitli finansal ürünler
sunmaktadır. Genellikle faizsizlik prensibine uygun yerlere yatırım yapan bu ülkeler, bu
prensiplere uygun çalışan ürünlerin artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur.

1940’lı 50’li yıllarda teorik çalışmaları yapılan ve 1960’lı yıllarda kurulan ilk
İslami banka ile İslami finans sektörü doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. İlk başlarda
sadece banka faaliyeti gerçekleştiren, çeşitli risk sermayesine dayalı proje finansmanı
gerçekleştiren ve kısıtlı bir bölgede işlev gösteren bu sektör hızlı bir büyüme göstererek
günümüzde dünyanın neredeyse her yerinde uygulanmakta ve finansal ihtiyaçların
artmasıyla birlikte, konvansiyonel finans sektörüne sunduğu alternatifleri artırmaktadır.
Günümüzde her konvansiyonel finans ürününün, İslami prensiplere göre çalışan bir
alternatifi bulunmaktadır. Bugün faizsiz bankacılık, bir çok sektörde hizmet
verebilmektedir: bankacılık, sigortacılık, yatırım şirketleri, aracı kurumlar, e-ticaret vd.
Faizsiz finans ürünlerinden en hızlı gelişmeyi gösteren ürün olarak “sukuk”
karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 10 yıl gibi kısa bir sürede, dünya genelinde 180 milyar
dolarlık bir işlem hacmine ulaşmıştır. Finansal ürünlerin çeşitlendirilmesi, faizsiz
bankalara likidite sağlaması ve yatırımcılar açısından faizsiz bir alternatif sunması
nedeniyle sukuk, önemli bir finansal araçtır. Konvansiyonel tahvilin sağladığı yararları
sağladığı gibi varlığa dayanmasından dolayı daha güvenilir bir finansal araç olduğu
söylenebilmektedir.
Faizsiz finansman ve bankacılık ile ilgili gelişmeler ülkemizde 1980’li yıllarda
başlamıştır. Faizsiz finansman yöntemiyle çalışan Gelir Ortaklığı Senetleri, 1983 yılında
ülkemizde ihraç edilmeye başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Özel Finans Kurumlarının
kurulmasıyla ilgili kararname çıkmış ve 1985 yılında kurulan ilk faizsiz bankayla bu
alanda bir ilke imza atılmıştır. 1999 yılında ÖFK’lar Bankacılık Kanunu’na tabi olmuş,
2005 yılından itibaren de Katılım Bankası statüsü kazanmıştır. Katılım bankalarının
ihtiyaçlarını karşılamak, finansal ürün çeşitliliğini arttırmak üzere SPK tarafından çeşitli
ürünlerin düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Kar Zar Ortaklığı Belgesi, Varlığa Dayalı
Menkul Kıymetler ve Katılma İntifa senetleri faizsiz olarak çalışabilen ürünler olarak
piyasaya sürülmüştür.
Global piyasalardaki faizsiz finans piyasası alanındaki gelişmeler ve ülkemizde
faizsiz prensiple çalışan bankaların büyüme rakamları son yıllarda dikkat çekici
boyutlarda gerçekleşmektedir. İslami finans sektörünün dünya genelindeki hızlı
yükselişi, son yıllarda yaşanan finansal krizlerle birlikte alternatif arayışına yönelen
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dünya ekonomisinin faizsiz prensiplerle çalışan ürünlere yönelinmesi ve sukukun
Türkiye piyasasında henüz tam olarak tecrübe edilmemiş bir ürün olması sukuk
konusunu önemli kılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; faizsiz finans alanında en hızlı büyüyen ve ülkemizde
yeni yeni temeli atılmaya çalışılan “sukuk” (SPK tebliğine göre kira sertifikası)
ürününün, Türkiye piyasasında yeni bir yatırım ve finansman alternatifi oluşturup
oluşturamayacağını analiz etmek ve elde edilen nicel ve nitel veriler ışığında Türkiye
piyasası için öneriler sunmaktır.
Çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında dört ana bölümden meydana
gelmektedir. İlk bölümde faizsiz bankacılığın genel çerçevesinden ve faizsiz bankacılık
prensiplerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde finansal piyasa kavramları genel olarak
anlatışmış ve Türkiye piyasasında işlem görmüş/görmeye devam eden finansal piyasa
araçlarından genel olarak bahsedilmiştir. Bu iki bölüm, faizsiz finans prensiplerinin
kavranması ve sukukun gireceği piyasadaki ürünlerin bilinmesi ve böylece hangi
ürünlere alternatif oluşturabileceğinin bilinmesi açısından önem arz etmektedir. Üçüncü
bölümde sukukun kavramsal çerçevesi çizilmiş, sukuk yapıları anlatılmış ve global
sukuk piyasası çeşitli tablolar ve grafikler yardımıyla analiz edilmiştir.
Son bölümde bu alanda daha önce yapılan eski çalışmalara değinilmiş ve bu
çalışmalarda elde edilen önemli sonuçlar aktarılmıştır. Türkiye’deki bankalar tarafından
yapılan ve yapılacak olan sukuk ihraçlarına değinilmiş ve bu alanda ilk ihracı yapan
Kuveyt Türk’ün sukuk ihraçlarının özellikleri, fon akış diyagramı, yatırımcıların
bölgesel ve sektörel dağılımı anlatılmıştır. Sonra sukukla ilgili ülkemizde yapılan
hukuki düzenlemeler değerlendirilmiş ve Türkiye piyasasının durumu çeşitli grafikler
ve tablolar yardımıyla anlatılmıştır. Daha sonra Türkiye piyasasının sukuk ihraçları
açısından avantajları, dezavantajları ve sorunları ele alınmıştır.
Son olarak da yapılan literatür çalışması, elde edilen veriler, global
piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye piyasasının genel görünümü ışığında sukukun,
Türkiye sermaye piyasasına iyi bir alternatif olabilmesi, sağlıklı gelişmesi ve işleyişi
için çeşitli öneriler sunulmuştur.
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2. GENEL OLARAK FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİ VE
DURUMU
Günümüzde bankacılık işlemleri, konvansiyonel bankaların dışında, kendine
has prensiplere sahip olan faizsiz bankalar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir.
Bankacılık sektörünün gelişimine bakıldığında, bu bankaların ortaya çıkışını sağlayan
çeşitli sebepler belirmektedir. Son yıllarda faizsiz bankacılık sektörünün, her ne kadar
dünya genelinde bankacılık sektöründe almış olduğu pay konvansiyonel bankalara
oranla daha az olsa da, gelişimi ve büyümesi kayda değer bir şekilde yüksektir.
Bu bölümde faizsiz bankacılık sektörünün genel kapsamı ele alınmaktadır. Bu
bölümde öncelikle faiz kavramı irdelenmekte, kar ve kira gibi benzetilen diğer
kavramlardan farkı ortaya konulmaktadır. Faiz kavramının iyi bilinmesi sonraki
bölümlerde anlatılacak olan finansman teknikleri açısından önem arz etmektedir. Daha
sonra faizsiz bankacılık sistemini ortaya çıkaran nedenlere değinilmekte ve bu
bankaların genel çalışma prensipleri anlatılmaktadır. Son olarak da faizsiz bankacılığın
dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi ve bu sektörün büyüklüğü çeşitli grafiklerle ifade
edilmektedir.
2.1 FAİZ, KAR VE KİRA KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
Faizsiz

bankacılık

sisteminin

anlaşılması

için,

faizsiz

bankacılığın

konvansiyonel bankalardan ayrılan önemli noktalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu
kavramların iyi bilinmemesi durumunda faizsiz bankalar, konvansiyonel bankalarla
aynıymış gibi görülebilmektedir.
Faizsiz bankacılığı, konvansiyonel bankacılıktan ayıran temel özelliklerinden
bir tanesi olan faizin bankacılık işlemlerinde kullanılmamasıdır. Faizin tanımının iyi
yapılmış olması ve “Faizsiz Bankacılık”* literatüründe faiz kavramının ne demek
olduğunun iyi kavranılması, bu iki tip bankacılık sisteminin ayırt edilmesi açısından
önem arz etmektedir. Genellikle faiz, kar ve kira kavramları ile aynı görüldüğü ya da
*

Uluslararası literatürde genelde İslami Bankacılık (Islamic Banking) terimi kullanılmaktadır. Faizsiz Bankacılık
(Interest-free Banking) şeklinde, Türkçe literatürlerde de Katılım Bankacılığı (Participation Banking) terimleri
kullanılmaktadır. Günümüzdeki uygulamalar göz önünde bulundurulduğundan ve global olarak konu incelendiğinden
genel olarak Faizsiz Bankacılık teriminin kullanılması tercih edilmiştir. Ancak tam anlam karşılığını vermesi
açısından çalışma içerisinde yer yer İslami Bankacılık ve Katılım Bankacılığı tabirleri de kullanılmaktadır.
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benzetildiği için faizsiz bankaların diğer konvansiyonel bankalarla karıştırılması söz
konusu olmaktadır. Bu nedenle öncelikle faizin ne olduğunun, faizin çeşitlerini ve
yasaklanma nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle faizin, kar ve kira ile
kıyaslanabilineceği aralarındaki farkın idrak edilebilineceği düşünülmektedir.
Faiz kavramının kar ve kira kavramlarıyla kıyaslanmadan önce, faizin kısaca
tarihi süreç içerisindeki durumunun bilinmesinin, düşünürlerin ve iktisatçıların bu
konudaki görüşlerinin aktarılmasının konunun iyi anlaşılması açısından faydalı olacağı
için çalışmanın bu bölümünde bu kavramlar detaylı olarak anlatılmaktadır. Bölüm diğer
kısımlarında ise faizsiz bankacılığı meydana getiren sebeplere yer verilmekte ve faizsiz
bankacılığın genel çalışma prensiplerine değinilmektedir. Bölümün sonunda da faizsiz
bankacılık sisteminin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine ve son durumuna
değinilmektedir.
2.1.1. Faizin Tanımı
Faiz kelimesi dilimizde terim anlamıyla kullanılmaktadır. Faiz kelimesinin
dilimizde terim anlamı dışında kullanımı yoktur. Faizin tanımı sözlüklerde, günümüzde
kapitalist ekonomi modelinin hakim olması nedeniyle, kapitalist ekonomi modelinde
kabul gören faiz tanımlarına göre tanımlanmıştır. Faizsiz Bankacılık açısından faizin
tanımı ise İslami ekonomik görüşün faize yaklaşımını yansıtacak şekilde yapılmıştır.
Tarihsel

süreç

içerisinde

toplumlar

faizi

farklı

şekillerde

tanımlamış

ve

yorumlamışlardır. Bu tanımlar ve toplumların faize bakış açıları, ilgili başlık altında
incelenecektir.
Faizin tanımı, TDK(Türk Dil Kurumu)’nın sözlüğünde “İşletmek için bir yere
ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema.” ve “Kapitalist
ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan
paranın kira bedeli.”1 şeklinde yer almaktadır. TCMB(Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası) terimler sözlüğünde faiz, “Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği
getiridir. Diğer bir ifade ile paranın kullanım bedelidir.”2 şeklinde tanımlanmıştır.

1
2

http://www.tdksozluk.com/s/faiz/
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/sozluk.htm#faiz
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Günümüz Türkçe’sinde faiz olarak kullanılan kelimenin karşılığı Arapça’da
“riba”dır ve literatürde genellikle bu şekilde kullanılmaktadır. Riba kelimesi
Türkçe’deki faiz kelimesi gibi olmayıp terim anlamının dışında da anlamlar ifade
edebilmektedir. Riba, kelime anlamı olarak fazlalık, artış, yükseklik3, büyüme ve
yücelme4 veya gelişme5 gibi anlamlara gelmektedir. İngilizce’de ise riba kelimesinin
karşılığı “usury” ya da “interest” şeklindedir6. “Usury” kelime anlamı itibariyle tefecilik
manasına da gelmektedir. Tarihsel süreç içerisinde usury kelimesi daha az tepki çeken
interest kelimesi ile yer değiştirmiştir. Almanca’da “zins” , Fransızca’da ise “interêt”
tabiri literatürlerde yer edinmiştir.7
Riba ile faiz kavramlarının birbirinin aynısı olmadığı, her faizin riba olarak
görülemeyeceği ile ilgili görüşler de bulunmaktadır.8 Ancak bu görüşler genelde zayıf
görülmüş ve eleştiriye maruz kalmıştır.9
Yapılan bu tanımlar ışığında “İki kişi arasında gerçekleşen herhangi bir alımsatım, ödünç veya aynı cins malların mübadelesi işlemlerinde taraflardan birinin,
herhangi bir sebeple (ör: borcun gecikmesi, mübadele edilen mallar arasındaki kalite
farkı vs.) karşı tarafa ödemiş olduğu karşılığı olmayan fazlalığa faiz denir.” şeklinde bir
genel tanımlama yapabiliriz.
Kar kavramı da bu tanıma dahilmiş gibi algılanabilir fakat kar kavramı bu
tanımın dışındadır. Çünkü kar elde edebilmek için bir karşılık verilmektedir. Fakat faiz
geliri için bir karşılık verilmemektedir. Bu kavramlar arasındaki irdeleme ileriki bir
bölümde yapılacağından bu bölümde detaylara girilmemiştir.
2.1.2. Tarihsel Süreç İçerisinde Faize Bakış

3

Nezih Hammad, İktisadi Fıkıh Terimleri, Recep Ulusoy (çev), 1.Basım, İstanbul: İz Yayıncılık, 1996, s.279
Ziauddin Ahmad, “Riba Teorisi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ali Rıza Gül (çev.), Cilt.44,
Sayı.1 (2003), s.454
5
Mevdudi, Faiz, N.Ahmet Asrar (çev.), İstanbul: Hilal Yayınları, 2004, s.99
6
Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000, s.243
7
Servet Armağan, İslam Ekonomisi, 1.Basım, İstanbul: Gündönümü Yayınları 2005, s.187
8
Abdil Karakuş, “İslam Hukuk Kaynaklarındaki Faiz Kavramının Modern Ekonomi Bağlamında Yeniden
Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, 2006),
s.5
9
Yunus Vehbi Yavuz. “İslam’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış Adlı Kitap Üzerine Düşünceler”, İslami
Araştırmalar Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 3, Temmuz 1991, s. 220-230, İsmail Özsoy, Faiz ve Problemleri s.174-177
4
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Faiz;

tarihi

süreç

içerisinde

toplumlar

tarafından

farklı

şekillerde

tanımlanmıştır. İlk çağdan günümüze kadar çeşitli tanımlar ve yorumlar yapılarak faiz
konusu ele alınmıştır. Din adamları ilahi yasakların olmasından dolayı konuyu
irdelemiş, filozoflar daha çok toplumsal etkilerini gözeterek konuyu ele almışlardır.
İktisatçılar

ise

daha

çok

faizin

iktisadi

olarak

etkilerini

gözeterek

faizi

tanımlamışlardır.10
İlk çağ filozoflarından Eflatun ve Aristo, faizi, çirkin bir kazanç yolu olarak
görmekle birlikte, Aristo paradan

para kazanmanın gayri

ahlaki

olduğunu

söylemektedir.11
Faizciliğin Babil’de tapınakların halka verdiği borçlar karşılığında aldıkları faiz
12

(siptou)

nedeniyle ilk olarak bu dönemde hasıl olduğu söylenmektedir. Borçların

karşılığında alınan bu fazlalık sebebiyle sosyal adaletsizlik artmış ve Hammurabi
M.Ö.20.yy’da olaya müdahale ederek faiz oranlarına sınırlama getirmiştir.13

Daha

sonraki dönemlerde; birçok eski toplumda (Roma, Mısır, Eski Yunan vs.) da faizin
topluma etkisi olmuştur. Toplumu ahlaki, sosyal ve ekonomik yönden kötü yönde
etkilediği hem o dönemin yazarları tarafından belirtilmiş, hem de bu etki krallar
tarafından fark edilmiş ve dönemin kralları faiz ile mücadele etmişlerdir. O dönemdeki
toplumlar, faizin kötü etkilerinden kurtulmak için faize sınırlamalar getirilmişse de,
faizin ahlak dışı bir unsur olduğu duygusu unutturulamamıştır.14
Beşeri bir hukuk sistemine sahip olan bu toplumlar, genelde faizi kökten
yasaklamak yerine kısıtlamalar ya da kısmi yasaklar getirmekle yetinmişlerdir. Bu
toplumların dışında ilahi bir hukuk sistemine sahip Yahudi ve Hristiyan toplumlarında
ise faiz kökten yasaklanmıştır.15 Tevrat’ta birçok yerde faiz yasağı ile ilgili hükümler
yer almaktadır.16 Fakat Yahudiler daha sonraları Tevrat’ı tahrif edip, faiz yasağını
sadece Yahudi olanlara has kılmışlardır. Yahudi olmayanlar için ise faiz almaya devam
10

İsmail Özsoy, Faiz ve Problemleri s.11
İsmail Özsoy, “Faiz”, İslam Ansiklopedisi, C.12 İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı,1995, s.110
12
İshak Emin Aktepe, Faiz ve Finansman Hadisleri, 1.Basım, İstanbul: Yedirenk Kitap, 2010, s.30 ( Zeytinoğlu,
Erol, İktisat Tarihi s.24-25)
13
Aktepe, s.30 (Zeytinoğlu s.26-27)
14
İsmail Özsoy, “Faiz”, İslam Ansiklopedisi, s.110
15
İsmail Özsoy, “Faiz”, İslam Ansiklopedisi, s.110
16
İsmail Mutlu, Faiz, 1.Basım, İstanbul: Mutlu Yayıncılık, s.26-28
11
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etmişlerdir. Hatta bu yaptıklarını haklı kılmak için kendi kutsal kitapları olan Tevrat’a
dahi yabancılardan faiz alınabileceğiyle ilgili hükümleri koymuşlardır. Kur’an-ı
Kerim’de de bu konuyla ilgili görüşler bulunmaktadır.17
Hristiyan toplumu ise faiz yasağını koruyabilmek için uzun süre direnmiştir.
Orta çağda kilise hakimiyetinin güçlü olması nedeniyle faiz sert bir şekilde
yasaklanmıştır. Daha sonraları kilisenin gücünün zayıflaması ile birlikte kademe
kademe faiz serbest hale gelmiştir. Bu dönemde faiz (interest) kelimesi riba (usury)
yerine geçmeye başlamıştır. Faiz (interest), riba (usury)’e göre daha az oranlı bir
fazlalığı ifade etmektedir.18 Bu düşüncenin İtalyan papaz Thomas Aquinas (Akinolu
Thomas)’ın (1225-1274) ödünç alış-verişi yapılan kişiler arasında faizin olup
olmadığını dile getirmesiyle başladığı söylenmektedir. Akinolu Thomas, borç
karşılığında verilen borçlunun bir nevi şükranını ifade eden fazlalığı faiz olarak
görmemektedir.19 Akinolu Thomas’ın bu görüşlerinin, faiz (interest) ve riba (usury)
ayrımının oluşmasında bir temel unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşünce haliyle
daha sonra gelecek din bilginlerini etkilemiştir. Martin Luther (1483-1546) her ne kadar
faiz yasağını koyu bir şekilde savunsa da bu düşüncesi yumuşamıştır. Daha sonra da
Jean Calvin (1509-1564) faizli borçlanmanın yasak olmadığı görüşünü savunmuştur.20
Merkantilistler (1500-1700) para ile sermayeyi aynı görmüşlerdir. Bu nedenle
faizi; arazinin kirası ya da paranın (kapitalin) kirası olarak kabul etmişlerdir.21
Fizyokratlara göre tarımın düşünce sistemlerinin merkezinde yer almasından olsa gerek,
şöyle bir düşünceye sahip olmuşlardır; “Toprak üretkendir ve rant sağlar. Dolayısı ile bu
rant sağlamaya yarayan para da ancak belli bir faiz karşılığında ödünç verilebilir.”22
Merkantilist düşünürlerin birçoğunun sahip olduğu “faiz, kapitalin kirasıdır”
düşüncesinin yanında, faizin belirli bir haddinin olması gerektiğini ve dolayısıyla düşük
faiz oranını savunmuşlardır. Tüm bu çabalara rağmen bu dönemde faiz hadlerinin düşük
seviyede tutulması konusunda başarıya ulaşılamamıştır. Faizin alınma sebebi için çeşitli

17

İshak Emin Aktepe, İslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık, 1.Basım, İstanbul: Bilge Yayınları,
2010, s.56
18
Anwar İqbal Qureshi, Faiz Nazariyesi ve İslam, Salih Tuğ (çev.), İstanbul: İrfan Yayınevi: 1972, s.37-39
19
Mutlu, s.31
20
Mutlu, s.32 (Para, Faiz ve islam Erol zeytinoğlu)
21
Qureshi s.40, (Herchner, E.F., Mercantilisim, cilt 2, s. 200 )
22
Özsoy, Faiz ve Problemleri, sf. 28
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görüşler ortaya konulmuş, ancak bu görüşlerin faizin tam olarak alınma sebebini
açıklama konusunda ise yeteri kadar başarılı olunamadığı düşünülmektedir.23
Klasik iktisatçılardan Adam Smith ve David Ricardo faizi, parayı kullanan
kişinin parayı kullanmasından dolayı elde ettiği kazanca karşılık olarak, ödünç veren
kişiye ödediği bedel, şeklinde tanımlamışlardır. Ricardo: paranın kullanılmasıyla
kazancın büyük olduğu zaman, o parayı elde etmek için de aynı oranda büyük bir pay
verilmesini söylemiştir. Buradaki büyük pay ile verilmesini öngördüğü “faizi”
kastetmektedir. Ancak klasik iktisatçıların açıklamakta aciz kaldıkları nokta ise;
değişken bir gelir karşında öngördükleri sabit bir faiz oranı olmuştur.24 Çünkü kazanç
değil de kayıp ya da beklenenin altında bir kazanç olduğu koşullarda ise neden sabit bir
faiz ödemesi yapılacağı bir muamma olarak kalmaktadır.25
Keynes, klasik iktisatçıların “faiz oranı tasarrufu teşvik eder” şeklindeki
görüşlerini eleştirerek, tasarruf ve yatırım arasındaki dengeyi, faiz oranından ziyade
gelir düzeyinin sağladığını söyleyerek, kendi görüşünü belirtmiştir.26
Nassau William Senior, tasarrufun bir fedakarlık gerektirdiği yani paranın
sağlayacağı faydalardan vazgeçmeyi gerektirdiği tezini savunmuştur. Fakat bu görüş
zenginlerin her hangi bir zahmete katlanmadan tasarrufta bulunmalarından ötürü birçok
eleştiriye maruz kalmıştır. Alfred Marshall ise “imsak(el çekmek)” yerine “bekleme”
terimlerini kullanmıştır. Marshall, tüketimi ertelemeyi sağlaması için teşvik edici bir
şeyin olması gerektiğini söylemiştir. Bu ertelemeyi “teşvik edici”yi faiz olarak
belirtmiştir.27 J.M.Lauderdale ise sermayenin emek yerine ikame edilebileceğini
belirtmiş ve sermayenin üretim artışına neden olması nedeniyle de faizin var olduğunu
söylemiştir.28 Bu görüş ilk bakışta tutarlı gibi gözükse de emek olmadan sadece sermaye
ile üretim yapılamayacağı düşünüldüğünde ve bir de sermayenin üretim değil de
tüketim için kullanıldığı zamanlarda faiz alınmasının tutarsız olduğu görülmektedir.

23

M.A Mannan, İslam Ekonomisi Teori ve Pratik, Bahri Zengin ve Tevfik Ömeroğlu (çev.). 4. Basım. İstanbul:
Fikir Yayınları, 1980, sf.229, Qureshi, s.39-41
24
Mannan, s.230
25
Özsoy, s.29
26
Mannan, s.230
27
Qureshi s.47 , Mannan s.231
28
Özsoy, İslam Ansiklopedisi, s.111
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Böhm Bawerk’in teorisine göre şu andaki bir mal, gelecekteki tür ve
miktarından daha değerlidir. Bu teori agio (para farkı) teorisi olarak da bilinmektedir.
İktisadi bir bireyin şimdiki malı, gelecektekine tercih etmesi faiz olgusunun oluşmasının
asıl sebebi olarak görülmektedir.29 Bu nedenle gelecekteki mal ile şimdiki aynı
miktardaki malın mübadele işleminde bir para farkı (agio) verilmelidir. Böhm
Bawerk’in bu tespiti, kendisinden on üç asır önce yaşamış olan Hz.Peygamber (sav)
tarafından aynı miktarda ve aynı cinsteki bir mal veya paranın vadeli satışının faiz
olacağı gerekçesiyle yasaklanması gerçeği ile örtüşmektedir. Böhm Bawerk bugünkü
malın daha değerli olduğunu savunan bir tek taraflı görüşü belirtirken, Hz.Peygamber
(sav) ise her iki yönde de olabileceği ve bunun önceden tespit edilemeyeceğini
bildirmektedir. Bu nedenle her iki tarafın hakkının korunması adına kendi cinsinden
vadeli para ve mal mübadeleleri yasaklanmıştır.30
Keynes faizi, insanların alış veriş ihtiyacı, ihtiyatlı davranma vd. sebeplerden
dolayı tasarruflarını nakit olarak elde tutma isteklerine (likidite tercihi) karşı bir tedbir
olarak görmektedir. İnsanlar genel olarak parayı nakit olarak elde tutmaya eğilimli
olduklarından,
gerekmektedir.

bu
31

parayı

yatırıma

yönlendirilmesi

için

bir

faiz

ödenmesi

Keynes binlerce yıllık tasarruflara rağmen dünyanın çekmiş olduğu

sermaye malları sıkıntısını önceleri araziye şimdi ise paraya verilen yüksek faize
bağlamaktadır.32
Faiz teorileri genellikle faizi bir ilke olarak benimsemektedirler. Faizin
kaynağının, haklılığının ve dayandığı gerekçelerin açıklanması noktasında faiz teorileri,
açık ve kesin bir hükme varamamaktadır. Günümüzde ise faizin haklı olup olmamasının
ispatlanmasından ziyade faiz haddinin belirleme noktasında tartışmalar devam
etmektedir.33

29

İsmail Seyrek ve Zekeriya Mızırak, “Faiz Teorileri Üzerine Bir İnceleme: Finansal İstikrarsızlık Hipotezinin Temel
Dayanağı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.22 (Ekim 2009), s.388
30
Özsoy, İslam Ansiklopedisi, s.111
31
Özsoy, İslam Ansiklopedisi, s.112
32
Qureshi, s.65
33
Özsoy, İslam Ansiklopedisi, s.112
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2.1.3 Faiz Çeşitleri
Faizin çeşitlendirmesi yapılırken günümüz iktisadi uygulamaları açısından ve
İslam (dolayısıyla faizsiz bankacılık) açısından çeşitleri diye iki ana sınıfa ayırmamız
mümkün olmaktadır.
2.1.3.1 İslam’a Göre Faiz Çeşitleri
İslam’a göre faizi; borç faizi(ribe’d deyn) ve alış-veriş faizi (ribe’l-bey) diye
ikiye ayırabilinmektedir.34 Borç faizi İslam hukukuyla ilgili kitaplarda aynı zamanda
Cahiliyye ribası (faizi) şeklinde de bilinmektedir.35
Cahiliyye faizi diye terimleşen borç faizi, İslamiyet’ten önceki Arap
toplumunda yaygın olarak görülen bir faiz çeşididir. Bir kişiye belirli bir vadeye kadar
borç verilip her ay faiz alınıp süre sonunda da anapara istenmekteydi. Eğer borçlu
ödemeyi gerçekleştiremezse faiz arttırılarak vade uzatılırdı.36. Aynı şekilde faizli veya
faizsiz bir borç verilip vade bitiminde vadesinin uzatılmasına karşılık borç miktarının
arttırılmaktaydı. Bir de vadeli borç işleminde vade sonunda “ödüyor musun yoksa
arttırıyor musun?” denilerek borç miktarı arttırılıp yeni bir vade belirlenmekteydi.37 Bu
şekilde borçlar iki ya da üç katına çıkmaktaydı.38
Bu borç şekli günümüz tabiriyle bir “kredi” anlaşması örneğidir diyebiliriz.
Günümüzde bankaların vermiş oldukları krediler, mevduat hesaplarına dağıtmış
oldukları faizler ve tahvillere ödenen faizler bu faiz türünün kapsamı içindedir.
Alış-veriş faizi(ribe’l-bey) de kendi içinde erteleme faizi(ribe’l nesie) ve
fazlalık faizi(ribe’l fadl) şeklinde ikiye ayrılmaktadır.39 İsimlerinden de anlaşılacağı
üzere fazlalık faizi (ribe’l fadl) peşin yapılan alış verişlerde, erteleme faizi(ribe’l nesie)
ise vadeli yapılan alış-verişlerde ortaya çıkmaktadır.

34

İsmail Özsoy, Özel Finans Kurumları, 1. Basım, İstanbul: Asya Finans Kültür Yayınları, 1997, s.66
Hammad, s.279
36
Aktepe, Faiz ve Finansman Hadisleri, s.31
37
Aktepe, Faiz ve Finansman Hadisleri, s.32
38
Ahmad, s.453
39
Hammad, s.280
35
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Alış-veriş faizinin temel dayanak noktası Hz. Peygamber (sav)’in konuyla ilgili
söylemiş olduğu literatürde altı mal hadisi diye bilinen hadisidir. Hadis “Altına karşılık
altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya
karşılık hurma, tuza karşılık tuz, misli misline eşit ölçülerde ve peşin mübadele
edilmelidir. Mallar farklı cinslerden ise, istediğiniz gibi (peşin veya veresiye ve
istediğiniz miktarlarda) mübadele edebilirsiniz.”40 şeklinde geçmektedir. İslam
hukukçuları bu hadise göre faizin tahakkuk etmesi hususunda farklı görüşler
bildirmişlerdir. Faizin tahakkuk etmesini buradaki altı mal ile sınırlayanlar olduğu gibi
bu hadiste adı geçen altı malın örnek teşkil etmesi için verildiğini söyleyenler de ise
tartılabilirlik, yiyecek maddesi olma veya saklanıp depolanabilen mal olma özelliğinden
yola çıkarak faiz olup olmama hususunda görüşler ortaya çıkmıştır.41 Aşağıdaki tabloda
faizin tahakkuk etmemesi için hadiste bahsedilen ürünlerin alışverişi esnasında ne
şekilde ödeme yapılması gerektiği görülmektedir.
Tablo 1: Fazlalık Faizinin Tahakkuk Etmemesi İçin Ödeme Şekli
Değerli Madenler
Altın Gümüş
Buğday
Değerli Madenler
Altın EP*
P**
S***
Gümüş
P
EP
S
Yiyecekler
Buğday
S
S
EP
Arpa
S
S
P
Hurma
S
S
P
Tuz
S
S
P
Kaynak: Servet Armağan, İslam ekonomisi, s.199
*Eşit ve Peşin Ödeme
**Peşin Ödeme
***Serbest Ödeme.

Yiyecekler
Arpa
Hurma

Tuz

S
S

S
S

S
S

P
EP
P
P

P
P
EP
P

P
P
P
EP

Aynı cins, ölçü ile ya da tartı ile alış-verişi gerçekleştirilen malların kendi
cinsleriyle mübadelesinden birinin diğerinden fazla olma durumunda fazlalık faizi

40

Özsoy, Özel Finans Kurumları, s.69
Abdulaziz Bayındır, “İslam’da Faiz Mefhumu ve Unsurları”, Para, Faiz ve İslam, İstanbul: İSAV Yayınları, 1987,
s.129-136
41
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ortaya çıkar. Bu faiz türü metre ile veya sayı ile satılan mallarda tahakkuk etmez.

42

Vadeli yapılan bir mübadele sırasında eğer işlem para ile yapılmıyorsa bedeller, cinsler
ve miktarlar arasındaki fark olsun veya olmasın veresiye faizi ortaya çıkar. 43 Örneğin on
yumurtayı, on veya on beş yumurta karşılığında veresiye olarak satmak faizin bu türüne
örnek verilebilir.
Faizin hangi durumlar ortaya çıktığıyla ilgili bir kaç örnek verilirse konu daha
iyi anlaşılacaktır. Örneğin bir ölçek iyi hurmanın iki ölçek kötü hurmayla mübadelesi
faizi meydana getirir. Böyle bir durumda kötü olan hurmanın satılıp, iyi olan hurmanın
parayla satın alınılması tavsiye edilmektedir.44 İslam’da kalite, ayar ve işçilik farkları
tam olarak mal gibi görülmediği için mübadele işlemlerinde bir değeri yoktur.45
Örneğin işlemiş 10 gram altın ile işlenmemiş 15 gram altının mübadelesinde faiz
tahakkuk eder. Bu yüzden bu gibi mübadele işlemlerinde altınlardan birinin satılıp
diğerinin karşılığı para ile alınması gerekmektedir.
Vadeli işlemlerde ise dikkat edilmesi gereken husus mübadele işleminde araya
vade girdiği zaman yapılan işlemin para ile yapılması gerekliliğidir. Örneğin aynı cins
ve miktarda mal bile olsa vadeli veresiye işleminin yapılması faizin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Çünkü vadenin araya girmesi iki bedel arasında bir fark ortaya
çıkarabilmektedir. Mesela kaliteli bir ölçek buğday 5 TL ve kalitesiz buğdayın ise iki
kilogramı 5 TL olsun. İki malın para araya girmeden peşin mübadelesi faizi ortaya
çıkarır. Aynı şekilde veresiye mübadelesi de faizi meydana getirir. Çünkü vade dolunca
kaliteli buğday 6 TL olabilirken diğerinin fiyatı sabit kalabilir. Bu belirsizlik nedeniyle
vadeli işlemlerde faizin tahakkuk etmemesi için para ile alış-veriş yapılmalıdır.
Bir durumu daha belirtmek gerekirse o da ödünç işlemi ile borç işleminin farklı
olduğudur. Borç bir sözleşme veya tazminat nedeniyle ortaya çıkan ödeme yüküdür.
Ödünç ise tüketmek ve daha sonra dengini vermek üzere alınan borçtur. 46 Örneğin bir
kişi, başka bir kişiye borç olarak belli bir miktar altın ödünç vermiş olsa ve ödüncü alan
kişi belli bir süre(vade) geçtikten sonra borcunu öderse eğer faiz tahakkuk etmez.
42

Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, İstanbul: Erkam Yayınları, 1993, s.388.
Özsoy, ÖFK, s.70
44
Aktepe, Faiz ve Finansman Hadisleri, s.148-149.
45
Özsoy, Özel Finans Kurumları, s.70
46
Abdulaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz, 1.Baskı, İstanbul: Süleymaniye Vakfı Yayınları, 2007, s.49.
43
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Genel hatlarıyla İslam hukuku literatüründe yer alan faiz çeşitleri yukarıda
belirtilen faiz türledir. Faizin nasıl tahakkuk edeceği konusunun anlaşılması açısından
verilen örnekler temel anlamda yeterli olduğu düşünülmektedir. 47
2.1.3.2 Günümüz İktisat Uygulamalarına Göre Faiz Çeşitleri
Faizin günümüz iktisat uygulamalarında birçok farklı çeşidi mevcuttur.
Bankacılık ve diğer bazı finansal işlemlerde rastlanılabilen bu faiz türlerinin bilinmesi
faiz kavramanın iyi anlaşılması açısından faydalı olacaktır.
Basit Faiz: Vade sonunda anaparayla birlikte ödenmesi taahhüt eden faiz
oranıdır. Genellikle kağıt üzerinde faiz denilince kastedilen basit faizdir.
Nominal ve Reel Faiz: Bankacılık ve diğer finansal kurumların yaptığı
işlemlerde duyurdukları faiz oranları nominal faiz oranıdır. Nominal faiz oranı herhangi
bir düzeltme ve ayarlama yapılmamış faiz oranı olması itibari ile de basit faizle aynıdır
denilebilir.48

Enflasyon

neticesinde

para

değerlerinde

değişiklik

meydana

gelebilmektedir. Bu nedenle bu enflasyonun satın alma gücüne etkisine göre belirlenen
faize de reel faiz denilmektedir. Diğer bir ifade ile nominal faiz kredi işleminin
alacaklıya para birimi cinsinden, reel faiz ise paranın satın alabileceği mal ve hizmet
cinsinden sağladığı gelirdir. Enflasyonun olmadığı, yani para değerinin değişmediği
durumlarda nominal faiz ile reel faiz birbirine eşit olacaktır.49
Negatif ve Pozitif Faiz: Faiz işlemlerinde yukarıda tanımladığımız gibi
nominal faiz her zaman pozitif değerlidir. Fakat vade sonunda reel faiz negatif veya
pozitif olabilir. Eğer vade sonunda anaparadan daha az mal satın alma gücü söz konusu
ise faiz negatiftir.
Sabit ve Değişken Faiz: Belirlenen faiz oranının değişmeyeceği yapılan
sözleşmede belirtilmişse sabit faiz, eğer bu oran belirli şartlar altında değişiklik
gösterecekse değişken faiz söz konusudur.
47

Faizin tahakkuk ettiği durumlar hakkında detaylı bilgi için bkz. Armağan, age., s.184-245, Özsoy, “Faiz”, İslam
Ansiklopedisi, s.110-125
48
Sami Uslu, İslam’da Faiz Yasağı ve Çağdaş Finans, 1.Baskı, İstanbul: Zafer Yayınları, 2005, s.25.
49
Sabri Orman, “Modern İktisat Literatüründe Para, Kredi ve Faiz” , Para, Faiz ve İslam, İstanbul: İSAV Yayınları,
1987, s.66-67
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Serbest ve Kontrollü Faiz: Faiz oranları piyasa şartlarının arz talep dengesine
göre serbestçe belirlenebiliyorsa serbest faiz oranı vardır. Eğer faiz oranları herhangi bir
otorite tarafından tek yönlü olarak belirleniyorsa kontrollü faiz mevcuttur.50
Bileşik Faiz: Basit bir faiz oranının her dönem itibariyle anapara ve faizin
toplamı üzerine aynı faiz şartlarıyla uygulanmasıyla oluşan faiz tutarına bileşik faiz
denir. Örneğin 100TL’lik %10’dan 2aylık basit faiz oranıyla elde edilen faiz geliri
(100x0,1x2) 20TL iken bileşik faizde ise (100x(1,1)2 - 100) 21TL’dir. Bileşik faiz bir
nevi faiz üzerinden faiz kazanmaktır. Bankalar genelde kredi işlemlerinde faiz oranını
duyururken bileşik faiz olduğunu duyurmazlar. Bu da uzun vadede faizin katlanarak
anaparayı dahi katlaması demektir.
İskonto Faizi: Gelecekteki değeri bilinen bir miktar paranın, belirli bir faiz
oranı üzerinden bugünkü değerinin hesaplanmasıdır. Faktoring şirketleri bu yönteme
başvurarak müşterilerine hizmet sağlarlar. Tefeciler de iskonto faizini kullanarak para
satma işlemi yaparlar.
Gecikme Faizi: Borçlunun, borcunu vadesinde ödememesi durumunda
alacaklının uğradığı zararın karşılığı olarak alınan faizdir. Kredi kartı borçlarının vb.
faturaların zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan faiz çeşididir.51
İtibari ve Efektif Faiz: Tahvillerin üzerinde yazılı olan faiz oranına itibari faiz
oranı denir. Tahvillerin nominal değerleri üzerinde veya altında ihraç edilmesi
durumunda ise tahvil üzerinde belirtilen değerin üzerinde veya altında satılabilir.
Tahvilin piyasa fiyatına göre hesaplanan faiz oranına da efektif faiz oranı veya fili faiz
oranı da denilebilir.52
Günümüz finans uygulamalarında tanımlarını vermiş olduğumuz faiz türleri
dışında da bazı faiz türleri uygulanmaktadır. Burada verilen faiz türlerinin temel
uygulamalardaki faizleri kavrama açısından yeterli olduğu düşünüldüğünden tek tek
tüm faiz türleri anlatılmamıştır. Burada belirtilen faiz türleri İslam hukuku açısından da
genellikle faiz olarak görülmektedir.
50

Orman, s.66
Uslu, s.26-28
52
Orman, s.65
51
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2.1.4 Faizin Yasak Olma Nedenleri
İslam inancına sahip insanlar açısından İslam dinindeki emir ve yasaklar bir
sorumluluk arz etmektedir. Bu nedenle bu inanca sahip olan insanlar emir ve yasaklara
uyma zorunluluğu hissetmektedirler. Bu emir ve yasakların geneline bakıldığı zaman
toplumsal yaşam açısından faydalı olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Bu farkındalık
benzer yasakların da beşeri sistemlerin sunduğu kanunlara yansımıştır. Örneğin alkol ve
kumar53 da beşeri kanunlar tarafından ya yasaklanmış ya da sınırlandırılmıştır. Bazen
de koruma için önlem alınacağı belirtilmiştir.54
Kumar gibi kötü alışkanlıklar hem maddi hem de manevi zararlar vermektedir.
Konuyla ilgili raporlara55 bakıldığında zararın boyutunun büyüklüğü gün geçtikçe
artmaktadır. Alkol ise bağımlılık yaptığı için sağlık problemlerine, dolaylı olarak da
toplumsal yapının bozulmasına ve ekonomik olarak da zarara neden olduğu
bilinmektedir.56
Faizin yasaklanma sebebi hakkında ortaya atılan farklı görüşler bugüne kadar
kavranabilen temel görüşlerdir. Faizin zararları aynı zamanda faizin yasaklanmasının
sebeplerini de açıklamaktadır.57
-

Faiz miktarı önceden belirlendiği ve vade sonunda oluşacak fiyatlar önceden
tam olarak kestirilemediği için, faizin haksızlığa neden olabileceği
savunulmaktadır.58

-

Faizin olduğu ekonomilerde, insanlar riske girip teşebbüste bulunmak yerine
emek sarfetmeyeceği bir yatırım olan faize yöneleceği ve bunun sonucunun
da atalete sebep olacağı,

-

Faizin olduğu yerde insanların faizsiz borç alıp verme eğilimin olmayacağı
ve bunun insanlar arasındaki dayanışmaya engel olacağı,

53
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-

Faiz sermayenin zenginlerin elinde toplanmasına neden olacağı gibi görüşler
faizin yasaklanma sebepleri olduğu savunulmaktadır.59

-

Faize yatırılan paralardan dolayı paraların üretime yönlendirilmeyeceği,
paranın bir elde toplanacağı ve nakit sıkışıklığına sebep olacağından
enflasyonu arttırıcı etkinin olduğu savunulmakta ve bu durum da faizin
zararları arasında görülmektedir.60
Faizin yasaklanması ile ilgili verilen örneklerden yola çıkarak kişilere,

topluma, ekonomiye, sosyal ilişkilere ve uluslararası ilişkilere zararları olduğu görüşleri
savunulmakta olduğu söylenebilmektedir.
Faiz yasaklanırken tedrici olarak bir yasaklanma söz konusu olmuştur. Faizin
kesin olarak yasaklandığı ayetlerde sadece anaparanın alınmasına izin verdiği
belirtilmiştir.61 “Müminler! Allah’tan korkun! Eğer inanmış kişilerseniz faizden geriye
ne kaldıysa, bırakın! Bunu yapmadınız mı bilin ki; Allah’a ve Elçisine karşı savaş
halindesiniz. Eğer tevbe ederseniz, ana mallarınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz ne de
haksızlığa uğrarsınız.”62 şeklinde geçen ayetler de önemli olan bir husus da “Eğer tevbe
ederseniz, ana mallarınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız”
kısmında faizin haksızlık nedeni olduğu belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda haksızlık zulüm
olarak da geçmektedir.63 Alacaklının anapara dışında aldıkları da adaletsizlik olarak
değerlendirilmiş ve en temel yasaklanma sebebi eşitsizliğe ve haksızlığa/adaletsizliğe
yol açması gösterilmektedir.64
Tüketim amaçlı kredilerde bu haksızlığa uğrayan borçlu olmaktadır. Üretim
amaçlı kredilerde ise sabit olarak belirlenen faiz oranı üretimin sonunda elde edilen
gelire göre iki taraftan birine haksızlık etmektedir. Eğer gelir faiz oranından yüksek
çıkarsa faizli borç(kredi) veren daha düşük belirlenmiş faiz oranından dolayı haksızlığa
uğramış olur. Üretimden zarar edildiği durumda ise borçlu daha zor durumda kalacaktır.
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Hem faiz ödemesi hem de anapara ödemesi gibi bir zorluğa katlanacak ve de emeğinin
boşa gittiği için tamamen bir adaletsizlikle karşılacaktır.65
Sonuç olarak diyebiliriz ki; faiz oranının az veya çok olması, faizin başka
isimler altında (fayda, nema, gelir payı) verilmesi, faizli borç(kredi) verilirken amacının
üretim veya tüketim olması, faizi ödeyecek kişinin zengin veya fakir olması, anaparaya
eklenecek olan fazlalığın ilk akitte veya vade uzatılarak eklemesi gibi durumlar arasında
hiçbir fark olmamakla beraber hepsi faiz hükmünde olduğu belirtilmektedir.66
2.1.5 Faiz ve Karın Karşılaştırılması
Faiz

ile

kıyaslayabilmek

için

öncelikle

kar

kavramını

tanımlamak

gerekmektedir. TDK, sözlükte karı “Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin
üretimden aldığı pay.”67 şeklinde tanımlanmıştır. Arapça karşılığı ise “ribh”tir ve
“ticarette elde edilen kar” şeklinde tanımlanmıştır.68 Kar kelimesi İngilizcede ise
“profit”69 olarak karşılık bulmaktadır.
Karın tanımından da anlaşılacağı üzere girişimciye üretiminden dolayı ödenen
paydır. Faiz ise sermaye üzerinden alınan kira ücreti olarak tanımlanmasına rağmen bu
iki kavram karıştırılmaktadır. Hem kapitalist düşünceye sahip olan iktisatçılardan hem
de sosyalist düşünceye sahip olan bir çok iktisatçı bu iki kavramı bir tutmuştur ancak bu
iki kavramın farkını ayırt edebilen iktisatçılar da olmuştur.70
Karın elde edilebilmesi için üretim, üretim için de emek, sermaye veya riske
katlanmak gerekmektedir.71 Rizikoyu üstlenmenin, ticari işlemlerde kar elde etmenin
meşru yolu olarak gösterilmektedir.72 Bir de kar anlayışı İslam ekonomi düşüncesinde
kapitalist ekonomi düşüncesindeki gibi sınırsızlığın aksine normal bir kar oranına izin
verilmektedir.73
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Faiz geliri elde ederken ise sermayedar herhangi bir riziko üstlenmemektedir,
riziko tamamen sermayeyi kullanan kişiye yüklenmiş durumdadır.

74

Faizli ticari

işlemlerde herhangi bir faiz sınırı genelde yoktur. Kapitalist iktisadi düşüncenin genel
prensibi olarak bu alanda oranı belirlemek tamamen serbesttir. Karşıdaki kişinin mağdur
olup olmadığı veya muhtaç olup olmadığı düşünülmez.
Sonuç olarak faizli işlemlerde riziko borçluya bazen de dolaylı olarak topluma
yansıtılmaktadır.75 Kar için bir üretkenlik topluma artı değer katmak söz konusu iken
faizli işlemlerde böyle bir üretkenlik söz konusu değildir.76 Kar elde edilen işlemlerde
hakiki bir alış-veriş söz konusu iken faizde durum böyle değildir. Rizikonun olmadığı
yerde karın olmadığı da belirtilmekte ve faiz, zarara katılmayan kar olarak
tanımlanmaktadır.77 Bu nedenlerden dolayı faiz ve kar birbirinden ayrı kavramlar
olduğu düşünülmektedir. Bu iki kavramın da birer gelir olmasına karşın İslam inancına
sahip insanlar için ikisinin ayrı kavramlar olduğu izah edilmekte ve bu görüş
savunulmaktadır. 78
2.1.6 Faiz ve Kiranın Karşılaştırılması
Faiz ile kira kavramının da bazen birbiri ile karıştırıldığı durumlar söz
konusudur. Kira TDK sözlüğünde “Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir
şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi,
icar.” şeklinde yer almaktadır. Kiranın Arapça karşılığı “icar”, bir bedel karşılığında
emeğin ya da eşyanın kiralanması “icâre” şeklinde yer almaktadır.79 Bir işçinin
emeğinin karşılığında ücret vererek çalıştırmak da icâre olarak adlandırılır. İngilizce’de
ise karşılığı “leasing”80 ya da fiil olarak “letting on lease”81 şeklinde yer almaktadır.
Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için İslam hukuku açısından belirli
şartlar söz konusudur. Kira sözleşmesi mal üzerinden yararlanma hakkı tanıyan bir
74
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sözleşmedir. Kira sözleşmesine konu olan şeyin malın kendisi değil menfaati olmalıdır
ve bu malın menfaatinin belirsiz olmaması gerekmektedir.82 Sadece kendisini tüketerek
yararlanılması mümkün olan şeyler kiraya verilemezler. Altın, gümüş, yiyecek ve
içecek gibi ancak kendisi tüketilerek faydalanılabilen şeylerin kira verilmesi caiz
değildir.83 Bu tip mallara misliyat84(misli mal), İngilizce’de ise “fungible”85 şeklinde
geçmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra faiz ile kira daha rahat kıyaslanabilecektir.
Bazı iktisatçıların dediği gibi “faiz, paranın kirasıdır.” sözü İslam hukuku açısından
geçerli değildir. Çünkü para misli mal konumundadır ve aslı tüketilmeden bir fayda
sağlaması mümkün değildir. Kira geliri için bir emek veya bir mal verilmesi söz konusu
iken faizde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Faiz gelirinin üretim için
kullanılacak olan paradan alındığı varsayıldığında bile bu sefer de belirsizlik söz konusu
olacaktır. Faiz için “misliyattan alınan kiradır.”86 Demek doğru bir tanım olacaktır. Bu
nedenlerden dolayı faiz ile kira birbirine benzememektedir.87
Son olarak banka komisyonunu bu durumla kıyaslayacak olursak komisyonun
alınma durumuna göre ücret-kira veya faiz olabilir. Kredinin belli bir yüzdesi olmadığı
ve yeni hizmet verilmeden tekrar ücret alınmadığı durumlarda komisyon ücret, aksi
durumlarda ise faiz hükmündedir.88
2.2 FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİNİN KURULUŞ NEDENLERİ
İnsanoğlu tarih boyunca ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli sosyal, kültürel ve
iktisadi kuruluşlar meydana getirmişlerdir. Çalışmanın bu bölümünde iktisadi
kurumlardan olan faizsiz bankacılığa, dolaylı olarak da konvansiyonel bankaların
kuruluşuna değinilmiştir.
Tasarruf sahibi kişiler paralarını(ki o zaman kağıt para yerine altın-para
mevcuttu) muhafaza etmek amacıyla kuyumculara emanet ederlerdi. Bunun karşılığında
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ne kadar altın verdiklerine dair bir makbuz alırlardı. Zamanla bu makbuzlar ödeme aracı
olmaya başladı çünkü altın taşımak yerine bu kağıtları taşımak daha kolaydı. 89 Bu basit
işlemle başlayan serüven günümüzde birçok işlem gerçekleştirilebilen bankalar halini
almıştır. Aynı şekilde faizsiz bankacılığın kurulmasına da toplumun ihtiyaçları neden
olmuştur. Bu çalışmada bu nedenler üç başlık altında toplanmıştır.
2.2.1 Dini Nedenler
İnsanlar dünyanın varoluşundan bugüne kadar çeşitli inançlara ve değerlere
sahip olmuşlardır. İnsanların büyük çoğunluğu yaşamları boyunca inandığı değerler
çerçevesinde yaşamaya çalışmaktadır. Bazı insanlar bir felsefi görüşü hayat tarzı olarak
benimsemişken, bazı insanlar da inançlarını bir hayat tarzı olarak benimsemiştir.
İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri de yaşama tarzını tercih
edebilme iradesine sahip olmasıdır.
İslam inancına sahip insanlar da kendi inançlarına göre hayat tarzını belirleme
yükümlüğü altındadırlar. Bu inancın getirdiği emirler arasında zekât gibi ekonomik
boyutu olan ibadetler de mevcuttur. Aynı şekilde faiz ile ilgili yasaklar da İslam
inancının bir parçasıdır. Müslümanlık iddiasında bulunan insanlar bu emir ve yasakları
şek ve şüphe olmadan kabul etmelidirler. Aksi takdirde bu iddiaları geçersiz kalacaktır.
Buna göre; faiz ile ilgili yasağın Müslümanların, faizin sebep olduğu ahlaki sorunlardan
ve ekonomik haksızlardan koruyacağı iddia edilmektedir. 90
Faiz ile ilgili yasaklar sadece İslam’da değil, Hristiyanlık ve Yahudilikte de
mevcuttur. Tevrat’ta bununla ilgili kesin hükümler yer almaktadır.91 Hatta tarih boyunca
yasak olmayan toplumlarda da faizin zararlarından ötürü kısıtlamalar getirildiğinden
çalışmanın önceki bölümlerinde bahsedilmişti.
20.yy’ın başlarından itibaren bankalar dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır.
Müslüman toplumlarda da yaygınlaşmaya başlayan bu bankalardan insanlar, inançları
gereği uzak durmuşlardır. Batılı ülkelerde bankalarla ilişki %80’in üzerinde
89

Mevdudi, s.88
Özsoy, Özel Finans Kurumları, s.96
91
Mustafa Uçar, Türkiye’de – Dünyada Faizsiz Bankacılık ve Hesap Sistemleri, 1.Basım, İstanbul: FEY Vakfı
Yayınları, 1993, s.24
90

21

seyrederken, Müslüman toplumların da dâhil olduğu gelişmemiş ülkelerde %2 ile %6
civarındaydı.92
Faiz konusundaki ayetlerdeki93 ve hadislerdeki94 şiddetli yasaklar nedeniyle
Müslümanlar sermayelerini değerlendirebilecekleri alternatif yerler aramaya başladılar.
Bu arayış günümüzdeki İslami Bankacılık kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Nitekim ülkemizde de manevi hassasiyeti olan insanların olması önce Özel Finans
Kurumlarının kurulmasına, sonra da Katılım Bankalarının kurulmasına zemin
hazırlamıştır.95
2.2.2 Ekonomik Nedenler
Faizsiz bankacılığın kurulmasındaki ekonomik nedenlerin başında 1970’lerin
başında OPEC96 ( Organization of Petroleum Exporting Countries)’in petrol fiyatlarında
zam yapmaları sonucu büyük petrol rezervlerine sahip İslam ülkeleri daha da
zenginleşmeye başlamıştır.97 Bu yüksek miktarlardaki petro-dolarlar daha çok batı
ülkelerine gitmekteydi. Bu ülkelerin petro-dolar fazlaları bazı batı ülkelerinin zor
zamanında risk sermayesi olarak yer almıştır.98
İslam ülkelerinin bir kısmının petro-dolarla zenginleşmesi ve diğer ülkelerdeki
emek ve doğal kaynak potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Müslümanlar, İslam
ülkeleri arasındaki sermayeyi hareketlendirecek arayışlara yönelmişlerdir. Bunun
sonucunda 1974 yılında İslam Kalkınma Bankası(IDB-Islamic Development Bank)
kurulmuştur. IDB kurulurken ticari bankaların kısa vadeli ticari kredileri yerine uzun
vadeli kalkınma hedefli finansman sağlama amacı güdülmüştür.99
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Faizsiz bankacılığın kar-zarar paylaşımı ve proje finansmanı gibi prensiplerinin
olması hem bu bankaların önemini arttırmakta100 hem de piyasaya alternatif
oluşturmaktadır.
Ülkemize Körfez fonlarının çekilmesi ve alternatif bir bankacılık sistemi
oluşturarak atıl fonların ekonomiye kazandırılması gibi amaçlar güdülerek, faizsiz
finans kurumlarının temeli atılmıştır. Öncelikli sebep fon çekmek olmuştur. Tabii olarak
ülkedeki manevi değerlere sahip insanların da ihtiyacı karşılanmıştır. Ülkemizdeki
faizsiz bankaların mali enstrüman çeşitliliği oluşturması sektörün derinleşmesine,
istikrarına ve büyümesine fayda sağlamaktadır.101
2.2.3 Sosyal Nedenler
Toplumun yapısı incelediği zaman farklı sosyal sınıflar olduğu görülmektedir.
Bu farklı sınıflar bazen yaşadığı yere göre şehirli-köylü, bazen de gelirine göre zenginfakir olarak adlandırılmaktadır. Toplumsal yaşamın sürekliliği için bu sınıflar arasındaki
iyi ilişkilerin devamlılığı olmazsa olmazlardandır. İyi ilişkilerin gerçekleşmesi ve
devamlılığı, zengin ile fakir arasındaki maddi farkın azaltılması ile doğru orantılıdır.102
Sosyal refahı sağlamanın yolu buradan geçmektedir.
Bugün birçok devlete baktığımız zaman sosyal güvenlik için büyük
meblağlarda paralar harcamaktadırlar fakat bu harcamalar, geleneksel ekonomik ve
finansal araçların toplumda oluşturmuş olduğu adaletsiz dağılımı azaltmamaktadır.
Çünkü hedeflenen amaçlarla, uygulanan ekonomik ve finansal yöntemler birbirleriyle
uyuşmamaktadır. Günümüz faize dayalı ekonomi sistemi ile yönetilen devletler her
geçen gün halkın akıbeti hakkında daha az rol almakta fakat büyük şirketlerin karlarını
maksimize etmesini ise kolaylaştırmaktadır.103
Gelir dağılımındaki adaletsizlikler sosyal refahın bozulmasına ve dolaylı olarak
da fakir ile zengin arasında bir kin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.104 Faizin
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yaygınlaşması da bu dengesizliği arttırmaktadır ve sosyal ilişkiler bozulmaktadır.
Günümüzde fayda ve yarar kavramları, tek bir manada kullanılmaktadır o da maddi
çıkardır.105 Çünkü insanlar çoğunlukla faizli bankalara para yatırma seçenekleri varken
başkalarına maddi yardımda bulunup manevi ve sosyal bir faydayı düşünmemektedirler.
Faizsiz

bankacılık

kendi

prensipleri

gereği

sosyal

sorumluluk

da

taşımaktadırlar. Bu sorumlulukları gereği sosyal refahın da sağlanması gerekmektedir.
Faizsiz bankalar karz-ı hasen olarak adlandırılan faizsiz borç verebilmektedirler. Karz
kelime olarak “borç” manasındadır.106 Karz-ı hasen ise kelime olarak “güzel borç”
demektir.

Kur’an-ı

Kerim’de

bir

çok

yerde107

karz-ı

hasen

verenlerin

mükâfatlandırılacakları yazmaktadır. Karz-ı hasenden sağlanacak fayda maddi bir fayda
değil, herhangi bir gelir sağlamadığı için108 manevi bir faydadır. Karz-ı hasen sosyal ve
üretken olmak üzere iki amaçla verilebilmektedir. Karz-ı hasenin geri ödemesi de
borçluyu zorlamayacak şekilde olması gerekmektedir.109
Faizsiz bankacılığın kuruluş nedenleri ülkeler bazında incelediğinde daha farklı
kuruluş sebepleri de bulunmaktadır. Ancak genelde bu üç temel başlık kuruluş sebepleri
olarak yeterli görülmektedir.
2.3 FAİZSİZ BANKACILIĞIN ÇALIŞMA ESASLARI
Faiz Bankacılık sistemi günümüzde diğer bankaların yaptığı hemen hemen her
işlevi sağlayabilmektedir. Fakat faizsiz bankacılık prensibine uygun olarak çalışan
bankaların belirli çalışma esasları mevcuttur. Faizsiz bankalar bu prensiplere bağlı
kaldığı ölçüde İslami Bankacılık unsuruna yaklaşmaktadır. Bu bölümde faizsiz
bankacılık esaslarına değinilecektir.
2.3.1 Faizin Yasak Olması
Faizsiz Bankacılık sisteminde, isminden de anlaşılacağı üzere faizli işlemler
yapılmamaktadırlar. İlk bölümlerde bahsedilen faizin yasaklanma sebeplerinden dolayı
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faizsiz bankalar, faiz alma-verme veya faiz içeren herhangi bir işlem yapmamaktadırlar.
Faizsiz bankalar yapacağı işlemlerin İslam hukukuna uygun olup olmadığına bakıp
yapacakları faaliyetlerin bu sınırlar içerisinde olmasına dikkat etmektedirler.110
Faiz önceden belirlenmiş bir oran olmasından ve piyasa şartlarının
değişebileceğinden, faizli kredi, alana veya verene zararlı olabilmektedir. Bu nedenle de
faizsiz bankacılık faiz yerine alternatif olarak kar-zarar ortaklığını sunmaktadır. Faizli
işlemlerde, faiz ile gelir garantisi verilmesi söz konusu olduğundan riski olmayan, sabit
bir getiri söz konusudur. Kar-zarar ortaklığında ise durum, üretim sonucunda belirlenir
ve riske karşılık alınmaktadır. Yani faiz üretkenliği azaltırken kar-zarar ortaklığı üretken
bir ekonomiyi desteklemektedir.111 Üretkenlikle birlikte biriken refahın adaletli bir
şekilde dağıtılması da sosyal adaletin bir gereğidir112. Bu sayede faizsiz bankalar sosyal
adaletin sağlanmasında da yardımcı olmaktadır.
2.3.2 Kar-Zarar (Riskin) Paylaşımı
Faizsiz bankacılık sisteminde faizin yasak olması nedeniyle alternatif
finansman araçları bulunmaktadır.113 Faizsiz finansman araçlarının temel özelliği de
önceden belirlenmiş bir getirinin olmaması nedeniyle karşılaşılacak olan kar veya zar
durumuna göre getirinin ve riskin adil bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Faizsiz
finansman araçlarını kullanarak müşterilerine fon sunan bankalar sabit bir faizle kredi
vermek yerine, müşterinin yapacağı işe ortak olan bir yatırımcı gibi riskine ortak
olmaktadırlar.114
Faizsiz bankacılık modelinin dayandığı kurallara göre kar elde etmenin meşru
yolu riske ve zarara katlanmak yani sorumluluğu üstlenmektir.115 Faizli kredi
işlemlerinde kar-zarar gözetmeksizin sabit ve önceden belirlenmiş bir oran üzerinden
getiri sağlanır fakat faizsiz bankacılık finansman yöntemlerinde kar-zarar ortaklığı
esastır.
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2.3.3 Belirsizliğin Yasak Olması
Ğarar, kelime olarak “belirsizlik ve tehlike” anlamına gelmektedir. Terim
olarak da neticenin belli olmaması durumunu ifade etmektedir. Yani varlığı ile
yokluğunun kesin olmadığı bir akittir.116 Ğararla birlikte Cehl’de yasaktır. Cehl117
kelime olarak bilgisizlik demektir.118 Terim olarak ise yapılan yetersiz bilgilendirme
sonucunda taraflardan herhangi birinin hakkının istismar edilmesine sebep olan
durumlar için kullanılmaktadır.119 Örneğin örtünün altındaki bir eşyayı satmak istemek
Cehl’e örnek verilebilir. Ğarar için ise yaygın olarak denizdeki balığın ve havadaki
kuşun ticaretinin yapılması örneği verilmektedir. Kumar yani şans oyunları da
belirsizlik üzerine kurulduğu için bu gibi oyunlar da belirsizlik içermektedirler.
Faizsiz finansman yöntemlerinde; ğarar(belirsizlik), cehl(bilgi noksanlığı) ve
kumar(şans oyunları) gibi belirsizlik taşıyan unsurlar, prensipleri gereği yer
almamaktadırlar. Faizsiz bankalar işlemlerinde tam bilgilendirmede bulunmakta ve her
türlü aşırı risk taşıyan belirsizliği yüksek işlemlerden kaçınmaktadırlar.
Konvansiyonel sigorta sisteminde, sigortalı ödediği primin karşılığında
rizikosunu

teminat

altına

almaktadır.

Fakat

bu

rizikonun

gerçekleşip,

gerçekleşmeyeceği ve gerçekleştiği takdirde ne boyutta olacağı, ne kadar tazminat
gerektireceği durumu net olmadığından günümüzdeki sigorta uygulamaları da
belirsizlik(ğarar) kapsamına girmektedir.120
2.3.4 Faaliyet Alanlarının Belirli Olması
Faizsiz bankalar İslami kuralların uygun gördüğü faaliyet alanlarında işlem
yapmaktadırlar. Alkol, domuz ve domuz ürünleri, pornografi, kumarhane ürünleri gibi
İslam ahlakına ve prensipleriyle bağdaşmayan ürünlerin üretimi, ticareti ve bu işi
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yapacak kişilere finansman sağlanması yasaktır.121 Bu nedenlerden ötürü faizsiz
bankacılık sisteminin faaliyet sağladığı alanlar belirlidir.
2.3.5 Spekülasyonun Yasak Olması
Spekülatif işlemler ekonomiye hiçbir değer katmamakla birlikte ekonomik
dengesizliğe neden olmaktadır. Spekülasyon nedeniyle ekonomik anlamda güçlü olanlar
servetlerini daha da arttırabilirken zayıflar daha da zayıf hale gelmektedir.
Spekülasyonun yasaklanmasındaki temel nedende budur.122 Spekülasyon aynı zamanda
belirsizlikler üzerine yapıldığı için içinde ğarar ve kumar gibi durumları da barındırır.
Türev finans ürünlerinin işlem gördüğü vadeli işlem yapan borsalarda da aşırı belirsizlik
ve spekülatif işlemler yoğunluktadır. Bu nedenle türev finansman araçlarına faizsiz
bankalar yatırım yapmamaktadırlar.
2.3.6 Faaliyetlerinin Şeffaf Olması
Faizsiz bankalar yaptığı faaliyetleri, kar-zarar paylaşım yöntemlerini, mali
tablolarını ve diğer gerekli bilgileri kamuoyunu ve yatırımcıları bilgilendirmek için
şeffaflık prensibi gereği paylaşmak zorundadırlar.123 Şeffaflığın eksik olması
durumunda bazı finansman yöntemlerinin gerçekten faizsizlik prensibine uygunluğu
konusunda şüpheye düşülebilir. Faizsiz bankalarda şeffaf olmanın bağlayıcılığı,
konvansiyonel bankalara göre daha fazladır. Faizsiz bankalar, konvansiyonel bankaların
aksine sadece faiz ödemeleriyle ilgilenmek yerine, genellikle sosyal faydası olan, reel
ekonomiye katkı sağlayan ürünlere yönelerek daha aktif bir finansör rolü
üstlenmektedirler.124
Genel olarak özetlemek gerekirse faizsiz bankalar; belirsizlikten, kumardan,
spekülatif işlemlerden ve İslam ahlakının yasakladığı faaliyet alanlarından uzak
kalmakta, müşterilerini şeffaflık ilkesine de riayet ederek yeterli şekilde bilgilenmesini
sağlamakta ve yatırım risklerini beraber üstlenerek bir kar zarar ortaklığına göre hizmet
etmektedirler.
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2.4 FAİZSİZ BANKACILIĞIN GELİŞİMİ
Dünya genelinde İslami Finans sektörü gün geçtikçe daha komplike hale
gelmektedir. Dünya piyasalarına bakıldığında İslami prensiplere göre çalışan çeşitli
finansal kurumlar mevcut olmasına karşın ülkemizde bu alanda sadece “katılım
bankaları” adı altında çalışan faizsiz bankalar hizmet vermektedirler. Bu nedenle
ülkemiz açısından bu sektörün temsilcisi konumunda olan katılım bankalarının ve
faizsiz bankacılığın nasıl ortaya çıktığına, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine
değinilecektir. Asıl araştırma konumuz olan sukuk, bankacılık işlemlerinden ziyade
sermaye piyasaları ile ilgili olduğu için bu bölümde katılım bankacılığının sunduğu
hizmetlere ve işleyiş yapılarına detaylı olarak değinilmeyecektir.
2.4.1 Faizsiz Bankacılığın Ortaya Çıkışı ve Dünyadaki Gelişimi
İnsanlık tarihine bakıldığında, faizsiz kredileşmenin geçmişinin de neredeyse
bu tarih kadar eski olduğu görülmektedir. Çünkü insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için
birbirlerinden ödünçler almıştır ve paranın insan hayatında yer edinmesiyle birlikte ayni
olan bu ödünçler, nakdi ödünçlere dönüşmüşlerdir.125
Bankacılık faaliyetleri başlangıcı M.Ö 3500 yıllarına kadar dayanmaktadır.
Tarihte bir çok toplumda görülen emanet işlemleri bankacılığın tarihi başlangıcı olarak
sayılmaktadır. Kağıt paraların kullanımına başlanılması, sanayi üretimindeki artışlar,
sermaye birikiminin sağlanması ve paraya olan talebin artması gibi nedenler, bu gibi
emanet ve ödünç işlemlerinin bankaya dönüşme nedenleridir.126
İslam tarihine bakıldığında ise ticari ve mali işlemleri gerçekleştiren farklı
kurumlar ve oluşumlar mevcuttur. Beytü'1-mal, Sarraflar, Cehbezler ve Dostluk ve
Yardımlaşma kurumları ile Mudârabe şirketleri günümüz bankacılık işlemlerine benzer
işlemler gerçekleştirmek için kurulmuşlardır.127
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İslam ekonomisi terimi literatüre 1945 yılından sonra girmiştir.128 Hint
altkıtasındaki borç kooperatifleri, Avrupalıların ortak borç deneyimlerinden etkilenmiş
ve 1940’lardan itibaren dini ve etik değerlerini aşılamaya başlamışlardır. Pakistantan’da
kırsal kesimdeki arazi sahipleri 1950’lerin sonunda faizsiz kredi ağı kurmuştur. 1963’te
Malezya’da Müslümanların hac ibadetini yerine getirebilmeleri için Müslüman Hacı
Tasarruf Kurumu (Muslims Pilgrims Savings Corperation) kurulmuştur.129 Bankacılık
alanındaki çalışmalar ilk meyvesini 1963 yılında vermiştir. Ahmed en-Neccar, Mısır’ın
Mit-Gamr kasabasında ilk İslami Bankacılık denemesini gerçekleştirmiştir. 1967 yılında
ise siyasi baskılar neticesinde kapanmak zorunda kalmıştır.130 1974’te Cidde’de kurulan
ve 1975’te faaliyet göstermeye başlayan İslam Kalkınma Bankası; yaşayan faizsiz
bankaların ilkidir.131 1940’ların ortalarından sonra kavramsal gelişimi başlayan faizsiz
bankalar, ilerleyen dönemlerde de pratik çalışmalarla bunu takip etmiştir. 1970’lerden
sonra Orta Doğu ülkelerinin petro-dolarlar sayesinde zenginleşmesiyle birlikte birçok
ülke kendi faizsiz banka modelini kurmuş ve günümüzde ise tüm dünyaya yayılan bir
banka modeli olarak dünya bankacılık sektöründe yerini almıştır.132
Faizsiz bankacılık ilk dönemlerinde aşağıdaki tabloda görülen fon kaynaklarına
ve fon kullandırma tekniklerine sahipti: 133
Tablo 2: İlk Dönem Faizsiz Bankacılık İşlemleri
Fon Kaynakları
Banka Ortaklarının Sermayesi

Fon Kullandırma Teknikleri
Murabaha esaslı finansman

Mudaraba Mevduatı (Yatırım Hesabı)
Vadesiz Mevduat (Cari Hesap)

Muşaraka(Ortaklık) Esaslı Finansman
Direkt Yatırım (Kar-zarar paylaşımı esasına
dayalı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç
edilen yatırım sertifikası veya herhangi bir ticari
veya sanayi teşebbüsün adi senetlerini almak
Karz-ı Hasen (Faizsiz Borç)

Kaynak: Mikail Altan, “Faizsiz Bankacılığın Temelleri”, İslam Hukuku Araştırmaları
Dergisi, S.16 (Ekim 2010), s.136
128

Ali Polat, “Katılım Bankacılığı: Dünya Uygulamalarına İlişkin Sorunlar-Fırsatlar; Türkiye İçin Projeksiyonlar”,
Aydın Yabanlı (ed.), Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı içinde (77-120), İstanbul: TKBB,
2009, s.83
129
Warde, s.73
130 Bayındır, Servet, http://www.darulkitap.com/oku/fikih/v2/faizsiz-bankacilik/index.htm#_Toc137880421
131 Zerka, M.A ve A.M. Neccar, İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta. Hayrettin Karaman (çev.).
2.Basım, İstanbul: İz Yayıncılık, 2009, s.26
132
Polat, s.84
133
Mikail Altan, “Faizsiz Bankacılığın Temelleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S.16 (Ekim 2010), s.136

29

Daha sonra gelişen faizsiz bankacılık sistemi, günümüzde ise aşağıdaki tabloda
da belirtilen daha kapsamlı bankacılık işlemlerine sahip olmuştur:
Tablo 3: Son Dönem Faizsiz Bankacılık İşlemleri
A)Kaynak Oluşturma İşlemleri

B)Kaynak Kullandırma İşlemleri

C) Hizmet İşlemleri

1.Cari Hesap Açma
 Emanet Hesabı (Ürdün)

Karz-ı Hasen Cari
Hesabı (İran)

1. Murabaha
 Murabahanın Akreditif
uygulanması,
 Satış rehinli murabaha,
 Bonoya bağlanmış
murabaha,
 Hisse satışlı murabaha (Int.
Trade Fund).
2. Muşaraka
 Devamlı muşaraka,
 Azalan muşaraka,
 İç ticarette muşaraka,
 Mal ithalatında muşaraka,
 Muşaraka esaslı akreditif,
 Tarımda muşaraka.
3. Vadeli Satış (Bey-i Müeccel)
4. Mudaraba
 Projeye katılma,
 Mudaraba sertifikası,
5. İcara (Leasing)
 Kiralama-Satınalma,
 Kira paylaşımı.
6. Direkt yatırım
 Şirket kurmak,
 Şirket hisselerinden satın
almak,
 Özel projeler geliştirmek
(konut,
 alışveriş merk. vb.)
7. Karz-ı Hasen (Karşılıksız Borç)
8. Geliştirme Masraflarını
Üstlenme
9. Taşınır ve Taşınmaz Mal Geri
Satın Alma
 Çalışma sermayesi
finansmanı,
 Ev, inşaat vb. finansmanı
10. Selef işlemler,
11. Taksitli satış
12. Cuala,
13. Muzaraa
14. Musakat

1. Havale ve transfer işlemleri
2. Seyahat çekleri,
3. Çek senet ödemeleri ve
takaslaşma,
4. Kredi kartı uygulamaları,
5. Akreditif,
6. Belge karşılığı ödeme,
7. Peşin ödeme,
8. Alıcı firma prefinansmanı,
9. Spot döviz alım satımı,
10. Hisse senedi ve kâr
ortaklığı senedi plasmanı,
11. Hise senedi ve kâr
ortaklığı belgelerini saklama
ve portföy idare etme,
12. Hisse senedi ve kâr
ortaklığı belgelerini teminat
olarak kabul etme,
13. Kiralık kasalar,
14. Fizibilite etüdü
hazırlamak,
15. Konsorsiyum kurmak
veya katılmak,
16. Teminat mektubu vermek

2.Tasarruf Hesabı
 Vedia olarak,

Karz-ı Hasen olarak,

Özel yatırım
müsadesiyle,

Müşterek yatırım
müsadesiyle.
3.Yatırım Hesapları
 Müşterek-sınırsız genel
yatırım hesabı,

Müşterek sınırlı genel
yatırım
hesabı,
 Özel sınırsız yatırım
hesabı,
 Özel sınırlı yatırım
hesabı.

Kaynak: Altan, s.137
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UKIFS (United Kingdom Islamic Finance Secretariat)’in raporuna134 göre 2006
yılında 509 milyar dolar olan İslami fonların büyüklüğü, 2010 yılı sonunda 1.130 milyar
dolara (1,13 trilyon dolara) ulaşmıştır. 2011 yılında ise yaklaşık 1,3 trilyon dolara
ulaşması tahmin edilmektedir. Beş yıl içerisinde yaklaşık %150 gibi bir büyüme oranına
ulaşarak, İslami fonların ne kadar hızlı geliştiği gözlenmektedir. Tablo-4’te de İslami
fonların sektörlere ve ülkelere göre dağılımı gösterilmektedir. Faizsiz Bankacılık
görüldüğü gibi en büyük payı almaktadır. Ülkemizde sadece bankacılık alanında
faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. 4 katılım bankasının toplam fon büyüklüğü 28
milyar dolardır. Avrupa ülkelerinde yaklaşık 49 adet İslami Prensiplere göre çalışan
banka mevcuttur. 22 tanesi İngiltere’de bulunmaktadır, 10 tane banka ile ABD,
İngiltere’yi takip etmektedir. Bu bankaların tamamı İslami usullere göre kurulmamıştır.
Bir kısmı konvansiyonel banka olup, İslami Pencere (Islamic Windows) adı altında
fonların ayrı bir havuzda değerlendirildiği hesapları işletmektedir. Örneğin İngiltere’de
sadece 5 tane banka tamamen İslami usullere göre çalışmaktadır.135
Türkiye’de, faizsiz bankacılığın sahip olduğu fon değeri birçok ülkeye göre,
Tablo-4’te de gösterildiği gibi, oldukça geridedir. Şekil-1’de yer alan %5’lik değer de
göz önüne alındığında Türkiye’deki faizsiz bankacılığın kat edeceği yolun daha çok
olduğu görünmektedir. Kendi sektöründe %5 gibi küçük bir orana sahip olmasına
rağmen Türkiye aktif büyüklüğü açısından global faizsiz bankacılıkta 2010’da 7.136,
2011’de ise 8.sırada yer almaktadır.
Global finansal krizden sonra bir çok ülke yeni alternatif arayışlarına yönelmiş
ve konvansiyonel bankacılığa göre krizden daha az etkilenen faizsiz bankacılık sistemi,
bir çok ülkenin dikkatini çekmiştir. Başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika
ülkeleri, Rusya ve Hindistan faizsiz bankacılık sistemini hayata geçirmeye
hazırlanmaktadır.137
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Tablo 4: İslami Finans Fonlarının Sektörlere ve Ülkelere Göre Dağılımı
Yatırım
Milyar $ Toplam Bankalar Takaful* Firmaları Diğerleri Firma Sayısı**
İran
383,5
4,2
0,3
--27
388,0
S.Arabistan 151,0
147,8
3,2
--0,0
26
Malezya
120,4
9,9
--3,2
39
133,4
BAE
92,5
1,5
0,0
0,1
21
94,1
Kuveyt
68,9
0,1
10,6
0,0
39
79,7
Bahreyn
56,2
0,4
1,3
--33
57,9
Katar
50,0
0,5
1,8
0,1
19
52,3
TÜRKİYE 28,0
28,0
------4
İngiltere
19,0
------6
19,0
Sudan
12,1
------13
12,1
Bangladeş 11,7
11,4
0,3
0,1
--16
Endonezya 10,5
10,0
0,5
----26
Suriye
8,7
------3
8,7
Mısır
7,9
------2
7,9
İsviçre
6,6
------2
6,6
Ürdün
5,7
0,1
0,1
--10
5,9
Pakistan
5,6
----0,1
23
5,7
Brunei
3,8
------1
3,8
Diğerleri
9,8
0,4
0,1
0,0
35
10,3
Toplam
1086,46
1047,7
20,9
14,3
3,5
345
Kaynak: IFIS, s.3
*İslami Sigorta. **Yalnızca verilerini paylaşan bankalar yer almaktadır.

Şekil 1: Ülkeler Bazında Faizsiz Bankacılığın Toplam Bankacılık Sektörü İçinde
Sahip Olduğu Pay (%)
Kaynak: TKBB, Katılım Bankacılığı 2010, s.29
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2.4.2 Faizsiz Bankacılığın Türkiye’deki Gelişimi
Türkiye’de faizsiz bankacılık fikri başlangıçta teorik olarak ele alınmaktaydı ve
faizin haram oluşu ve zararları üzerine durulmaktaydı. Türkiye’de K/Z (kar-zar)
ortaklığı yoluyla çalışacak olan ilk banka DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım
Bankası)’dır. DESİYAB 1975 yılında kurulmuş138 ancak 1978 yılında yönetim
kurulunun almış olduğu kararla faizli sisteme geçmiştir. İkinci olarak da Türkiye’de
faizsiz finansman adına önemli bir adım olan KZOB (Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi)’nin
çıkarılmasıdır.139
Faizsiz Bankacılığın Türkiye için başlangıcı sayılan ÖFK’ler (Özel Finans
Kurumu), 16/12/1983 gün ve 837506 sayılı kanun hükmünde kararname ile
kurulmuştur. Karara ilişkin tebliğ 25 Şubat 1984’te resmi gazetede yayınlanmış ve
yürürlüğe girdikten sonra 1985 yılında “Al-Baraka Türk ve Faisal Finans” kurumları,
1989 yılında ise Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu kurulmuştur.140 Bunu takip eden
yıllarda 1991’de Anadolu Finans Kurumu, 1994’te İhlas Finans Kurumu ve 1996’da da
Asya Finans Kurumu kurulmuştur.141
ÖFK’ler,

İslam

Bankacılığının

Türkiye’ye

uyarlanmış

şekli

olarak

görülmektedir. Petrol ihracatçısı olan Arap ülkelerinin, batı ülkelerine yönelen fon
fazlaları ÖFK aracılığıyla ülkemize çekilmesi amaçlanmıştır.142 1980 sonrasında hızlı
ekonomik büyüme dolayısıyla uzman bankacılığın gelişmesine ve ÖFK’nın Türkiye’ye
gelmesi finans kesimine büyük bir canlılık katmıştır. Banka sistemine akmayan
tasarrufları ekonomiye kazandırması açısından finans piyasasına yeni alternatifler
getirmiştir.143
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ÖFK’ları piyasada yeni olması ve diğer ekonomik şartlardan dolayı yavaş
büyüme göstermiştir. ÖFK’lar ilk ciddi sınavını 1994 krizinde vermiştir.144 1994
tarihinde gerçekleşen krizin etkilerini, ÖFK’ları diğer bankalara göre daha geç
hissetmiştir. Bu krizden ders çıkaran ÖFK’lar 1998 ekonomik krizine daha tecrübeli
olarak girmiş ve böylece bu krizden fazla etkilenmemişlerdir.145 1997-1999 yılları
arasında üç banka tasfiye sürecine girmiş, iki bankanın faaliyet izni iptal edilmiş ve 10
adet bankaya da devlet el koymuştur. Bu kriz süreci ÖFK’ların krize karşı
dayanıklılığının ve üstünlüğünün bir örneği olmuştur.146
1999 yılında çıkarılan kanun ile ÖFK’lar, sahip oldukları çalışma prensipleri
korunarak bankacılık kanununa dahil edilmiş ve önceki mevzuatlar iptal edilmiştir. Bu
kanunla birlikte ilk defa banka gibi adlandırılmışlardır. 2001 yılında ÖFKBİR (Özel
Finans Kurumları Birliği) kurulmuştur.147 ÖFK’lerin bankacılık kanununa dahil
edildikten sonra bazı çevreler tarafından alternatif isimler düşünülmüştür. İslam
Bankacılığı ismi, eğer banka yönetiminin yanlışı olursa, bu hataların İslam dinine
atfedilebilir

veya

haksız

rekabete

yol

açabilir

gibi

çekinceler

yüzünden

düşünülmemiştir. Faizsiz Bankacılık ismi de bir olumsuzluk ile isimlendirilmenin kötü
olacağı savunulmuştur. En iyi öneri olarak sistemin bir nevi özünü yansıtan “Katılım
Bankacılığı” ismi önerilmiştir.148
2005 yılında çıkarılan 5411 sayılı kanun ile “Özel Finans Kurumu” olan isim,
“Katılım Bankası” olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra TKBB (Türkiye Katılım
Bankalar Birliği) kurulmuştur. Sistemi koruma adına oluşturulan Güvence fonu TMSF
(Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu)’na dahil edilmiştir. Katılım Bankaları 5411 sayılı
kanundan sonra diğer bankalara parelel mevzuat düzenlemelerine, denetlemelere ve
uyulması gereken kurallara tabi olmuşlardır.149 Katılım bankaları günümüzde kendi özel
prensiplerini

koruyarak

konvansiyonel

bankaların

yapabildiği

her

işlemi

gerçekleştirebilmektedirler.
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Faizsiz bankacılığın ülkemizdeki temsilcisi olan katılım bankalarının geçirmiş
olduğu sürece değinilmiştir. Aşağıdaki grafikte ise katılım bankalarının 2002-2010
yılları arasında aktif büyüklüğü ve bankacılık sektöründen aldığı pay görülmektedir.
Katılım bankaları gerek aktif büyüklüğü olsun, gerek karlılığı olsun bankacılık
sektöründe hızla gelişim göstermekte ve büyümektedir. Ancak sektörde elde etmiş
olduğu % 4-5 civarındaki pay ile katılım bankacılığının Türk bankacılık sektöründe
daha kat edecek çok yolunun olduğu görünmektedir.

Şekil 2: Katılım Bankalarının Aktif Gelişimi
Kaynak: TKBB, Katılım Bankaları 2010, s.74
Ülkemizde şu anda Asya Katılım Bankası A.Ş (Bank Asya), Kuveyt Türk
Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş ve Albaraka Türk Katılım
Bankası A.Ş olmak üzere dört adet katılım bankası bulunmaktadır ve verilerde bu dört
adet katılım bankasının toplam verilerine aittir. Dubai merkezli GE Capital tarafından

35

satın alınan Adabank A.Ş’nin katılım bankası olarak çalışması için gerekli lisanslama
belgesini almıştır. Önümüzdeki süreç içerisinde katılım bankası olarak bankacılık
sektöründe çalışmaya devam edecektir.150
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3. FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL PİYASA ARAÇLARI
Finansal piyasalarda işlem gören veya işlem görecek olan bir yatırım ve
finansman aracının, o piyasa içerisinde bir alternatif oluşturma potansiyelinin olup,
olmadığını anlayabilmek için işlem göreceği finansal piyasanın şartlarının iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bu amaçla çalışmanın bu bölümünde, finansal piyasaların temel
özelliklerinden bahsedilmekte ve Türkiye piyasasında işlem görmüş, gören ve görecek
olan finansal piyasa araçlarına değinilmektedir. Bölümün sonunda da SPK tarafından
tanımlanan sermaye piyasası araçlarından, Türkiye piyasasında daha önce işlem görmüş
olan veya görmeye devam eden faizsiz finansal piyasa araçlarının genel bir
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu araçların genel özelliklerinin bilinmesi, çalışmanın
konusu olan sukukun bulunacağı piyasa şartları açısından iyi değerlendirilebilmesi
açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
3.1 FİNANSAL PİYASALAR
Ekonomik sistem içerisinde bazı kurumların veya kişilerin para ihtiyacı olduğu
gibi bazı kişi veya kurumların ise sahip oldukları gelirlerini yatırıma dönüştürme
ihtiyaçları olabilmektedir. Burada bahsedilen fon fazlası olanlar ile fon talebi olanların
bir araya geldiği ve karşılıklı fon alış-verişinin sağlandığı yerlere finansal piyasalar
denilmektedir.151
Finansal piyasalarda fon talep edenler (yatırımcılar) ile fon arz edenler (tasarruf
sahipleri) arasındaki bu fon alış verişini sağlarken kullanılan belgelere ya menkul
kıymetler ya da finansal varlıklar denilmektedir. Ekonominin sağlıklı işlemesi, fon
transferlerin etkin bir şekilde sağlandığı işlevsel olarak etkin finansal piyasalara
dayanmaktadır. 152
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Bir ekonomide fon arz ve talep edenler, bunlar arasında fon akışını düzenleyen
kurumlar, finansal varlıklar, piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan
oluşan yapıya da finansal sistem denilmektedir.153
3.2 FİNANSAL PİYASALARIN SINIFLANDIRILMASI
Finansal piyasalar fonların süreleri, işlevleri, işlem gördüğü piyasalar gibi
çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Sınıflandırma yaparken kıstaslar arttırılarak daha fazla
sınıflara da ayırmak mümkündür.
3.2.1 Para ve Sermaye Piyasaları
Finansal piyasalar, fonların arz ve talep sürelerine göre para piyasaları ve
sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa vadeli fon arz ve talebinin bir araya
geldiği piyasalara “Para Piyasaları”, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin bir araya
geldiği piyasalara da “Sermaye Piyasaları” denilmektedir. 154
Bu iki piyasa arasındaki etkileşimin yüksek olmasından dolayı gerçekte böyle
bir ayrımın yapılması biraz yapay olarak kalmaktadır. Para piyasalarında vadeler kısa
olduğu için, sermaye piyasalarına göre faiz oranları genelde daha düşük olmaktadır.
Ancak çeşitli sebeplerle tam tersi olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir.155
Bir yıldan kısa vadeli finansal varlıklar, para piyasası araçları arasında
sayılmaktadır. Bir yıldan uzun vadeli finansal varlıklar ise sermaye piyasası araçları
olarak sayılmaktadır. Para piyasalarında vade kısa olduğu için getiri ve risk düşük iken
sermaye piyasası araçlarında durum tam tersidir.156
3.2.2 Birincil ve İkincil Piyasalar
Finansal piyasalar, finansal varlığın işlem durumuna göre birincil ve ikincil
piyasalar olarak sınıflandırılmaktadır. Menkul kıymetleri ilk olarak ihraç eden
kuruluşlar ile yatırımcıların bir araya geldiği piyasalara birincil piyasalar, ihraç edilen
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menkul kıymetleri satın alanların bunları tekrar sattığı piyasaya da ikincil piyasalar
denilmektedir.157
Birincil piyasalarda menkul kıymetler bir kez el değiştirirken, ikincil
piyasalarda

menkul

değiştirebilmektedir.

kıymetin
Görüldüğü

vadesi
gibi

dolana
işletmelere

kadar,
asıl

istenildiği
fonu

kadar

sağlayan

el

birincil

piyasalardır.158 İkincil piyasalar, menkul kıymetlerin paraya dönüşüm hızını arttırarak,
birincil piyasalara talep arttırmak ve gelişmesine yardımcı olmak amacıyla işlem
yapmaktadırlar. Bu işlemlerin işletmelerle doğrudan bağlantısı söz konusu değildir. 159
İkincil piyasaların en önemli işlevi likiditeyi sağmaktır. Birincil piyasadaki bir
şirketin ihraç etmiş olduğu finansal varlığa olan talep, bu finansal varlığın ikincil
piyasada hızlı alınıp-satılabilmesi ile doğru orantılıdır. Eğer yatırımcı bu finansal
varlığın paraya çevrilme hızının düşük olduğunu düşünürse, söz konusu olan finansal
varlığa olan talep düşecektir.160
Menkul kıymet borsaları ve finansal aracı kuruluşlar ikincil piyasanın en
önemli kurumları olarak sayılmaktadır.161
3.2.3 Organize ve Tezgahüstü Piyasalar
Finansal piyasalar, örgütlenme biçimine göre organize veya tezgahüstü
piyasalar olarak adlandırılmaktadır. Belirli kuralları, düzenlenmeleri olan ve belirli bir
mekan içerisinde işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalara organize piyasalar, işlemlerin
yapılması için belirli bir mekan, kural ve düzenlemenin olmadığı piyasalara da
tezgahüstü veya organize olmamış piyasalar denilmektedir.162
Örneğin İMKB (İstanbul Menkul Kıymet Borsası) organize olmuş bir
piyasadır. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)’nun belirlediği kurallara ve düzenlemelere
göre

işlemlerini

gerçekleştirmektedir.

İMKB’de
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borsa

üyeleri

işlem

yapabilmektedir.163 Bireysel yatırımcılar ise buraya üye olan finansal piyasa aracıları
sayesinde işlem yapabilmektedir. Hemen hemen bütün bankalar aynı zamanda finansal
aracılık hizmetini de sağlamaktadır.
3.2.4 Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
Bir finansal piyasa, sadece o ülke içinde ihraç edilen menkul kıymetlerin alımsatım işlemlerinin yapıldığı bir piyasa ise ulusal bir finansal piyasadır. Uluslararası
piyasalarda ise sadece o ülke içinde ihraç edilen menkul kıymetler değil aynı zamanda
yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler de işlem görmektedir. New York, Londra ve
Tokyo gibi büyük finansal merkezler hem ulusal hem de uluslararası işlemleri
gerçekleştirmektedirler. Euro-tahvil ve Euro-dolar piyasaları uluslararası finansal piyasa
olarak kabul edilmektedirler.
Euro-tahviller, milli para cinsinden ihraç edilip, yurt dışında satılan tahvillerdir.
Bu tahvillerin işlem gördüğü pazarlar da Euro-pazar olarak isimlendirilmektedir. Europazarlar, hükümetlerin uyguladıkları yasal düzenlemelerden bağımsız oldukları için çok
hızlı gelişmiştir. Bu piyasalarda Dünya Bankasının, hükümetlerin veya çok uluslu
şirketlerin ihraç ettiği finansal varlıklar yer almaktadır.164
Finansal piyasaların belirlediğimiz kriter sayısını arttırarak daha fazla
sınıflandırılması da mümkündür. Ancak çalışmamız açısından yukarıda açıklanmış olan
sınıflandırmaların konunun kavranması için yeterli olduğu düşünülmektedir.
3.3 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
Sermaye piyasası araçları menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlar
diye ikiye ayrılır.
Menkul kıymetler; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belirli bir miktarı temsil
eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde
çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kıymetli
163
164
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evraktır. Hisse senedi ortaklık hakkı sağlayan, tahvil de alacaklılık hakkı sağlayan
menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir.165
3.3.1 Hisse Senetleri
Anonim ortaklıklar tarafından ihraç edilen, anonim ortaklığın sermayesine
katılma payını temsil eden ve yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen kıymetli
evraklara hisse senedi denir. Literatürde esham, pay senedi ya da sadece hisse olarak da
geçmektedir.166
Hisse senedi sahipleri ortaklık hakkı, yönetime katılma(oy) hakkı, kar
payı(temettü) alma hakkı, bedelsiz pay alma hakkı, tasfiyeden pay alma hakkı, bilgi
edinme hakkı ve rüçhan hakkı gibi haklar elde etmektedirler. Hisse senetleri sahipleri
gelir olarak kar payı almakta ya da hisse senedi değerinin artmasıyla gelir elde
etmektedirler.
Hisse senetleri devir şekli, hak paylaşımı, ihraç yolu ve ihraç bedeline göre
gruplara ayrılmaktadır. Hisse senetleri nama ya da hamiline yazılı çıkarılabilmektedir.
Hisse senedindeki pay bölüşümü eşit ise adi farklı haklar varsa imtiyazlı hisse senedi
olarak adlandırılmaktadır. Hisse senetleri nominal değerden ihraç ediliyorsa primsiz, bu
değerden yüksek bir bedelle ihraç ediliyorsa primli hisse senedi denilmektedir. Eğer
hisse senetleri sermaye artırımıyla ihraç ediliyorsa bedelli, iç kaynaklardan sermaye
artırımıyla ihraç ediliyorsa bedelsiz hisse senedi denilmektedir.167
Anonim ortaklıklar, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, sermaye
artırımı ile ihraç edebilecekleri, kar payından ve tasfiye bakiyesinden yararlanmada
ayrıcalık sağlayan, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden
hisse senetlerini halka arz edebilirler.168 Bu hisse senetlerine Oydan yoksun hisse
senetleri(OYHS) denilmektedir. Bu hisse senetlerindeki amaç ortaklık yapısı ve
yönetimin düzenini değiştirmeden alternatif bir yatırım amacı sunmaktır.169
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OYHS’ler nama yazılı ihraç edilirler. OYHS ihraç eden şirket 3 yıl üst üste kar
payı dağıtamazsa veya mevzuat uyarınca izin verilmediği halde, herhangi bir nedenden
ötürü bir yıl kar payı dağıtmazsa, bu durumun kesinleştiği genel kurul toplantından bir
yıl sonra OYHS sahipleri oy hakkı elde ederler. Böylece hisse senedi adi hisse senedine
dönüşmektedir.170
3.3.2 Tahviller
Devletin ya da özel şirketlerin orta ve uzun vadeli fon sağlama amacı ile
çıkartmış oldukları borç senetlerine tahvil denilmektedir. Tahvil alacak hakkı
tanımlayan bir menkul kıymettir. Bu hak tahvil bedelinin ödenip, tahvilin alınmasıyla
elde edilmektedir. Tahvil ihraççısı belli bir oranda faizi ve anaparayı tahvil sahibine geri
ödemeyi garanti etmektedir.171
Tahvillerin daha iyi anlaşılması için hakkında nominal değer, vade, kupon
oranı ve itfa kavramlarının bilinmesi gerekmektedir.
Nominal değer: Tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan
para miktarını ifade etmektedir.
Kupon oranı: Nominal değer üzerinden yüzde olarak belirlenmiş olan tahvil
sahibinin alacağı faiz miktarını ifade etmektedir.
Vade: Anaparanın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihi belirtir. Tahvillerde
vade bir yıldan az olmamak şartıyla serbestçe belirlenebilmektedir. Anapara vade
bitiminde tek seferde ya da taksitler halinde vade süresince ödenebilmektedir.
İtfa: Borcun borçlu tarafından bir defada veya belirli dönemlerde yapılan
ödemeler ile ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.
Kamu borçlanma aracı dışındaki tahviller SPK’ya göre kaydettirilmesi
zorunludur. Tahviller sözleşmede veya özel mevzuatta bulunma koşulu ile kar payı da
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dağıtabilirler. Sadece kar payı, faiz artı kar payı ya da faizin düşük olması halinde kar
payı dağıtılması gibi durumlar seçilebilmektedir.172
Tahvil sahipleri şirketlerin K/Z riskine katılmamaktadırlar. Tahvillerin sahip
oldukları likidite ve şirketin iflas etmesi durumunda ödememe gibi riskler söz
konusudur. Bu nedenden ötürü şirket tahvillerinin risk ve getirileri, devlet tahvillerine
oranla yüksektir. Eğer şirket iflas ederse, tasfiye esnasında alacaklılar (tahvil sahipleri),
şirket ortaklarından (hisse senedi sahipleri) önce alacaklarını almaktadır. Tahviller sabit
getiri sağlayan menkul kıymetlerdir. Bu nedenle enflasyonun durumuna göre getirisi
ters orantılı olarak değişmektedir. Aynı ters orantı faiz oranları için de geçerlidir.173
Tahvilleri kendi arasında getiri durumuna, teminat durumuna, ihraç edene ve
diğer değişkenlere göre gruplandırılabilmektedir. Sabit-değişken faizli tahvil, devletözel sektör tahvili vs. Burada bu gruplardan ziyade özellikleri farklı olan tahvillere
değinilecektir.
3.3.2.1 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil (HDT)
İhraç sırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde ihraççı
ortaklık tarafından HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse
senedi ile değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.174 HDT’lerin vadesi bir yıldan
az olamaz. Hisse senedine dönüştürülmesi vade başlangıcından en erken bir yıl sonra
gerçekleştirilebilmektedir.
3.3.2.2 Değiştirilebilir Tahvil (DET)
İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul
kıymetlerdir. DET’lerin vadesi HDT’de olduğu gibi bir yıldan az olamaz. DET’lerin
hisse senetleri ile değişimi en erken bir yıl sonra yapılabilmektedir.175
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3.3.3 Bonolar
Bonolar genel olarak tahvillerle aynı özelliklere sahiptir. Vadesi bir yıldan az
olan tahviller bono olarak isimlendirilmektedir.
3.3.3.1 Finansman Bonosu
İşletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyacı karşılamak üzere halka arz edilerek
veya edilmeksizin, vadesi bir yıldan fazla olmayacak şekilde borçlu sıfatıyla düzenleyip
ihraç ederek sattıkları, emre veya hamiline yazılı menkul kıymetlerdir.176 Kısa vadeli
olması nedeniyle yatırımcılara faiz riskinden korunma sağlamaktadır.177
3.3.3.2 Kıymetli Maden Bonoları
Kıymetli maden bonoları altın, gümüş ve platin bonoları olmak üzere üç
çeşittir. İstanbul Altın Borsası üyesi bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının
belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ederek iskontolu veya iskontosuz
sattıkları menkul kıymetlerdir. Bonoların vadesinin 60gün ile bir yıl arasında olması
gerekmektedir.178
3.3.3.3 Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Banka bonoları, kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye piyasasından
yatırım sağlamak amacıyla SPK kaydına alınmasının ardından ihraç edilen emre veya
hamiline yazılan menkul kıymetlerdir. Banka garantili bonolar ise, anonim ortakların
bankadan kredi kullanarak borçlu sıfatıyla alacaklı bankaya verdikleri emre yazılı
senetlerden, krediyi kullandıran bankanın garantisi altında, SPK kaydına alınmasının
ardından ihraç edilen menkul kıymetlerdir.179
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Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az bir yıldan fazla
olmaması gerekmektedir. Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi ise 15 günden az
bir yıldan fazla olmaması gerekmektedir. 180
3.3.4 Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS)
Bu senetler ulaşım, iletişim sistemleri, enerji gibi kamuya ait altyapı
tesislerinin gelirlerine ortak olunabilmesi için çıkartılmaktadır. GOS ismindeki ortaklık
ifadesi, bahsedilen tesislerin mülkiyeti ve işletilmesi açısından bir ortaklık
sağlamamaktadır. GOS genellikle 3 veya 5 yıl vadeli ve başlangıç yıllarında vergiden
muaf tutulacak şekilde çıkartılmaktadır. Ortaklık denilmesine rağmen değişken faizli
tahvil özelliği taşımaktadır.
GOS ihraç edilerek; altyapı tesislerine devlet bütçesi dışında kaynak sağlama,
sermaye piyasasına yeni araçlar ekleme, faiz gelirine uzak duran tasarruf sahiplerini
yatırıma yönlendirme, enflasyon hızı yavaşladığında yüksek ve sabit faizli devlet
tahvillerinin yükünü hafifletme gibi amaçlar güdülmektedir. Enflasyon üzerinde gelir
sağlama garantisi verilmesi kamuya yük getirmektedir.181
3.3.5 Gelire Endeksli Senetler (GES)
GES, getirileri Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) elde edilen ve bütçeye
aktarılan hasılat paylarına endekslenmek suretiyle oluşturulmuş senetler olarak
tanımlanmaktadır.182 GES ihracı ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma

senetlerinin

çeşitlendirilmesi

ve

yatırımcı

tabanının

genişletilmesi

amaçlanmaktadır.183
GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava
Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM)
Bütçe’ye aktarılan Hasılat Payları kadar olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin
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getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM
tarafından Bütçe’ye aktarılan üç aylık ve altı aylık Hasılat Paylarının toplamı esas
alınmaktadır.184
GES’ler TL (3 yıl vadeli, 3ayda bir kupon ödemeli olarak) ve USD (3 yıl
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli olarak) cinsi olarak çıkartılmıştır. GES’ler İMKB
tahvil ve bono piyasalarında işlem görebilmektedir.185 GES’ler için asgari kupon ödeme
garantisi söz konusudur.186 Böylece yatırımcılar gelir payındaki değişimlerin etkisinden
korumş olmaktadır. GES’ler borçlanma senetlerinden farklı olarak elde edilen gelir
sonucunda ödemeler gerçekleştirilmektedir.
3.3.6 Yatırım Fonları Katılma Belgeleri
Bir anonim şirket veya inançlı mülkiyet esasına göre kurulan ve yönetimin
güvenilir olduğu saptanan bir tüzel kişi tarafından işletilen ve bu kişinin kendi mal
varlığının bu fona dahil edilmediği sermaye piyasası kurumuna yatırım fonu
denilmektedir.187
Yatırımcılar fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma
belgesini alarak fona ortak olmaktadırlar. Bu belgeler hisse senedine benzetilmektedir.
Hisse senedi ile yatırımcılar şirketlere ortak olurken, yatırım fonu katılım belgeleri ile
yatırımcılar fon portföyüne ortak olmaktadırlar. Ancak bu belgeler hisse senedi gibi
yönetime katılma hakkı vermemektedir.
Yatırım fonları, sahip olduğu menkul kıymetlerden elde edilen kar payı ve veya
faiz elde etmesi, fondaki menkul kıymetlerin değerinin artması sonucu satılarak
sermaye elde edilmesi veya değeri artan menkul kıymetleri satmayarak katılım
belgesinin fiyatının artması şeklinde gelir sağlamaktadır.188
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3.3.7 Borsa Yatırım Fonları
Borsa yatırım fonu; “katılma belgeleri borsa pazarlarında işlem gören, fonun
oluşturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiş katılımcıların fon portföyünün
kompozisyonunu yansıtacak şekilde, portföyde yer alan menkul kıymet ve nakdi bir
araya getirerek karşılığında fon katılma belgesi alabildiği ya da söz konusu kurumların
en az asgari işlem birimine tekabül eden fon katılma belgelerini saklamacı kuruluşa iade
edip karşılığında fonun içindeki menkul kıymetlerin payına düşen kısmını alabildiği,
riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla
kurulan malvarlığıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.189
3.3.8 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
Likit olmayan varlıkların, yatırımcılar için likit ve pazarlanabilir varlıklar
haline dönüştürülmesine menkulleştirme ya da menkul kıymetleştirme denilmektedir.
VDMK de menkul kıymetleştirme yoluyla oluşturulan bir borçlanma aracıdır. 190
VDMK ihraç edenlerin, kendi ticari işlemlerinden doğan alacaklarını veya
temellük edecekleri alacaklar karşılığı ihraç ettikleri bir menkul kıymettir. Bankaların
tüketici ve konut kredileri, finansal kiralama sözleşmeleri, ihracat işlemlerinden doğan
alacaklar, tarımsal kredi kooperatifleri aracığıyla verilen bireysel kredilere ilişkin T.C
Ziraat Bankası’nın senede bağlı alacaklar ve diğer alacak kapsamında bulunan bankalar
dışındaki mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklıklar ile Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin müşterilerine yaptıkları taksitli satışlardan doğan, senede
bağlanmış alacaklar; VDMK işlemine konu olabilecek alacaklardır.
Menkul kıymetler genellikle bilançonun pasifine bağlı olarak çıkarılırken,
menkul kıymetleştirme işlemi ile bilançonun aktiflerine bağlı menkul kıymet
çıkarılması da sağlanmaktadır. VDMK, tamamen itfa edilinceye kadar karşılığını
oluşturan alacaklar ve duran varlıklar, başka bir amaçla tasarruf edilememekte,
rehnedilememekte, teminat olarak gösterilememekte ve haczedilememektedir.191
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Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı
kuruluşları ve gerekli nitelikleri taşıyan aracı kurumların oluşturduğu Varlık Finansmanı
Fonları tarafından fon portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen borç senetleri
olarak da VDMK’ı tanımlanabilmektedir. VDMK’ın iskonto esasına göre ya da
dönemsel ve değişken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilmektedir.192
3.3.9 Gayrimenkul Sertifikaları
İnşa edilecek veya inşa edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında
kullanılmak üzere hamiline yazılı olarak çıkartılan menkul kıymetlere gayrimenkul
sertifikaları denilmektedir.193
İhraç dolayısıyla elde edilen paralar banka tarafından açılan özel bir hesapta
toplanır ve vekilin özen borcu çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek şekilde ihraç
eden adına değerlendirilmektedir.194
Bu sertifikaya sahip olanlar, ellerinde yeterli sayıda sertifika olması durumunda
sertifikada belirtilen tarihte inşa edilen gayrimenkulün bağımsız bir bölümünü
alabilmektedirler. Bu hakkı kullanmak istemeyen ya da yeterli sayıda sertifikaya sahip
olmayanlar izahname ile ilan edilen oranda faiz veya gayri menkulün sertifika
sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılması
sonucu

elde

edilen

gelirden

payları

oranında

hesaplanan

tutarı

da

talep

edebilmektedirler.195
3.3.10 Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
Varlık teminatlı menkul kıymetler bankalar, finansman şirketleri ve finansal
kiralamaya yetkili kuruluşlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kendi kanunlarınca
menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşların, bilanço aktiflerinde
yer alan varlıkların teminat gösterilmesi suretiyle, ihraç ettikleri borçlanma senetleridir.
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İhraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan bu araçlar tüketici kredileri,
ticari krediler, finansal ve operasyonel kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,
ihracat işlemlerinden doğan alacaklar, bankalar tarafından esnaf ve sanatkarlarla küçük
işletmelere açılan ihtisas kredilerinden doğacak alacaklar, gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden
kaynaklanan alacaklar, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın
gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklar, ikame varlıklar, bankalar dışındaki, mal
ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklıklar ile mevzuata göre
özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Kamu İktisadi Teşebbüslerinin müşterilerine
yaptıkları vadeli satışlardan doğan, senede bağlanmış alacaklar ve nitelikleri Kurulca
belirlenecek diğer varlıkların teminatı altında ihraç edilebilmektedir. Söz konusu
menkul kıymetler itfa edilinceye kadar teminat varlıklar teminat amacı dışında tasarruf
edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil
olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve ihtiyati tedbir kararı
verilememektedir.196
3.3.11 İpotekli Sermaye Piyasası Araçları
İpotekli sermaye piyasası araçları, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından
ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından
kaynaklanan alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen
diğer sermaye piyasası araçlarıdır. İpotek teminatlı menkul kıymetler, ihraççıların genel
yükümlülüğü niteliğinde olan ve oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar karşılık
gösterilerek ihraç edilen borçlanma senetleri olup, bankalar ve ipotek finansmanı
kuruluşları tarafından ihraç edilebilmektedir.197
İpotek teminatlı ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler olarak, dayanak olarak
gösterilen varlığın bilançoda içinde veya dışında takip edilme duruma göre ikiye
ayrılmaktadır. İpotek teminatlı menkul kıymetlerde alacakların konut finansmanı
kuruluşunun kendi bilançosunda kaldığı finansman şeklidir.
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İpotekli sermaye piyasası araçları birer menkul kıymetleştirme araçlarıdır.
İpotek teminatlı menkul kıymetler ipotekli tahviller olarak da bilinmektedir.198
3.3.12 Kar Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB)
Ortaklıklar, kar ve zarara ortak olmak üzere ilgili tüm faaliyetlerin getirdiği
finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere KZOB
adı altında menkul kıymet ihraç edebilmekte ve halka arz yoluyla satabilmektedirler.199
KZOB’in vadesi en az bir ay en fazla 7 yıl olması gerekmektedir. Hisse senedi
ile değiştirilebilir olarak ihraç edilebilmektedir. Kısa vadede kar elde edip uzun vadede
ise şirkete olmak isteyen ve faiz yerine kar payını tercih eden yatırımcılar açısından
cazip bir yatırım aracıdır.200
3.3.13 Varantlar
Varant, elinde bulunduran kişiye dayanak varlığı ya da göstergeyi, önceden
belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın
kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğinde bir sermaye
piyasası aracı olarak tanımlanmaktadır. Varantlar, borsada kote olan finansal araçlar
olup, hisse senedi gibi kolayca alınıp satılabilmektedir. Varantların dayanak varlığı
hisse senedi, endeks, döviz, emtia vb. olabilmektedir. 201
3.3. 14 Katılma İntifa Senedi (KİS)
Katılma intifa senetleri katılımcıya kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden
yararlanma, yeni pay alma ve bazı haklardan yararlanma imkanı veren sermaye piyasası
aracıdır. KİS, sahibine oy kullanma ve iptal davası açma gibi ortaklıkla ilgili hakları
vermez. KİS sahipleri anonim ortaklığın ortağı olmayıp, üçüncü kişi durumundadırlar.
KİS sahipleri mali haklar elde etmesine rağmen zarara katılmazlar.202
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3.3.15 Kira Sertifikaları
Kira sertifikaları SPK’nı ilgili tebliğinde203 “Varlık kiralama şirketinin (VKŞ)
satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak
amacıyla düzenlediği ve sahiplerine bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları
oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet” şeklinde tanımlanmaktadır.
Tanımda yer alan VKŞ’nin kuruluş amacı; “kaynak kuruluşlardan devraldığı
varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu
kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili
varlığı tekrar kaynak kuruluşa satmak amacıyla kurucular tarafından kurulur.” şeklinde
belirtilmektedir.
VKŞ’nin yapabileceği faaliyetler;
-

Kira sertifikası ihraç etmek

-

Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak,
kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası
sahiplerine ödemek,

-

Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu
varlığı kiracıya devretmek,
şeklinde belirtilmekle birlikte bu faaliyet alanlarının dışında herhangi bir ticari

faaliyette bulunmayacakları vurgulanmaktadır. 204
Kira sertifikası şeklinde SPK ilgili tebliğinde yer alan menkul kıymet, dünya
genelinde sukuk olarak bilinen yatırım ve finansman aracının Türkiye piyasası için
düşünülmüş olan bir çeşidi olarak görülmektedir.
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3.4 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ FAİZSİZ BANKACILIK
PRENSİPLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemizde işlem gören sermaye piyasası araçlarının çoğunluğu, faizsizlik
ilkesine aykırı olduğu için bu alanda faaliyet gösteren bankalar tarafından
kullanılamamaktadır. Bu nedenle ülkemizde bu prensibe uygun olarak işlev gösterebilen
sermaye piyasası araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Konvensiyonel bankalar finansal piyasa araçları arasında ürün yelpazesini
geniş tutarak, çeşitlendirmeyi ve dolaylı olarak da risk dağılımını daha iyi yapabilirken,
faizsiz bankalar kendi prensiplerine uygun ürünlerin fazla olmamasından dolayı
zorlanmaktadırlar. Bu nedenle SPK tarafından “kira sertifikası” adıyla faizsiz
bankaların prensiplerine uygun çalışabilecek yeni bir ürün sunulmaktadır. Bu ve benzeri
ürünlerin artması; faizsiz bankaların çalışmasını kolaylaştırması, risk yönetimini daha
iyi yapmaları ve müşterilerine çeşitlilik sunmaları açısından daha faydalı olacaktır.
SPK tarafından piyasada tanımlanan diğer sermaye piyasası araçlarına
bakıldığı zaman bunların içinde de faizsizlik prensibine uygun olarak çalışabilen ürünler
mevcuttur. GOS, KİS, VDMK, KZOB, Yatırım fonları ve GES’ler de kullanılabilecek
ürünler olarak sayılabilmektedir.
GOS’lar ilk olarak 1984 yılında Boğaziçi köprüsünün inşası için ve 1985’te de
Keban Barajı için çıkartılmıştır. GOS’lar 1992 yılından itibaren İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmüş fakat fiyat belirlemek zor
olduğundan dolayı likit bir ikincil piyasaları olmamıştır. İkincil piyasasının olmaması
bu ürünün en önemli dezavantajı olarak görülmektedir.
KİS’ler mudarabe (emek-sermaye ortaklığı) benzeri bir finansman yöntemi
olarak belirtilmektedir. Ancak pratikte pek uygulaması görülmemektedir. KZOB’ler
1980’lerin sonu 1990’ların başlarında çok az miktarda ihraç edilmiştir. Yapılan ihraçlar
halka arz edilmemiştir. VDMK’lar beklediği talebi Türk piyasasından alamamıştır.
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VDMK için mevduata benzer bir karşılık ayrılmasının zorunlu tutulması, bunun
nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. 205
Yatırım Fonları da oluşturulan fonun içeriğine göre faizsiz bankacılık ilkelerine
uygun olabilmektedir. Örneğin fonun, içeriği belirli (islami açıdan uygun) hisse
senetlerinden, kıymetli madenlerden veya benzer içeriğe sahip olması durumunda
faizsiz bankalar tarafından kullanılabilmektedir. İMKB’de DJIMTR (Dow Jones Islamic
Market Turkey) endeksine dayalı borsa yatırım fonu ve bir adet de endeks fon
Türkiye’de işlem görmektedir.206
Faizsiz bankaların çalışma prensiplerine uygun olduğu sürece yatırım fonları
ve endeksler de bu alanda faaliyet gösteren bankalar için birer yatırım aracı olarak
kullanılabilmektedir. Bu alanda oluşturulmuş çeşitli fonlar da mevcuttur.207 Son
günlerde katılım bankaları tarafından katılım endeksi208 ve bu endekse dayalı borsa
yatırım fonu209 da piyasada işlem görmeye başlamıştır. Bu yeni ürünün de Türkiye’de
faizsiz finans sektörünün gelişimi ve ürün çeşitliği açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir.
GES’ler Türkiye’deki katılım bankaları tarafından son birkaç yıldır
kullanılabilen ürünler arasında işlem görmekteydi. Ancak son zamanlarda çıkarılan
GES’lerin devlet tahvili gibi faiz içerdiği görüşü savunulmaktadır.210 Bu nedenle
GES’ler artık katılım bankaları tarafından kullanılamayacak bir finansal araç halini
almaktadır.
Sonuç olarak Türkiye’de işlem gören sermaye piyasası araçları çeşitlilik
açısından katılım bankalarının ihtiyacını karşılayamamaktadır ve yeni finansal araçlara
gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle yeni piyasaya sürülen sukukun Türkiye
versiyonu katılım sertifikaları, katılım bankalarının likidite yönetimini kolaylaştırması,

205

Hülya Türker, “İslami Finans Sisteminde Finansal Aracılık: Dünyadaki Gelişmeler ve Sermaye Piyasasının
Geliştirilmesi Açısından Türkiye İçin Öneriler”, Yeterlilik Etüdü, Ankara: SPK, 2010, s.42-44
206
Türker, s.47-48
207
http://www.bmd.com.tr/yatirim_fonlari.aspx (17 Mayıs 2012)
208
http://www.katilimendeksi.org/index.php (17 Mayıs 2012)
209
http://www.katilimbyf.com/ (17 Mayıs 2012)
210
Ufuk Şanlı, “Dikkat Haram Yiyorsunuz!”, Vatan Gazetesi, 28 Mart 2012, http://haber.gazetevatan.com/dikkatharam-yiyorsunuz/439775/2/Haber ( 1 Nisan 2012)
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finansal ürün çeşitliliğini arttırması, faiz duyarlılığı olan yatırımcılar açısından iyi bir
alternatif olarak görülmektedir.
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4. SUKUKUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
Bu bölümde çalışmanın ana temasını oluşturan sukukun tanımı yapılmakta,
ayrıca sukukun genel özellikleri ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimi anlatılmaktadır.
Sonrasında sukukun diğer yatırım araçlarıyla olan benzer ve farklı yönleri ele alınarak,
son olarak finansman yöntemine ve kullanım alanlarına göre sukuk çeşitleri
anlatılmaktadır. Daha sonra da uluslararası sukuk ihraçlarına ve sukukuk sahip olduğu
risklere değinilmektedir.
4.1 SUKUN TANIMI
Sukuk kelimesi Arapça’daki “sak” kelimesinin çoğuludur. Sak, sözlük
anlamıyla “yazılı belge, resmi tutanak” demektir. Sak kelimesi Arapça’ya Farsça’da
“muahede, tasdikname” manasında olan çek kelimesinden türemiştir. İstihkak senedi,
ödeme emri, çek, borç senedi, ibraname, kefaletname, vekâletname gibi çeşitli kıymetli
veya resmi evraklar da sak olarak isimlendirilmektedir.211 İslami finansman
yöntemlerinden biri olarak kullanılan, İslami tahvil, varlığa dayalı tahvil, faizsiz bono
veya kira sertifikası olarak bilinen belgeler de sukuk olarak adlandırılmaktadır.212
Arapça’da bono ve tahviller için “senet” kelimesi kullanılır iken, tahvilin faizsizi olan
belgeler için ise sukuk kelimesi tercih edilmektedir.213 Sukuk, günümüzde finans
terminolojisinde de bu manada kullanılmaktadır.
Sukuk, “bir ayn (mal), menfaat, hizmet, belirli bir proje ve/veya yatırımın
varlığı üzerinde eşit değerdeki hisseleri temsil eden mali vesikalar” şeklinde
tanımlanmaktadır.214
AAOIFI215 (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions) sukuku, “İhraç edildikten sonra eşit değerleri temsil eden; ihraçtan elde
edilen tutarların önceden planlanan şekilde yatırım yapıldığı; yapılan yatırım türüne
211

Cengiz Kallek, “Bir Hukuk, Maliye ve Ticaret Terimi Olarak SAK”, Recep Şentürk (Ed.), Ekonomik Kalkınma
ve Değerler içinde (157-170), İstanbul: UTESAV, 2008 s.157
212
Cengiz Kallek, “Sak”, İslam Ansiklopedisi, C.35, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2008, s.584
213
Muaz Güngören, “Katılım Bankalarında Menkul Kıymet İhracının (Seküritizasyon) Yapısal Farklılık Gösteren
Finansal Piyasalarda Uyum Modellemesi: Sukuk Örneği” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi
SBE, 2011), s.95
214
Abdullah Durmuş, “Modern Bir Finansal Araç Olarak Sukuk ve Fıkhi Açıdan Tahlili”, İslam Hukuku
Araştırmaları Dergisi, Sayı.16 (Ekim 2010), s.143
215
İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu

55

göre duran varlıklar ve benzerleri üzerindeki haklar ve payların (intifa-kullanım hakkı
dahil) temsil edildiği veya bir proje ya da özel bir yatırım faaliyetinde ortaklık hakkı
veren sertifika” şeklinde tanımlamaktadır.216
Yukarıdaki tanımlamalar dikkate alındığında sukuk, bir varlığa, menfaate veya
hizmete dayanan ve o varlık üzerinde hak sahibi olmayı sağlayan yatırım ve/veya
finansman aracı şeklinde tanımlanabilir.
4.2 SUKUKUN GENEL İLKELERİ VE ÖZELLİKLERİ
Sukuk yapısı ve oluşturulma şekli itibariyle ve dayandığı prensipler açısından
kendine has bazı özelliklere sahiptir.
-

Faiz, prensip gereği yasak olduğundan sukuk getirileri faizli olmak yerine,
kira geliri veya kar payı şeklindedir.

-

Sukuk likit bir finansal araçtır. Çeşidine göre ikincil piyasalarda da işlem
görebilmektedir.

-

Sukuk işlemlerinde, islami finansman prensipleri gereği yüksek belirsizlik
(ğarar) içeren işlemlerden uzak durulmaktadır.

-

Sukuk, sahibinin hak ve yükümlülüklerini belirten senetler olup nama veya
hamiline düzenlenerek ihraç edilebilmektedir.

-

Sukuk, İslam hukuku esaslarına göre düzlenmektedir. İkincil piyasada işlem
görmesi de bu kurallar dahilinde söz konusu olmaktadır.

-

Sukuk yatırımcıları kara, sukuk ihracında belirtilen paylaşma oranına göre,
zarara ise ortaklık payına göre katılmaktadır.

-

Sukuk, dayanak varlık olan mal, hizmet veya menfaat üzerinde müşterek
mülkiyet payını temsil eder.

-

Sukuk düzenleyecileri (sukuk yatırımlarını yönetenler) sermaye ve/veya kar
garantisi vermemektedir. Elde edilen kar bakımından da önceden belirlenmiş
bir kar oranı verilememektedir.217*

216

Necla Küçükçolak, “Faizsiz Finansman Sertifikası Sukuk’un Türk Sermaye Piyasası Açısından
Değerlendirilmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt.45, Sayı.520 (Haziran 2008), s.27
217
Durmuş, s.144
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4.3 SUKUKUN DİĞER YATIRIM ARAÇLARIYLA KIYASLANMASI
Sukuk diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında verdiği bazı haklar ve sağladığı
yatırım fırsatları açısından benzer ve farklı olduğu noktalar bulunduğu görülür.
Tablo 5 : Sukuk ile Diğer Yatırım Araçlarının Kıyaslanması
Özelliği

Sukuk

Varlık Sahipliği



Hisse
Senedi


Performansa
Bağlı Getiri



Temel İşlemin
Varlık/Üretim
ile
İlşkili Olması
Özkaynak Riski

Bono(Tahvil) Seküritizasyon*




İpotekli
Tahvil
,





,























Sabit Getiri











Risk Azaltma











Kaynak: Islamic Finance Workshop, Understanding Islamic Securitiziation, Sukuk
Structures and Documentation s.8, ( Dubai12-14 September 2011)
*Menkul kıymetleştirme
Tablo-5’te

görüldüğü

üzere

sukuk,

hisse

senedi,

bono,

menkul

kıymetleştirilmiş ürünler ve ipotekli tahvil ile karşılaştırılmıştır. Sukuk, yapısı gereği
hisse senedi özelliklerine sahip olduğu gibi tahvilin de bazı özelliklerine sahiptir.
Tahviller sabit bir faiz getirisi sağlayan ve ödeme garantisi verildiği için riski az olan
finansal yatırım araçlarıdır. Hisse senetleri ise varlık veya şirket üzerinde sahiplik hakkı
taşıyan, şirketin performansına göre kar elde edilen yatırım araçlarıdır. Menkul
kıymetleştirilmiş finansal araçların da temel özelliği belli bir varlığa dayanıyor
olmasıdır.
Sukuklar varlık üzerinde sahiplik sağlayan menkul kıymetleştirilmiş araçlardır.
Sukuklar yapılarına göre değişik özellikler gösterebilmektedir. Bu açıdan sukuk,
finansal ürünlerin çeşitlendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin; sukukun
*

Kira gelirleri sabit ve önceden belirlenebilen bir gelir çeşididir. Kira gelirinin önceden belirlenmesinde İslam
hukuku açısından herhangi bir sakınca yoktur.
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icara çeşidinde kira gelirine endeksli sukuk ihraç edildiği için sabit getiri sağlanmakta,
ayrıca sukuk bir varlığa dayandığı için riskin azaltılmasına da katkıda bulunulmaktadır.
Bu yönüyle sukuk, tahvilin yatırımcılara sunduğu özelliklere sahiptir. Varlık üzerinde
sahiplik hakkı sağlaması, proje endeksli sukuklarda performansa dayalı getiri sağlaması
gibi diğer özellikleriyle de sukuk, hisse senedi özelliği taşımaktadır.
Tablo - 6’da sukuk, hisse senedi ve bono (tahvil) ile kıyaslanmaktadır.
Tablodan özetle anlaşılacağı üzere sukuk, hisse senedi ve tahvilin sağladığı faydalı
özellikleri sağladığı gibi varlığa dayanması gibi fazladan özelliklere sahiptir.
Tablo 6: Sukuk, Bono ve Hisse Senedinin Kıyaslanması
İhracın Konusu

Varlığa Dayalı
Olma Durumu

Elde Edilen Haklar

Teminat

Anapara ve Gelir
Amaç
Senetlerin satılması

Senet hamillerinin
sorumlulukları

Sukuk
Borç senedi değildir.
Belirlenmiş varlık ya da
proje üzerinde
bölünmemiş sahiplik
hakkı söz konusudur.
En az belirlenen oran
nispetinde maddi varlık
olmalıdır.(%51-sukuku
icara için)
Belirlenmiş varlık ya da
proje üzerinde sahiplik
hakkı vardır.
Dayandığı varlıklar ya da
proje üzerindeki sahiplik
hakkı ile teminat
sağlamaya ek olarak
teminat artırımı ile de
teminat sağlar.
İhraççı tarafından garanti
edilmemiştir.
Sadece İslam hukukuna
uygun amaçlar için ihraç
edilebilir.
Belirlenmiş varlık ya da
proje üzerindeki sermaye
payının satışı söz
konusudur
İhraç edilen senetlere
katılım oranında dayalı
olduğu varlık/ teşebbüse
bağlı olarak tanımlanmış
bir sorumluluk söz
konusudur.

Bono (Tahvil)
İhraç edenin borcu söz
konusudur.

Hisse Senedi
Şirketin hissesinden
sahiplik hakkı söz
konusudur.

Genellikle gerekli
değildir.

Gerekli değildir.

Borçlanılan varlık ve
bazı durumlarda rehinler
üzerinde alacak hakkı
vardır.
İpotekli tahviller,
teminatlı borç senetleri
vb. dışında genellikle
teminat içermezler.

Şirket üzerinde sahiplik
hakkı vardır

İhraççı tarafından garanti
edilmiştir.
Her türlü amaç için ihraç
edilebilir.

Şirket tarafından garanti
edilmemiştir.
Her türlü amaca
uygundur.

Bir borç senedinin satışı
söz konusudur.

Şirketin hisselerinin
satışı söz konusudur.

Bono sahiplerinin
ihraççının mali
durumunu için herhangi
bir sorumluluğu yoktur.

Sahip olunan şirket
hisseleri oranında
şirketin işlerinden
sorumluluk söz
konusudur.

Teminat içermezler

Kaynak: Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds, 1st Edition,
London: Euromoney Books, 2004, s. 54
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4.4 SUKUKUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Faizsiz bankacılık ve sigortacılık sektörünün gelişmesine binaen, faizsiz
sermaye piyasaları da gelişme göstermiş ve bu alanda ilk sukuk ihracı 1983 yılında
Malezya hükümeti tarafından gerçekleştirilmiştir.218 Söz konusu ihraç ihraç karz-ı hasen
(faizsiz borç) yöntemine göre gerçekleştirilmiş fakat ikincil piyasada işlem görmesi
uygun görülmemiştir.219 Ancak bu ihraç, günümüzdeki sukuk düzenlemelerinin tam
olarak gerçekleştirilmesinden önce olduğu ve güncel manada sukuk uygulamalarını tam
olarak yansıtmadığından ilgili raporlarda ilk sukuk ihracı olarak yer almamaktadır.220
Sukuk ile ilgili ilk yasal düzenleme 1998 yılında, İslam İşbirliği Teşkilatı (
Organization of Islamic Coorperation)* tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre;
-

Her çeşit toplanan varlık yazılı bir belge ya da bono ile temsil edilebilecektir.

-

Bu bono veya yazılı belge piyasa fiyatı üzerinden satılabilecektir. Bu
kıymetli evrakı oluşturan varlıklar, çoğunlukla taşınmaz (fiziki) varlıklardan
ve finansal haklardan meydana gelmektedir. Az bir kısmı nakit veya
kişilerarası borçlardan oluşabilmektedir.221
Bu gelişmenin ardından ilk sukuk ihracı, 1990 yılında Malezya’da, İslami

olmayan bir şirket olan Shell MDS tarafından, 125 milyon RM (Malezya Ringiti)
değerinde gerçekleştirilmiştir. Bu da yaklaşık olarak 30 milyon USD değerine tekabül
etmektedir.222
Bundan sonraki sukuk piyasası gelişmeleri, ülke ve sukuk yapıları bazında
olmak üzere iki temel grupta incelenebilir.

218

Gökben Altaş, “İslami Finans Sistemi”, Sermaye Piyasasında Gündem, S.69, Mayıs 2008, s.19
Ahmet Tok, İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları ve
Türkiye Açısından Değerlendirmeler (Yeterlilik Etüdü), Ankara: SPK Hukuk İşleri Dairesi, 2009, s.14
220
Zawya ve IIFM ‘nin sukuk raporları.
*
İslam İşbirliği Teşkilatının eski adı İslam Konferansı Örgütüdür (Organization of Islamic Conference). Bazı
kaynaklarda bu şekilde yer almaktadır.
221
Rodney Wilson, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk içinde
“Overview of the Sukuk Market”, London: Euromoney Books, 2004, s.5
222
IIFM (International Islamic Finance Market), Sukuk Report (1st Edition): A Comprehensive Study of the
International Sukuk Market, Bahreyn, 2010, s.7-8
219
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Ülkelerin ihraç ettikleri sukuklar ülkelerin sukuk piyasasına giriş yılları
bazında aşağıda yer almaktadır.223
-

1996 yılında, Malezya’da Cagamas Berhad tarfından 49,2 milyon USD
değerinde ihraç edilen sukuk Malezya’nın ilk sukukudur.

-

İlk uluslararası kamu sukuku Bahreyn hükümeti tarafından 2001 yılının
Eylül ayında, 100 milyon USD değerinde, 5 yıl vadeli, % 5,25 sabit oranlı,
icara sukuku olarak ihraç edilmiştir.224

-

2002 yılında, Endonezya’nın ilk sukuku PT Indenosia Satellite tarafından, 18
milyon USD değerinde ihraç edilmiştir.

-

2003 yılında, Katar’ın ilk sukuku Katar Hükümeti tarafından, 700 milyon
USD değerinde ihraç edilmiştir.

-

2004 yılında; Birleşik Arap Emirlikleri’nde Tabreed finansman şirketi
tarafından 100 milyon USD değerinde; Suudi Arabistan’da HANCO araç
kiralama şirketi tarafından 26,1 milyon USD değerinde, Almanya’da da
Saxony-Anhalt Eyaleti tarafından 146,9 milyon USD değerinde sukuk
ihraçları gerçekleştirilmiştir.

-

2005 yılında; İngiltere’nin ilk sukuk ihracı, Pacific Star International
Holding Corporation tarafından 26 milyon USD değerinde, Pakistan’ın ilk
sukuk ihracı ise Pakistan Hükümeti tarafından 600 milyon USD değerinde
gerçekleştirilmiştir.

-

2006 yılında; Amerika Birleşik Devletleri’nde East Cameron Gas şirketi
tarafından 165,7 milyon USD değerinde, Brunei’de ise Brunei hükümeti
tarafından 105,6 milyon USD değerinde sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir.

-

2007 yılında, Sudan’nın ilk sukuk ihracı Berber çimento şirketi tarafından
130 milyon USD değerinde gerçekleştirilmiştir.225
Sukuk türlerinin piyasayla ilk çıkışları bakımından sıralandığında ise aşağıdaki

kronolojik gelişmenin takip edildiği görülmektedir:

223

Zawya, Collaborative Sukuk Report, Dubai, 2009, s.82
IIFM, 1st Edition, s.8
225
Zawya, s.82
224
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-

İlk murabaha sukuku, 1997 yılında Malezya’da Khazanah Nasional Berhad
firması tarafından, 969,9 milyon USD değerinde ihraç edilmiştir.

-

İlk Muşaraka sukuk ihracı ise Projek Lebuhraya Utara-Selatan Berhad
firması tarafından 1 milyar USD değerinden gerçekleştirilmiştir.

-

İlk hibrid sukuk ihracı, 2004 yılında Dawama firması tarafından, 29 milyon
USD değerinde gerçekleştirilmiştir.

-

İlk Manfa’a (Menfaat) sukuku 650 milyon USD değerinden Saad Trading
firması tarafından gerçekleştirilmiştir.226

-

İlk istisna sukuku, 2003 yılında Malezya’da, SKS Power Sdn Berhad firması
tarafından, 1,471 milyar USD değerinde ihraç edilmiştir.

-

İlk icara ve selem sukuk ihraçları ise Bahreyn’de 2001 yılında
gerçekleştirilmiştir.

-

İlk uluslararası değiştirilebilir sukuk 2006 yılında, 750 milyon USD
değerinde, Khzanah Nasional Berhad firması tarafından Malezya’da ihraç
edilmiştir.
Görüldüğü gibi sukukun tarihsel gelişimine bakıldığında ilk başlarda tek bir

sukuk çeşidi varken, piyasa büyüdükçe çeşitli sukuk yapıları ortaya çıkmakta ve sukuk
piyasasının hacmi ve piyasaya dahil olan ülke sayısı her geçen gün artmaktadır. 227
Aşağıdaki Şekil 3’te sukuk piyasasında, 2001 yılından 2012 yılının ilk
çeyreğine kadar yapılan ihraçların miktarları gösterilmektedir. 2001 yılında 1,172
milyar USD’lik bir piyasa hacmine sahip olan sukuk, 6 yıl gibi kısa bir sürede içerisinde
48,962 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşmıştır. 2007 yılında yaşanan Dubai borç krizi
ile birlikte sukuk ihraç miktarlarında yaşanan düşüşün ardından piyasa 3 yılda hemen
hemen aynı hacme ulaşmış ve 2011 yılında büyük bir patlama yaparak 93,723 milyar
USD değerinde ihraç gözlemlenmiştir. 2012’nin ilk çeyreğinde 44,904 milyar USD’lik
işlem hacmine ulaşan global sukuk piyasasının, bu döneme kadar yaklaşık 340 milyar
USD’lik bir piyasa hacmine ulaştığı hesaplanmıştır.

226
227

Zawya, s.82
IIFM, 2nd Edition, s.3-5
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Şekil 3: Global Toplam Sukuk İhraç Miktarları (milyon USD)
Kaynak: Ijlal Alvi, “Sukuk Overview & Trends”, The Role of Sukuk in
Development, İstanbul: 18 Mayıs 2012, s.3
Sukuk ihraçlarının küresel finansal krizden fazla etkilenmesi ve 2007 yılında
konunun uzmanları tarafından yapılan, sukukların % 85’inin faizsizlik prensiplerine
uymadığı şeklindeki bir tespit ile sukuk standartlarının tekrar gözden geçirilmesi
ihtiyacı gündeme gelmiştir.228 Bunun bir sonucu olarak da AAOIFI 2008’de sukuk ile
ilgili yeni standartlar oluşturulmuştur.229 Bu gelişmenin ardından 2009’da IFSB (Islamic
Financial Services Board) de sukuk için sermaye yeterliliğinin gerekliliği ile ilgili
standartları yayınlamıştır.230 IFSB tarafından 2012 yılında likidite ve risk yönetimi ile
ilgili getirilen son uygulamalarla, sukuk piyasasının likiditesinin arttırılması ve risk
yönetiminin sağlıklı yapılabilmesinin ikincil piyasalarının gelişimi için önemi
belirtilmektedir.231 Yıllar içerisinde yapılan bu düzenlemelerle sukukun günümüzde

228

Nurul Aini Muhammed ve Rafisah Mat Radzi, “Implication of Sukuk Structuring: The Comparison On The
Structure of Asset Based And Asset Backed Ijarah Sukuk”, ICBER (International Conference on Business and
Economic Research), Langkawi, 14-16 Mart 2011, s.2448
229
AAOIFI, Resolutions on Sukuk, 2008 http://www.aaoifi.com/aaoifi_sb_sukuk_Feb2008_Eng.pdf
230
IFSB, Capital Adequacy for Sukuk, Securitisations and Real Estate Investment, 2009,
http://www.ifsb.org/standard/ifsb7.pdf
231
IFSB, Guiding Principles on Liquidity Risk Management For Institutions Offering Islamic Financial
Services (Excluding Islamic Insurance[Takaful] Institutions and Islamic Collective Investment Schemes), 2012,
s.11 http://www.ifsb.org/standard/eng_IFSB12%20Guiding%20Principles%20on%20Liquidity%20Risk%20Mgmt%20(Mar2012).pdf
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işlerliğinin artması, sukuk yapılarının güçlenmesi ve uluslararası standartlara uyum
sağlayabilmesi hedeflenmiştir.
4.5 SUKUKUN KULLANIM ALANLARINA GÖRE
SINIFLANDIRILMASI
Sukuk, çeşitli yapılarda oluşturulabilen ve bu farklı yapılar sayesinde de farklı
alanlarda kullanılabilen bir finansal araçtır. Sukuk genel olarak üç temel kullanım
alanına sahiptir.232
4.5.1 Proje Endeksli Sukuk
Yapılması planlanan bir projenin finansmanını sağlaması için sukuk ihraç
edilebilmektedir. Projenin gerçekleştirilebilmesi için bir SPV (Special Purpose
Vehicle), yani özel amaçlı bir şirket oluşturulmakta ve sukuk ihracı bu şirket tarafından
yapılmaktadır. Örneğin Katar Global Sukuk firması üzerimden, Doha’da kurulan
Hamad Sağlık Merkezi (HMC – Hamad Medical Center)’nin inşa edilmesi için gerekli
finansmanın sağlaması amacıyla Katar Hükümeti tarafından sukuk ihraç edilmiştir.
HMC adına kayıtlı araziye ortaklık şeklinde, Ekim 2010 vadeli, 700 milyon dolar
bedelinde, 2003 yılında sukuk-u icara ihraç edilmiştir. Yıllık getiri miktarı yaklaşık
LIBOR+0,45 olarak belirlenmiştir.233
4.5.2 Varlık Endeksli Sukuk
Firmaların sahip oldukları varlıklardan elde edecekleri kazanç hakkının
yatırımcılara satılması ile de sukuk ihraç edilebilmektedir. Devlet tarafından özel amaçlı
bir şirkete (SPV) satılan arazi parselinin kazanç hakkının yatırımcılara beş yıl için
yeniden satılması ve SPV’nin mülkiyet haklarını güvence altında tutarak yatırımcılara
sukuk ihraç etmesi bu sukuk türü için örnek verilebilir.234 Malezya Hükümeti tarafından
2002 yılında çıkarılan 600 milyon değerindeki icara sukuku buna örnek olarak
gösterilmektedir. Bu sukuk anlaşmasına göre Malezya Hükümeti elindeki arsaların

232

Küçükçolak, s.27
Shariq Nisar, “İslami Hisse Senedi (Sukûk): Giriş ve Uygulama Sukuk Konusunda Son Bilgiler”, Recep Şentürk
(Ed.), Ekonomik Kalkınma ve Değerler içinde (171-184), İstanbul: UTESAV, 2008, s.173
234
Küçükçolak, s.27
233
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kullanım hakkını SPV’ye satmış, daha sonra SPV ise bunu yatırımcılara 5 yıllığına geri
satmıştır. SPV, kullanım hakkını saklı tutarak değişken oranlı sukuk ihraç etmiştir. Bir
başka örnek ise Bahreyn Havaalanı’nın genişletilmesi için çıkarılan 250 milyon dolarlık
icara sukukudur. Bu örnekte farklı olarak sukukun konusu olan varlık havaalanıdır.235
4.5.3 Bilanço Endeksli Sukuk
Bilançoya dayalı olarak da sukuk ihracı gerçekleştirilebilmektedir. Bu sukuk
çeşidiyle birden fazla projenin finansmanı sağlanabilmektedir. Mesela bir banka,
müşterilerinin çeşitli projelerini finanse etmek için sukuk ihraç ederek bu projelerin
finansmanını uluslararası sermaye piyasalarından temin edebilmektedir. Bu tür sukuka
İslam Kalkınma Bankası tarafından 2003 Ağustos’unda ihraç edilen sukuk örnek
verilebilir. Banka, bu tarihte üye ülkelerin çeşitli projelerini finanse etmek için sukuk
ihraç etmiştir. Bu yolla projelerin kaynağı uluslararası sermaye piyasasına 2008 vadeli
400 milyon USD değerinde beş yıllık sukuk ihraç ederek sağlanmıştır.236
4.6 SUKUK ÇEŞİTLERİ
Sukuk çeşitleri, temelde sukukun konusu olan malın çeşidine göre; mal
satımına dayalı sukuk, menfaat satımına dayalı sukuk ve ortaklık esasına dayalı sukuk
olarak üç ana başlıkta derlenebilmektedir. Murabaha, Selem ve İstisna sukukları konu
itibariyle mal satımına dayalı bir sözleşme içeren sukuk çeşitleridir. İcara sukuku
menfaat satımına dayalı bir sukuk çeşididir. Muşaraka ve Mudaraba sukukları ise
ortaklık esasına dayanan sukuk çeşitleridir.237
Her

bir

sukuk

çeşidi,

kendine

özgü

finansman

çeşidinin

menkul

kıymetleştirilmiş hali şeklinde düşünülebilir. Sukuk yapılarının daha iyi anlaşılabilmesi
ve kavranabilmesi için öncelikle faizsiz bankacılık sistemlerinde kullanılan bu
finansman tekniklerine kısaca değinilecek ve bunların devamında ilgili sukuk
çeşitlerinin yapısı anlatılacaktır.
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Mughees Shaukat, Common Structures of Sukuk, http://instituteofhalalinvesting.org/mughees/commonstructures-of-sukuk.pdf
236
Ahmet Tok, Sukuk (İslami Tahvil) (Yeterlilik Etüdü), s.18
237
Durmuş, s.145-147
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4.6.1 İcara Sukuk
İcara kelime olarak “kiraya vermek” manasına gelmektedir. Terim olarak,
faizsiz bankalar tarafından kullanılan ve konvansiyonel bankalarda da benzeri bulunan,
finansal kiralama (leasing) anlamına gelmektedir. Bu sukuk çeşidinde faizsiz banka
teçhizat, bina vb. şeyleri satın alıp, sabit bir kira geliri karşılığında müşterisine kiralar.
238

Finansal kiralamada operasyonel kiralama, satma ve geri kiralama (sale and
leaseback) ve Ijaraj Muntohia Bittamleek olarak bilinen yöntem de olmak üzere üç
yöntem kullanılmaktadır. Operasyonel kiralamada mülkiyet hakkı bankada kalmaktadır.
Bu nedenle bankalarda bu malların atıl kalma riski mevcuttur. Sat ve geri kirala
yönteminde banka, müşterisinden kiralanacak malları alıp ona geri kiralamaktadır.
Ijarah Muntohia Bittamleek’te ise vade sonunda müşteriye malın mülkiyetini alma
seçeneği sunulmaktadır. Ülkemizde de uluslararası piyasalarda Ijarah Muntohia
Bittamleek olarak bilinen icara çeşidi uygulanmaktadır.239
İcara sukuku, bahsedilen icara finansman yöntemine dayandırılan bir sukuk
yöntemidir. Bu sukuk türü sahiplerine gayrimenkulün mülkiyet hakkını, kira gelirinden
faydalanmayı ve kiracıyı etkilemeyecek bir şekilde elden çıkarma hakkı tanımaktadır.240
İcara sukuku, kaynak firmaya (originator) bağlı olarak sabit veya değişken getirili
olabilmektedir.241 İcara sukuklarının ikincil piyasalarda alınıp satılabilme özelliği
bulunmaktadır.242
Aşağıdaki şekilde bir icara sukukunun işleyişi gösterilmetedir:

238

Khan, s.84
Tunç, s.147
240
Nisar, s.178
241
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3
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1

10

2

Nakit Ödeme

Periyodik
Ödemeler

7

Servis
Masraflarının
Geri Ödemesi
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SUKUK YATIRIMCILARI

Şekil 4: İcara Sukukunun İşleyişi
Kaynak: DIFC (Dubai International Financial Centre), Sukuk Guide Book, 2009, s.14
http://www.difc.ae/sites/default/files/attached/5712/6707/6429/islamic.pdf
Şekilde yapısı ve işleyişi gösterilen icara sukukun işlem adımlarını şu şekilde
ifade edilebilir:
1-

SPV (Özel Amaçlı Şirket), dayandığı varlıklar üzerinde bölünmemiş

sahiplik hakkı taşıyan sukuk ihracını gerçekleştirir.

Bu sukuklar aynı zamanda

periyodik gelir ve vade sonunda itfa bedelini alma hakkını sağlar.
2-

Sukuk yatırımcıları sukukların bedelini, belirlenen miktar (anapara)

üzerinden nakit olarak karşılar.
3-

Kaynak firma (originator) SPV ile alım-satım sözleşmesi imzalar. SPV,

sukuka konu olacak varlıkları kaynak firmadan satın alır.
4-

SPV aldığı varlıkların ödemesini gerçekleştirir. Varlıkların bedeli, sukuk

ihracından elde edilen anaparaya eşittir.
5-

SPV satın almış olduğu varlıkların kiralama işlemini kaynak firmadan

sukuk vadesi süresince gerçekleştirir.
6-

Kaynak firma belirlenen aralıklarla kira ödemesini gerçekleştirir. Bu kira

ödemeleri SPV’nin dönemsel olarak dağıttığı kar/getiri ile eşittir. Bu meblağ anlaşmaya
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göre sabit veya değişken ödemeli olarak gerçekleştirilebilir. (Ör: LIBOR’a endeksli
sukuk ödemeleri)
7-

İhraççı SPV, kaynak firmadan elde ettiği kira gelirleriyle periyodik gelir

dağıtımını gerçekleştirir.
8-

SPV almış olduğu varlıkları kaynak firmaya geri satar. Satış bedeli;

anapara ve tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş dönemsel getirilerin toplamına eşittir.
9-

Kaynak firma, yükümlü olarak satın aldığı varlıkların ödemesini

gerçekleştirir.
10-

SPV, elde etmiş olduğu opsiyon bedeli üzerinden tasfiye bedelinin

ödemesini gerçekleştir.
11-

SPV ve kaynak firma aralarında servis acentesi sözleşmesi imzalarlar.

Kaynak firma servis acentesi olarak çeşitli yönetim masraflarında bulunur.
12-

SPV, kaynak firmaya yapmış olduğu servis masraflarının ödemesini

gerçekleştir.243
İcara sukukun farklı temel yapılarda oluşturulması söz konusu olabilmektedir.
Bunlar asset-based (varlık temelli) ve asset-backed (varlığa dayalı) olmak üzere iki
farklı çeşittir. Asset-backed sukuklar yapısal olarak varlığa dayandığı ve sağladığı
haklar açısından daha güvenli görülmektedir. Asset-based sukuklar geri ödememe
durumunda teminatsız bonolar ile aynı duruma gelmektedir. Asset-backed sukukların
varlık üzerinde gerçek satışın gerçekleşmesi gerektiği için; devlete bağlı kurumların
varlıkları ile oluşturulacak sukuklarda ve uluslararası piyasalarda yabancıların mülk
sahipliğini sınırlayan kısıtlamaların olduğu ülkelerde sorun oluşturabilmektedir. Bu gibi
durumlar için asset-based sukuklar uygun görülmektedir.244
Bu iki yapının temel özellikleri, olumlu ve olumsuz yanları aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir:
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DIFC, s.14-15
Muhammed ve Radzi, s.2458
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Tablo 7: Asset-backed (Varlığa Dayalı) ve Asset-based (Varlık Temelli) Sukukların
Karşılaştırılması
Sukuk Çeşidi
Asset-Backed
(Varlığa
Dayalı)











Asset –Based
(Varlık
Temelli)












Olumlu Yanları
Sukuk sahiplerinin, varlıklar üzerinde
sahiplik hakkı bulunmaktadır.
Sukuk varlıklarına rücu etme hakkı
bulunmaktadır.
Faizsizlik ilkelerine göre asset-based’e göre
daha çok tercih edilmektedir.
Bankalar için sermaye yeterliliği
gerekliliğini, varlıkların gerçek satışı
gerçekleştiği için düşürmektedir.
Varlıklar, kaynak firmanın finansal
durumunun kötü gidişinden korunmaktadır.
Böyle bir durumda varlıkların geri alınması
söz konusu olmamaktadır.
Sukukun kredi derecelendirmesi, kaynak
firmanın şirket kredibilitesine göre değil,
oluşturulan varlık havuzuna göre yapılır.
Sukuk yatırımcıları, teminatsız alacaklılara
göre varlıklar üzerinde daha ayrıcalıklı
duruma sahip olmaktadır.
Sukuk yatırımcıları, herhangi bir gelir
artışından pay alarak ve dayandığı varlıklara
tahakkuk eden kardan faydalanarak istifade
etmektedirler.
Sadece kaynak firmanın kredi riski
üstlenilmektedir.
Sukuk yatırımcılarının, kaynak firmaya varlık
alım taahhüdü dolayısıyla ya da ihraççıya
garanti dolayısıyla rücu hakkı bulunmaktadır.
Varlıkların değeri ile kısıtlanmamaktadır.
Varlıkların transferinde yasal ya da finansal
özen gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.
Varlıklar kaynak firmanın bilançosunda
kalabilmektedir.
Mal alım taahhüdü, sukuk yatırımcılarının
zarar riskini ortadan kaldırmaktadır.
Sukuk kredi derecelendirmesi kaynak
firmanın kredibilite derecesine bağlıdır.
Oluşturulan varlık havuzuna bağlı değildir.
Sukuk yatırımcıları, kaynak firmanın kredi
riskine bağlı olarak, garanti edilen
sermayeden ve dönemsel getirilerden etkin
bir şekilde istifade etmektedirler.
Dayandırılan varlıkların gerçek piyasa değeri,
sukuk yatırımcıları için gerekli değildir.





















Olumsuz Yanları
Borcunu ödeyememe ve iflas kanunları
birçok durumda geliştirilmemiştir.
Sukuk yatırımcıları, kredi riskinin yanında
varlık ve piyasa riskini de üstlenmektedir.
Sukuk yatırımcıları, varlıların değerinin
düşmesi durumunu üstlenmektedir.
Kaynak firmaya rücu etme hakkı
bulunmamaktadır.
Varlıkların transferinde detaylı olarak yasal
ve finansal özen gösterilmesi
gerekmektedir.
İhraççıların varlıkların bir kısmı ile hazır
bulunması gerekmektedir.
Menkulleştirme kurallarının
uygulanabilirliği ve iflas riskinden arınmak
için gerçek satış ile uygun gerekmektedir.
Gerçek satış için düzenleyici çerçeve, her
yasal durumda onaylanmamaktadır.
Varlık transferi ayrıntılı tescil işlemleri
gerektirebilmektedir.
Sermaye getirilerinin veya geri
ödeyememenin tahakkuk etmesi
durumunda sadece varlık değerine
bakılmaktadır.
Sukuk yatırımcıları teminatsızdırlar.
Sukuk yatırımcılarının direkt olarak
dayandırılan varlıklara rücu hakkı
bulunmamaktadır.
Varlıklar teminatlı bile olsa, sukuk
yatırımcıları varlıkların değer artışından
istifade edememektedir.
Varlıkların elden çıkarılma hakkı, faizsizlik
ilkesine göre kısıtlandırılmaktadır.
Mal alım taahhüdü etkin olarak sukuku saf
bir borç enstrümanına dönüştürmektedir.
Sukuk yatırımcılarının, kaynak firmanın
teminatsız kreditörlerinden bir farkı
bulunmamaktadır.
İhraççıya sağlanan herhangi bir teminat
imtiyazının illa dayandırılan varlıklarla
ilişkili olması gerekmemektedir.
Mal alım taahhüdü, kaynak firmanın
teminatsız borçlarının kreditörleriyle aynı
düzeyde olmaktadır.

Kaynak: IIFM, Sukuk Report (2nd Edition), 2011, s.32
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4.6.2 Mudaraba Sukuk
Mudaraba, bir tarafın emek, diğer tarafın da sermayeyi sağladığı bir iş akdidir.
Sermaye sahibine rabbul mal, emeğini ortaya koyup çalışan girişimciye de mudarib
denilmektedir. Elde edilen kar önceden belirlenen oran üzerinden iki taraf tarafından
paylaşılırken, zarar sadece sermaye sahibi tarafından karşılanmaktadır.245 Zarar
durumunda girişimci için de maddi kayıp yerine boşa geçen emeği söz konusu
olmaktadır. Mudaraba, ülkemizdeki faizsiz bankacılık uygulayıcıları tarafından emeksermaye ortaklığı olarak lanse edilmektedir.
Mudaraba sistemi, katılım bankacılığında, bankanın mudarib (girişimci) veya
rabbul mal (mal/sermaye sahibi) olarak katılabildiği iki farklı yöntemle de
uygulanabilmektedir. Mudarib, yaptığı işlemin karşılığı olarak anlaşmada belirtilirse
eğer ayrıyeten bir yönetim ücreti alabilmektedir. Ancak genellikle bu yönetim ücreti kar
üzerinde belli bir pay olarak belirlenmektedir.246
Mudaraba(emek-sermaye ortaklığı) finansman tekniğine göre oluşturulan
sukuk çeşitleri de bu tekniğin genel özelliklerini taşımaktadır. Mudaraba sukukun
ikincil piyasalarda alınıp satılabilmesi mümkündür.247 Mudaraba sukukunda gelir
garantisi verilmesi söz konusu olmamaktadır. Projenin başarısız olması gibi durumlarda,
yatırımcıların rücu hakkı bulunmamaktadır.248
Mudaraba sukuk yapısının işleyişi aşağıda gösterilmektedir:

245

Khan, s.129
Tunç, s.139-141
247
Nisar, s.175
248
Akbulak ve Özgüç, s.8
246

69

MUDARABA GİRİŞİMİ
Elde edilmesi halinde
Mudaraba karları

6
Nakit
Ödeme,
Girişim ve
Yönetim

5

Mudaraba anlaşmasına
bağlı olarak performans
ücreti

MUDARABA ANLAŞMASI

Nakit Ödeme

3

7

KAYNAK
FİRMA

4

Mudarib Olarak

Girişim ve
Yönetim

Mudaraba
karlarının
paylaşımı

8

SPV (Özel Amaçlı Şirket)
Rabbul Mal Olarak

Nakit Ödeme

2
Sukukİhracı

1
9

Mudaraba
karından
dönemsel gelir

SUKUK YATIRIMCILARI
Şekil 5: Mudaraba Sukukunun Yapısal Diyagramı
Kaynak: DIFC (Dubai International Financial Centre), Sukuk Guide Book, 2009, s.29
http://www.difc.ae/sites/default/files/attached/5712/6707/6429/islamic.pdf
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Mudaraba sukukunun işlem adımları şu şekilde anlatılmaktadır:
1-

SPV (Özel Amaçlı Şirket), dayandığı varlıklar üzerinde bölünmemiş

sahiplik hakkı taşıyan sukuk ihracını gerçekleştirir.

Bu Sukuklar aynı zamanda

Mudaraba karlarından periyodik gelir elde etme hakkı sağlar.
2-

Sukuk

Yatırımcıları

sukukların

bedelinin

ödemesini,

belirlenen

miktar(anapara) üzerinden nakit olarak gerçekleştirir
3-

Kaynak Firma ve SPV aralarında, SPV’nin rabbül mal(mal sahibi) ve

Kaynak firmanın da mudarib olduğu bir mudaraba anlaşması imzalarlar. SPV elde etmiş
olduğu anaparayı faizsizlik ilkesine uygun olarak oluşturulan Mudaraba girişimine
sağlamayı kabul eder.
4-

Kaynak Firma (Mudarib olarak), Mudaraba anlaşmasına göre, faizsiz

bankacılık ilkelerine göre oluşturulmuş olan Mudaraba girişimine (emek-sermaye
ortaklığı) kendi uzmanlık ve yöneticilik yeteneğini kullanarak, rabbül malın (Mal
sahibi) sağlamış olduğu sermayeyi, belirli yatırım parametrelerine göre yönetir.
5-

SPV ve Kaynak Firma ellerindeki anaparadan kar elde etme amacıyla

mudaraba girişimini (emek-sermaye ortaklığı)oluştururlar.
6-

Emek-sermaye ortaklığından elde edilen karlar, başta yapılan sözleşmede

belirlenen oran nispetinde, ortaklık süresince SPV ve Kaynak Firma arasında paylaşılır.
7-

Kaynak

Firma

(Mudarib-Müteşebbis)

göstermiş

olduğu

yönetim

becerilerinden ötürü, eğer belirlenen kar miktarından daha fazla kar elde edilirse, kardan
alınan paya ek olarak bir performans ücreti alabilmektedir. Bu ücret emek-sermaye
ortaklığı döneminin sonunda hesaplanır.
8-

SPV Mudarabadan elde edilen, payına düşen karları alır ve yatırımcılara

vermek üzere elinde bulundurur.
9-

249

SPV dönemsel olarak Mudarabadan elde edilen karları dağıtır.249

DIFC, s.29-30
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4.6.3 Muşaraka Sukuk
Muşaraka, Arapça’daki “şerik” kelimesinden türemiş bir kelimedir ve
“ortaklık” anlamına gelmektedir.250
Mudaraba sisteminde emek-sermaye ortaklığı söz konusuyken, bu sistemde
hem emek hem de sermaye ortaklığı söz konusu olmaktadır. Farklı veya aynı oranda
sermaye katılımıyla ortak olunabilmektedir. Her bir ortak belirtilmiş olan sınırlar
dahilinde sermayeyi kullanma yetkisine sahip olmaktadır. Ticari faaliyetler tek bir
alanda sınırlandırılabileceği gibi anlaşma sağlanırsa birçok alanda uygulanabilecek
şekilde de belirlenebilmektedir. Zararın paylaşımı sermaye katılımı oranında pay
edilmekte olmasına rağmen kârın paylaşımı anlaşmaya göre farklı olabilmektedir.251
Mudaraba ve muşaraka sistemlerinin ikisinde de bir ortaklık söz konusu olmaktadır,
ancak aralarında bazı farklar mevcuttur. Tablo-8’de bu iki yöntem arasındaki farklılıklar
belirtilmektedir:
Tablo 8: Mudaraba ve Muşaraka Arasındaki Farklar
Mudaraba
Yatırımı sadece sermaye sahibi (Rabbul
mal) yapmaktadır.
Yönetimde sadece mudarib (girişimci) söz
sahibidir.
Zarar sermaye sahibine (rabbul mal) aittir.
Tüm varlıkların mülkiyeti sermaye
sahibine (rabbul mal) aittir.

Muşaraka
Tüm ortaklar yatırım yapmaktadır.
Tüm ortaklar yönetimde söz sahibidir.
Zarar sermaye oranında paya göre
dağıtılmaktadır.
Tüm varlıkların mülkiyeti ortaktır.

Tüm ortaklar sınırsız sorumluluk
sahibidir.
Kaynak: Ahmet Tok, İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil)
Uygulamaları, Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler
(Yeterlilik Etüdü), Ankara: SPK Hukuk İşleri Dairesi, 2009, s.8
Muşaraka sukuku, belli bir projenin yapılması, mevcut projenin geliştirilmesi
ya da bir ortaklık yoluyla ticari bir faaliyete finansman sağlama amacıyla oluşturulan

250
251

Tunç, s.143
Uçar, s.129
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sertifikalardır.252 İkincil piyasalarda işlem görebilen bir sukuk çeşididir.253 En önemli
özelliği sukuk ihraççısı ve yatırımcısı ortak konumundadırlar.254
Muşaraka sukukun işleyişi Şekil 6’da daha ayrıntılı biçimde incelenebilir:
Varlıkların
Kiralanması

KAYNAK
FİRMA

KAYNAK
FİRMA

4

MUŞARAKA

Alım-Satımı Taahhüt Eden

6

Ortak Olarak

Yönetim
Acentesi Olarak

Olarak
Ortak
Birimlerin
Satışı

K/Z
paylaşımı

Nakit Katılım

KAYNAK
FİRMA

3

8

9

Opsiyon
Bedeli

K/Z
paylaşımı

5

11

Yönetim
Acentesi
Olarak
Belirlenmesi

SPV / VKŞ (Özel Amaçlı Şirket)
12
Sukuk İhracı

Nakit Ödeme

1

Periyodik
Ödemeler

7
10

2

Tasfiye Bedeli

SUKUK YATIRIMCILARI
Şekil 6: Muşaraka Sukukunun Yapısal Diyagramı
Kaynak: DIFC (Dubai International Financial Centre), Sukuk Guide Book, 2009, s.21
http://www.difc.ae/sites/default/files/attached/5712/6707/6429/islamic.pdf
Bu sukuk yapısının işleyişi aşağıdaki gibi anlatılmaktadır:
1-

SPV (Özel Amaçlı Şirket), dayandığı varlıklar üzerinde bölünmemiş

sahiplik hakkı taşıyan sukuk ihracını gerçekleştirir.

Bu sukuklar aynı zamanda

periyodik gelir ve vade sonunda itfa bedelini alma hakkını sağlar.
2-

Sukuk Yatırımcıları sukukların bedelinin ödemesini, belirlenen miktar

(anapara) üzerinden nakit olarak gerçekleştirir.

252

Nisar, s.177
Küçükçolak, s.29
254
Akbulak ve Özgüç, s.9
253
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Teşvik Ücreti

3-

SPV, Kaynak Firma ile Muşaraka (ortaklık) anlaşması imzalar. SPV

sukuk ihracından elde ettiği gelire istinaden, muşarakaya (ortaklığa) ve bu anlaşma için
tahsil edilmiş birimlere sağlayacağı nakit katılım oranında katkı sağlar.
4-

Kaynak Firma, SPV ile Muşaraka (ortaklık) anlaşması imzalar. Kaynak

firma sahip olduğu nakit veya ayni mallar üzerinden, muşarakaya (ortaklığa) ve bu
anlaşma için tahsil edilmiş birimlere sağlayacağı katılım oranında katkı sağlar.
5-

Her periyodik dağıtım tarihinde, SPV, muşaraka varlıklarından sağlanan,

önceden payı belirlenmiş bir oran üzerinden gelir elde eder. Eğer zarar olursa, SPV aynı
oran üzerinden zarara katılır. SPV’nin elde edeceği bu kar oranı en azından sukuk
yatırımcılarına ödenecek olarak periyodik kar dağıtım miktarına eşit olacak kadar
yüksektir.
6-

Aynı şekilde Kaynak Firma da muşarakada varlıklarından elde edilen

K/Z sonucunda, önceden belirlenmiş katılım oranında kar veya zarar elde eder.
7-

SPV, sukuk yatırımcılarına dönemsel ödemeyi gerçekleştirir.

8-

SPV sahip olduğu varlıkları Kaynak Firmaya piyasa fiyatı üzerinden

9-

Kaynak firma, yükümlü olarak belirlenen opsiyon fiyatından ödemeyi

satar.
gerçekleştirir. Bu miktar üzerinden, sukuk yatırımcılarının, tahakkuk etmiş ancak henüz
ödenmemiş dönemsel payları ödenir.
10-

SPV satıştan elde etmiş olduğu gelir ile tasfiye bedelini ödemesini

gerçekleştirir.
11-

SPV ile Kaynak Firma aralarında yönetim anlaşması imzalarlar. Yönetim

acentesi Muşarakanın genel yönetimini gerçekleştirir.
12-

SPV yönetim acentesini teşvik için ödeme gerçekleştirir.255

4.6.4 Murabaha Sukuk
Murabaha, bir malın maliyeti üzerine, anlaşılan miktar kadar kar ilavesi
yapılarak yapılan satış işlemi olarak tanımlanmaktadır.256 Murabaha işlemi, faizsiz
bankaların hemen hemen hepsi tarafından bir finansman metodu olarak kullanılmakta

255
256

DIFC, s.21-23
Khan, s.26
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ve birçok bankanın işlemlerinin çoğunluğunu oluşturmaktadır.257 Murabaha işleminde
bir ticari mal, hak ya da hizmetin satışı söz konusu olmaktadır. Murabaha işleminin
kullanımının, prensipleri açısından uygun olabilmesi için reel bir ekonomik faaliyet
finansmanı durumunun söz konu olması gerekmektedir. Türkiye’de bu işlem için
“Kurumsal Finansman Desteği” tabiri kullanılmaktadır.258
Murabaha finansmanı, konvansiyonel bankaların verdiği kredilere benzediği
için çok tartışmalı bir yöntem olarak ele alınmaktadır. Ancak konunun uzmanları bu iki
yöntemi birbirinden ayıran çeşitli özelliklerinin olduğunu söylemektedirler. Bu farkın
anlaşılabilmesi için bir satış işleminde uyulması gereken kurallardan aşağıda
bahsedilmektedir. 259 Belirtilen satış kurallarına uyulduğu müddetçe, yapılan murabaha
işlemi de faizsiz bankacılık prensiplerine uymakta ve konvansiyonel bankacılık
işlemlerinden ayrılmaktadır:
1)

Satışa konu olan malın, satış esnasında var olması gerekmektedir.

Örneğin; daha doğmamış bir buzağı satışı, satış işlemini geçersiz kılmaktadır.
2)

Satışa

konu

olan

malın,

satış

esnasında,

satıcıya

ait

olması

gerekmektedir. Yani banka sahip olmadığı malı satamamaktadır. Örneğin;
Banka, müşterisine satacağı arabayı, satıcı firmadan almadan satışı yapması
halinde, yapılan satış işlemini geçersiz kılınmaktadır.
3)

Satışın konusu olan malın üçüncü bir şahsa satılabilmesi için, satıcının o

mal üzerinde fiziksel sahipliğinin ya da yasal mülkiyet hakkının olmasını
gerektirmektedir. Örneğin banka, araba satıcısından arabayı teslim almadan
müşterisine satamamaktadır. Ancak banka, araba satıcısından aldığı arabayı,
araba satıcısının garajında olduğu halde riskini üstlenerek yani mülkiyet
hakkını elde etmiş olduğu durumda, müşterisine satabilmektedir.
4)

Satış, yapılan anda gerçekleşmeli ve mutlak olmalıdır. Gelecekte bir

tarihe ertelenen ya da bir olasılığa bağlanan satış, işlemi geçersiz kılmaktadır.
5)

Satış, malın değeri üzerinden yapılabilmektedir.

257

Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, 1998, s.65, (elektronik versiyon)
http://www.muftitaqiusmani.com/images/stories/downloads/pdf/an%20introduction%20to%20islamic%20finance.pdf
(7 Ocak 2012)
258
Tunç, s.135
259
Usmani, s.66
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6)

Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olmayan, örneğin domuz, alkol

vb. ürünlerin satışının yapılmamaktadır. Aksi halde bu işlem geçersiz
olmaktadır.
7)

Satılacak

malın

özelliklerinin

alıcı

tarafından

iyi

bilinmesi

gerekmektedir. Örneğin bir evin satışı esnasında “apartman bir daireyi
satıyorum” denilerek yapılan satış, işlemi geçersiz kılmaktadır. Çünkü alıcının
aldığı daireyi tam olarak bilmesi gerekmektedir.
8)

Satılan malın alıcıya teslimatının kesin olarak gerçekleşmesi gerekmekte

ve bir olasılığa ya da tesadüfe bırakılmamalıdır. Örneğin; çalınan bir aracın
tekrar bulunacağı ümidiyle yapılan satış, satış işlemini geçersiz kılmaktadır.
9)

Satılan malın fiyatının, satış işleminin geçerliliğinin kesin olarak

bilinmesi gerekmektedir. Örneğin; bir mal üzerine iki fiyat birden verilerek
yapılan, bir ayda ödersem 100 lira, iki ayda ödersem 150 lira şeklinde
gerçekleştirilen bir satış işlemi, yapılan işlemi geçersiz kılmaktadır.
10)

Satış işleminin herhangi bir şarta bağlı olmaması gerekmektedir.

Örneğin; “Oğlumu işe almanız şartıyla sizden araba alabilirim.” denilirse ve
satış bu şekilde gerçekleşirse, satış işlemi geçersiz olmaktadır.260
Murabaha sukuklar, ikincil piyasalarda işlem görememektedirler.261 Ancak
başka bir sukuk çeşidi ile birleştirilerek yapılan ihraçlarda belli bir oranda kalması şartı
ile ikincil piyasada işlem görebilmektedir.262
Murabaha sukukunun işleyişi aşağıdaki şekilde görülmektedir:

260

Usmani, s.66-70
Küçükçolak, s.29
262
Nisar, s.180
261
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KAYNAK FİRMA
Malı Alıcısı Olarak

Vadeli Fiyat
(Maliyet + Kar)

6

Malların
teslimi
(peşin)

5

Malların
Teslimi (Peşin
Olarak)

SPV (Özel Amaçlı Şirket)
Rabbul Mal (Mal sahibi) Olarak

Nakit Ödeme

Sukukİhracı

MAL
SAĞLAYICISI

3

Maliyet Fiyatı
(Peşin Ödeme)

2
1

4

7

SUKUK YATIRIMCILARI

Vadeli Satıştan
Elde Edilen
Gelirler

Şekil 7: Murabaha Sukukunun Yapısal Diyagramı
Kaynak: DIFC (Dubai International Financial Centre), Sukuk Guide Book, 2009, s.47
http://www.difc.ae/sites/default/files/attached/5712/6707/6429/islamic.pdf
Murabaha sukuk yapısının işleyişi şu şekilde aktarılmaktadır:
1-

SPV, dayandığı varlıklar üzerinde bölünmemiş sahiplik hakkı taşıyan

sukuk ihracını gerçekleştirir. Bu Sukuklar aynı zamanda vadeli fiyat ödemesi üzerinde
bir hakkı temsil eder.
2-

Sukuk Yatırımcıları sukukların bedelini, belirlenen miktar(anapara)

üzerinden ödemesini nakit olarak gerçekleştirir.
3-

Kaynak Firma (mal alıcısı olarak), SPV ile murabaha anlaşması (peşin

mal teslimine karşılık vadeli ödeme) imzalar. Bu vade aynı zamanda sukukların vade
bitimi ile aynıdır. SPV malları, Mal Sağlayıcısından (Commodity Supplier) maliyet
fiyatı üzerinden peşin olarak satın alır.
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4-

Mal Sağlayıcısı, ücretini almış olduğu malların teslimatını peşin olarak

SPV’ye yapar.
5-

SPV, murabaha anlaşması gereği teslim almış olduğu malların Kaynak

Firmaya satışını gerçekleştirir.
6-

Kaynak Firma (mal alıcısı olarak), vadeli fiyat üzerinden düzenli

aralıklarla almış olduğu malların ödemesini gerçekleştirir. Yapılacak olan ödemedeki
her taksit miktarı, SPV’nin sukuk yatırımcılarına ödeyeceği miktara eşittir.
7-

SPV vadeli ödemeden elde ettiği taksitlerle, sukuk yatırımcılarına

yapacağı ödemeleri gerçekleştirir.263
4.6.5 Selem Sukuk
Selem kelime olarak “verme, terketme ve peşin ödeme” manasına
gelmektedir.264 Terim olarak selem, satıcının bedelini peşin olarak almış olduğu malı,
ileriki bir tarihte alıcıya vereceğini taahhüt etmesiyle gerçekleşen bir alım-satım
sözleşmesidir.265 Selem sözleşmesinde belirtilen malın herhangi bir görüş ayrılığına
neden olmayacak şekilde özelliklerinin ve kalitesinin açık ve net bir şekilde belirtmesi
gerekmektedir. Selem sözleşmesine, altın ve gümüş gibi değerli madenler, konu
olamamaktadır.266 Finansörlerin ikisininde hem alıcı hem de satıcı olabildiği “paralel
selem” sözleşmelerinin de uygun olduğuna dair görüşler vardır. Örneğin finansör,
birinci sözleşmesinde satıcı olup, başka biriyle yapacağı ikinci sözleşmede ise birinci
sözleşmede yer alan malı satın alan konumunda olabilmektedir.267 Selem sözleşmeleri
genellikle emtia finansmanında kullanılmaktadır. Sözleşmenin içermiş olduğu peşin
ödeme ve ileri tarihte yapılacak olan mal teslimatı durumu, forward sözleşmelerle aynı
özellikleri taşımaktadır.268
Selem sukuklar ikincil piyasalarda işlem görememektedir.269 Selem sukuklarda
mülkiyet hakkı gerçekleşmeden ikinci bir satış yapılamamaktadır. Bu nedenle selemin

263

DIFC, s.
Hammad, s.295
265
Usmani s.128
266
Tunç, s.148
267
Akbulak ve Özgüç, s.4
268
Tok, Sukuk yeterlilik etüdü, s.11
269
Küçükçolak, s.29
264
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sukukların likiditesi azdır.270 Selem sukukların alış-verişi, sadece vade tarihine kadar
selem varlıklarının fiyatlarının yükseleceği beklentisi üzerine yapılmaktadır.271
Selem Sukuk yapısını aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Şekil 8: SelemSukukunun Yapısal Diyagramı
Kaynak: DIFC (Dubai International Financial Centre), Sukuk Guide Book, 2009, s.35
http://www.difc.ae/sites/default/files/attached/5712/6707/6429/islamic.pdf
Selem sukukunun işleyişi şu şekilde anlatılmaktadır:
1-

SPV (Özel Amaçlı Şirket), Kaynak Firma tarafından teslim edilecek olan

varlıklar (selem varlıkları) üzerinde bölünmemiş sahiplik hakkı taşıyan sukuk ihracını
gerçekleştirir. Bu Sukuklar aynı zamanda periyodik gelir ve vade sonunda itfa bedelini
alma hakkını sağlar.
2-

Sukuk Yatırımcıları sukukların bedelinin ödemesini, belirlenen miktar

(anapara) üzerinden nakit olarak gerçekleştirir.
3-

Kaynak Firma ve SPV aralarında, Kaynak Firma tarafından ertelenmiş

bir vadede teslim edilmek üzere ve SPV tarafından peşin ödemesi gerçekleştirilecek

270
271

Nisar, s.181
Shaukat, s.20
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olan, bir alım-satım sözleşmesi imzalar. Bu teslim tek seferde gerçekleşebileceği gibi
birkaç vadede de gerçekleştirilebilmektedir.
4-

SPV yapılan sözleşme gereği satış bedelinin ödemesini, belirlenen bir

fiyat üzerinden (anapara) gerçekleştirir.
5-

Kaynak firma, yatırımcılara dönemsel ödemelerin yapılma tarihinin

öncesinde Selem varlıklarından bir kısmını SPV’ye teslim eder.
6-

Kaynak Firma (yükümlü olarak), anlaşılan fiyat üzerinden selem

varlıklarının bir kısmını satın alır.
7-

Kaynak Firma selem varlıklarının ödemesini satın alınan oran nispetinde

gerçekleştirir. Her ödeme miktarı periyodik olarak yapılan ödeme miktarına eşittir. Bu
miktar sabit oranlı veya değişken oranlı olabilmektedir. (Örneğin; LIBOR’a endeksli)
8-

SPV, satış fiyatından elde etmiş olduğu geliri kullanarak yatırımcılara

yapacağı periyodik ödemesini gerçekleştirir.
9-

Kaynak Firma selem varlıklarını SPV’den satın alır.

10-

Opsiyon bedeli Kaynak Firma tarafından ödenir.

11-

SPV, Kaynak Firmanın tasfiye bedelini sukuk yatırımcılarına öder.272

4.6.6 İstisna Sukuk
İstisna kelimesi “sanat sorma ve onu isteme” anlamına gelmektedir. 273 Kelime
anlamından da anlaşılacağı üzere istisna, satıcı ile alıcı arasında bir malı imal etme
üzerine yapılan bir satış sözleşmesidir. Bu yöntem genellikle imalatı uzun süren ya da
temin edilmesi zaman alan malların satımında kullanılmaktadır. Sözleşmedeki duruma
göre satış peşin, taksitli veya ileri bir tarihte ödemek üzere yapılabilmektedir.274
İstisna ile selem sözleşmeleri birbirine benzetilen finansman yöntemleri
olmakla birlikte temel anlamda aynı olduğu söylenebilmektedir. Ancak aralarında iki
sözleşmeyi birbirinden ayıran belirli farklar söz konusu olmaktadır.

272

DIFC, s.35-36
Hammad, s.185
274
Tunç, s.150
273
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-

İstisna sözleşmeleri her zaman üretilmesi gereken mallar için yapılmakta
iken, selem sözleşmeleri malların imal edilmesi gerekip gerekmediğine
bakılmaksızın yapılabilmektedir.

-

Selem sözleşmeleri için ücretin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir fakat
istisna için bu zorunluluk bulunmamaktadır.

-

Selem sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilememekte iken, istisna
sözleşmeleri

imalatçı,

ürünü

imal

etmeye

başlamadan

önce

feshedilebilmektedir.
-

Selem sözleşmelerinde malın teslimatı, satışın esas özelliklerinden iken,
istisna sözleşmelerinde bu söz konusu olmamaktadır.275
İstisna sukukların ikincil piyasaları bulunmamaktadır. İstisna sukukları büyük

altyapı projeleri için daha uygun bir sukuk çeşididir. Yükleniciye paralel istisna
sözleşmesi imkanı tanıdığı için finansal aracılığı uygun bir sukuk çeşididir.276 İstisna
sukukunun yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:
KAYNAK
FİRMA

KAYNAK
FİRMA

Yüklenici olarak

Kiracı olarak

KAYNAK
FİRMA
Alım-Satımı Taahhüt Eden

Servis Acentesi Olarak
olarak

Satış
Bedeli

4

Varlıkların İleri Bir
Tarihte Kiralanması

Varlıkların
Satışı

5

KAYNAK
FİRMA

8

9

Opsiyon
Bedeli

Kira
Ödemesi

6

Servis
Acentesi
Olarak
Belirlenmesi

11

SPV (Özel Amaçlı Şirket)
3
Varlıların İleri bir
Tarihte Teslimatını
Taahhüt Eder

12
Sukuk İhracı

Nakit Ödeme

1

Periyodik
Ödemeler

7
2

10

Servis
Masraflarının
Geri Ödemesi

Tasfiye Bedeli

SUKUK YATIRIMCILARI

Şekil 9: İstisna Sukukunun Yapısal Diyagramı
Kaynak: DIFC (Dubai International Financial Centre), Sukuk Guide Book, 2009, s.41

275
276

Usmani, s.136
Shaukat, s.22
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İstisna sukukunun işleyişi şu şekildedir:
1- SPV, dayandığı varlıklar üzerinde bölünmemiş sahiplik hakkı taşıyan
sukuk ihracını gerçekleştirir. Bu Sukuklar aynı zamanda periyodik gelir ve
vade sonunda itfa bedelini alma hakkını sağlar.
2- Sukuk

Yatırımcıları

sukukların

bedelinin

ödemesini,

belirlenen

miktar(anapara) üzerinden nakit olarak gerçekleştirir.
3- Kaynak Firma ve SPV aralarında istisna anlaşması imzalarlar. Bu
anlaşmaya göre; Kaynak Firma belirlenen varlıkları imal veya inşa etmeyi,
bu varlıkları ileri bir tarihte teslim etmeyi taahhüt ederken, SPV’de bunu
kabul eder.
4- SPV varlıkların bedelinin Kaynak Firmaya ödemesini gerçekleştirir. Bu
miktar başta belirlenen miktar kadardır.
5- SPV varlıkları Kaynak Firmaya, ileriye dönük kiralama (forward leaseijara mawsufah fi al-dimmah) anlaşması imzalarlar. Bu kira dönemi aynı
zamanda sukukun vade tarihini belirlemektedir.
6- Kaynak Firma (kiracı olarak) varlıkların tesliminden önce ilk kira
ödemesini gerçekleştirir daha sonra varlıkların teslimi ile birlikte kira
ödemesine devam eder. Bu kira miktarı, SPV’nin yatırımcılara dağıtacağı
periyodik gelir dağıtım tutarına eşittir. Bu bedel, anlaşmaya bağlı olarak,
sabit ve değişken (Ör: LIBOR’a endeksli olarak) ödemeli olarak
gerçekleştirilebilmektedir.
7- SPV, Kaynak Firmadan elde etmiş olduğu kira gelirleriyle sukuk
yatırımcılarına periyodik gelir dağıtımını gerçekleştirir.
8- SPV, Kaynak Firma’ya opsiyon bedeli üzerinden varlıkların satışını
gerçekleştirir. Eğer varlıkların teslimatında bir problem oluşursa, istisna
anlaşmasına göre belli bir tazminat ödemesi gerekmektedir.
9- Kaynak

Firma

tarafından

SPV’ye

opsiyon

bedelinin

ödemesi

gerçekleştirilir.
10- SPV, yatırımcılara tasfiye bedelinin ödemesini gerçekleştirir.
11- SPV ile Kaynak Firma aralarında servis acentesi sözleşmesi imzalarlar.
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12- Kaynak Firma sağladığı servisten dolayı yapmış olduğu masrafları
SPV’den tahsil eder.277
4.6.7 Hibrid Sukuk
Hibrid sukukta, yukarıda bahsedilen altı temel sukuk yapısından iki veya daha
fazla ürünün bir araya getirilerek bir varlık havuzu oluşturulmakta ve bu şekilde bir
karma sukuk yapısı elde edilmektedir. Genellikle hibrid sukukların ikincil piyasalarının
olabilmesi için en az % 51 oranında varlığa dayalı sukukların kullanılması
gerekmektedir. Bu sukukların getirisi önceden belirlenmiş (sabit getirili) olabilmektedir.
Bu sukuk ile, faizsizlik prensiplerine dayalı yapısı gereği ikincil piyasaları
oluşturulamayan araçların ikincil piyasaları oluşturularak piyasalardaki likiditenin
artmasıda sağlanabilmektedir.278 Örneğin satışa dayalı murabaha finansmanının faizsiz
bankaların önemli bir hizmet kalemini oluşturmasından dolayı, bankaların bu sukuk
çeşidini kullanılarak ikincil piyasalara girebilmeleri açısından hibrid sukukları
önemlidir. Piyasada işlem gören sukukların çoğunluğu hibrid yapıda oluşturulmaktadır.
Türkiye’deki katılım bankası Kuveyt Türk’ün ihraç etmiş olduğu sukuklar da bu yapıyla
oluşturularak ihraç edilmiştir.
Yukarıda bahsedilen sukuk yapıları temel olarak kullanılan ve en yaygın
karşılaşılan sukuk yapılarıdır. Bunların dışında finansal gelişmelerin ve ihtiyaçların göz
önüne alınmasıyla farklı sukuk yapıları da oluşturulmaktadır. Ancak bu yeni yapıların
da

yukarıda

bahsedilen

temel

sukuk

çeşitlerinin

farklı

türevleri

olduğu

söylenebilmektedir.
4.6.8 Diğer Sukuk Çeşitleri
Sukuk enstrümanı genellikle yukarıda bahsedilen ve yaygın olarak kullanılan
faizsiz finansman yöntemlerine göre ihraç edilmektedir. Ancak bunun dışında da faizsiz
finansman yöntemleri olmakla birlikte bu yöntemlerin de sukuk yapıları mevcuttur.
Bunlar; Wakala(Vekalet), İstithmar(Yatırım), Menfa’a (Menfaat), Muzara’a(Ziraat

277
278

DIFC, s.41-43
Tariq, s.21
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ortaklığı),279 Musakat (sulamacılık - ağaç ortaklığı)280, Muğarese (ağaç dikme
ortaklığı)281 gibi sukuk çeşitleridir.282
İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, Muzara’a, Musakat ve Muğarese sukuk
türleri

tarımsal

faaliyetlerin

geliştirilmesi

amacıyla

ve

bu

faaliyetlerin

gerçekleştirilmesinin fonlanması için ihraç edilmektedir. Muzara’a sukuku, tarımsal
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ekip-biçme işlerinin fonlanması için ihraç edilmekte
ve sukuklar bu tarlalar üzerinde sahiplik hakkını da temsil etmektedir. Musakat ise
Muzara’aya benzeyen fakat meyve veren ağaçların sulanması ve bu ağaçların ortaklığı
üzerine kurulmaktadır. Muğarese ise ağaç dikim işleri için yapılan bir ortaklık
çeşididir.283
Menfaat sukuku ise SPV’ye bir varlık üzerinde, uzun vadeli kullanım hakkı
sağlamaktadır. SPV bu varlığı kullanarak elde ettiği

gelirleri yatırımcılara

dağıtmaktadır.284
Wakala (Vekalet) bir nevi acentelik sözleşmesidir. Bu sözleşme ile bir proje
veya iş için karşı tarafa bir vekalet verilir. Vekalet veren sabit bir ücret karşılığında
karşı tarafı vekil olarak tayin eder. Bu yöntem genellikle yatırım fonlarında
kullanılmaktadır. Kar ve zrar doğrudan yatırımcıya aktarılmaktadır.285 Wakala sukuk ile
birkaç çeşit sukuk yapısı tek bir havuzda toplanarak faizsizlik prensiplerine uygun hale
getirilmektedir. İkincil piyasada işlem görmesi uygun olmayan varlıkları diğer varlıklar
ile birleştirerek bu piyasalarda işlem görebilir hale* getirmektedir.286

279

Hammad, s.245
Hammad, s.243
281
Hammad, s237
282
DIFC, 51-65
283
DIFC, 64-65
284
DIFC, 64
285
Altaş, s.21
*
İkincil piyasada işlem görebilmek için AAOIFI’nin belirlemiş olduğu yüzde oranında(en az %30 bazı durumlarda
%51) taşınmaz varlık içermesi gerekmektedir.
286
DIFC, s.57
280
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İstithmar, Çoğunluğu gayrimenkullerden oluşan varlıklardan sukuk ihracı
gerçekleştirilebilmek için kullanılan yöntemdir. Ancak her ülkede kabul gören bir
yöntem değildir. Wakala gibi birkaç farklı finansman yönteminden oluşmaktadır.287
Wakala ve İstithmar yöntemleri tanımlarından da anlaşılacağı üzere birer hibrid
yapılı sukuklardır. Sukuk piyasası genişledikçe bu alanda farklı sukuk çeşitleri
oluşturulabilmektedir.
Bu sukuklar dışında hisse senedine dönüştürülebilir ve hisse senediyle
değiştirilebilir sukuklar mevcuttur. Sukuklar önceden belirlenen bir değişim fiyatı
üzerinden hisse senedi ile değiştirilebilmektedir. Hisse senedine dönüştürülebilir
sukukta da vade bitiminde yatırımcıya, önceden bilinen başka bir şirketin (genelde ihraç
eden firmanın başka bir iştirakinin) hisseleri ile değiştirilebilmek imkanı sunulmaktadır.
İhraççaılar ellerindeki hisse senetlerini çıkarmak için bu tip programlara ihtiyaç
duymaktadırlar.288

287
288

DIFC, s.51
Küçükçolak, s.34-35
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4.7 DÜNYA SUKUK PİYASASININ GENEL DURUMU
Ocak 2001’den Aralık 2011’e kadar olan sukuk ihraçları ülkeler bazında
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 9: Dünya Sukuk İhraçları (Ocak 2001- Aralık 2011)
Ülke
İhraç Sayısı İhraç hacmi (Milyon USD) Toplam Değer (%)
Malezya
2285
169,878
61.54%
BAE
43
32,946
11.93%
Suudi Arabistan
25
17,099
6.19%
Sudan
23
13,344
4.83%
Katar
7
11,568
4.19%
Bahreyn
234
10,654
3.86%
Endonezya
75
6,780
2.46%
Pakistan
39
4,568
1.65%
Cayman Adaları
6
2,679
0.97%
Kuveyt
11
2,026
0.73%
Jersey
2
1,250
0.45%
Brunei
21
1,176
0.43%
ABD
3
767
0.28%
Türkiye
2
450
0.16%
İngiltere
2
271
0.10%
Singapur
5
192
0.07%
Almanya
1
123
0.04%
Ürdün
1
119
0.04%
Japonya
1
100
0.04%
Gambiya
49
30
0.01%
İran
1
28
0.01%
Yemen
2
15
0.01%
Genel Toplam
2838
276,064
100%
Kaynak: Ijlal Alvi, “Development of Sukuk Market”, Oman First Islamic Finance &
Banking Conference, Maskat: Al Iktisad Wal-Aamal Group, 23-24 Ocak 2012, s.8
http://www.iktissadevents.com/files/media/speeches/OIF2012-d2-s3-ijlal-alvi.ppt
Tablodan görüldüğü üzere Malezya yaklaşık %62’lik işlem hacmiyle dünyada
en çok sukuk ihraç eden ülke konumunda ve yaklaşık %12’lik sukuk ihracı
gerçekleştiren BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile arasında oldukça büyük bir fark söz
konusudur. Malezya hep yaptığı ihraç sayısı hem de ihraçların hacmi bakımından dünya
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lideri konumundadır. Türkiye ise yaptığı ihraçlarla, dünya genelinde %1’lik bile bir pay
elde edememiştir.
Aşağıdaki Şekil 10’da görüldüğü üzere en fazla ihraç hacmine sahip olan ülke
Malezya’nın ihraçları nedeniyle en fazla Malezya Ringiti (MYR) cinsinden sukuk ihracı
gerçekleştirilmiş ve % 61’lik bir pay elde etmiştir. % 17’lik pay ile Amerikan doları
(USD), % 5’lik pay ile Suudi Arabistan Riyali (SAR), % 4’lük pay ile SDG (Sudan
Paundu) cinsinden yapılan ihraçlar bunu takip etmektedir.

IDR QAR
3% 3%
SDG
4%
SAR
5%

AED PKR
2% 2%

BHD Diğer
1% 2%

USD
17%

MYR
61%

Şekil 10: Sukuk İhraçlarının Para Birimlerine Göre Dağılımı (2001–Mart 2012)
Kaynak: Alvi, Sukuk Overview & Trends, s.4
Yapılan sukuk ihraçlarının, iç piyasalarda ve uluslararası piyasalarda sukuk
yapısı itibariyle farklı oranlarda gerçekleştiği belirtilmektedir. İç piyasalarda Murabaha
sukuku ihracı % 38, İcara suku % 23 ve Muşaraka sukuku da
gerçekleşmiştir.
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% 20 oranında

Diğer
15%

İç PiyasalarMurabaha
38%

İcara
23%

Muşaraka
20%

Mudaraba
4%

Şekil 11: Sukuk İhraçlarının İç Piyasalarda Sukuk Yapılarına Göre Dağılımı
(2001-2011)
Kaynak: Alvi, s.9
Uluslararası piyasalarda ise; % 45’lik oranıyla İcara sukukunun daha çok
tercih edildiği görülmektedir. İcara sukukunun ikincil piyasasının olması, bu sukuk
çeşidinin ihracının dolaylı olarak arttırmaktadır.289
Selem
4%

Murabaha
2%

Uluslararası Piyaslar

Hibrid
5%
Vekalet
8%
İcara
45%

Mudaraba
8%
Değiştirilebili
r
11%

Muşaraka
17%

Şekil 12: Sukuk İhraçlarının Uluslarası Piyasalarda Sukuk Yapılarına Göre
Dağılımı (2001-2011)
Kaynak: Alvi, s.8s

289

Alvi, Sukuk Overview & Trends, s.8-9
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Yapılan sukuk ihraçlarının, ihraç edene göre dağılımı ise aşağıdaki Şekil 13’te
göstertilmektedir. Uluslararası piyasalarda yapılan ihraçlarda % 65 oranla özel
şirketlerin yaptığı ihraçlar en fazla hacme sahiptir. Aşağıdaki şekilde yarı kamu (quasisovereign) olarak ifade ihraçlar, özel şirketler tarafından ihraç edilen ve devlet
tarafından desteklenen ihraçları göstermektedir. Kamu (sovereign) ihraçları iç
piyasalarda daha etkindir.

İç
Piyasalar

290

Yarı
Kamu
3%

Kamu
47%

Yarı
Kamu
11%
Özel
Şirket
50%

Kamu
24%

Uluslararası
Piyasalar

Özel
Şirket
65%

Şekil 13: Toplam Sukuk İhracının İhraççılara Göre Dağılımı (2001-2011 )
Kaynak: Alvi, s.7
Sukuk ihraçlarının % 32,41’i bir yıldan az süreli ihraçlardan, %31,14’ iki ile
beş yıl arasındaki vadeye sahip ihraçlardan, %19,66’sı altı ile on yıl arası vadeye sahip
ihraçlardan ve kalan kısmı da daha uzun vadeli ihraçlardan meydana gelmektedir.
Görüldüğü gibi kısa ve orta vadeli finansman için kullanılan sukuklar daha fazla ihraç
edilirken uzun vadeli finansman için kullanılan sukuklar daha az ihraç edilmektedir.

290

Alvi, Sukuk Overview & Trends, s.7
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21-25 Yıl; 1,67%
16-20 Yıl;
5,19%
11-15 Yıl; 6,05%

26-30 Yıl; 31-40 Yıl;
1,72%
1,94%

41-50 Yıl;
0,17%

1'yıldan Az;
32,41%
6-10 Yıl ;
19,66%

2-5 yıl; 31,19%

Şekil 14: Sukuk İhraçlarının Vadelerine Göre Dağılımı (2001-2011)
Kaynak: Alvi, s.6
4.8 SUKUKUN TAŞIDIĞI RİSKLER
Her finansal araçta olduğu gibi sukukun da olumlu yanlarının yanında riskleri
de bulunmaktadır. Bunlar kısaca şöyle tanımlayabiliriz:
Pazar riski: Sistematik risk olarak tanımlanan bu risk çeşidi ekonomi ya da
hükümet politikalarından kaynaklanmaktadır.
Faiz riski: Sabit getirili sukuklarda faiz oranlarının değişmesiyle ödemelerde
problem oluşabilmektedir.
Kur riski: :Uluslararası kur riskinin değişmesiyle birlikte yabancı para
cinsinden ihraç edilecek olan sukuklarda, sukukların değerinin ani değişiminden dolayı
risk oluşturabilmektedir.
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Faizsizlik ilkesine uygunluk riski: Yapılan sukuk ihracının iyi bir denetimden
geçmemesi durumunda böyle bir risk ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu riske maruz
kalmamak için şeffaflık önemlidir.
Operasyonel risk: Yapılacak olan sukuk işlemlerinde gerçekleşecek olan
riskleri belirtmektedir. Örneğin; kupon bedelini ödeyememe riski, borcu zamanında
ödeyememe riski, itfa bedelinin ödenememe riski gibi..
Varlığa dayalı riskler: Varlıkların kaybedilmesi durumunda oluşan risk
çeşididir. Örneğin leasing alacaklarından oluşan varlıkların azalması durumu söz
konusu olabilmektedir. Bu durum bu risk çeşidine örnek verilebilir.
Yatırımcıyla alakalı riskler: İkincil piyasaların yeteri kadar gelişmemesi
durumundan dolayı, yatırımcılar ellerinde bulundurduğu sukukları ikincil piyasalarda
alış-satışını yeteri kadar gerçekleştiremeyebilirler. Bu durum da dolaylı olarak likidite
riskine yol açmaktadır. 291

291

Tariq, s.43-53 , s Ali Said, “Does the Use of Sukuk (Islami bonds) Impact Islamic Bank Performances? A Case
Study of Relative Performance during 2007-2009”, Middle Eastern Finance and Economics, S.12 (2011) , s.68
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5. SUKUKUN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU VE GELECEĞİ
Türkiye’de sermaye piyasaları son yıllarda hızla gelişmekte, sermaye piyasası
ürünlerini çeşitlendirilmekte, aktifliğini yitirmiş finansal ürünlerin aktif hale
getirilebilmesi

için

çalışmalar

yapmakta

ve

bu

yönde

olumlu

gelişmeler

kaydedilmektedir. Bu gelişmelerin en başında da sukuk, yani kira sertifikaları
gelmektedir.
Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak bu alanda daha önce yapılmış çalışmalara
yer verilmiştir. Sonra sukuk ihraçları açısından Türkiye piyasası incelenerek bu konuyla
ilgili yapılan yasal düzenlemelere değinilmiştir. Son olarak da; Türkiye piyasa şartları
bakımından sukukun analizi yapılmış, avantaj ve dezavantajlarına da değinilerek
Türkiye piyasası için öneriler sunulmuştur.
5.1 LİTERATÜR
Sukukla ilgili yapılan literatür çalışmasında konunun Türkiye piyasası
açısından yeni ve özgün bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Sukuk hakkında Türkiye
piyasasına yönelik yazılmış olan Türkçe akademik çalışmaların neredeyse bir elin
parmaklarını geçmeyecek sayıda olduğu görülmektedir. Konunun beşeri hukuk ve İslam
hukuku açısından ele alındığı çalışmalar da mevcuttur. Yurt dışında yapılan
çalışmalarınsa daha çok olması, o piyasaların gerek teori, gerekse uygulama boyutunda
sukuk uygulamaları açısından daha gelişmiş olmasına bağlanabilir.
Bu konuda ulaşılabilen ilk çalışmalardan birinde, Akbulak ve Özgüç (2004),
İslami Finansal araçlardan bahsetmekte ve bu araçların Türkiye’de uygulanabilirliği
üzerine durmaktadır. Çalışmalarında İslami finansal araçlar tanıtılırken sukuka da
değinilmektedir. Ülkemizde çıkarılan faize dayalı olmayan diğer finansal araçlara
değinilmiş fakat verilen göstergelerle bu araçlara olan ilginin yetersiz olduğu
gösterilmiştir. İslami finansal araçların risk içermesi ve garanti bir getiri sağlamadığı
için

yatırımcıların

altın-döviz

gibi

tasarruf

araçlarına

yöneleceği

görüşü

savunulmaktadır. “Ekonomik büyümenin süreklilik ve istikrar kazandığı, enflasyonun
tek hanelerde seyrettiği, siyasetin ekonomiye etkisinin minimize edildiği, bütçe açığının
milli gelire oranının önemsenmeyecek seviyede olduğu ortamlarda yatırımcılar daha
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cesur yatırımlar yapabilecektir.” şeklinde bir çıkarım yapılarak, ilgili dönemde bu
ortamın henüz olmadığına değinilmektedir. Sonuç olarak icara dışındaki diğer
borçlanma araçlarının istenen ilgiyi görmeyeceğine değinilmekte ve icara ile ilgili yasal
düzenlemelerin yapılması gerektiği söylenmektedir.
Tok (2008)’un çalışmasında katılım bankalarının özelliklerine ve fon
kullandırma yöntemlerine değinilmektedir. Daha sonra da sukuk ile ilgili genel
tanımlamalara yer verilmektedir. Bu çalışmada sukuk uygulamaları hakkında gerekli
olan ve karşılaşılabilecek hukuki durumlara değinilmektedir. Sonuç olarak, sukukun
piyasada bir alternatif olabileceğine değinilmekte, ikincil piyasasının oluşturulması
halinde katılım bankalarının kısa vadeli fon ihtiyacını sağlayacak olması ifade
edilmektedir.292 Tok, daha sonra yapmış olduğu sukuk ile ilgili yeterlilik etüdünde ise
(2009) konuyu önceki makalesinden daha kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Küçükçolak (2008) çalışmasında sukukun Türk sermaye piyasası açısından
değerlendirmesini yapmaktadır. 1980-90’lı yıllara VDMK, KZOB, GOS gibi faizsiz
yatırım araçlarının bulunduğuna fakat o tarihlerde organize olmuş ikincil piyasanın
mevcut olmadığına değinilmektedir. Günümüzdeki imkanlardan dolayı daha gelişmiş
bir ikincil piyasaların varlığından bahsedilmekte bu gibi ürünlerin artması ile işlem
hacminin artacağına değinilmektedir. Sukuk ile ilgili “İslami esaslara uygunluk”
açısından BDDK ve SPK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyet alanına
girmediğini bunun satışa aracılık eden firmaların sorumluluğunda olması gerektiği
görüşü savunulmaktadır. Sonuç olarak da sukukun alternatif bir finansman aracı
olabileceği söylenmektedir.
Adıgüzel (2010) çalışmasında kira sertifikasını hukuki niteliği bakımından ele
almaktadır. Sonuç olarak kira sertifikasının, hem sermaye piyasasının derinliğine hem
de sermaye piyasasının güvenilirliğine olan zayıf inançları nedeniyle yatırım yapmak

292

Ahmet Tok, “Sukuk-u İcara Örneği Çerçevesinde Katılım Bankaları ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Active
Dergisi, Sayı. 55 ( Nisan-Mayıs-Haziran 2008), s.14
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istemeyen yatırımcıların endişelerini ortadan kaldırması açısından önemli olduğu
vurgusu yapılmaktadır.293
Durmuş (2010), çalışmasında sukuku İslam hukuku açısından ele almaktadır.
Faizsizlik esasına göre alternatif bir finansal araç olarak geliştirilen sukukun, başlangıç
fiyatıyla satın alma taahhüdü, ana para garantisi verme vb. uygulamalarla faizli işlemleri
gerçekleştirme hilesi olarak kullanılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede
faizsizlik ilkesine riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Son olarak da sukuk
ihracının ve yönetilmesinin fıkhi denetiminin önemine değinilmektedir. Bağımsız bir
üst kuruluş veya devlet tarafından sukuk uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sukuka
karşı güvenin oluşturması ve belirli standartların daha kolay ve etkin yakalanabilmesi
açısından önemli olduğu görüşü savunulmaktadır.
Mohd Zin vd. (2011), çalışmalarında sukukun, İslami finans endüstrisindeki en
başarılı ürün olduğu ve en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunun küresel
piyasalarda kanıtladığı vurgulanmaktadır. Bu sektörde profesyonel anlamda kalifiye
eleman eksikliği olması, ülkeler arası farklı hukuk sistemi uygulamaları bulunması, bazı
ülkelerde danışma kurulu servisinin (shariah advisory services) bulunmaması, farklı
vergi uygulamalarının bulunması gibi sorunlara değinilmektedir. AAOIFI vb.
kuruluşların bu alandaki eğitim faaliyetlerini geliştirmesi gerektiği belirtilmektedir.294
Çakır ve Raei (2007), yaptıkları çalışmada riske maruz değer yöntemine göre
sukukun ihraçlarının alternatif bir yatırım/finansman enstrümanı olup-olmadığını analiz
etmektedir. Sukukların farklı fiyat davranışlarından, konvansiyonel bonolardan farklı
bir finansal araç olduğu kanıtlanmaktadır. Uluslararası sukuk ihraçları bazı durumlarda
konvansiyonel bonolarla benzerlik gösterse bile aralarındaki korelasyon oldukça düşük
çıkmaktadır. Sukukların ikincil piyasa aktivitesinin eksikliği ve likiditelerinin düşük
olması çalışmayı kısıtlamaktadır. Sonuç olarak bu çalışma veri kısıtlamalarından dolayı

293

Burak Adıgüzel, “Sermaye Piyasasında Yeni Bir Menkul Kıymet: Kira Sertifikası (Sukuk)”, Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.V, Sayı.1-2(2010), s.54
294
Mohamad Zaid Mohd Zin ve Diğerleri., “The Implemantation of Sukuk in Islamic Finance”, International
Proceedings of Economic Development, Vol. 10 (Ocak 2011), s.455-460
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nihai bir sonuçtan ziyade sukukun alternatif bir yatırım/finansman enstrümanı olduğu
tartışmasına katkı sağlamaktadır.295
Said (2011) çalışmasında, İslami bankaların sukuk kullanımının, 2007-2009
kriz döneminde, bu bankaların performansını etkileyip etkilemediğini sorgulamaktadır.
Yapılan analizde bankaların güçlülüğü, karlılığı, etkinliği ve yatırımlarını nasıl
değerlendirdiği finansal rasyolar yardımıyla ölçülmektedir. Banka performansındaki
sukuk kullanımının duyarlılığı regresyon analizi ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda
bankaların; 2008’de 2007’ye oranla daha zayıf olduğu ve sukuk ihraçlarının
performansa etkili olmadığı yapılan regresyonla ortaya konulmaktadır. Son olarak da
sukuk ihraçlarının kullanımın arttırılması ile bankalara daha fazla likidite kaynağı
sağladığı gözlenmektedir.296
Safari (2011)de ise, vadeye kadar olan verimleri/getirileri açısından çeşitli
ihraççılar tarafından ihraç edilen ve farklı vadelere sahip konvansiyonel bonolar ile
sukuklar ampirik olarak test edilmektedir. Test, konvansiyonel bonolar ile sukuklar
arasında belirgin bir verim farkı olduğunu ortaya koymaktadır. İcara sukuk ihraçlarının
firmaların betasına olan etkisinin de kayda değer oranda olduğu gözlemlenmektedir. 297
Alkhadhari (2010)’nin çalışmasına göre, global finansal piyasaları etkileyen
finansal kriz, daha etik finansal ürünlerin ve finansal hukukun dünya çapında
yaygınlaşmasının gerektiğini ortaya koymuş ve böylece İslami finansal ürünlerin
başarısı için bir yol açılmıştır.298
Jobst vd. (2008)’in çalışmasında, sukuk piyasasının önemli bir ölçüde büyüme
gerçekleştirdiği ve Müslüman olan ve olmayan birçok ülkenin ilgisini çektiği

295

Selim Çakır ve Faezeh Raei, “Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference n Value-at-Risk?”, IMF Working
Paper, 2007 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07237.pdf , s.12
296
Ali Said, “Does the Use of Sukuk (Islami bonds) Impact Islamic Bank Performances? A Case Study of Relative
Performance during 2007-2009”, Middle Eastern Finance and Economics, S.12 (2011) , s.75
297
Meysam Safari, “Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds?”, Foundation of Islamic Finance
Series – Second Conference, Kuala Lumpur: University Putra Malaysia, 8-10 Mart 2011, s.18
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1783551
298
Abdulwahab Alkhadhari, “Bonds and Loans in the Islamic Financial Law; and a Comparison with International
Bond Issues”, 2010, University of King Saud, School of Law.
http://faculty.ksu.edu.sa/26447/Research/Bonds%20and%20Loans%20in%20the%20Islamic%20Financial%20Law.p
df (9 Nisan 2012)

95

söylenmektedir. Yaşanan sub-prime* krizinden sonra yeni arayışlara yönelinmesi ve
birçok hükümetin borçlanma portföylerini çeşitlendirmek istemesi, sukuka popülerlik
kazanmıştır. Devletlerin başarılı sukuk ihracı gerçekleştirebilmesi için; çeşitli yasal
belirsizliklerin üstesinden gelmesi ve AAOIFI tarafından belirlenen yeni standartlara
hızlı uyum sağlanması gerekmektedir.299
Akın ve Kaya (2011)300, çalışmalarında kriz döneminde İslami finansal
ürünlerin daha az etkilendiği ve mevcut potansiyelini büyütmek büyük bir fırsat olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Yıldıran(2011)301 kriz döneminde, faizsiz finans kurumlarının, konvansiyonel
bankalardan daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca sukuk
piyasasının hacminin düşük olduğu için konvansiyonel tahvillerle kıyaslama imkanının
düşüklüğüne değinmiştir.
Pehlivanlı

(2011)302

çalışmasında

dünya

genelindeki

İslami

Denetle

Kurul’larının yapısından bahsetmiş ve Türkiye’deki faizsiz finans kurumları ile bir
kıyaslama yapmıştır. Sonuç olarak bu kurumların önemine ve faizsiz finans
kurumlarının gelişimi için gerekliliğine değinmiştir.
Yılmaz (2012)

303

çalışmasında Dünyadaki ve Türkiye’deki faizsiz finans

sektörünün genel bir değerlendirmesini yapmıştır. Sonuç olarak çeşitli sorunlara
değinerek bazı önerilerde bulunmuştur.
Yanmaz (2011) çalışmasında Türkiye piyasasındaki ihraçların merkezi bir SPV
aracılığıyla yapılmasının işlem kolaylığı ve maliyetleri düşürmesi açısından faydalı
olacağına değinmiştir. Merkezi bir danışma kurulunun oluşturulması gerektiğini, bu
*

Düşük gelir grubuna verilen yüksek faiz oranlı kredi. Amerika merkezli mortgage krizi subrime krizi olarak da
bilinmektedir.
299
Andreas Jobst ve Diğerleri, “Islamic Bond Issuance: What Sovereign Managers Need to Know”, [Electronic
Version] International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.1, No.4, 2008,s.341
(16 Kasım 2011)
300
Faruk Akın ve Ferudun Kaya, “Küresel Finans Krizi Karşısında İslami Finans Sektörünün Mevcut Durumuna Bir
Bakış”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, C.48, S.553, s.47
301
Mustafa Yıldıran, “Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel ve
Faizsiz Finans Sistemlerinin Karşılaştırılması”, Bütçe Dünyası Dergisi, S.35, 2011, s.120
302
Davut Pehlivanlı, “Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları ile Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü
Uygulamaları Karşılaştırması”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, C.48, S.552, Şubat 2011, s.65-66
303
Mustafa K. Yılmaz, “Türk Sermaye Piyasasında Yatırım Araçlarının Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Geleceğe
Dönük Bir Bakış”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, C.49, S.563, Ocak 2012 s.65-66
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alandaki standardizasyonun sağlaması açısından belirtmiştir. Türkiye’deki sukuklar için
bono benzerliklerinden kaçınılması gerektiğini savunmuştur.304
5.2 SUKUK İHRAÇLARI AÇISINDAN TÜRKİYE PİYASASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemize sukuk enstrümanı, SPK’nın hazırlamış olduğu Seri: III No: 43 sayılı
“Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”**
ile kira sertifikası olarak Türkiye piyasasına tanıtılmıştır. Türkiye için yeni bir finansal
ürün olan sukuk, faiz içeren tahvil ve faizli seküritizasyon işlemlerine bir alternatif
oluşturmaktadır. Sukukun ikincil piyasada işlem görebilmesi için gerekli düzenlemeler,
henüz İMKB tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle Kuveyt Türk tarafından
ihraç edilen ve bu tebliğin şartlarını sağlayan sukuk ihracı (350 milyon USD değerinde
olan), İMKB’de işlem görmemektedir. Bu tebliğ kapsamında çıkarılacak olan kira
sertifikasının işleyişi aşağıda Şekil 15’te gösterilmektedir.

Şekil 15: Kira Sertifikalarının İşleyişi
Kaynak: Ateş Konca, “Kira Sertifikaları (Kira Sukuku) ve Vergisel Boyutu”, Yaklaşım,
2011, S. 219 (Mart 2011) http://www.vergidegundem.com/files/makale-1.pdf ( 23
Haziran 2011)
Yukarıda Şekil 15’te ifade edilen sistem şu şekilde anlatılabilir:

304

Talha Yanmaz, “A Kind of Islamic Financial Instrument: Sukuk and Applications in World”, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi SBE, 2011), s.126-130
**
Tebliğin tam metni EK-1’de yer almaktadır.
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-

Öncelikle kaynak kuruluş tarafından anonim şirket statüsünde bir VKŞ
kurulmaktadır. VKŞ ilgili tebliğe göre sadece kira sertifikası ihracı gibi özel
bir amaç için kurulmuş şirket durumundadır. (Örneğin Kuveyt Türk Katılım
Bankası, Bereket* Varlık Kiralama A.Ş adında bir VKŞ kurar.)

-

Kaynak kuruluş, VKŞ’ye ihraca konu olacak varlığın devrini sağlar. VKŞ de
bu varlığın finansmanı için kira sertifikası ihraç ederek topladığı fonu
kaynak kuruluşa devir bedeli olarak öder. (Kuveyt Türk sahip olduğu binayı
Bereket VKŞ’ne devreder.)

-

Daha sonra VKŞ devraldığı varlıktan elde ettiği kira gelirini dönemsel olarak
yatırımcılara ödeme olarak gerçekleştirir. Kira sertifikasının süresinin
dolmasıyla birlikte yatırımcılar kira sertifikalarını VKŞ’ye iade ederek temsil
edilen meblağı geri alır. VKŞ de sahip olunan varlığı kaynak kuruluşa geri
iade eder. Böylece aktifinde herhangi bir şey kalmaz ve yatırımcılara karşı
olan sorumluluğu da bitmiş olur.305
Tablo – 10’da görüldüğü üzere Zawya’dan alınan verilere göre Türkiye’deki

bankalar tarafından gerçekleştirilmiş ve yapılması muhtemel sukuk ihraçlarının; yapısı,
ihraç tarihi, ihraç miktarı, vadesi hakkında bilgiler yer almaktadır. Şu ana kadar
Türkiye’deki bankalar, devlet ve diğer kurumlar tarafından ihracı gerçekleşen veya
gerçekleşmesi planlanan sukukların durumu aşağıdaki tablo ile özetlenmektedir:

*

Karıştırılmaması için özellikle farklı isim tercih edilmiştir. Normal ihraçlarda Kuveyt Türk Varlık Kiralama A.Ş
ismi kullanılmaktadır.
305
Konca, s.2
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Tablo 10: Türkiye Piyasası Sukuk İhraç Tablosu
Durumu

İhraççı

Sukuk Adı

Yapısı

Duyuruldu

T.C
Hükümeti
Bereket
Varlık
Kiralama A.Ş
Bank Asya
Sukuk Ltd.
Kuveyt Türk
Katılım
Bankası

Türkiye Devlet
Sukuku
Albaraka Türk
Katılım
Bankası Sukuk
Bank Asya
Sukuk
Kuveyt Turk
Katılım
Banaksı Sukuk
III
Kiler GYO
Sukuk
Kuveyt Turk
Katılım
Banaksı Sukuk
II
Kuveyt Turk
Katılım
Banaksı Sukuk
I

İcara

Duyuruldu

Duyuruldu
Duyuruldu

Rivayet
Ediliyor
İhraç Bitti

Kiler GYO

İhraç Bitti

KT Turkey
Sukuk Ltd.

KT Sukuk
Varlık
Kiralama

Vade

2012

İhraç
Miktarı
Bilinmiyor

USD

2012

200 Milyon

3-5 yıl

Bilinmiyor

USD

2012

300 Milyon

5 yıl

Bilinmiyor

USD

2012

Bilinmiyor

-

Bilinmiyor

TL

2012

100 Milyon

-

İcaraWakala

USD

30.10.2011

350 Milyon

5 yıl

Wakala

USD

24.08.2010

100 Milyon

3 yıl

Para
Birimi
TL

İcaraWakala

Yıl

-

Kaynak: Zawya Sukuk Monitor (http://www.zawya.com/sukuk/)
5.2.1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Sukuk İhraçları
Kuveyt Türk Katılım Bankası, iki kere sukuk ihracı gerçekleştirmiştir.
Bunlardan ilki 24 ağustos 2010 tarihinde 100 milyon $ değerinde, diğeri ise 30 Ekim
2011 tarihinde 350 milyon $ değerinde ihraç edilmiştir. Her iki sukuk da Londra
borsasında işlem görmektedir. Kuveyt Türk’ün yapmış olduğu ilk ihraç Türkiye için de
ilk sukuk ihracı niteliğindedir. Bu ihraç Euro Money tarafından “Yılın En Yenilikçi
İşlemi”306 ödülünü aldığı gibi Islamic Finance News dergisi tarafından da “Yılın
İşlemi”, “Yılın Sukuk İşlemi” ve “Türkiye’de yılın İşlemi”307 ödüllerini almıştır.
Kuveyt Türk’ün bu ihraçları bu alanda Türkiye piyasasına öncülük ettiği için önem arz
etmektedir.

306
307

http://www.tkbb.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=3989&Itemid=844 (1 Mart 2011)
http://www.finansgundem.com/haber/Citigroup-a-sukukta-yilin-islemi-odulu/53098 (10 Nisan 2011)
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Kuveyt Türk Katılım Bankası ilk ihracını 24 Ağustos 2010 tarihinde, 3 yıl
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, yıllık %5,25 sabit getirili ve 100 milyon USD
tutarında gerçekleştirmiştir. Bu ihraç Fitch bağımsız değerlendirme kuruluşu tarafından
“BBB-” notu ile derecelendirilmiştir. Sukuka, Orta Doğu, Avrupa ve Asya’dan gelen
yatırımcılar tarafından yatırım yapılmıştır. Şekil 16’da yatırımcıların bölgelerine ve
çeşidine göre dağılımı görülmektedir. En çok ilgi İslami bankalardan gelirken, bölgesel
olarak da en yüksek ilginin Orta Doğu’lu yatırımcılardan geldiği, Avrupa’dan gelen
yatırımcıların ilgisinin de bu orana neredeyse eşit miktarda olduğu görülmektedir. İcara
ve Murabaha birlikte olmak üzere hibrid sukuk yöntemine göre gerçekleştirilen bu
ihracın Şekil 18’de diyagramı gösterilmektedir. Diyagramda belirtiği gibi fon akışları da
gözlemlenmektedir. Sukukun yapısı asset-based (varlık temelli) olarak belirtilmektedir.

Yatırımcıların Bölgesine Göre
Dağılım
4%
49%

47%

Orta Doğu
Avrupa
Asya

Yatırımcının Çeşidine Göre
Dağılım

17%

Konvansiyonel
Bankalar

33%

İslami Bankalar
50%
Diğerleri

Şekil 16: Kuveyt Türk’ün İlk Sukuk İhracının Yatırımcı Dağılımı (%)
Kaynak: IIFM (International Islamic Finance Market), Sukuk Report (2nd Edition):
A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market, Bahreyn, 2011, s.16
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Kuveyt Türk Katılım Bankası ikinci sukuk ihracını 30 Ekim 2011 tarihinde, 5
yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, yıllık %5,875 sabit getirili ve 350 milyon USD
tutarında gerçekleştirmiştir. Bu ihraç da Fitch tarafından aynı şekilde “BBB-” notuyla
derecelendirilmiştir. Bu sukuk, SPK tarafından yayınlanan Türkiye’deki sukuk
işlemlerini düzenleyen “Kira Sertifikası” tebliğine uygun olarak ihraç edilmiştir. Şekil
17’de yatırımcıların bölgelere ve sektörlerine göre dağılımı gösterilmektedir. İkinci
sukuk ihracında % 69 ile Orta Doğulu yatırımcıların üstünlüğü bulunmaktadır. Avrupalı
yatırımcıların ilgisinin bir önceki sukuk ihracına göre azaldığı söylenebilirken, Asyalı
yatırımcıların ilgisinin bir önceki sukuka göre oldukça artığı görülmektedir. Avrupalı
yatırımcıların oranının azalmasının son zamanlarda yaşanılan Euro krizi ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Yatırımcıların sektörel olarak görüldüğü şeklin ikinci
kısmında ise %81 ile bankacılık sektöründeki yatırımcıların sukuk sertifikalarının
çoğunluğunu elinde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Sukukun yapısı asset-backed
(varlığa dayalı) olarak belirtilmektedir. Bu yönüyle de Türkiye’nin ilk varlığa dayalı
sukuk ünvanını almaktadır. Asset-backed olması yatırımcılara sahiplik hakkı tanıması
açısından bu sukuku daha güvenilir kılmaktadır.
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Yatırımcının Çeşidine Göre
Dağılım
10%
9%

Bankalar

81%

Fon Yöneticileri,
Sigorta Şirketleri
Diğerleri

Yatırımcıların Bölgesine Göre
Dağılım
12%
19%
69%

Orta Doğu
Asya
Avrupa

Şekil 17: Kuveyt Türk’ün İkinci Sukuk İhracının Yatırımcı Dağılımı (%)
Kaynak: http://www.cbonds.info/em/eng/emissions/emission.phtml/params/id/22135
(Erişim 25 Mart 2012)

Kuveyt Türk’ün ikinci sukukunun diyagramında (Şekil 19’da) belirtilen işlem
adımlarını aşağıdaki gibi anlatabilmek mümkündür. KT Sukuk burada SPV yani bir
VKŞ’ni temsil etmektedir.
-

KT Sukuk, sukuk ihraç ederek sukuk müşterilerinden sukuk ihracından
kaynaklanan gelirleri toplar.

-

KT sukuk satınalma sözleşmesi yaparak Kuveyt Türk’e (Varlık portföy
satıcısı olarak) peşin ödemeyi gerçekleştirir ve varlıkların sahibi olur.
Varlıklar taşınabilir ve taşınamaz icara varlıklarından ve murabaha
alacaklarından oluşmaktadır. (En az %51’in icara varlıklarından oluşması
gerekmektedir.)
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-

Kuveyt Türk (taşınmaz kiracısı olarak) ile KT Sukuk arasında bir kira
sözleşmesi yapılarak sukuka konu olan taşınmaz mal Kuveyt Türk tarafından
kiralanır. Kira ödemesi KT sukuk namına Kuveyt Türk (yönetim temsilcisi
olarak)’e ödenir.

-

Kuveyt Türk (yönetici temsilcisi olarak), KT Sukuk’a kira geliri vd.
dönemsel ödemeyi gerçekleştirir.

-

KT sukuk, sukuk sahiplerine dönemsel ödemeleri gerçekleştirir. En son
olarak da itfa bedelini ödereyerek sertifikaları geri alır.

-

Kuveyt Türk (varlık portföyü satın alan olarak) sözleşmenin bitiminde
kullanım fiyatını ödeyerek KT sukuktan varlıkları satın alır.

-

Kuveyt Türk bu süreç içerisinde Murabaha varlıklarının teminatını da
sağlamaktadır.
Kuveyt Türk tarafından ihraç edilen sukukların ikincil piyasası, ülkemizde

gerekli düzenlemeler yapılmadığı için henüz mevcut bulunmamaktadır. Bu sukuklar
Londra Borsası’nda işlem görmektedirler.
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Şekil 18: Kuveyt Türk’ün İlk Sukuk İhracının Diyagramı
Kaynak: Kuveyt Türk Sukuk Limited, Sukuk Prospectus, 2010,
http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/kt-turkeyprospectus.pdf ( 23 Şubat 2012 )
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s.2

Şekil 19: Kuveyt Türk’ün İkinci Sukuk İhracının Diyagramı
Kaynak: KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş, Sukuk Prospectus, 2011, s.28.
http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/ktsukuk31102016.pdf
(23 Şubat 2012 )
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5.2.1 Diğer Sukuk İhraçları
2012 yılının ikinci yarısında, Albaraka Türk’ün 200 milyon dolar değerinde,
Bank Asya’nın da 300 milyon dolar değerinde sukuk ihracı yapması beklenmektedir.
Tablo 10’da bu sukukların ihraç durumu belirtilmektedir. Bu katılım bankaları sukuk
ihracı yapacaklarını duyurmuş ancak genel finansal göstergelerin stabil olmamasından
ötürü ihraçlarını ertelemişlerdir. Bankalar sukuk ihraçlarını uluslararası borsalara kote
edebilmek için genellikle dolar cinsi ihracı tercih etmektedirler.
Devlet tarafından da bu yıl içerisinde sukuk ihracı yapılacağı söylenmektedir.
Hazine tarafından çıkarılacak olan kamu sukukunun (sovereign sukuk) piyasaya yön
verme açısından büyük ölçüde etkili olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda hazine
tarafından yapılacak olan bir sukuk ihracı, katılım bankaları için yatırım yapabilecekleri
bir menkul kıymet de sunmuş olacaktır. Faizsizlik ilkesine uygun olmadığından tahvil
ve bono gibi menkul kıymetlere yatırım yapamayan katılım bankaları için sukuk, bu
nedenle likidite sıkışıklığı yaşayan katılım bankalarının imdadına yetişmiş olacaktır.
Hazine tarafından gerçekleştirilecek olan sukuk ihracının hem TL hem de dolar bazında
olacağı tahmin edilmektedir.308 Yapılan son açılamalar ile; TL ile Eurobond gibi
biçimlerde yabancı yatırımcılara, döviz bazında da Türk yatırımcılara yönelik sukuk
çıkartılması planlanmaktadır. Çıkartılacak olan bu sukuklara yoğun talep olduğu ve TL
bazında iç piyasada büyük miktarlarda likidite sağlanacağı da belirtilmektedir.309
Kiler GYO tarafından 2012 yılının sonuna doğru sukuk ihracı yapacağı
söylenmektedir. Tablo 10’da bu konuyla ilgili ilk duyumlara göre yer verişmiştir. Bu
yönde çalışmalarına devam eden Kiler GYO’nun 245,5 milyon dolara kadar sukuk
ihracı yapacağı belirtilmektedir.310 Bir çok GYO sukuk ihracı ile inşaat sektörünün
finansmanını sağlayabilecekken, bu uygulamaların aynı zamanda yatırımcılar açısından
varlığa dayalı bir alternatif sunması beklenmektedir.

308

http://www.dunya.com/kira-sertifikasi-tl-ve-dolar-bazinda-olacak-155361h.htm (28 Mayıs 2012)
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/05/26/yerliye-yabanciya-sukuk (26 Haziran 2012)
310
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/04/17/kilerin-sapphirei-sukuk-oluyor (17 Nisan 2012)
309
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5.3 SUKUKUN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’deki sukuk ihraçlarının yeterli olmamasının öncelikli sebebi bu
ihraçların yapılabilmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin tamamlanmış olmamasıdır.
Bu düzenlemelerin oturmasıyla beraber ihraçların hız kazarak artacağı öngörülmektedir.
5.3.1 Kira Sertifikaları (Sukuk) Hakkında Tebliğ
Kira sertifikası ile ilgili yapılan bu tebliğ, sukukun Türkiye’deki altyapısının
oluşturulması için atılan ilk adım olarak görülmektedir. Bu tebliğin şartlarına uygun
olarak çıkarılan ilk sukuk, Kuveyt Türk katılım bankasının çıkarmış olduğu 350 milyon
dolarlık sukuk ihracıdır. Ancak dolar bazlı olması ve gerekli düzenlemelerin
gerçekleşmemiş olmasından dolayı İMKB’ye kote edilememiştir. SPK tarafından
çıkarılan tebliğ ile getirilen düzenlemeler ve Kira Sertifikası ihracına ilişkin genel
esaslar aşağıda yer almaktadır: 311
-

Global bir yatırım aracı haline gelen ve "faizsiz tahvil" olarak da tanımlanan
"Sukuk"a benzer bir enstrüman olarak Kira Sertifikası sermaye piyasamıza
sunulmuştur.

-

Kira sertifikası, özel sektör şirketlerinin (kaynak kuruluş), bir "Varlık
Kiralama Şirketi" (VKŞ) aracılığı ve devret-kirala-devral yöntemiyle,
mülkiyetlerindeki

veya

kiralamak

suretiyle

devralacakları

varlıkları

kullanarak finansman sağlamalarına imkan veren bir enstrümandır.
-

VKŞ, yurt dışında özel amaçlı kuruluş (trust) olarak bilinen yapının, ülkemiz
hukuk sisteminde bulunmaması sebebiyle asgari yükümlülüklerle kurulacak
bir anonim şirket olarak düzenlenmiştir.

-

Tebliğ ile yatırımcıların haklarının korunmasını ve VKŞ tarafından
yatırımcılar hesabına devralınmış olan varlıkların veya bu varlıklardan elde
edilen gelirlerin amacı dışında kullanılmasının önlenmesini teminen, VKŞ
esas sözleşmesinin belirli şartları taşıması ve Kurulca onaylanmış olması
zorunlu tutulmuştur.

311

http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=201041&subid=0&ct=c (22 Nisan 2010 )
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-

En temel borçlanma aracı olan tahvil ile aynı işleyiş yapısına sahip olan Kira
Sertifikasının, satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak
ihraç edilmesi ve dolayısıyla daha korumalı bir yapı içermesi nedeniyle
yatırımcılar açısından güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkması
beklenmektedir.

-

Sistem temel olarak, kaynak kuruluşun VKŞ'ye devrettiği varlıkları daha
sonra geri kiralaması suretiyle fon temin etmesi üzerine dayanmaktadır. VKŞ
ilk etapta devraldığı bu varlıkların finansmanını ihraç edeceği kira sertifikası
ile karşılamakta, söz konusu sertifikaların dönemsel ödemelerini ise kaynak
kuruluştan gelen dönemsel kira gelirleri ile gerçekleştirmektedir. Vade
sonunda ise kaynak kuruluşa geri devredilen söz konusu varlıklardan elde
edilen gelir, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılarak ihraç
edilmiş olan kira sertifikası itfa edilmektedir.
Bu düzenlemeler ışığında kira sertifikalarının özelliklerini ve sağlamış olduğu

hakları aşağıdaki şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:
-

Ortaklık hakkı sağlamaktadır. Kira sertifikaları tahviller gibi birer borç
senedi olmadıkları için alacaklılık yerine ortaklık hakkı sağlamaktadır.

-

Kira sertifikaları belirli bir meblağı temsil etmekte ve aynı zamanda
dönemsel gelir sağlamaktadır. Sertifikanın vadesi dolduğunda sahip olduğu
itibari değer üzerinden geri alınmaktadır. Kira geliri sağladığı için de
dönemsel getiri sağlamaktadır.

-

Kira sertifikaları ihraç edenler açısından bir finansman ihtiyacı sağladığı gibi
yatırım aracı niteliği de taşımaktadır.

-

Varlık temelli bir menkul kıymetleştirme işlemidir. Böylece geri dönüş geliri
tahmin edilebilir olmaktadır. Bu kira sertifikasının en önemli ayrıcı özelliği
olarak ortaya konulmaktadır.

-

Kira sertifikaları sadece bu amaçla kurulan ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip
olan VKŞ tarafından ihraç edilebilmektedir.
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-

Kira sertifikaları tamamen itfa edilmeden yeni bir ihraç söz konusu
olmamaktadır.312
Bu tebliğde sadece tek bir sukuk türünün (sukuku icara) tanımlanmış olması ve

diğer sukuk çeşitlerine olanak tanımamış olması, VKŞ’nin, uluslararası piyasalardaki
benzerlerinin aksine sadece tek bir sukuk ihracı yapabilmesi ve VKŞ’nin oluşturulması
için gerekli olan sermayenin belirtilmemiş olması açısından eksiklik olarak
görülmektedir.313
5.3.2 6111 Sayılı Kanun İle Gelen Düzenlemeler
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kira sertifikalarına çeşitli
vergisel kolaylıklar getirilmiştir.
6111 sayılı kanunun 85. maddesi ve KDV kanunun 17. maddesinde yapılan
değişikliklerle ihraç edilen kira sertifikalarının teslimi KDV’den muaf tutulmaktadır.
Aynı zamanda VKŞ’lere devredilen bu varlıkların varlık kiralama şirketlerine
kiralanması ve devralınan kuruma devrinde katma değer vergisi istisnası getirmektedir.
Yapılan

değişikliklerle

damga

vergisinden

ve

harçtan

da

muafiyet

sağlanmaktadır:
-

Varlıkların (menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıklar) VKŞ'lere
devri, VKŞ'lerce kaynak kuruluşlara devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan
ipotek işlemleri, bu varlıkların, varlık kiralama şirketlerince kiralanması
dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ve kira sertifikaları, damga vergisinden muaf
tutulmaktadır.

-

Varlıkların VKŞ'lere devri, VKŞ'lerce kaynak kuruluşlara devri, bu devirlere
bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri harçtan muaf tutulmaktadır.

312
313

Adıgüzel, s.32-51
Adıgüzel, s.52
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Ayrıca bu kanunla birlikte, kurumlar vergisinden %100 muafiyet hakkı
tanınmaktadır. Gelir vergisinde düzenlemeler yapılarak kira sertifikasından elde edilen
gelirler menkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir.

314

Tebliğ ve vergisel

düzenlemelerin çok yeni olması, bu kurallara göre henüz ihraçların piyasada
gerçekleşmemiş olması gibi durumlardan dolayı uygulamadaki eksiklikler henüz net
olarak bilinmemektedir. Ayrıca uzmanlarda çıkan kanunların eksiklerinin olduğu
söylemekte ve çeşitli düzlenmelerin yapılması gerektiğini belirtmektedir.315
5.3.3 Diğer Hukuki Düzenlemeler
6111 sayılının kanunun akabinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar
Kurulu kararı316

ile yapılan bir düzenlemeyle kira sertifikalarının vergi oranları

tahvillerle eşitlenmişti. Bu düzenlemede, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında
ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler ile tam mükellef VKŞ tarafından yurt
dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, vergileme bakımından aynı
kapsamda değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, tam mükellef VKŞ tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarından alınacak vergi oranları:
-

Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

-

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için % 7,

-

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için % 3,

-

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirler için de % 0 (sıfır)
olarak,

-

Bunların dışında kalan kira sertifikalarında ise söz konusu oran, % 10 olarak,

-

Kararname uyarınca yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve
satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan

314

Akif Akarca ve Mehmet Şafak, “Varlık Kiralama Şirketleri ve Yeni Vergi Düzenlemeleri”, Dünya Gazetesi, 9
Haziran 2011, http://www.dunya.com/varlik-kiralama-sirketleri-ve-yeni-vergi-duzenlemeleri-124209yy.htm (4
Temmuz 2011 )
315
Konca, s.5
316
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110629-3.htm
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paralar üzerinden %1 oranında BSMV (banka ve sigorta muameleleri
vergisi) alınacağı,
-

Yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı
nedeniyle lehe alınan paralar da aynı oranda vergiye tabi tutulacağı
belirlenmiştir.
SPK tarafından hazırlanan

yeni

Sermaye

Piyasası

Kanunu

Tasarısı

Taslağı’nda317 da Madde-61’de kira sertifikaları ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Son olarak düzenlenen 6327 numaralı “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım
Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile de kira sertifikaları ile ilgi bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeyle Hazine Müsteşarlığı tarafından kira sertifikası ihracına imkan
sağlanmaktadır. Kanunun 32. maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan
kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair
haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım,
satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri
işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu
işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere kuruluş, tescil, tasfiye ve işleyişe ilişkin
mevzuat hükümlerine bağlı olmaksızın varlık kiralama şirketleri kurmaya veya varlık
kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan
yetkilidir.” 318 İfadesi kullanılarak kira sertifikası ile ilgili işlemlerde Hazineden sorumlu
bakan yetkilendirilmiştir.
5.4 PİYASA ŞARTLARI AÇISINDAN SUKUKUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemiz son yıllarda hızlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirmektedir.
SPK’dan alınan verile göre; ekonomik büyüme rakamlarına bakıldığında Türkiye 2010
yılında % 9 Büyüme gerçekleştirirken 2011 yılı için ise %7,5’luk bir ekonomik büyüme
317

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı, 2012,
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?pageid=859&action=displayfile&fn=859.pdf, s.41 (15 Haziran 2012)
318
Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6327.html (20 Haziran 2012)
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tahmin edilmektedir.319 Gerçekleşen büyüme oranı bu beklentinin de üstünde, TÜİK’in
açıklamasına göre; % 8,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ile OECD ülkeleri arasında
birinci, G20 ülkeleri arasında Çin’den sonra ikinci olmuştur.320 Aşağıdaki tablodan da
görüleceği

üzere

Türkiye’nin

ekonomik

büyüme

rakamı,

dünya

ekonomisi

ortalamasından, hatta gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından bile yüksek olduğu
görülmektedir.
Tablo 11: Dünya 2009-2011 yılları arası Ekonomik Büyüme Rakamları (%)

Kaynak: SPK, 2011 Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.10
Menkul kıymet stoklarının gösterildiği tabloda, menkul kıymetlerin milli gelir
içindeki payları da görülmektedir. Veriler incelendiğinde, kamu sektörünün özel sektöre
göre menkul kıymet stokları açısından üstünlüğü olduğu görülmektedir. Kamu her
zaman özel sektör açısından bir belirleyici olmaktadır. Aynı zamanda kamu açıklarının
borçlanma

araçlarıyla

finanse

edilişi

bu

yükselmenin

nedenleri

arasında

gösterilmektedir.321
Kamunun sukuk ihracı da piyasalarda belirleyici olma potansiyeli nedeniyle
önem arz etmektedir. Kamu finansmanın sağlaması için kullanılacak olan kira
sertifikalarının varlığa dayanması nedeniyle de cari açığı kapatmaya yönelik etki
yapması beklenmektedir.
319

SPK, 2011 Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.19
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1083642&CategoryID=80 (13
Mayıs 2012 )
321
SPK, 2011 Faliyet raporu, s.23
320
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Tablo 12: Türkiye Geneli Menkul Kıymet Stokları

Kaynak: SPK, 2011 Faaliyet Raporu, s.23
Türkiye piyasasının borçlanma araçlarına bakıldığında son üç yılda tahvil ve
bono benzeri araçların ihraçlarının fazla olduğu aşağıdaki tabloda görülmektedir. Ancak
katılım bankalarının bono ve tahvil piyasasına girememesi bu açıdan bir eksiklik
oluşturmaktadır. Kira sertifikalarıyla katılım bankalarının bu ihtiyacının giderileceği
düşünülmektedir.1993-1998 yılları arasında ihracı gerçekleştirilen faizsiz yatırım aracı
benzeri olan VDMK’lerin ihraçları yapılırken bu yıllardan sonra fazla rağbet
görmemiştir.
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Tablo 13: Türkiye’de Özel Sektör Borçlanma Araçları 1990-2011 (Milyon USD)

Kaynak: Özcan Çikot, “Türkiye’de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma
Araçları”, Sermaye Piyasasında Gündem, Sayı.116 (Nisan 2012), s.20
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5.5 SUKUKUN AVANTAJLI VE DEZAVANTAJLI YÖNLERİNİN
TÜRKİYE PİYASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sukuk Türkiye piyasasına kira sertifikası olarak sunulmuştur. Sukukun genel
olarak sahip olduğu avantajlı ve dezavantajlı yanları bulunmaktadır. Sukukun
özelliklerinden ve Türkiye piyasasına özgü durumundan dolayı sahip olduğu avantajlı
yanları şu şekilde sıralamamız mümkündür:
-

Sukuk, varlığa dayalı bir finansal araç olduğu için daha güvenli bir yatırım
aracıdır.

-

Sukuk, faizsiz prensiplere uygun olarak çalıştığı için inançları sebebiyle
yatırımdan uzaklaşan yatırımcıları finansal piyasalara kazandırmak açısından
önem arz etmektedir.

-

Ülkemizdeki katılım bankalarının likidite ihtiyacını gidermesi için faizsiz
prensiplere uygun araçlara ihtiyaç vardır. Sukukun bu ihtiyacı karşılayacağı
düşünülmektedir.

-

Körfez fonlarının her geçen gün artan önemine binaen çıkarılacak olan
sukuklara büyük ilgi gösterileceği beklenmektedir. Avrupa borç krizi ile
birlikte Körfez fonlarının yeni ve güvenli pazar arayışına cevap verecek
nitelikte olabilecek bir finansal enstrümandır.

-

Yatırımcılar açısından ve finansman yöneticileri açısından portföylerini
çeşitlendirebilmeleri için yeni bir alternatif sunmaktadır.

-

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde
faizsiz finansal ürünlerin geliştirilmeside yer almaktadır. Bu plan
çerçevesinde sukuk için gerekli altyapı çalışmaları ve düzenlemelerin
yapılacağı öngörülmektedir. 322

-

Aynı eylem planında faizsiz finansal araçlardan BSMV gibi vergilerin
kaldırılacağı belirtilmektedir.323

322

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara,
2009, s.33 http://www.ifm.gov.tr/Shared%20Documents/IFM%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plani.pdf
323
DPT, s.35
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-

Türkiye bulunduğu jeopolitik konumdan ve tarihi geçmişinden dolayı, faizsiz
finansal ürünlere yatırıma yönlendirilecek olan Körfez fonlarını çekmek
açısından avantajlı durumdadır.

-

Türkiye’nin son yıllardaki göstermiş olduğu stabil ekonomik büyümesi ve
piyasa şartlarına göre güçlü yapısı da fon çekmek açısından önem arz
etmektedir.

-

Sukukun bir çok farklı yapıda oluşturulabildiğinden çok çeşitli ürün
yelpazesi sunabilme imkanına sahiptir. Örneğin; proje finansmanı sağlamak
için kullanılabilirken, aynı zamanda bunun ikincil piyasası oluşturularak bir
yatırım aracı olarak kullanılabilmesi mümkündür.

-

Getirilen son düzenlemelerle sukuk, bazı vergisel avantajlara sahiptir.

-

Yapılan son hukuki düzenlemelerle BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)’nin
teşvik edilmesi planlanmaktadır. Faizsiz BES için gerekli olan ürün
çeşitlerini sağlaması açısından sukuk ihracına ihtiyaç duyulacaktır.

-

Sukuk ve genel olarak faizsiz finansal ürünler krizlere karşı dayanaklı yani
krizden daha az etkilenen ürünlerdir.

-

IILM (International Islamic Liquidity Management)’ın kurulması ile likidite
sağlanabilmesi için yeni bir olanak sunulmuştur.324

Sukukun dezavantajlı özellikleri da şu şekilde sıralanabilmektir:
-

Yapılan hukuki düzenlemelerin yeterli olmaması.

-

Sukuk ihracının gerçekleştirilmesi için her sefer yeni bir SPV kurulması
maliyeti artırmaktadır.

-

SPV’lerin yurtdışındaki benzerlerinin aksine bir seferde tek bir çeşit sukuk
ihracı ile kısıtlanmaktadır.

-

Sukuk yapılarının oluşturulmasının diğer finansal araçlara nazaran daha
komplike bir haldedir.

-

Sukukun yeterli likiditeyi sağlayabilmesi açısından henüz ikincil piyasası ile
ilgili düzenlemeler yapılmamıştır.

324

Yılmaz, s.36-37 , http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/IILM.pdf
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-

Türkiye’de, denetime tabi olan, şirketlerin kurumsal organizasyon şemasında
yer alan ve merkezi bir yapıya sahip olan bir danışma kurulu
(shariah/advisory board) olmaması.

-

Sukuklar için önemli bir kalem olan finansal kiralama araçlarında vergi
oranının hala yüksek olması.

-

Toplumun bir kesiminde hala katılım bankalarını diğer bankalarla aynı
görmesi, faiz-kar/getiri arasındaki farkın iyi anlatılamaması ve bu alanda
yeterli bilgilendirme, reklam ve eğitim çalışmalarının yapılmaması.

-

Yayınlanan kira sertifikası tebliğinde sadece tek bir çeşit sukuk (icara
sukuku) ile ilgili tanımlamaların yer alması.

5.6 TÜRKİYE PİYASASI İÇİN ÖNERİLER
Sukukun avantajlı ve dezavantajlı olduğu durumlar göz önüne alındığında,
sukukun avantajlı yönlerini verimli olarak kullanabilmesi için dezavantajlı olduğu
durumları çözüme kavuşturması gerekmektedir. Türkiye piyasası için yaptığımız ve
topladığımız veriler ışığında aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasının, sukuk piyasasının
sağlıklı gelişebilmesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz:
1) Yasal altyapı ile ilgili düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Öncelikli olarak gerekli yasal düzenlemelerin revize edilerek gerekli
eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Çünkü yasal düzenlemeler
kesinleşmeden yapılacak tüm işlemler ve ihraç etmek isteyen kurumlar
tarafından atılacak tüm adımlar ertelenmektedir.
2) Kira sertifikası tanımının kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda kira sertifikaları tebliğinin genişletilmesi, bu tanıma diğer
sukuk türlerini kapsayacak şekilde tanımların getirilmesi gerekmektedir.
Sukuk ile ilgili çıkarılan tebliğde sadece sukuku icara tanımını anlatan bir
tanım getirilmiştir. Ancak sukuk temel olarak altı farklı satış ve finansman
yöntemine göre oluşturulabilmektedir. Diğer sukuk türlerinin kira geliri
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dışında K/Z durumuna göre getiri sağlayabilen, altyapı finansmanı sağlayan
ve yatırımcıların da yatırımını sağlayarak likidite sıkıntısına çözüm
olabilecek yöntemler de söz konusudur. Bu bağlamda “kira sertifikası”
isminin yerine daha kapsayıcı bir isim seçilmesi daha isabetli olacaktır.
Örneğin; kar-zarar veya kira gelirine bir katılım olduğu ve ülkemizdeki
faizsiz bankların katılım bankası olarak isimlendirilmesinden ötürü genel
olarak isminin “Katılım Sertifikası” olarak ya da bir gelir paylaşımı olduğu
için “Gelir Paylaşım Sertifikası” isminin seçilmesi daha uygun olacağı
kanaatini meydana gelmektedir. Ya da yapılan işlemlerde varlığa ortak
olunması, K/Z ortaklığı sağlaması, kira gelirinden pay sağlaması gibi
durumlar söz konusu olduğundan “Ortaklık Sertifikası” veya “Gelir
Ortaklığı Sertifikası” isimlerinin seçilmesi hem daha kapsayıcı olacağı hem
de isminden sertifikaların ne gibi özelliklere sahip olduğu anlaşılacağından
daha uygun olacağı kanaati oluşmaktadır.
3) İkincil piyasasının oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
Sukukların yeterli likiditeyi sağlayabilmeleri için ikincil piyasalarının
oluşturulmaları gerekli olmaktadır. Aksi taktirde faizsiz finans kuruluşları
likidite riski ile karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca bu düzenlemelerin
yapılması ile halkın da bu piyasa araçlarına yatırım yapmalarına imkan
sağlanmış olacaktır. İkincil piyasalarının oluşmaması halinde yapılacak
olan sukuk ihraçlarını, katılım bankaları tarafından beklenen likiditeyi
sağlamayacaktır.
4) Merkezi, şeffaf yapıya sahip bir danışma ve denetleme kurulunun
oluşturulması gerekmektedir.
Türkiye piyasasının en önemli eksiklerinden biri de şeffaf, denetlenebilir ve
merkezi bir danışma kurulunun (shariah board) olmamasıdır. Bu nedenle
merkezi bir denetleme kurulu oluşturulması gerekmektedir. Her katılım
bankasının danıştığı bir danışma kurulu bulunmakta fakat tam olarak
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kimler olduğu bilinmemektedir. Ayrıca kurumlar arasındaki görüş
farklılıkları bir standardın oturtulabilmesini engellemektedir.
5) Leasing (finansal kiralama) ile ilgili vergisel düzenlemelerin acilen
yapılması gerekmektedir.

Şekil 20: 2005-2011 Yılları Arasında Katılım Bankalarının Leasing Alacakları
Kaynak: BDDK
Yapılan analizde belirtildiği gibi leasing alacakları 2005-2011 yılları
arasında görüntülenmiştir. Katılım bankalarının Şekil 2’deki aktif gelişimi
göz önüne alındığında Aktif gelişimine oranla leasing oranları düşmüştür.
2007 yılından sonraki düşüşün sebebi vergilerdeki avantajın kaldırılması ve
yüksek KDV miktarlarıdır. Leasing alacakları katılım bankalarının sukuk
için önemli bir kalemini oluşturduğu için bu alanda vergisel düzenleme
yapılarak,

sukuka

konu

olacak

varlık

miktarlarının

arttırılması

gerekmektedir. Bu da ancak vergisel teşvik ile gerçekleşecektir. Ayrıca bu
durum,

katılım

bankalarının

sukuk

olarak

ihraç

ettiği,

alacaklarındaki varlıkların değer kaybetme riskini önleyecektir.
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leasing

6) Faizsiz finans eğitimlerinin ve bilgilendirme çalışmalarının arttırılması
gerekmektedir.
Bu konuyla ilgili bir çalıştay düzenlenerek; bankacılık ve finans alanında
eğitim veren üniversitelerdeki öğretim elemanlarının, ilgili düzenleyici
kurulumun katılımı ve sektörün de katılımı sağlanarak, global gelişmeler
ışığında bu alanda verilmesi gereken eğitimin, yurt dışındaki örnekler de
baz alınarak Türkiye’ye uyarlanabilmesi için bir profil çıkartılabilmesi
mümkündür. Bu konuda yetiştirilecek eğitmen ve uzman sayısı arttırılarak
gelişen dünya ekonomilerinde Türkiye’nin rekabet gücü artacaktır.
Ülkemizde toplamda 100’den fazla bankacılık, sigortacılık ve finans
eğitimi veren ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren kurumlar
mevcuttur. Sadece konvansiyonel finans alanında eğitim verilirken, faizsiz
finans ile ilgili neredeyse bir der bile bulunmamaktadır. Eğitim bu sistemin
temelini oluşturduğu için, bu konudaki uzmanların yetişmesi ve global
faizsiz piyasalarda Türkiye’nin payını arttırması da dolaylı olarak eğitime
bağlı olmaktadır.
Bunun yanı sıra sistemin iyi anlaşılabilmesi için olumlu ve olumsuz yönleri
şeffaf bir şekilde anlatılarak toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde bu kurumların piyasadan alınan duyumlarla kolaylıkla
itibarları sarsılabilmekte ya da piyasaları olumsuz etkileyen aşırı güven
ortamı oluşabilmektedir. Dengenin korunması açısında bu konunun önemli
olduğu düşünülmektedir.
7) Muradaraba ve Muşaraka gibi risk paylaşıma özgün sukuklara ağırlık
verilmesi gerekmektedir.
Katılım bankaları tarafından genellikle murabaha fonları kullanılmaktadır.
Bu fonların üretime yönelik olmaması nedeniyle ekonomik gelişime katkısı
az olmaktadır. Mudaraba ve Muşaraka gibi riskli ancak üretime katısı
olacak finansman yöntemleri arttırılarak öncelikli olarak kamu finansmanı
ve ikinci adımda bu işlemin menkulleştirilmesi ile sukuk piyasasının uzun
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vadeli gelişmesi sağlanmış olacaktır. Bu da piyasaya derinlik katması
açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. İstisna gibi proje finansmanları
da desteklenerek hem kamu hem de sektörel sukuk ihraçlarının yapılması,
reel sektörün büyümesini hızladıracaktır.
8) Kamu sukuku olarak bilinen (sovereign sukuk) ihracına acilen ihtiyaç
duyulmaktadır.
Piyasaları yönlendirmesi açısından hükümet tarafından gerçekleştirilecek
sukuk ihracı büyük önem arz etmektedir. Ayrıca yatırımcılar açısından bu
sukuklar daha güvenli olduğu için tercih sebebi olmaktadır. Hazinenin
çıkaracağı bu sukuklar aynı zamanda katılım bankaları tarafından da talep
görerek likidite sıkıntısını atlatabilmesi açısından önemli olmaktadır.
9) Muzara’a(Ziraat Ortaklığı), Musakat(Sulamacılık-Ağaç Ortaklığı) ve
Muğarese(Ağaç Dikme Ortaklığı) gibi tarımsal faaliyetlerle ilgili
finansman yöntemlerinin üzerinde durulmalı ve bu yöntemlere göre sukuk
ihraçları arttırılmalıdır.
Tarım

sektörünün

büyüyüp

gelişebilmesi

için

farklı

finansman

yöntemlerine gerek duyulmaktadır. Bu yöntemlerin geliştirilmesi üretim
sektörünü de faaliyete geçirerek reel büyümeye de katkısı olacak ve bu
yönteme göre çıkarılacak olan sukuklar ile finansal piyasalar da işlem
hacmini arttıracaktır. Tabi ki bu yöntemin geliştirebilmesi için bu alanda
yetişecek ziraat uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle ziraat
uzmanlarıyla finans uzmanların bir araya gelmesi ve bu konuda birlikte
çalışmaları gerekmektedir.
10) Sabit getirili sukuklar yerine kar-zarar ortaklığına göre olan sukuk ihraçları
tercih edilmelidir.
Türkiye’deki yatırımcılar arasında faizsiz sistem hakkında yeterli bilgiye
sahip olunamamıştır. Halkın bir çoğu katılım banklarının vermiş olduğu kar
payı ile faiz arasındaki farkı bilmediği için sabit getirili sukuk, halk
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arasında normal bonolarla aynı görülebilecektir. Bu nedenle değişken
getirili sukuk ihraçları tercih edilmesi gerekmektedir.
11) Devlet tarafından sahip olunan bankaların hepsi konvansiyonel bankacılık
yöntemi ile çalışmaktadır. Bu alanda yeni bir rol model oluşturması
açısından kamu finansmanlı bir katılım bankası açılması, faizsiz finansal
ürünlere olan katılımı arttıracağı ve bu sektörün büyümesi açısından etkili
olacağı düşünülmektedir.
12) Aşağıdaki bir danışma ve denetleme kurulu önerisi sunulmaktadır:

BDDK

c

İslam
Hukukçuları

Akademisyenler

Sektör
Temsilcileri

Şekil 21: Önerilen Danışma ve Denetleme Kurulu Organizasyon Şeması
Bu yapıyla oluşturulacak olan kurul ile hem merkezi bir danışma hem de
denetleme kurulu fonksiyonu sağlanmış olacaktır. Farklı disiplinlerden insanlardan
oluşacak olan bu kurul ile hem diğer ülkelerdeki denetleme (sharia board) görevini
görürken bunun dışında faizsiz finansal ürünlerin geliştirilmesi için uygun bir danışma
kurulu görevi görmüş olacaktır. Bu yapı ile:
İslam hukukçuları: Yeni geliştirilecek ve var olan finansal ürünlerin ilkelere
uygunluğunu hem de uluslararası standartlardaki faizsizlik prensiplerine (shariah
principles) uygunluğunu denetleyecektir. Bu kurul ilgili fakülte profesörlerinden veya
bu alandaki bilinen çeşitli uzmanlardan oluşturulabilecektir.
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Akademisyenler: Oluşturulacak ve var olan finansal ürünlerin teorik alt
yapısını sağlaması için çeşitli akademik çalışmalarla destek vereceklerdir. Aynı
zamanda bu alandaki eğitimlerin oluşturulabilmesi için temel bir şablon hazırlayarak bu
alandaki eğitim sisteminin gelişmesine de katkıda bulunacaklardır.
Sektör Temsilcileri: Sektör temsilcileri de kendi ihtiyaçları gereği buraya
danışarak hem yeni ürün geliştirme hem de bu alanda istihdam edilmesi için ne gibi
gerekli eğitimlerin verilmesi gibi konularda önerilerini sunacaklardır.
Bu yapı ile oluşturulacak olan bir danışma ve denetleme kurulu birden fazla
fonksiyonu içinde barındırarak; hem gerekli eğitim hizmetlerinin altyapısını, hem
gerekli

prensiplere

uygunluğun

denetlenmesini

hem

de

sektörel

gelişimin

sağlanabilmesi için kalifiye istihdamın sağlanabilmesi amaçlarına hizmet edecektir.
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6. SONUÇ
Son yıllarda finansal piyasalarda meydana gelen krizler, ekonomi uzmanlarını
ve sektör çalışanlarını yeni alternatif arayışlarına sürüklemiştir. Konvansiyonel finans
piyasasındaki ürünlerin sahip olduğu yüksek kırılganlık, reel sektöre değil de
borçlanmaya dayalı olmasından dolayı oluşan güvensizlik ve yüksek risk içermeleri;
daha güvenli, reel sektöre dayalı ve riski daha az olan faizsiz finansal ürünlerin önünü
açmıştır.
Dünya piyasalarındaki faizsiz ürünlerin gelişimi ve özellikle de sukukun hızlı
büyümesinin oldukça dikkat çekici olduğu gözlenmiştir. Sukukun, tahvil benzeri bir
ürün olduğu söylenebilirken, aynı zamanda farklı özelliklere sahip olmasından dolayı
hisse senetleri, menkulleştirilmiş ürünler ve ipotekli tahvillerle de kıyaslanabilmektedir.
Sukukun, farklı yapılarda oluşturulabilmesine olanak vermesi, proje endeksli
çıkartılarak reel sektörü fonlaması, varlığa dayanarak daha güvenli ürünler sunması gibi
özellikleri sukuku, finans piyasasında önemli bir rol oynayan alternatif bir araç haline
getirmiştir.
Türkiye piyasasında yeni temelleri oluşturulan sukukun, bu piyasaya alternatif
oluşturabilmesi için gerekli piyasa şartları, olumlu-olumsuz yönleri ve karşılaşılan veya
karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerileri sunulması bu çalışmanın konusunu
oluşturmuştur. Konu araştırılırken nicel ve nitel veriler kullanılarak analiz edilmiş, elde
edilen sonuçlara göre de öneriler sunulmuştur.
Çalışmada faizsiz bankacılık ile konvansiyonel bankacılığın temel işleyiş farkı,
faizsiz bankacılığın çalışma prensipleri anlatılarak birinci bölümde ortaya konulmuştur.
Bölümün sonun incelenen istatistiki verilere göre katılım bankacılığının dünyada ve
Türkiye’de hızlı gelişen sektörler olduğu görülmüştür. Katılım bankaların 2002-2010
yılları arasından % 35 bileşik aktif büyüme gerçekleştirdiği ortaya konulmuştur.
Üçüncü bölümde Türkiye piyasasındaki finansal araçlara değinilmiş ve Türkiye
piyasasında sukuktan önce faizsizlik ilkesine uyabilecek ürünlerin değerlendirmesi
yapılmıştır. Buna göre Türkiye’deki bu araçların yeterince aktif kullanılmadığı,
bazılarının işlevselliğini yitirdiği ve bazı araçların da faizsizlik prensibine tam olarak
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uymadığı gözlenmiştir. Bu bölümde Türkiye piyasasının, faizsiz finansal araç ihtiyacı
ortaya konulmuş ve bu alanda alternatifler sunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Dördüncü bölümde sukuk piyasasının dünyadaki durumu çeşitli verilerle analiz
edilerek yaklaşık on yıl içinde 340 milyar USD’lik bir işlem hacmine ulaştığı yıllık
ortalama %30’un üzerinde büyüyen bir piyasa olduğu ortaya konulmuştur. Uluslararası
ihraçlarda ve para birimi cinsinden ihraçlara bakıldığında Malezya’nın piyasada kayda
değer bir üstünlüğü olduğu görülmüştür. Malezya’nın ardından körfez ülkelerinin
piyasada önemli yer edindiği görülmüştür. İç piyasalarda kamu sukuklarının daha etkin
olurken, uluslararası piyasalarda kamu sukuklarının daha az bir paya sahip olduğu
görülmüştür. Sukukların vadeleri incelendiğinde ise kısa ve orta vadeli sukukların daha
fazla ihraç edildiği sonucuna varılmıştır.
Beşinci bölümde de Türkiye’deki sukuk piyasasının gelişimi hukuki, finansal
ve tarihsel olarak ortaya konulmuştur. Türkiye piyasası için yapılan hukuki gelişmelerin
olumlu fakat yetersiz olduğu görülmüştür. Türkiye’nin sahip olduğu Müslüman
nüfusuna göre faizsiz fonları, ürün çeşitliliği sunamadığı için, kendi piyasasına
çekemediği görülmüştür. Türkiye’den ilk defa Kuveyt Türk katılım bankasının sukuk
ihracı yapısal diyagramı, yatırımcıların katılımı vd. durumlar da göz önüne alınarak
analiz edilmiştir. Türkiye piyasasının ve ekonomisinin son yıllardaki kayda değer
gelişmelerden dolayı yeni bir finansal ürünün gelişmesi için uygun ekonomik koşulların
olduğu sonucuna varılmıştır. Kriz dönemlerinde faizsiz ürünlerin daha sağlam olması ve
genel konjonktürün de faizsiz ürünlere yönelmesi nedeniyle; sukukun Türkiye piyasası
için önemli bir alternatif oluşturacağı görülmüştür.
Tüm nicel ve nitel veriler analiz edildikten sonra Türkiye piyasasında sukukun
gelişmesi için çeşitli öneriler sunulmuş ve çeşitli eksikleri olmasına rağmen sukukun
Türkiye piyasası için iyi bir yatırım ve finansman alternatifi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öneriler ışığında çeşitli gelişmeler yapılması, sukuk piyasasının hızlı
büyümesi için önemli adımların atılmış olacağı kanısına varılmıştır.
Başlangıçta Türkiye piyasasında yapılacak olan işlemler ışığında sukukun diğer
araçlarla olan performansının ampirik bir çalışma ile karşılaştırılması hedeflenmiş ancak
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beklenen ihraçların gerçekleşmemesi nedeniyle gerekli verilerin oluşmamasından ötürü
çalışma, bu alanda kapsamlı bir literatür çalışması olarak değerlendirilmiştir. Daha
sonra yurt dışındaki ihraçların analizleri, genel ekonomik görünüm ve Türkiye
piyasasındaki finansal durumu belirten verilerden yola çıkılarak, sukuk piyasasının
Türkiye’de geliştirilmesi için çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Bundan sonra,
Türkiye’deki çeşitli sukuk ihraçları gerçekleştikten sonra elde edilecek veriler ışığında
yapılacak olan ampirik çalışmalarla; piyasanın gelişmesi, performansı ve büyümesi
daha etkili bir şekilde analiz edilebilinecektir.
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EKLER
EK 1: Kira Sertifikalarına Ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliği
Sayı: 27539

01Nisan 2010 Tarih,
Sermaye Piyasası Kurulundan:

KİRA SERTİFİKALARINA VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİNE
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(SERİ: III, NO: 43)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, kira sertifikalarının Kurul kaydına alınması, ihracı
ve satışı ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (o) bentlerine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanım ve Kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’in uygulamasında;
a) Aracı kuruluşlar: Aracı kurumlar ve bankaları,
b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü
maddesinde tanımlanan bankaları,
c) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,
ç) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin
elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,
d) Kanun: 2499 sayılı Kanunu,
e) Kaynak kuruluş: Sahip olduğu veya kiraladığı varlıkları, kiralamak üzere
varlık kiralama şirketine devreden anonim şirketi,
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f) Kira sertifikası: Varlık kiralama şirketinin satın almak veya kiralamak
suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve
sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi
olmalarını sağlayan menkul kıymeti, kira sukukunu,
g) Kurucu: Aracı kurumlar, bankalar ve kaynak kuruluşları,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
ı) Nitelikli yatırımcı: Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri,
ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş
olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer
olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve kira sertifikalarının satış tarihi
itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası
aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
i) RG: Resmî Gazete’yi
j) TTK: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
k) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
l) Varlık: Varlık kiralama şirketinin satın alacağı veya kiralayacağı her türlü
menkul veya gayrimenkul malları ve maddi olmayan varlıkları,
m) Varlık kiralama şirketi (VKŞ): Aracı kurumlar, bankalar ve kaynak
kuruluşlar tarafından münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş olan
anonim şirketi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Varlık Kiralama Şirketine İlişkin Esaslar
Varlık kiralama şirketinin kuruluşu
MADDE 4 – (1) VKŞ, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak
kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı
olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa
devretmek amacıyla kurucular tarafından kurulur. VKŞ aynı anda tek bir kaynak
kuruluşa ait varlıkları devralabilir.
(2) VKŞ esas sözleşmesinin bu Tebliğ’in 5 inci maddesinde sayılan şartları
taşıması ve Kurulca onaylanmış olması zorunludur.
(3) Bankaların VKŞ kurmalarına izin verilebilmesi için BDDK’nın görüşü alınır.
Varlık kiralama şirketinin esas sözleşmesi
MADDE 5 – (1) VKŞ’nin faaliyet konusu esas sözleşmesinde yer alacak
aşağıdaki faaliyetlerden oluşur.
a) Kira sertifikası ihraç etmek,
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b) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak,
kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine
ödemek,
c) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu
varlığı kaynak kuruluşa devretmek.
(2) Gayrimenkullerin VKŞ’ye devrinde, tapu sicilinde kaynak kuruluş lehine ön
alım hakkı tesis edilmesine ilişkin esas sözleşmede hüküm yer alması zorunludur.
(3) VKŞ, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan faaliyetler dışında herhangi bir
ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:
(a) Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu
varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.
(b) Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis
edemez.
(c) Varlığı, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine
getiren kaynak kuruluş dışında başka bir kişiye devredemez.
(4) Kira sertifikalarının itfa edilmesine ilişkin hususlar esas sözleşmede
düzenlenir.
(5) Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi
durumunda, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilecek kaynağın kira
sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılacağına ilişkin esas sözleşmede hüküm yer
alması zorunludur.
Varlık kiralama şirketinin yönetimi
MADDE 6 – (1) VKŞ yönetim kurulu, varlıklarını devralacağı kaynak kuruluş
ile, söz konusu varlıkların devralınması, kaynak kuruluşa kiralanması ve kira süresi
sonunda kaynak kuruluşa devredilmesini içeren bir sözleşme imzalar. Devre konu
varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edilmemiş olması
zorunludur.
(2) VKŞ yönetim kurulu, VKŞ namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına
varlıkları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası
sahiplerine ödenmesinden sorumludur.
(3) Kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi
durumunda, VKŞ yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek
elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır.
(4) VKŞ’nin yönetimine ilişkin giderler esas sözleşmede belirlenir ve
izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak duyurularda kamuya açıklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kira sertifikalarına İlişkin Esaslar ve Kira
Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınması
Kira sertifikası

129

MADDE 7 – (1) Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlıklardan
elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibidirler. Bu durum VKŞ esas
sözleşmesine yazılır.
(2) Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu varlıklardan elde
edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle
VKŞ’nin muhasebe kayıtlarında izlenir.
(3) Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara
yapılacak duyurularda yer verilir. Ödemeler VKŞ’nin devraldığı varlıklardan
kaynaklanan gelirlerden karşılanır.
(4) VKŞ aynı anda tek bir tertip kira sertifikası ihraç edebilir. Tedavüldeki kira
sertifikaları itfa edilmeden yeni bir kira sertifikası ihracı yapılamaz.
(5) Bu Tebliğ kapsamında ihraç edilmeyen menkul kıymetler için “kira
sertifikası”, kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmayan VKŞ’leri ifade etmek için
“varlık kiralama şirketi” veya bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamaz. Bu hüküm
Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurumlar tarafından yapılacak
ihraçlar için uygulanmaz.
Halka arz edilmek üzere ihraç edilecek kira sertifikalarının kayda alınması
ve satışı
MADDE 8 – (1) VKŞ, halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının kayda
alınması için bu Tebliğ’in 1 no’lu ekinde belirtilen belgelerle birlikte Kurul’a başvurur.
Kurul, halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin kayda alma başvurusunu izahname
ve sirkülerin mevzuat uyarınca ve Kurulca gerekli görülen bilgileri içerip içermediğini
dikkate alarak kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve halka arz yoluyla satışı
yapılacak kira sertifikalarını kayda alır. Kayda alınan kira sertifikalarına ilişkin olarak
bir kayıt belgesi düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve
satış işlemlerine başlanamaz.
(2) Kurul, incelemeler sonucunda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin
yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol
açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek, başvuru konusu kira sertifikalarının Kurul
kaydına alınmasından imtina edebilir.
(3) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen kira sertifikalarının ve VKŞ’nin Kurul
veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Halka arzla
ilgili izahname, sirküler, ilan ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya
kamunun tekeffülü anlamına geldiğini açıkça belirten veya ima eden ifadeler
kullanılamaz.
(4) Halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin izahname ve sirkülerin, VKŞ ile
ihraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü ve Kurulca gerekli görülen bilgileri açıklıkla
ortaya koyacak ayrıntıda düzenlenmesi, Kurulca belirlenen asgari standartlara uygun
olması, kayda alınma başvurusu sırasında Kurulca istenecek ek bilgileri içermesi ve
bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye dayandırılması zorunludur.
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(5) VKŞ’nin izahname ve sirkülerindeki denetlenen dönemlere ilişkin mali
durum ve faaliyet sonuçlarına dair bilgilerin, ilgili bağımsız denetleme kuruluşlarınca
verilen raporlara uygun olarak hazırlanması zorunludur.
(6) Kira sertifikalarının halka arz yoluyla satışının ve varlıklardan elde edilen
gelirlerin ödemelerinin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunludur. Halka arz
yoluyla satışta halka arza aracılık yetki belgesine sahip aracı kuruluşların kullanılması
zorunludur.
(7) İzahname ve sirkülerin, VKŞ ve aracı kuruluşlar tarafından imzalanması
zorunludur. Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasından
VKŞ sorumludur. Ancak, aracı kuruluşlar da bağımsız denetim kuruluşlarının
sorumluluğundaki bilgiler hariç, kendilerinden beklenen özeni göstermemeleri
durumunda bu belgelerdeki bilgilerin gerçeği dürüst biçimde yansıtmamasından
hukuken sorumludurlar.
(8) Kurul, Kanun’un 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca
ihraç veya halka arz edilen kira sertifikalarının satışına müdahale ederek satış
işlemlerini geçici olarak durdurabilir.
(9) Halka arz edilecek kira sertifikalarının satış süresi sirkülerde gösterilir. Satış
süresi içinde satılamayan kira sertifikaları iptal edilir.
(10) Halka arz edilecek kira sertifikalarını satın almak isteyen yatırımcılara,
yatırımcıların yatırım kararı vermesinde etkili olacak, kira sertifikalarının risk düzeyi
hakkındaki bilgilerin yer aldığı bir form verilmesi ve yatırımcının kira sertifikalarını
satın almaya karar vermesi halinde, bu formun kendisine verildiğine dair yazılı
beyanının alınması zorunludur.
(11) Kurulca gerekli görülmesi halinde, halka arz edilecek kira sertifikalarının
Türkiye’de kurulan ve Kurul tarafından yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile
Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası
derecelendirme kuruluşlarından en az biri tarafından derecelendirilmesi ve
derecelendirme notuna izahname ve sirküler ile diğer bilgilendirme dokümanlarında yer
verilmesi zorunludur.
(12) Varlıklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine
dağıtılmasına ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilmesi zorunludur.
(13) Kira sertifikalarının satış sonuçlarına ilişkin Kurulca istenen bilgilerin tam
ve doğru olarak, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde VKŞ tarafından
Kurul’a gönderilmesi zorunludur.
İzahname ve sirkülerin ilan esasları ile izahname ve sirkülerdeki
değişiklikler
MADDE 9 – (1) Halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının Kurul kaydına
alınmasından sonra VKŞ, Kurulca onaylanmış izahnameyi kayıt belgesi tarihinden
itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili’ne tescil ederek TTSG’de ilan ettirir. Kurulca
onaylanmış izahname ayrıca KAP’ta ve kaynak kuruluşun veya VKŞ’nin internet
sitesinde yayımlanır.
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(2) Halka arz edilen kira sertifikalarına ilişkin sirküler, izahnamenin tescil
tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde KAP’ta ve kaynak kuruluşun veya VKŞ’nin
internet sitesinde yayımlanır. Sirkülerin ilanı kaynak kuruluş veya VKŞ’nin internet
sitesinin ve KAP’ın yanı sıra, VKŞ tarafından belirlenecek gazetelerde de yapılabilir.
Kurul gerekli gördüğü durumlarda gazetede veya yurt dışında da ilan yapılmasını veya
gazetelerin değiştirilmesini isteyebilir. Sirkülerin ilan tarihinden itibaren en az 3, en çok
7 gün içerisinde satışa başlanması zorunludur.
(3) Kira sertifikaları Kurul kaydına alınan VKŞ’ler, bu Tebliğ’deki işlemler
nedeniyle; izahnamenin tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG’nin tarih ve sayısına
ilişkin bilgi ile sirküler ve tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete ve
diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshasını 6 iş günü içinde Kurul’a
gönderirler. İzahname ve sirkülerdeki değişiklikler de aynı hükümlere tabidir.
(4) İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satışa başlamadan önce
veya satış süresi içinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin ve yeni hususların, yönetim
kurulu tarafından bunların öğrenildiği tarihte veya satış süresi içinde ise satış
durdurularak derhal Kurula bildirilmesi zorunludur.
(5) Kurul’dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin ticaret siciline
tescil ettirilmesi ve daha önce ilan edildiği şekilde kamuya duyurulması zorunludur.
Ayrıca Kurul’dan onay alındıktan sonra sirkülerdeki değişikliklerin de daha önce ilan
edildiği şekilde kamuya duyurulması zorunludur. İzahname ve sirküler değişiklikleri
KAP’ta ve kaynak kuruluşun veya VKŞ’nin internet sitesinde yayımlanır.
Tanıtım ve reklam amaçlı ilanlar
MADDE 10 – (1) Kira sertifikalarının halka arzı dolayısıyla yapılacak tanıtım
ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgiler, yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya
eksik olmamalı ve kaynak kuruluş ile VKŞ’nin mevcut koşullarına ilişkin olarak
tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmamalıdır.
(2) Kurul kaydına alınma başvurusundan sonra, ancak, izahnamenin
yayımlanmasından önce yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda, izahnamenin henüz
yayımlanmadığı, halka arz edilecek kira sertifikalarının Kurul kaydına alınmadığı ve
yatırım kararlarının izahnamenin yayımlanmasından sonra izahname incelenerek
verilmesi gerektiği hususlarında bir uyarıya yer verilmesi zorunludur.
(3) İzahnamenin yayımlanmasından sonra yapılan tanıtım ve reklam amaçlı
ilanlarda ise izahnamenin yayımlandığı yerlerin belirtilmesi zorunludur.
(4) Her durumda tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgilerin
izahnamede yer alan bilgilerle tutarlı olması şarttır.
Tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek
kira sertifikalarının kayda alınması ve satışı
MADDE 11 – (1) VKŞ, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere
ihraç edilecek kira sertifikalarının kayda alınması için bu Tebliğ’in 2 no’lu ekinde
belirtilen belgelerle birlikte Kurul’a başvurur. Bu şekilde satılacak olan kira
sertifikalarına ilişkin olarak izahname ve sirküler düzenlenmez.
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(2) Kurul, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç
edilecek kira sertifikalarını, Kurulca istenen bilgilerin tam olarak verilip verilmediği
yönünden inceler ve kayda alır. Kayda alınan kira sertifikalarına ilişkin olarak bir kayıt
belgesi düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın ihraç ve satış
işlemlerine başlanamaz.
(3) Kira sertifikalarının satış sonuçlarına ilişkin Kurulca istenen bilgilerin tam ve
doğru olarak satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde VKŞ tarafından
Kurul’a gönderilmesi zorunludur.
(4) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen kira sertifikalarının ve VKŞ’nin Kurul
veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Satışla ilgili
ilan ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü anlamına
geldiğini açıkça belirten veya ima eden ifadeler kullanılamaz.
(5) Bu madde uyarınca kayda alınan kira sertifikalarının, Kanunun 3 üncü
maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa
sunulmaları halinde, bu Tebliğ’in 8 inci maddesi çerçevesinde izahname ve sirküler
düzenlenmesi zorunludur.
(6) Varlıklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikası sahiplerine dağıtılmasına
ilişkin esaslara kira sertifikası sahiplerine yapılacak duyurularda yer verilmesi
zorunludur.
Başvuru noksanlıkları
MADDE 12 – (1) Kurul’a yapılan başvurulara eklenecek belgelerin noksansız
olarak iletilmesi zorunludur. Kurul tarafından belirlenecek bir sürede noksanlıkların
tamamlanmaması halinde başvurular, Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca düşer. Başvurular en çok 30 gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin
tamamlanması için verilen süreler 30 günlük sürenin hesabında dikkate alınmaz.
Finansal tablo hazırlama, bağımsız denetim ve ilan yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamında halka arz yoluyla
ihraç edilen kira sertifikaları itfa edilene kadar kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin, Kurul’un
9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı RG’de yayımlanan Seri:XI, No:29 sayılı “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve 12/6/2006 tarihli ve
26196 sayılı RG’de yayımlanan Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliği” hükümleri çerçevesinde yıllık finansal tablo
düzenlemeleri, bu finansal tabloları bağımsız denetimden geçirmeleri ve ilan ettirmeleri
zorunludur.
(2) Halka arz yoluyla satılan her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklara ve
kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin bilgiler, söz konusu kira sertifikası
itfa edilene kadar her 3 ayda bir VKŞ tarafından, Kurulca uygun görülecek şekil ve
şartlarda ilan edilir. Kira sertifikasının bir borsada işlem görmesi durumunda kaynak
kuruluşun veya VKŞ’nin internet sitesinde ve KAP’ta, işlem görmemesi durumunda
izahname ve sirkülerde belirtilen internet sitesinde, raporun imzalandığı gün kaynak
kuruluş veya VKŞ tarafından ilan edilir.
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(3) Tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen kira
sertifikasına konu varlıklara ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin
bilgiler, kira sertifikalarının satış tarihinden itibaren her 6 ayda bir Kurul’a ve kira
sertifikası sahiplerine iletilir.
Kamuyu aydınlatma
MADDE 14 – (1) İzahname ve sirkülerde açıklanan ve kira sertifikasının vadesi
boyunca meydana gelen ve bildirilmemesi halinde yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyebilecek değişikliklerin, Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması zorunludur.
(2) Ayrıca, kaynak kuruluş veya VKŞ’den kaynaklanan gerekçelerle kira
sertifikasının fiyatı, likiditesi ve kira sertifikası sahiplerinin haklarının etkilenmesine yol
açacak her türlü değişikliğin kaynak kuruluş veya VKŞ tarafından, Kurul’un özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya
açıklanması zorunludur.
(3) Bu madde kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin Kurul
düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirilmesinden kaynak kuruluş ve VKŞ sorumludur.
Yapılan özel durum açıklamaları kaynak kuruluş veya VKŞ’nin internet sitesinde ve
KAP’ta aynı gün içinde yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Değerleme
MADDE 15 – (1) Kira sertifikalarının halka arz yoluyla ihracı durumunda,
varlıkların piyasa değerinin, varlıkların VKŞ tarafından devralınması veya kaynak
kuruluş dışında bir üçüncü kişiye devredilmesi aşamalarında, Kurul’un 12/8/2001
tarihli ve 24491 sayılı RG’de yayımlanan Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası
Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu
Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve 6/3/2006
tarihli ve 26100 sayılı RG’de yayımlanan Seri:VIII, No:45 sayılı “Sermaye Piyasasında
Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ”inde yer alan usul ve esaslar
çerçevesinde tespit edilmesi zorunludur.
Kayda alma ücreti
MADDE 16 – (1) VKŞ, kayıt belgesinin verilmesinden önce, satışı yapılacak
kira sertifikalarının ihraç değeri üzerinden Kanun’un 28 inci maddesinde belirtilen oran
nispetinde belirlenecek ücreti, Kurul adına açılan hesaba yatırmakla yükümlüdür.
(2) Kayda alınan kira sertifikalarının tamamının veya bir kısmının satışının
yapılamamış olması halinde, Kurulca alınmış bulunan ücretin iadesi talep edilemez.
İkinci el piyasa işlemleri
MADDE 17 – (1) Kira sertifikaları, VKŞ’nin talebi ve ilgili borsanın uygun
görmesi üzerine menkul kıymet borsalarında işlem görebilir.
Kira sertifikalarının kayden izlenmesi
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MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ uyarınca Kurul kaydına alınan kira sertifikalarının,
Kanun’un 10/A maddesi çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında izlenmesi
zorunludur.
Kurul denetimi
MADDE 19 – (1) Kaynak kuruluş ve VKŞ’nin tüm hesap ve işlemleri,
bankacılık mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla Kurul denetimine tabidir. Kurul,
bu kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
Benzer sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayda alma başvurularının
Kurulca sonuçlandırılması
MADDE 20 – (1) Kurul’un uygun göreceği benzer nitelikli sermaye piyasası
araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurular, bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen
uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

EK/1
HALKA
ARZ
EDİLMEK
ÜZERE
İHRAÇ
EDİLECEK
KİRA
SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin ticaret unvanı, tabiyeti, merkez adresi,
ödenmiş sermayesi, kuruluş tarihi, faaliyet konusu, ortaklık yapısı ve yönetim kurulunu
tanıtıcı bilgiler,
2) Kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin esas sözleşmesi,
3) Kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin genel kurulca onaylanarak kesinleşen son
yıllık finansal tabloları, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve önceki yılın
aynı dönemi ile karşılaştırmalı son 6 aylık ara dönem finansal tablolara ait sınırlı
bağımsız denetim raporları,
4) VKŞ yönetim kurulunun ihraca ilişkin kararının noter onaylı örneği,
5) Varlıkların VKŞ’ye devrine ilişkin sözleşme,
6) İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin vade, getiri ve risk faktörleri
hakkında bilgi,
7) VKŞ’nin sahip olacağı varlıkların niteliklerine ilişkin detaylı bilgi,
8) İmza sirkülerleri,
9) İzahname ve sirküler örneği,
10) Aracılık sözleşmesi,
11) Kaynak kuruluşa ve VKŞ’ye ilişkin varsa derecelendirme raporu,
12) Kira sertifikasına ilişkin fiyat tespit raporu örneği,
13) Varlıklara ilişkin değerleme raporu.
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EK/2
TAHSİSLİ OLARAK VEYA NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATILMAK
ÜZERE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARININ
KAYDA ALINMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin ticaret unvanı, tabiyeti, merkez adresi,
ödenmiş sermayesi, kuruluş tarihi, faaliyet konusu, ortaklık yapısı ve yönetim kurulunu
tanıtıcı bilgiler,
2) Kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin esas sözleşmesi,
3) Kaynak kuruluşun ve VKŞ’nin genel kurulca onaylanarak kesinleşen son
yıllık finansal tabloları, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve önceki yılın
aynı dönemi ile karşılaştırmalı son 6 aylık ara dönem finansal tablolara ait sınırlı
bağımsız denetim raporları,
4) VKŞ yönetim kurulunun ihraca ilişkin kararının noter onaylı örneği,
5) Varlıkların VKŞ’ye devrine ilişkin sözleşme,
6) İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin vade, getiri ve risk faktörleri
hakkında bilgi,
7) VKŞ’nin sahip olacağı varlıkların niteliklerine ilişkin detaylı bilgi,
8) İmza sirkülerleri,
9) Kaynak kuruluşa ve VKŞ’ye ilişkin varsa derecelendirme raporu,
10) Satış fiyatının belirlenme yöntemine ilişkin bilgi.
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