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ÖZ 

YÜKSEL, Onur.  Faizsiz Yatırım Aracı Olarak Sukuk (Kira Sertifikası) Ve Getirilerinin 

Seçilmiş Diğer Yatırım Araçlarının Getirileri İle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, 2017, 

Ankara 

 

Dünya finans piyasalarında faizsiz finansman ve yatırım aracı olarak kullanılan, dünya 

literatüründe sukuk, ülkemizde kira sertifikaları olarak isimlendirilen borçlanma araçları, tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de hacmi artan yatırım ürünlerinden biri durumundadır. Kira 

sertifikaları ülkemizde 2013 yılından itibaren özellikle islami prensiplerle çalışan finans 

kurumları tarafından (özellikle katılım bankaları) önemli bir kaynak sağlama aracı olarak 

kullanılmaktadır. Yine 2012 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ihraçlar 

ile kira sertifikaları kamu borçlanmasında da yer edinmeye başlamış, toplam iç borç içinde 

payı yüzde ikiyi aşmıştır. Özellikle özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları 

piyasada diğer borçlanma araçları ile rekabet halindedir. Ancak, islami yapıları gereği bazı 

prensiplere uymaları zorunlu olan bu araçların, getiri oranları piyasa şartlarında 

oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmada özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına 

odaklanılmış, ihraç edilen kira sertifikalarının rekabet içinde olduğu diğer yatırım araçlarının 

getirilerinin değişiminden ne ölçüde etkilendiği araştırılmıştır. Araştırmada birincil ihraçlarda 

oluşmuş olan kira sertifikası getiri oranlarındaki değişim gösterge faiz, mevduat faizi, katılım 

bankalarınca ilan edilen kar paylarındaki değişim ile karşılaştırılmıştır. Elde edilmiş olan 

veriler EViews programında önce korelasyon analizine tabi tutulmuş, ardından yüksek 

korelasyon katsayısına sahip olan eşleşmeler ile regresyon modeli oluşturulmuş ve oluşturulan 

model test edilmiştir. Regresyon tahminine bağımsız değişken olarak ülke risk primini 

gösteren CDS verileri ve ayrıca Libor verisi de eklenmiş ve bu şekilde çoklu regresyon 

tahminleri oluşturulabilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda kira sertifikalarının ihraçlarında belirlenen getiri 

oranlarının gösterge tahvil ve mevduat faizlerinden etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler 

Kira Sertifikası, sukuk, faizsiz finans 
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ABSTRACT 

 

YÜKSEL, Onur. Sukuk (Lease Certificate) As Non-Interest Investment Tool, And 

Comparison of Their Returns With Other Chosen Investment Tools. M.Sc. Thesis, 2017, 

Ankara. 

 The debt instruments used in the world literature as interest-free financing and 

investment instruments in the world's financial markets, which are called as sukuk in the 

global literature and lease certificates in our country, are one of the investment products that 

increase in volume in our country as well as all over the world. Lease certificates are being 

used in our country since 2013 with the aim of providing an important source of funds, 

especially by financial institutions working on Islamic principles (particularly participation 

banks). Also since 2012, with the issues made by the Turkish Treasury, lease certificates have 

started to take place in public debt and its share in total domestic debt has exceeded two 

percent. In particular, lease certificates issued by the private sector are in competition with 

other debt instruments in the market. However, the return rates of these instruments, which 

are obligatory to comply with certain principles required by Islamic structures, are created in 

market conditions. The study focused on the lease certificates issued by the private sector and 

investigated the extent to which the issued lease certificates were affected by the change in the 

yields of other investment instruments that were in competition. The change in the lease 

certificate yield rates that are determined during the primary issuance was compared with the 

change in the benchmark government bond interest rate, average deposit interest rate and 

profit share rates declared by participation banks. The obtained data were first subjected to 

correlation analysis in the EViews program, then a regression model was brought about with 

matching correlations with high correlation coefficients and the designed model was tested. 

The CDS data that represents the country risk premium and the Libor data were inserted into 

the regression models, and multiple regression analyses were obtained this way. 

 As a result of analyzes made, the return ratios in the issuance of lease certificates are 

affected by the benchmark bond and deposit interest rates. 

Keywords 

Lease certificate, sukuk, interest free finance 
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GİRİŞ 

İslami finans olgusunun günümüzde gittikçe önemini artırdığı bilinmektedir. 

Üzerinde, özellikle de islami yönü üzerinde, sürekli tartışılan ve ülkemizde de 

uzunca bir süredir varlığı bulunan islami finans sektörü, islami olmayan (bu 

makalede konvansiyonel olarak adlandırılacaktır) finansal kurum ve kuruluşlar ile 

birlikte varlığını sürdürmekte, aynı rekabet ortamında çalışmaktadır.  

İslami finans ile ilgili birçok tanım yapılmakta olup, bunların önemli bir 

bölümünün üzerinde tam mutabakat sağladığı konu kar-zarar ortaklığı üzerine çalışan 

bir sisteme sahip olmasıdır.  

İslami finansın önemli bir kolu olan islami bankacılık, ilk olarak 1963 yılında 

Mısır’da uygulanmaya başlamış, bugün İslam ülkesi olmayan gelişmiş ülkelerde de 

uygulama alanı bulmak suretiyle gittikçe büyüyerek günümüze kadar ulaşmıştır. 

Öyle ki, 2004 yılında Islamic Bank of Britain Müslüman olmayan bir ülkede 

kurulmuş ilk islami banka olmuş, HSBC ve diğer büyük finans kuruluşları da daha 

sonra islami ürünler çıkartarak islami finans dünyasının islami olmayan kurumları 

olarak etkin hale gelmişlerdir (Chong & Liu, 2009). 

Türkiye’de islami finans sisteminin başlangıcı ise Özel Finans Kurumları adı 

altında kurulan islami bankalara dayanmaktadır. İlk olarak 1985 yılında Faisal Finans 

ve Albaraka Türk ile başlangıç yapan sektör (Aslan, 2012), yeni kurumların da 

eklenmesi ve katılımların sürekli büyümesi ile bugün 114 milyar TL aktif büyüklüğe 

ulaşmıştır (Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2016). 

İslami finansın diğer ayağı olan sermaye piyasalarının islami yönü ise 

ülkemizde Sermaye Piyasaları Kurumunun Kira Sertifikaları olarak adlandırılan ve 

dünyada sukuk ismi ile bilinen islami bonolara ilişkin yapılan düzenlemeleri ile 2010 

yılında hayatımıza girmiştir. Bugün katılım bankalarının önemli borçlanma 

araçlarından olan kira sertifikaları, az da olsa özel sektör finansmanı için de kullanılır 

hale gelmiştir. Elbette sermaye piyasalarının etkinliği, ülkenin sermaye birikiminin 

büyüklüğü ve büyüme hızı ile ilgili olacaktır. Ancak, iki kamu sermayeli katılım 

bankasının kuruluşu ile ve mevcut ekonomik ve siyasal konjonktürde islami sermaye 

piyasalarının öneminin giderek artacağı görülmektedir.  
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Ne var ki günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de faizsiz finans 

kurumları ve ürünlerine ilişkin her daim var olan tartışmalar, akademik düzlemde 

yeterince yapılmamaktadır. Özellikle kira sertifikalarına ilişkin olarak uluslararası 

literatürde çokça araştırma ve çalışma bulunmaktadır. Çalışmaların bir bölümü kira 

sertifikalarının diğer faizli borçlanma araçlarından olan farklarını ortaya koymaya 

çalışırken (Afshar, 2013), (Hanifa, Masih, & Bacha, 2014), (Safari & Ariff, 2012), 

(Ramasamy, Munisamy, & Helmi, 2011), bir kısım araştırma ile ise (Alsaeed, 2012), 

(Ariff, Safari, & Mohamad, 2012), (Parashar, 2012), (Safari, 2013), kira 

sertifikalarının çeşitleri, yapısal farklılıkları ve islami bankacılık içindeki yeri detaylı 

olarak ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Ülkemizdeki çalışmalar bu döneme kadar çoğunlukla kira sertifikalarının 

tasviri, yapılarının ortaya konması, muhasebeleştirilmesi, vb. kalıplar içinde 

yapılmıştır. Oysa sukuk ile ilgili olarak sorulmakta olan ve ampirik olarak 

değerlendirilmesi gereken çok sayıda soru bulunmaktadır. Uluslararası literatürde 

eleştirildiği üzere (Usmani, 2008), ülkemizde ihraç edilmiş kira sertifikaları 

geleneksel faizli bonoları taklit etmekte midir? Kira sertifikalarının getirileri diğer 

borçlanma araçlarının getirilerinden yüksek midir? Kira sertifikalarının islami yapısı, 

getiri oranlarını etkilemekte midir? Bu tip sorular sukuk denilen yatırım araçları ile 

ilgilenen tüm araştırmacıların aklına gelen sorulardır. Ancak, ülkemizde yoğun 

olarak kira sertifikası ihraçları 2013 yılında yapılmış olan yeni düzenlemeler ile hız 

kazanmıştır. Ayrıca, yaptığımız çalışmaya temel olan veriler ışığında, özel sektör 

kira sertifikalarının henüz diğer borçlanma araçları kadar derinliği bulunmadığı da 

görülmektedir. 

Bu çalışmada ülkemizde ihraç edilmiş özel sektör kira sertifikalarının 

ihraçlarında oluşan getirilerinin diğer bazı yatırım araçlarının getirilerinden etkilenip 

etkilenmediği araştırılmış, konuya ilişkin olarak yapılması gerekli olan veriye dayalı 

çalışmalara ilişkin bir fikir vermesi ve literatüre katkıda bulunması amaçlanmıştır.  

İstatistiksel çalışmaların yapılabilmesi için veri derinliği 2016 yılından itibaren 

oluşmaya başlamıştır. Dolayısı ile sadece özel sektör ihraçlarına yönelik bu tip 

çalışmaların önümüzdeki dönemde artması beklemektedir.  
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Ayrıca benzer deneye dayalı çalışmaların önümüzdeki dönemde kamu kira 

sertifikası ihraçları ve ikinci el piyasalarda oluşan getiriler üzerinden yapılması da 

yerel literatüre zenginlik katabilecektir.  

Çalışmamızın ilk kısmı kira sertifikalarının içinde bulunduğu sermaye 

piyasalarına ayrılmış, bazı temel tanımlar ve bilgiler verilmeye çalışılmıştır. İkinci 

bölümde ise islami finansmanın esasları ile kira sertifikalarının detayları işlenmiş, 

kira sertifikalarının özellikle islami yönü üzerinde yapılan tartışmalara ve kira 

sertifikaları ile konvansiyonel tahviller arasında sıkça yapılan karşılaştırılmalara 

değinilmiştir. Son bölümde ise kira sertifikaları ve diğer yatırım araçlarının getirileri 

analiz edilerek bu yatırım araçlarının kira sertifikalarının ihraç faizlerindeki değişimi 

açıklayıp açıklayamadığı deneysel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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1. SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIM ARAÇLARI 

1.1. Sermaye Piyasaları 

1.1.1. Sermaye Piyasası Kavramı 

Piyasa, mal ve hizmet satıcıları ile alıcılarının buluştuğu ve alım satım 

gerçekleştirdikleri yer olarak tanımlanabilir. Reel ve finansal piyasalar olarak iki ayrı 

yapısı bulunan bu kavramda, reel piyasalar üretilmiş mal ve hizmetlerin değiş 

tokuşunun yapıldığı, finansal piyasalar ise ekonomide kullanılan fonların arz ve talep 

edenler arasında değiş tokuşunun yapıldığı piyasaları temsil etmektedir (Bektaş , 

2013). Elbette ileride açıklanacağı üzere bu tip bir organizasyonun her ülkede bazı 

kurallara ve düzenlemelere tabi olacağı, çeşitli yasal düzenlemeler ile yönetileceği 

doğal olandır.  

Sermaye piyasaları ise tanım olarak bir yıldan uzun vadeli fonları talep edenler 

ile bu fonları arz edenlerin buluştuğu ve karşılıklı işlemler gerçekleştirdiği 

piyasaların genel adı olarak tanımlanabilir. Esas olarak sermaye piyasaları para 

piyasaları ile finans sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Kudun, 2016). 

Bu tanımın ülkemize uyarlanmasında bir yıldan uzun vadeli fonların talep edilmesi 

tarafında önemli bir eksiklik bulunmakta olduğu bilinmektedir. İlerleyen bölümlerde 

görüleceği üzere ve bu tezin konusunu oluşturan kira sertifikalarının vadelerinden de 

anlaşılacağı üzere sermaye piyasaları ülkemizde sadece kamu menkul kıymetleri ile 

sınırlı sayıdaki bazı özel sektör tahvilleri dışında ağırlıkla bir yıldan kısa vadeli 

talepleri karşılamaktadır.  

Sermaye piyasaları reel ekonomiye kaynak sağlamak, piyasaya likidite 

sağlamak, sermayenin birikmesini sağlamak, yatırım kararlarında riskin bertaraf 

edilmesine yardımcı olmak, mülkiyeti tabana yaymak gibi fonksiyonlara sahiptir. Öte 

yandan sermaye piyasalarında ilk defa piyasaya sürülen sermaye piyasası araçlarının 

alıcılara satıldığı birincil piyasalar ve bu araçların sonradan el değiştirmesi için 

çalışan ikincil piyasalar bulunmaktadır. Temel olarak birincil piyasalarda fon ihtiyacı 

olan kuruluşlar fon arz eden yatırımcılardan finansman sağlamakta, ikincil 

piyasalarda ise arz edilen enstrümanların vade ve fiyatları belirlenmekte ve piyasada 

likidite sağlanmaktadır (SPL, 2016). 
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Yerel sermaye piyasalarının hem borç alanlar hem de yatırımcılar açısından 

çeşitli faydalar sağladığı bilinmektedir. Kamu sermaye piyasalarından iç borçlanma 

yolu ile borç alabilmekte, böylece dış borçlanma belli sınırlarda önlenmektedir. Para 

ve tahvil piyasalarının gelişimi ayrıca merkez bankalarına para politikalarını 

belirlemede kolaylık sağlamaktadır. Zira uzun vadeli enstrümanların varlığı 

makroekonomik gelişmeler ve para politikasına olan tepkiler konusunda değerli bilgi 

sağlamaktadır. Hane halkı ve ticari işletmeler uzun vadeli yatırımların finansmanı ve 

vade riski ve faiz riskinden korunma amaçlı olarak da sermaye piyasalarını 

kullanabilmektedir. Ayrıca yerel para cinsi ile yapılabilen işlemler yatırımcıları ve 

işletmeleri enflasyondan ve kur riskinden koruyabilmektedir. Böylelikle ülkeler daha 

az finansal risk ile karşı karşıya kalmaktadır. Ticari hayatta tahvil piyasalarının bir 

başka faydası da banka kredilerine alternatif oluşturabilmesidir. Özellikle büyük 

ölçekli şirketler, sermaye piyasalarından ucuz borç bulabilmektedir. Yabancı 

yatırımlara açılmış olan yerel sermaye piyasaları ayrıca yabancı piyasalar ile finansal 

bütünleşmeyi sağlar ve borçlanma maliyetinin daha da aşağı çekilmesinde rol oynar. 

Ayrıca yatırımcı ülkelerin riski dağıtmasına yardımcı olmaktadır. Ancak, burada 

tartışmalı olan konular da bulunmaktadır. Özellikle sermaye akışının yerel piyasadan 

yurt dışı piyasalara yönelebilmesi ve yerel piyasanın derinliğinde ani düşüşler 

yaşanabilmesi bu konuyu tartışmalı kılmaktadır. Son olarak sermaye piyasalarında 

faiz ve kredi riski gibi risklerin azaltılmasını sağlayan türev ürünlerin varlığı 

piyasaların riski absorbe etmesini sağlamaktadır. Örneğin piyasalarda oyuncu olan 

büyük ve sağlam şirketlerin varlığı, sorunlu bankacılık ortamından korunmayı 

kolaylaştırmaktadır (Laeven, 2014). 

1.1.2. Türkiye’de Sermaye Piyasaları 

Dünyada geçmişi 1487 yılında Hollanda’nın Anvers şehrinde kurulan borsaya 

dayandırılan sermaye piyasalarının Türk toplumunda tarihi 19. yüzyıla kadar geri 

gitmektedir. Osmanlı Devletinin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Galata 

Bankerlerinin devlete borç verdikleri dönem ile başlayan hareketlilik, Galata’da 

faaliyet gösteren azınlıkların ticari faaliyetleri sayesinde Osmanlı’da Tahvilat 

Borsası’nın kurulmasına yol açmıştır. Ayrıca, 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında 

yapılan borçlanmalara ilişkin menkul kıymetlerin sıklıkla el değiştirmiş olması da 
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borsa faaliyetlerine temel olmuştur. Nihayet 1866 yılında bir kararname ile Dersaadet 

Tahvilat Borsası kurulmuştur (Beşirli, 2009). 

Cumhuriyetin ilanının ardından kambiyo kontrolü gibi bazı uygulamalar 

nedeniyle kesintiye uğrayan sermaye piyasası hareketleri, 1960’lı yıllarda hürriyet 

tahvilleri ve tasarruf bonoları ile yeniden hareketlenmiş, bu kapsamda ikincil 

piyasalar oluşmuş, 1964 yılında da Sermaye Piyasası Teşviki ve Tanzimi hakkında 

kanunu tasarısının hazırlanmasına yol açmıştır. En nihayetinde tüm bu çalışmalar ise 

1981 yılında Sermaye Piyasası Kanununun kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır 

(Kudun, 2016). 

Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) kabul edilmesinden sonraki en önemli 

gelişme Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) teşkil edilmesi olmuştur. İlk SPK 

başkanı ve üyelerinin atanmış olduğu 13 Ocak 1982 tarihli toplantı ise daha sonra 

SPK’nun kuruluş tarihi olarak tescil edilmiştir (SPK, 2017).  

Sermaye piyasalarının ülkemizdeki tarihinde bir diğer önemli gelişme ise 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 1985 yılının Aralık ayında açılması ve Ocak 

1986 itibariyle faaliyetlerine başlaması olmuştur. Borsa bünyesinde takas saklama 

merkezinin kuruluşu 1989 yılını, tahvil bono piyasasının ve kesin alım satım 

pazarının kuruluşu ise 1991 yılını bulmuştur. Daha sonraki yıllarda borsanın 

uluslararası pazarlara açılmasından kamu aydınlatma platformunun kurulmasına, 

farklı türde ve işlevde pazarların teşkilinden farklı ülkelerin borsalarına iştirake kadar 

pek çok ilerleme kaydedilmiştir. 2013 yılında ise İMKB yerini Borsa İstanbul AŞ’ne 

bırakmış ve tüm faaliyetleri Borsa İstanbul (BİST) olarak devam etmiştir.  

Sermaye piyasaları ülkemizde 6362 Sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile 

şekillendirilmektedir. Bununla birlikte ticari hayatı ilgilendiren bu piyasalarda Türk 

Ticaret Kanunu ve diğer yasalarımızdan kaynaklanan düzenlemelerin de etkili olması 

tabiidir.  

1.1.3. Sermaye Piyasalarında Kavramlar ve Bazı Unsurlar 

Ülkemizde sermaye piyasalarına ilişkin olan kavram, unsur ve kurumlar büyük 

oranda 6362 Sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile tanımlanmakta ve 

düzenlenmektedir. Yasanın Amaç Kapsam ve Tanımları içeren birinci bölümünde 
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çok sayıda tanım verilmekle birlikte, bilinmesi birinci derecede önem arz eden 

kavramlar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

1.1.3.1. Borsa 

SPKn’nda borsa, “anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, 

kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer 

sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve 

güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan 

etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım 

satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya 

gelmesinikolaylaştıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet 

gösteren sistemleri ve pazar yerleri” olarak tanımlanmış durumdadır (SPKn, 2017). 

Burada en önemli hususlardan biri düzenli olarak faaliyet gösteren ve bazı 

düzenlemelere tabi olan pazarlar tanımıdır. Borsalar gerçekten de tanımlı mal ve 

hizmetlerin alım satımını belirli kurallar çerçevesinde yapabilmek için 

kurulmaktadır.  

Borsalar işlem konularına göre menkul kıymet borsaları, vadeli işlem borsaları, 

opsiyon borsaları ve kıymetli maden borsaları olarak sınıflandırılabilir (Yelghi, 

2014). Bu tezin konusu açısından da önemli olan menkul kıymet borsaları, pay 

senetleri, tahviller, bonolar ve diğer finansal varlıkların alım satımının yapıldığı 

mecralardır. Ülkemizde ilgili kanunda bahsedildiği üzere anonim şirket şeklinde 

kurulan ve hemen hemen tüm menkul kıymetlerin fiyatlarının belirlendiği borsa ise 

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)’dir.  

BİST’te piyasalar dört grupta teşkilatlanmaktadır. Pay Piyasası şirket payları, 

yatırım fonları, varant ve sertifikaların elektronik alım satım ile işlem gördüğü 

piyasadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp 

satıldığı piyasalardır. 2013 yılın kadar İstanbul Altın Borsası iken, BİST’in 

kurulması ile Kıymetli Madenler ve Kıymeti Taşlar Piyasası olarak faaliyet gösteren 

piyasa ise yurt içinde madenlerden elde edilen kıymetli madenlerin alım satımının 

yapıldığı ve bunun yanında kıymetli maden ve taşlarla ilgili başka görevlerinin de 

bulunduğu piyasadır. Bu tezin verilerine esas teşkil eden Borçlanma Araçları 

Piyasası ise Türk Lirası ve döviz cinsinden ihraç edilmiş borçlanma araçları, menkul 
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kıymetleştirilmiş varlıklar ile kira sertifikalarının işlem gördüğü piyasadır. Bu 

piyasada birinci el ve ikinci el varlıkların alım satımı gerçekleştirilebilmektedir 

(BİST Piyasalar, 2017).  

1.1.3.2. Halka Arz 

Halka arz kelime anlamı olarak sermaye piyasası araçlarının satın alınması için 

her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen 

satışı olarak nitelenmiştir (SPK, 2013). Halka arz yurt içinde veya yurt dışında 

yapılabilmektedir. Halka arz edilecek menkul kıymetler anonim şirketlerin payları 

olabileceği gibi ilgili tebliğ ve yasalarda belirtilen borçlanma araçları da dahil olmak 

üzere diğer sermaye piyasası araçları olabilmektedir.  

1.1.3.3. İhraç 

İhraç yine SPK tarafından yayımlanan Pay Tebliğine göre sermaye piyasası 

araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz 

edilmeksizin satışını ifade etmektedir. Burada ihraççı olarak tanımlanan kişiler ise 

sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek için Kurula başvuruda bulunan 

veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişilerdir (SPK, 2013). 

1.1.3.4. KAP 

Kamuya açıklanması gerekli bilgilerin elektronik ortamda sağlanması için 

Kamuyu Aydınlatma Platformu ismi ile bir elektronik sistem kurulmuş durumdadır. 

SPKn çerçevesinde düzenlemelere tabi olan şirketler bu sistem üzerinden ilgili 

tarafları ve halkı bilgilendirmektedir. Bu sistem SPK tarafından 2013 yılında 

yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği ile düzenlenmiştir (SPK, 2013). 

Sistemin en önemli avantajı üçüncü kişilerin SPKn kapsamında faaliyet gösteren 

tüzel kişilere ilişkin doğru ve güvenilir bilgilere ulaşım kolaylığı sağlamasıdır. KAP 

işleticisi internet üzerinden payları borsada işlem gören şirketler başta olmak üzere, 

sermaye piyasalarında faaliyet gösteren tüm tüzel kişilere ait finansal raporları, 

faaliyet raporlarını, özel durum bildirimlerini, vb. bilgileri ilgili taraflardan edinerek 

platforma ait web sitesi üzerinden yayımlamaktadır. Şirketlerin paylarını veya ihraç 

ettikleri sermaye piyasası araçlarını satın alacak kişiler, bu web sitesi üzerinden 

güncel bilgilere ulaşabilmektedir.  
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1.1.3.5. Menkul Kıymet 

Menkul kıymetler SPKn’nda paylar, pay benzeri kıymetler ve bu paylara ait 

depo sertifikaları, borçlanma araçları ile bunlara ait depo sertifikaları şeklinde 

tanımlanmıştır. Para, çek, poliçe ve bonoların menkul kıymet tanımına girmeyeceği 

de yasada belirtilmiştir.  

Tezimizin ana başlıklarından olan borçlanma araçları ise yine 2013 yılında 

yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği ile tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Tebliğe 

göre borçlanma araçları, borçlu sıfatı ile düzenlenerek ihraç edilen tahvil, paya 

dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono, kıymetli maden bonoları ve Kurul 

tarafından borçlanma aracı olduğuna hükmedilen diğer sermaye piyasası araçlarını 

ifade etmektedir (SPK, 2013). 

1.1.3.6. Türev Araçlar 

Türev araçlar Uluslararası Para Fonu tanımına göre finansal ürün, endeks veya 

hammaddeye dayalı olan, içinde belirli bir risk barındıran finansal enstrümandır. 

Diğer bir ifadeyle finansal araçlar birer kontrattır ve günlük hayatımızda da 

kullanılan pamuk, buğday, petrol gibi veya konut kredileri veya hisse senetleri bu 

kontratlara konu olabilmektedir. Burada önemli husus gerçekte bu mal veya ürünlere 

sahip olunmadan, ilgili sözleşmeler nedeniyle bu ürünlere sahip olma veya satma 

hakkı elde edilebilmesidir. Bu tür araçlar spekülatif veya kar amaçlı kullanılabileceği 

gibi riskten korunma amacı ile de kullanılabilmektedir (Bayındır M. S., 2016).  

1.2. Yatırım Araçları 

1.2.1. Bankacılık, Mevduat ve Katılım Bankacılığı 

Ülkemizde bankacılık düzenlemelerinin temelini oluşturan 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununda banka tanımında mevduat bankaları ve katılım bankaları ile 

yatırım bankaları ve kalkınma bankaları sayılmıştır. Temel olarak mevduat ve katılım 

bankaları gerçek ve tüzel kişi mevduatlarını veya fonlarını toplamak ve krediye 

dönüştürmek işlevlerini yürütmekte iken, yatırım ve kalkınma bankaları ise mevduat 

toplama dışında kredi kullandırma ve yatırım yapma işlevlerini yürütmektedir. 
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Ülkemizde bankacılık sektörü 2001 krizi sonrası önemli bir dönüşüm geçirmiş, 

mevduat toplama ve kredi verme görevlerini sonraki yıllarda daha etkin bir şekilde 

yürütebilir hale gelmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı git gide yükselmiş, 

hatta bu oranın yüksekliği banka karlılıklarını etkiler ve eleştirilir hale gelmiştir 

(Koyuncu, 2016). 

Konvansiyonel bankacılık sisteminde bankalar temel olarak mevduat, 

sendikasyon kredileri ve banka bonoları ve diğer sermaye piyasası araçları ile kaynak 

toplamakta, topladıkları kaynağı kredi olarak şahıs ve işletmelere dağıtmaktadır. 

Verilen krediler karşılığında ise borçludan faiz talep edilmektedir. Ülkemizde faiz 

hadleri birçok parametre ile oluşsa da, bankaların kredilere esas maliyetleri her 

bankanın kredi faiz oranlarının seviyesine dayanak teşkil etmektedir. Mudi ve 

yatırımcılardan daha yüksek oranlar ile borçlanan bankaların kaynak maliyetlerinin 

yüksek olması, bu nedenle kullandırılacak kredilerin faizlerinin de diğer bankalara 

göre daha yüksek seviyelerde olması doğal kabul edilebilir. Elbette faiz hadleri ve 

bankalarca tüketicilere, konut alanlara ve işletmelere kullandırılan kredilerin faiz 

oranı seviyelerini belirleyen farklı faktörler de bulunmaktadır. Bir finansal kuruluş 

teorik olarak, kaynak maliyeti aynı olduğu halde ortalama faiz marjını daha yüksek 

tutarak, aynı kaynak maliyetine sahip bir başka kuruluştan daha yüksek faizler ile 

kredi verebilecektir. 

Ülkemizde bankacılık genel kanının aksine mevduat bankacılığı ve katılım 

bankacılığı olarak ikiye ayrılmamaktadır. Genel olarak faiz içeren bankacılık sistemi 

ve islami bankacılık sistemi olarak bankalar iki grupta toplanabilir olsa da, tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık farklı alanlarda ayrımlandırılmaktadır. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda en temel ayrım mevduat bankaları, kalkınma ve 

yatırım bankaları ve katılım bankaları olarak yapılmaktadır. Diğer bir ayrım ise yerli 

özel, yabancı ve kamu bankaları şeklinde yapılmaktadır. 

1.2.1.1. Mevduat Bankaları ve Mevduat Yatırımı 

5411 sayılı Kanunda belirtildiği üzere, mevduat bankaları kendi nam ve 

hesabına mevduat kabul etmek ve kredi vermek üzere faaliyet gösteren bankalar 

olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde 34 adet mevduat bankası faaliyet 

göstermektedir (BDDK, 2016). Genel olarak bankacılıkta bu bankalar da kendi 
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aralarında büyük bankalar (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, İş 

Bankası, Garanti Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası), orta ölçekli bankalar (QNB 

Finansbank, Denizbank, ING Bank) ve küçük ölçekli bankalar olarak 

sınıflandırılmaktadır.  

Mevduat bankaları topladıkları mevduata karşılık mudilerine faiz vermekte, 

karşılığında da yine faiz ödenmesi karşılığında gerçek ve tüzel kişilere kredi 

vermektedir. 

Mevduat ise bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu fonların harcanmadan 

tasarrufa dönüştürülmesi ve vadeli olarak veya vadesiz olarak bankaya yatırılmasıdır. 

Tasarruf mevduatı, resmi kurum mevduatı, ticari mevduat, bankalar arası mevduat ve 

diğer kuruluşlar mevduatı olmak üzere beş başlıkta tanımlanabilecek olan mevduat, 

vadeli veya vadesiz olarak değerlendirilebilmektedir. Vadeli mevduat belirli bir süre 

sonra geri tahsil edilmek üzere bankalara bırakılan ve karşılığında faiz elde edilen 

mevduat türüdür. Vadeli mevduat süresi bir günden uzun olmak kaydı ile aylık, üç 

aylık, yıllık veya tercih edilen herhangi bir vadede tutulabilmektedir (Baysan, 2006). 

Ülkemizde bankalarda tutulan mevduatın vade dağılımına baktığımızda, kısa 

vadeli mevduatın mudiler tarafından tercih edildiği görülmektedir. TCMB 

raporlarına 3 aya kadar vadeli mevduatlar şeklinde yansımakta olan bir ay ve 3 ay 

arasındaki vadelerden oluşan mevduat son on yılda ağırlığını artırarak toplam 

mevduat içinde önemli paya sahip olmuştur. Bir ay vadeli mevduat da dâhil 

edildiğinde 31.12.2016 itibariyle 3 aydan kısa vadeli mevduatın toplam mevduat 

içindeki payı (vadesiz mevduat hariç) %72 seviyesindedir. 
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Tablo 1.Türkiye’deki mevduatın dağılımı (Kaynak: TCMB) 

 

 

Şekil 1. 2013-2016 yılları arasında ortalama banka mevduat faizi oranları (Kaynak: 

TCMB) 
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ve yine banka tarafından belirlenmiş faiz oranları ile kredi talep edenlere faiz 

karşılığında kullandırılması esası ile çalışan geleneksel bankacılıktan farklı olarak, 
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hesapları ile fon toplanması ve toplanan fonların İslami kurallar çerçevesinde kredi 

olarak kullandırılıp elde edilen karın mudiler ile paylaşılmasına dayanmaktadır 

(Özulucan & Deran, 2014). 

Faizsiz bankacılıkta bankalar müşterilerine faize dayalı kredi vermezler ve 

mudilerine de faiz yerine kar payı öderler. Faize dayalı olmayan ticari işlemlerle 

ilgilenirler. Kar-zarar paylaşımına dayalı çalışırlar ve belirli bir getirinin ticari 

işlemler öncesinde sabitlenmediği işlemleri yaparlar. Yapılan işlemler şeri kurallara 

uygun olmalıdır, bu kurallar çerçevesinde denetlenirler ve makul olmayacak kadar 

yüksek belirsizlik içeren işlemleri yapmazlar (Fırat, 2012). 

Bu çerçevede faizsiz bankacılığın temeli şeriat kurallarına uyumlu ürünler ile 

çalışmak olduğundan, geçtiğimiz yıllarda faizsiz temelde çalışan ve belli oranda risk 

içeren ürünler sektörde geliştirilmiştir.  

Mudarebe işlemlerinde banka kredi yolu ile fon sağlamakta, girişimci ise bilgi 

ve emek ortaya koymaktadır. Önceden belirli oranlarda karlar paylaşılmakta, 

kayıplar ise banka tarafından yüklenmektedir. Müşaraka sözleşmelerinde ise banka 

yapılan işe doğrudan yatırımcı ve kar-zarar ortağı olarak katılmaktadır. Murabaha 

sözleşmelerinde ise banka bir malı müşterisi adına satın almakta, daha sonra üzerine 

ücret şeklinde bir kar payı koyup müşterisine satmaktadır. İcara işlemlerinde ise 

banka malı satın almakta ve mülkiyetini üzerinde tutmakta ve bir ücret karşılığında 

müşterisine kiraya vermektedir (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2010).  

Katılım Bankacılığı fon toplarken iki çeşit üründen faydalanmaktadır. Faizli 

sistemde çalışan cari hesaplar gibi, katılım bankalarında da mudilere herhangi bir 

getirinin sağlanmadığı cari hesapların yanı sıra, müşterilerin ellerindeki tasarrufları 

değerlendirmek üzere katılma hesapları bulunmaktadır. Katılma hesaplarına para 

yatıranlar bankanın karına ve zararına katılmış olurlar ve açtıkları hesabın vadesine 

göre kardan pay alabilirler. Bu hesaplar mudarebe kuralları doğrultusunda işlerler 

(Bayındır S. , 2007).  

Banka katılma hesaplarını işlettiğinden, bu hesaplardan belirli bir kar elde 

etmektedir. Bankanın hesapların işletilmesinden elde edilen kar veya zarardan 

alacağı pay, ilgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenmektedir. Türkiye’de katılım 

bankaları işlettikleri katılma hesaplarından azami %20 kar payı alabilmekte, kalan 
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%80 kısım mudilere kar payı olarak aktarılmaktadır. Hesap sahibi ise beklentisinin 

ötesinde düşük bir kar payı veya zarar ile teorik olarak karşılaşabilmektedir (Kınalı , 

2012). 

Aşağıdaki tablolarda Türkiye Katılım Bankaları Birliği web sitesinden alınan veriler 

ışığında 1998-2015 tarihleri arasında kesintisiz veri sunan bankaların müşterilerine 

dağıttıkları ve ilan edilmiş katılma hesabı kar payı oranları verilmiştir. 
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Şekil 2. Katılım Bankları Kar Payı Oranları (Kaynak: TKBB) 
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1.2.3. Özel Sektör Tahvilleri 

Özel sektörde faaliyet gösteren anonim şirketlerin itibari değeri aynı olacak 

şekilde çıkardıkları borçlanma senetleri özel sektör tahvilleri veya bonoları olarak 

tanımlanmaktadır. Türüne göre söz konusu tahvil veya bonolar üzerlerinde bulunan 

kupon tarihlerinde faiz ödemesi yapan veya tüm faiz ve anaparayı vade tarihinde 

ödeyen bu senetlerin amacı esas olarak ihraççı şirketlere kaynak sağlamaktır. Bu 

senetler doğaları gereği ilgili şirketlerin ödeme riskini barındırmaktadır. Söz konusu 

kâğıtları devlet tahvilleri ve bonolarından ayıran en önemli özellik bu husustur (Süer, 

2011). 

Ülkemizde özel sektör tahvil ihraçları birçok düzenlemeye tabidir. Bunlardan 

en önemlileri Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlanma Araçları Tebliği ve Türk Ticaret 

Kanunu ile Borçlar Kanunudur. 2012 yılı ve sonrasında yapılan bazı sermaye 

piyasası düzenlemelerinin özel sektörün sermaye piyasalarından borçlanma yetisini 

artırması beklenmektedir. Bu konuda en önemli etkenlerden biri kamunun borçlanma 

için ödediği faizdir. Coşkun, Y. (2014) çalışmasında kamu kesiminin yüksek fon 

ihtiyacının özel sektörün kullanımına verilecek fon miktarının azalmasına ve fonun 

fiyatının yükselmesine yol açacağını belirtmektedir. Buna göre özel sektör kamu ile 

faiz rekabetine giremeyecek ve sermaye piyasalarından borçlanamayacaktır. 

(Coşkun, 2014). 

Türkiye’de de özel sektörün ihraç rakamları halen sınırlı görünmektedir. 

Aşağıdaki tabloda da görülebileceği üzere 2016 yılında toplam ihraç rakamı 90 

milyar TL’nin üzerinde olmasına rağmen finans sektörü hariç olan ihraççıların 

toplam borçlanma aracı ihracı 3 milyar TL’nin biraz üzerindedir. Bununla birlikte 

finans sektörünün ağırlığı ile özel sektör tahvil ve bonolarının sermaye piyasalarında 

rolü 2011 yılından 2016 önemli miktarda artış göstermiştir.  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gerçekleşen 

İhraç  

(milyon TL) 18.554 

      

42.155 

       

55.648 

       

66.358 

       

79.536 

       

90.602 

Ortalama 

Vade(gün) 250 253 234 227 180 183 

Tablo 2. Sermaye piyasalarında özel sektör borçlanma aracı ihraçları ve ortalama 

vadeler (Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş. verileri) 

 

Bu artışa rağmen toplam bono-tahvil pazarı büyüklüğünde Türkiye dünyada 

gelişmekte olan diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında üst sıralarda yer almamaktadır. 

2014 yılı verilerine göre Türkiye, Kazakistan, Slovakya, Peru, Filipinler, Kolombiya, 

Malta, Güney Kıbrıs ve Mısır gibi ülkeler ile birlikte küçük ölçekli yerel özel sektör 

tahvil piyasaları arasında sayılmaktadır. Çin, Güney Kore, Brezilya ve Rusya gibi 

ülkeler ise 100 milyar dolardan fazla büyüklükleri ile dev piyasalar arasında 

sayılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye büyüme trendi olarak tüm gelişmekte olan 

piyasaların en tepesinde yer almaktadır (Tendulkar, 2015). 

Kamunun fon ihtiyacının ve makroekonomik verilerin mevcut düzeyde 

kalacağı veya iyileşeceği düşünülürse, özel sektör ihraçlarında özellikle finansal 

kesimde artış trendinin de devam edileceği umulabilir. Burada unutulmaması 

gereken bir önemli etken da yurt dışı yatırımcıların ülkeye olan ilgisi ve güveni 

olmalıdır.  

Ülkemizde özel sektör ihraçları ile ilgili bir diğer sorunun kaynağın vade yapısı 

olarak bilinmektedir. Yukarıdaki tabloda da görülebileceği üzere ortalama vadeler 

son altı yıl içerisinde 8 ayı aşmamaktadır. Hatta son dönemde finans kesimi 

ihraçlarının artması ile 6 aya kadar düştüğü gözlenmektedir. Sermaye piyasalarında 

hali hazırda azami vadeler özel sektör ihraçları için üç ila dört yıl arasında 

olabilmektedir. T.C. Merkez Bankası 03.03.2017 tarihli verilerine göre toplam 

yaklaşık 56 milyar TL seviyesinde olan yurt içinde ihraç edilmiş özel sektör 

borçlanma araçlarından 24 aydan uzun vadeli olanlarının toplamı sadece 3 milyar TL 

seviyesindedir. Senetlerin 47 milyar TL kısmı ise 12 aydan kısa vadeye sahiptir. 

Oysa yine islami ve faizli ihraçların birlikte gerçekleştiği ve Türkiye gibi gelişmekte 
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olan piyasalardan olan Malezya’da kamu kesimi dışı şirketler ve finansal kuruluşlar 

20 yıl vadeler ile borçlanabilmektedirler (Safari & Ariff, 2012). 

Türkiye’de özel sektör tahvil ve finansman bonosu ihraçlarındaki etkenler bir 

kısım makroekonomik ve finansal gelişmeye bağlı olmaktadır. Şahin (2014) 

çalışmasında ihraç rakamları ile mevduat faizleri, banka kredileri, ihracat-ithalat 

gelişimi ve milli gelir arasında düşük veya orta güçte pozitif, döviz kurları ve 

enflasyon arasında ise düşük düzeyde negatif ilişki saptamıştır. Ancak, çalışmada 

sermaye piyasalarının derinleştirilmesi için özellikle 2013 yılında yapılmış olan 

düzenlemelerin katkısı göz ardı edilmektedir. Oysa sektörün ihraçlara ilişkin 

düzenlemelere 2013 yılından sonra büyük tepki verdiği görülmektedir. Benzer bir 

çalışmanın birkaç yıl sonda tekrarlanması ihraçların ekonomik koşul ve verilere ne 

şekilde tepki vereceği daha net anlaşılabilir (Şahin, 2014).  

1.2.4. Devlet İç Borçlanma Senetleri 

Devlet tahvilleri ve hazine bonoları ülkemizde devlet iç borçlanma senetleri 

başlığı altında tanımlanmaktadır. Buna göre Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 

kamu harcamalarının finansmanı amacıyla ihraç edilen menkul değerlerdir. Artan 

kamu harcamaları vergi ve diğer gelirler ile finanse edilemediğinde, iç veya dış borç 

ile hazine borçlanması yoluna gidilmektedir. İç borçlanmada temel olarak 

yararlanılan kuruluşlar ticari bankalardır. Kamu borçlanma senetlerinin birincil ve 

ikincil piyasada alımını ve satımını sağlamak amacı ile belirli kuruluşlar (bankalar) 

görevlendirilmektedir. Piyasa yapıcılığı olarak adlandırılan sistemde borçlanma 

DİBS’ler ile sağlanır. DİBS ihracı ise ihale yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Buna 

göre ilgili bankalar ihaleden DİBS’leri almakta ve ikincil piyasalarda satışını 

gerçekleştirmektedir. DİBS ihalelerinde fiyat ise ihalenin tek fiyat veya çoklu fiyat 

sistemi ile yapılan ihalelerin sonucunda belirlenmektedir. Teklif fiyat ihalelerinde 

kamu borç yöneticileri tek bir fiyat ile talep toplama yöntemini izlerken, çoklu fiyat 

yönteminde birden fazla fiyat ile teklif alıp buna göre bir faiz oranı 

belirlemektedirler. Her durumda fiyatlar piyasadaki genel eğilim ve faiz hadlerine 

göre belirlenmektedir (Moroğlu, 2013).  

DİBS’ler Türkiye’de ilk kez Mayıs 1985 tarihinden itibaren ihraç edilmeye 

başlanmıştır. Daha önceleri TC Merkez Bankasından avans kullanılması yolu ile fon 
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sağlayan devlet, bu sayede Merkez Bankası kaynaklarına olan ilgiyi de azaltmış, 

bunun sonucu olarak da enflasyon ile daha etkin mücadele edilebilmiştir (Şahin, 

2014). 

Ülkemizde iç borç stokunun büyük kısmı devlet tahvillerinden oluşmaktadır. 

2006 yılında 242 milyar TL düzeyinde olan tahvil stoku, 2016 yılında 467 milyar TL 

seviyesine ulaşmıştır. Hazine bonoları ise 9 milyar TL’den 1 milyar TL seviyesine 

gerilemiştir (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2017).  

(Nominal Değer) 03.03.2017 

TOPLAM 479.315,4 

YURTİÇİ ALACAKLILAR 387.750,3 

    BANKALAR 212.664,8 

    TCMB 16.907,0 

    BANKADIŞI KESİM 158.178,6 

           Yatırım Fonları 32.763,2 

           Diğer Finansal Kuruluşlar (**) 123.167,0 

           Aracı Kurumlar 306,9 

           Finansal Olmayan Kuruluşlar 991,6 

           Gerçek Kişiler 938,9 

           Diğer 11,0 

YURTDIŞI ALACAKLILAR (*) 91.565,1 

     BANKALAR 48.579,0 

          Yabancı Bankalar 44.309,4 

          Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri 4.269,7 

     BANKADIŞI KESİM 42.986,0 

           Diğer Finansal Kuruluşlar 42.886,3 

           Finansal Olmayan Kuruluşlar 30,3 

           Gerçek Kişiler 69,4 

Bilgi için: 

 DİBS STOĞU 479.118,8 

Tablo 3. Yurt İçi ve Yurt Dışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki DİBS’ler, (TCMB, 

2017). 

 

Presbitero, Ghura, Adedeji ve Nije (2015), uluslararası pazarlarda tahvil ihraç 

eden 104 ülke ülkeye ilişkin yaptıkları çalışmada iki temel sonuca ulaşmışlardır. 

Daha sağlam bütçe dengesine (cari işlemler dengesi ve uluslararası rezervlere) sahip 

ülkeler daha düşük spreadler ile borçlanmaktadır. Yani bir diğer deyişle borçlanmak 

için uluslararası piyasalara daha az prim ödemektedir. Ayrıca, daha güçlü mali yapısı 
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olan, borçluluğu daha düşük ülkeler, yurt dışından daha kolay borç bulabiliyor 

olacağından piyasaya ulaşmaları daha kolay olacak, borçlanabilecekleri tutarlar daha 

yüksek olacaktır. 

Devlet iç borçlanma senetlerinin vade ve faiz oranları ekonomi için temel 

göstergelerin başında gelmektedir. Piyasada genellikle kupon ödemeli ve vadesine 2 

yıl kalmış devlet tahvillerinin getiri oranı, gösterge faiz olarak adlandırılmaktadır. 

Çalışmamızın da temel verilerinden olan 2 yıllık gösterge faiz, birçok ulusal ve 

uluslararası kuruluş tarafından benchmark olarak analizlerde kullanılmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda 2 yıllık gösterge faizin yıllar itibariyle seyri yer almaktadır. 

Görüleceği üzere faiz değişimleri gerek ülkemizde gerekse dünyada oluşmakta olan 

politik ve ekonomik birçok gelişme için tepkiler vermektedir.  

Şekil 3. 2005-2016 yılları arasında gösterge faiz oranı değişimi (Kaynak: Aktifbank 

Hazinesi) 

Türkiye’de gösterge faiz en fazla 2008 yılından itibaren yaşanan ve ABD’de 

mortagage krizi ile tetiklenen küresel finansal krizden etkilenmiş görünmektedir. 

Ardından ABD Merkez Bankası tarafından yapılan parasal genişleme ve tahvil alım 

programı sayesinde gelişmekte olan ülkelere akan fonlar faizleri 2013 yılına kadar 

düşük seviyede tutmuş, ardından programın sonlandırıldığını açıklanması ile faiz 

oranları yeniden yükselmiş ve daha yüksek bir seviyede dengelenmiştir. Ancak, 

küresel ve yerel gelişmeler çerçevesinde oranlar doğal olarak sürekli değişmektedir.  
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Yukarıda bahsedildiği üzere tüm dünyada finans piyasalarında faiz oranları 

çoğunlukla kamu tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının faizleri ile endeksli 

olarak şekillenmektedir. Bir başka deyişle özel sektör borçlanma araçları kamu 

borçlanma araçları ile rekabet içindedir. Bir yatırımcının herhangi bir borçlanma 

aracına yatırım için karar verirken anapara ve faizi ödenmesi garanti olarak görülen 

veya ödeme riski tüm borçlanma araçları arasında en düşük olan kamu tahvil ve 

bonolarının faizlerini baz alması beklenir (Ramasamy, Munisamy, & Helmi, 

2011).Bu nedenle bu ana belirleyici gösterge, çalışmamız için de değişkenlerden biri 

olarak kabul edilmiştir.  

1.2.5. CDS (Kredi Temerrüt Swapları) 

Finansal piyasalarda önemli risklerden birisi olan kredi temerrüt riskini bertaraf 

etmek amacıyla kullanılan araçlardan biri olan CDS, alacaklının borçlunun borcunu 

zamanında ödeyememesi ihtimaline karşılık riskini sigorta ettirmesi karşılığında 

ödenecek primi belirleyen kredi türevidir. Yapılan çalışmalar CDS primleri ile tahvil 

faizleri arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Türk tahvillerine ilişkin 

olarak 2003 yılından bu yana CDS puanı izlenmektedir (Akkaya, 2017). 

CDS’ler günümüzde spekülatif amaçlar ile kar elde etme aracı olarak da 

kullanılmaktadır. CDS sözleşmeleri piyasalarda referans varlık olmadan da kolayca 

alınıp satılabilmektedir. Ancak, gelişmekte olan ülke piyasalarında CDS 

fiyatlamaları yatırımcıları yanılgıya da düşürebilmektedir (Bursa, 2013).  
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2. KİRA SERTİFİKALARI 

Ülkemizde uygulaması yeni olsa da, dünyada sukuk olarak tanınan kira 

sertifikaları genel olarak islami finans dünyasının önemli unsurlarından biri olarak 

kabul edilmektedir. İslam dininde yasaklanmış olan faiz ve temel olarak faiz 

üzerinden çalışan finans sistemi ile faizsiz veya islami olarak adlandırılabilecek 

sistemler ülkemiz de dâhil bugün birçok coğrafyada ekonominin içinde beraber 

varlığını sürdürmektedir. Bazı müslüman ülkelerde ise faiz ile çalışan ekonomik 

işlemler kamu otoritesi ile tamamen yasaklanmıştır. Bu çerçevede kira sertifikalarını 

tanımlarken İslami finans ve unsurlarının incelenmesi de faydalı olacaktır.  

2.1. İSLAMİ FİNANS 

2.1.1. İslami Finansmanın Esasları 

Günümüzde müslüman coğrafyalarda dindarlar arasında ağır basan görüş İslam 

ve kurallarının bilfiil hayatın içinde bulunması yönündedir. Dindar müslümanlar 

hayat tarzlarını islam kurallarına göre organize etmeye çalışmakta, mümkün 

olduğunca hem iş hem de özel yaşantılarında bu kuralların içinde kalmaya özen 

göstermektedir. 

İş hayatının vazgeçilmez ve önemli bir kısmını oluşturan para ve finans 

konuları da uzunca bir süredir islami tartışmaların ve düzenlemelerin konusu 

olmaktadır. İş dünyasında alkol, domuz eti, kumar, vb. helal olmayan alanlara 

yatırım yapılması islami kurallara göre yasaklanmaktadır. Ayrıca islami finansın 

temellerini ise riba ve garar olarak adlandırılan faiz ve aşırı riskin yasaklanmış 

olması oluşturmaktadır. O halde islami finansmanın temellerini kar-zarar ortaklığı 

oluşturmalıdır. (Chong & Liu, 2009). 

İslami olmayan veya konvansiyonel olan menkul kıymetlerin getirileri faiz ile 

belirlenmektedir. Dolayısı ile bu menkul kıymetlerin sahibi olanlar, menkul kıymetin 

temelini oluşturan varlıkların gerçek değeri ile değil, tamamen piyasada oluşan faiz 

oranı ile ilgilenmektedirler (van Hilten, 2014). Örneğin sermaye piyasalarında bono 

veya tahvil ihraç ederek faaliyetlerini veya yatırımlarını finanse etmek isteyen bir 

şirket, temeldegerçek bir yatırımı veya şirketin edineceği mal veya benzeri varlıkları 

finanse etmek istemektedir. Ancak, ihraç ettiği menkul kıymetin getirisini 
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varlıklarının getirisi veya satışlarının karlılığı ile sınırlayamamaktadır. Faiz ile 

çalışan bir sistemin içinde borçlanabilmek için mecburen piyasada borçlanılmak 

istenen vade için oluşan faiz hadlerinin seviyesinde veya bu seviyelere yakın bir 

oranda borçlandığı kişi ve kurumlara getiri garantisi verilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenledir ki borçlu kurum zarar da etse, iflas noktasına da gelse bu borçlanma 

karşılığı taahhüt ettiği faizi ödemekle yükümlüdür ve bu da islami kurallara ters 

düşmektedir.  

İslami finans ile geleneksel finans arasındaki temel fark ise geleneksel finans 

işlemlerinin temelinde yer alan faizin sistem dışında tutulmasıdır. Arapçada mutlak 

çoğalma anlamına gelen riba islam dininde yasaklanmış olduğundan, borç 

transferinden kaynaklı olarak doğacak her türlü faiz islami finansmanın da dışında 

tutulmalıdır (Altınkaya, 2014). 

İslami finansmanın temel olarak iki şekli olduğu değerlendirilmektedir: Kar 

zarar katılımına esas olan ve kar-zarar katılımına esas olmayan islami finansman 

türleri (Khan, 2010).  

2.1.1.1. Kar-Zarar Paylaşımına Esas İslami Finansman 

Banka veya finansal kuruluş ile girişimci arasında bir nevi adi ortaklık 

kurulması yolu ile her iki tarafın bir projeye finansman sağladığı ve yönetimine 

katıldığı finansman şekli Müşaraka olarak adlandırılmaktadır. İki taraf tarafından 

kurulmuş olan ortaklık bağımsız hukuki bir işletmedir ve finansal kuruluş önceden 

belirlenmiş bazı koşulların oluşması ile ortaklıktan ayrılabilmektedir. Mudarebe 

sözleşmelerinde ise finansal kuruluş projenin tamamı için finansal destek 

sağlamakta, girişimci ise yönetimsel ve sektörel deneyimini ortaya koymaktadır. 

Sözleşme bir kar-zarar ortaklığı sözleşmesi çeklinde yapılmaktadır (Chong & Liu, 

2009). Görüleceği üzere her iki modelde projenin riski finansal kuruluş tarafından 

belli oranda veya tamamen üstlenilmektedir.  

2.1.1.2. Kar-Zarar Paylaşımına Dayanmayan İslami Finansman 

Temel olarak işletme sermayesi ve ticaretin finansmanında kullanılan ve 

günümüzde katılım bankaları tarafından da en çok başvurulan müşteri finansmanı 

yöntemlerinden olan murabaha, finansal kuruluşun müşterisi adına ihtiyaç konusu 

malı satın alması ve belirlenen bir kar payı ile müşterisine satmasına dayanmaktadır. 
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Söz konusu varlığın finansal kuruluş tarafından bünyede tutularak müşterisine 

kiralaması ve karşılığında kira bedeli tahsil etmesi ile oluşan yöntem ise icara olarak 

adlandırılmaktadır. Bai muaccel finansmanda murabaha ile benzer olarak finansal 

kuruluş satın alınacak varlığı müşterisi için edinmekte, ancak tahsilât taksitler ile 

veya tek seferde toptan olarak belirlenen vade veya vadelerde yapılmaktadır. Satın 

alınacak varlığın fiyatı sözleşme esnasında belirlenmekte, taksitlerin herhangi bir 

ücret içermemesi gerekmektedir.  

Bunlar dışında finansal kuruluş veya müşterisi tarafından önceden iktisap 

edilecek herhangi bir varlığın bulunmadığı islami finansman şekilleri de 

bulunmaktadır. Salem metodunda girişimci belirlenen varlık veya malları finansal 

kuruluşa sözleşme esnasında bedellerini tahsil etmek üzere satar, ancak ilgili mallar 

daha sonraki bir tarihte nakledilecektir. Aynı şekilde, istisna sözleşmelerinde de 

üretilecek bir mal önceden finansal kuruluş tarafından satın alınmaktadır. Söz konusu 

sözleşmeler imalat veya inşaat sektörlerinde kullanılabilmektedir (Chong & Liu, 

2009).  

Ariff, Safari ve Mohamad (2012) ise islami finansal ürünleri dört kategoriye 

ayırmaktadır: 

- Müşaraka olarak adlandırılan yöntem, şirket varlıklarına paydaşlık ve kontrol 

yolu ile sermaye ortaklığı ile katılım hakkı vermekte, dolayısı ile sermayeye katılım 

içeren konvansiyonel ürünlere benzemektedir. Bu ürünlerde fonlanan projenin 

riskine katılım halinde kazanç olduğu taktirde kar mümkün olmaktadır. 

- Sukuk olarak anılan menkul değerlerise fonlanan projeler üzerinde 

çoğunlukla herhangi bir yönetim hakkı vermeyen, belirli süre için borç ve fonlama 

sağlayan ürünlerdir. Sukuk, gelir üreten varlıkların borç alan tarafından varlık temelli 

veya varlık teminatlı olarak özel amaçlı bir şirkete (SPC veya SPV- Special Purpose 

Company veya Special Purpose Vehicle) devredilmesi ile devredilen bu varlıkların 

gelirlerine kısmi mülkiyet veren menkul kıymetlerdir.  

- Tekafül sözleşmeleri ise islami (şeriat tarafından izin verilen) menkul 

değerlere yatırım yapılmak üzere toplanan primler ile yapılan risk transfer 

sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleridir.  
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- İslami yatırım fonları müşteriler adına belirli bir ücret karşılığında yönetilen 

yatırım fonlarıdır. Yönetilen portföylerin gelirleri ücretler kesildikten sonra 

yansıtılmaktadır.  

2.1.2. İslami Finans Kuruluşları 

Her sektörde olduğu gibi, finans alanında bazı düzenleyici ve denetleyici 

kuruluşların bulunması kaçınılmazdır. Ülkemizde bankacılık alanını düzenleyen 

BDDK, sermaye piyasalarını düzenleyen SPK gibi kuruluşların benzerleri hemen 

hemen tüm ülkelerde mevcuttur. Buna ilaveten dünyada finansın islami kurallarını 

düzenleyen ve denetleyen kurumlar da bulunmaktadır.  

İslami finans sisteminin organize olarak dünya finans sisteminde yer alması 

genellikle 1963 yılında Mitghamr Egypt Savings Association isimli Mısır bankasının 

kuruluşuna dayandırılır. Bu tarihten sonra birçok ülkede islami bankacılık ve finans 

sisteminin hızla gelişmesi ve büyümesi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmiş, 

bazı düzenleyici kuruluşların oluşması zorunlu hale gelmiştir (El-Hawary, Grais, & 

Iqbal, 2006).  

İslami finans kuruluşlarının en önemlilerinden biri İslami Finansal Kuruluşlar 

Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) unvanı ile çalışan Bahreyn merkezli 

kuruluştur. Kurucu üyeleri İslami Kalkınma Bankası, Dallah Al Baraka, Faysal 

Group (Dar Al Maal Al Islami), Al Rajhi Banking & Investment Corporation, 

Kuwait Finance House. ve Albukhary Foundationolan kuruluş 1991 yılında tescil 

edilmiştir. Esasen şeriat kurallarının islami finans alanında uygulanabilmesine ilişkin 

düzenlemeleri yapmakta ve finansal kuruluşlar arasında yeknesaklığın sağlanması 

için çalışmaktadır. 

Diğer islami finansal kuruluşlar arasında İslami Finansal Hizmetler Kurulu 

(IFSB), İslami Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (CIBAFI), 

Uluslararası İslami Finansal Piyasa (IIFM), İslami Kalkınma Bankası (IDB) ve İslam 

Ülkeleri Uluslararası Derecelendirme Ajansı (IIRA) sayılabilir (Altınkaya, 2014).  

El-Hawary, Grais, & Iqbal (2006) islami finansal kuruluşların düzenlemeye 

tabi olmaları için altı adet neden saymaktadır. Öncelikle islami finansın teorik 

anlayışı ile pratikteki uygulamalar arasında farklar oluşmaktadır. İkinci olarak islami 
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ürün ve uygulamaların şeriat kuralların uygun olmayabileceğine dair farklı öğretiler 

bulunmaktadır. Üçüncü olarak mevcut islami finansal kuruluşlar rekabet ettikleri 

geleneksel finansal kuruluşlar ile aynı parasal pazarlara ulaşamadıklarından, likidite 

yönetimi için kendilerini adapte etmek zorundadırlar. Dördüncü neden, her kuruluşun 

kendi islami kurulu, ülke uygulamaları ve düzenlemeleri piyasadaki rekabet baskısı 

ile birleşerek islami kuruluşun uygulamalarını şekillendirmesidir. Beşinci olarak ise 

islami kuruluşlar geleneksel kuruluşlar ile aynı denetim ve uygulamalara tabi 

olmaktadır. 

2.2. SUKUK (KİRA SERTİFİKASI) 

2.2.1. Sukuk Tanımı ve Kapsamı 

Ülkemizde uygulaması 2010 yılından sonra başlamış olan kira sertifikaları 

uluslararası literatürde sukuk olarak adlandırılmaktadır. AAOIFI tanımına göre 

Sukuk, mevcut mal, menfaat veya hizmet ya da belirli bir proje veya özel bir yatırım 

faaliyeti halinde bulunan varlıklar üzerinde şayi ortak mülkiyeti ifade eder şekilde 

eşit değerde ihraç edilen sertifikalardır. Sukuk (tekili sak), İslami Finansal Hizmetler 

Kuruluna göre maddi varlıklar veya ağırlıklı ölçüde maddi varlık içeren bir varlık 

havuzu veya bir iktisadi teşebbüs üzerinde orantılı ve bölünemez sahiplik hakkını 

temsil eder (Halaçoğlu, 2016).  

Sukuk veya kira sertifikaları için sıklıkla islami bono terimi veya ifadesi 

kullanılmaktadır. Hâlbuki bu ifade, yani bono ifadesi, kira sertifikalarının yapılarında 

bulunan bazı temel noktaların ihmal edilmesine neden olmaktadır. Öncelikle teorik 

olarak sukuk yapılarında risk fiyatlaması bir kar-zarar ortaklığı formülü üzerinden 

yapılmalıdır ve kira sertifikaları ayrılmış varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı 

vermektedir. Ayrıca, girişimcinin ihmali nedeniyle projenin başarısız olması veya 

nakit akışlarının zamanında oluşmaması nedeniyle anaparadan kayıp mümkün 

olabilmektedir (Ariff, Safari, & Mohamad, 2012).  

Kira sertifikası tanımı sukuk türlerinden icara sukuk içinProf. Dr. Servet 

Bayındır tarafından şu şekilde yapılmıştır: 

 ... kiraya uygun bir mala veya o malın yalnızca menfaatine 

malik olan kişi, kira konusu maldaki menfaat hakkını menkul 
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kıymete dönüştürerek yatırımcılara satar. Kaynak kuruluş söz 

konusu varlığın bizzat mâliki olabileceği gibi, mâlik adına hareket 

eden işletmeci durumunda da olabilir. Bu işlem fıkıhtaki temel 

akitlerden kiralamaya (icâre) dayanır. Zira kiralama menfaat satımı 

üzerine kurulan bir akittir. Menfaat satımına dayalı menkul 

kıymetleştirmede piyasaya arz edilen standart nitelikteki evraklara 

kira sertifikası (Sukûku'l-icâre) adı verilir (Bayındır S. , 2007). 

 

Sukuk veya Türkiye mevzuatında yer aldığı şekli ile kira sertifikaları hemen 

her düzenleyici kuruluş tarafından tarif edilmiştir. Uluslararası İslami Finansal Pazar 

(IIFM) bu ürünleri ‘yatırımcıya yatırıma temel teşkil eden varlıklar üzerinde 

mülkiyet hakkı sağlayan ticari kâğıtlar’ şeklinde tanımlar. İslami Finansal Hizmetler 

Kuruluna (IFSB) göre ise ‘Sukuk, maddi varlıklar veya ağırlıkla maddi varlıklardan 

oluşan bir havuz veya bir iş ortaklığı üzerinde mülkiyet hakkı veren sertifikalardır. 

Özel projeler veya yatırımlar olabilecek bu varlıklar şeriat hükümlerine uygun 

olmalıdır’. İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 

(AAOIFI) ise sukuk için şu tanımı yapmaktadır: ‘Sukuk, anlaşmanın yapılması, 

sertifikalar için belirlenen bedellerin toplanması ve bunların planladığı şekilde 

kullanıma açılması sonrasında, bir projenin maddi varlıkları, intifa hakkı ve 

hizmetleri veya paylarında veya özel bir yatırım aktivitesinin sermayesinde paydaşlık 

ve hak temsil eden eşit değerde sertifikalardır. (Ariff, Safari, & Mohamad, 2012). 

2.2.2. Sınıflandırma ve Kira Sertifikası Türleri 

Bonolarda olduğu gibi kira sertifikalarında da sınıflandırma ihraççı temelinde 

yapılabilir. Devlet kira sertifikaları, kamu sermayeli şirketlerin kira sertifikaları ve 

özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları farklı risk seviyelerini ifade 

etmektedir.  

Yukarıda değinilmiş olan islami finansman şekilleri temel olarak sukuk için de 

birer tür haline gelmiştir. AAOIFI tarafından tanımlanmış 14 farklı sukuk türü 

bulunsa da, bunlardan en çok kullanılanları selem, istisna, murabaha, Müşaraka ve 

mudarebe sukuk türleridir (Büyükakın & Önyılmaz, 2012). Bu türlere vekâlet temelli 

sukuk türü de ilave edilebilir.  
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Altınkaya (2014) çalışmasında Gürülkan (2010) çalışmasına yer vermiş ve 

sukuk türlerini alım satıma konu olup olmamasına göre sınıflandırmıştır. Bu 

sınıflandırmanın avantajı islami prensipler özelinde bir sınıflandırma yapılmış 

olmasıdır. Buna göre risk sermayesi, kiralama sözleşmeleri ve kar zarar ortaklığı 

yatırımları borç temsil etmediğinden (kar zarar ortaklığında yapılan yatırımı ile sahip 

olunan varlıkların para, alacak ya da avans niteliğinde varlıklar olmaması şartı ile) 

alım satıma konu olabilen sukuk türlerine dâhil edilmiş, finansman desteği veya ileri 

vadede teslim sözleşmeleri ise borç temsil ettiğinden ve borcun islamda ticareti yasak 

olduğundan bu sukuk türleri ise alım satıma konu olamayacak türler arasında 

gösterilmiştir. Buna göre müşaraka, icara, mudarebe sukuk ikinci el piyasada alınıp 

satılabilir, ancak murabaha, istisna (ve selem) sukuk ikincil piyasada alınıp 

satılamayacaktır.  

Ancak, genel kural olarak melez bir sukuk yapısı kurulup alım satıma konu 

olabilir sukuk türleri bu yapıda %51’in üzerinde bir paya sahip olursa, kurulan bu 

melez yapı da ikinci elde işlem görebilecektir (Tok, 2009).  

Öte yandan mudarebe işlemlerinin ikinci el alım satıma konu olması da 

tartışılmaktadır. Mudarebe işlemleri özünde borcu temsil eder ve ticarete konu 

olmamalıdırlar. Ancak, mudarebe varlıklarının %51 veya daha fazlasının maddi 

varlıklar olması durumunda, mudarebe alım satıma konu edilebilecektir. Birçok 

örnekte de mudarebe varlıkları sadece sukuk satışından elde edilen nakitten 

oluşmamakta, genellikle sukuk satış tahsilâtları ile maddi varlıkların bir 
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kombinasyonundan ileri gelmektedir (Safari, 2013). 

 

Şekil 4. İkinci el alım satıma konu olup olmamasına göre sukuk türleri (Gürülkan, 

2010 akt. Altınkaya, 2014) 

2.2.2.1. SPK Tebliğine Göre Kira Sertifikası Türleri 

Ülkemizde 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kira Sertifikaları Tebliği’ne göre sukuk yapıları; 

- Sahipliğe 

- Yönetim Sözleşmesine 

- Alım Satıma  

- Ortaklığa 
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- Eser Sözleşmesine 

dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle ihraç 

edilebilmektedir.  

Sahipliğe dayalı ihraçlarda yapı kira üzerine kurulabilir veya herhangi bir kira 

sözleşmesi bulunmadan da tamamlanabilir. Tebliğde de bu şekilde tanım yapılmıştır. 

Buna göre icara sukuk türü bu madde çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu sukuk türünde 

yapı genellikle şu şekilde işlemektedir: 

 Portföy olarak adlandırılan ve ihraca dayanak olacak varlık ve haklar, kaynak 

kuruluş tarafından VKŞ’ye devreder.  

 İhraçlar bu varlıkların gerçek değerinin en fazla %90’ı nispetinde 

yapılabilecektir.  

 VKŞ ihracı gerçekleştirecek ve sertifikaları değer karşılığında yatırımcılara 

aktarır.  

 Tahsil edilen hasılat portföy bedeli olarak kaynak kuruluşa aktarılır. 

 Kira sözleşmesi akdedilerek gerçekleşen ihraçlarda kaynak kuruluş kira 

ödemelerini belirlenen tarihlerde VKŞ’ye yapar. 

 Kira sözleşmesi akdedilmemişse, kaynak kuruluş ilgili portföyü VKŞ adına 

yönetir ve islami prensiplere uygun şekilde gelir elde eder. Bu gelir belirlenen 

ödeme tarihlerinde VKŞ’ye ödenir. Gelir VKŞ tarafından yatırımcılara 

garanti edilen gelirin üzerinde ise, fazla gelir kaynak kuruluşa ait olur. Gelir 

yatırımcılara garanti edilenden daha az oluşur veya hiç oluşmaz ise, garanti 

edilen gelir kaynak kuruluş tarafından her halükarda karşılanır.  

 Gelir ödemesi VKŞ tarafından yatırımcılara ilgili bilgi notlarında belirlenen 

tarihlerde yapılır.  

 İtfa tarihinde kaynak kuruluş portföyü VKŞ’den geri satın alır ve itfa bedelini 

VKŞ’ye öder.  

 VKŞ tahsil edilen itfa bedelini yatırımcılara öder (TF Varlık Kiralama A.Ş., 

2016).  

Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarında da dayanak varlıkların 

kaynak kuruluş tarafından vekil sıfatı ile VKŞ adına yönetilmesi ve bu sayede gelir 

elde edilmesi esastır. Başlangıçta sahipliğe esas ihraçlarda olduğu gibi bir portföy 
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belirlenebilir, veya portföy belirlenmeden kaynak kuruluşun portföy oluşturması 

hükme bağlanabilir. Buna göre kaynak kuruluş islami usullere uygun şekilde portföy 

oluşturacak ve bunları yöneterek gelir elde edecektir. Portföy varlığı uygun başka 

varlıklar ile değiştirilebilir. Gelirin beklenen geliri karşılamaması durumunda, her 

halükarda kaynak kuruluş önceden belirlenen bedeli VKŞ’ye ödeyecektir. İtfa 

tarihinde ise portföy varlıkları önceden kaynak kuruluş tarafından verilen tasfiye 

taahhüdüne uygun şekilde tasfiye edilir, tasfiye tahsilatı\geliri ile itfa bedeli VKŞ’ye 

ödenir. VKŞ de bu gelir ile yatırımcılarına itfa ödemesini gerçekleştirir (TF Varlık 

Kiralama A.Ş., 2016). Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda yönetilecek portföy 

islami usullere uygun yatırım araçları (başkaca kira sertifikaları), leasing 

sözleşmeleri, vb. finansal varlıklar olabilir.  

Tebliğde en geniş ve detaylı şekilde tanımlanmış olan ortaklığa dayalı kira 

sertifikası türleri ise temel olarak Müşaraka ve mudarebe sukuk türlerini 

tanımlamaktadır. Tebliğin “Ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin özel 

hükümler”in yer aldığı maddesinde Müşaraka (2. Bend) ve mudarebe sukuk türleri 

için düzenlemeler yapılmıştır.  

Alım satıma dayalı kira sertifikaları ile murabaha sukuk türü tanımlanmıştır. 

İslami usullere göre vadeli alım satıma konu varlıkların devri ile yapılan bu 

sertifikaların Borsa İstanbul Aş veya likit bir diğer piyasada işlem görmesi tebliğde 

zorunlu kılınmıştır. İkincil piyasada alınıp satılmasının caiz görülmediği (Günaydın, 

2015) bu sukuk türünün tebliğde ikincil piyasada alınıp satılmasının zorunlu kılındığı 

tek kira sertifikası türü olması, yasal düzenleyicinin bu konudaki tavrını 

göstermektedir. Bu konu, kira sertifikalarına ilişkin fıkhı tartışmalar bölümünde 

değerlendirilmiştir.  

Sukuk türleri genellikle yapılarının kolay anlaşılması için çizelgeler ile 

tanımlanır. Burada temel olarak anlaşılması gereken tüm sukuk türlerinde hakların 

temel sahibi bir özel amaçlı kuruluş olan (uluslararası literatürde SPV veya SPC 

olarak tanımlanan) varlık kiralama şirketlerinin varlığıdır. İşin esas sahibi yani sahip 

olduğu varlıkları kiralanmak üzere özel amaçlı şirkete devreden kaynak kuruluştur. 

Aşağıda ülkemizde yoğunlukla ihraç edilen kira sertifikası türlerinin akış 

çizelgelerinden örnekler verilmiştir. Bunlar sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine 
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dayalı ve alım satıma dayalı kira sertifikasıihraçlarıdır ki özellikle yoğun ihraçlar 

gerçekleştiren TF Varlık Kiralama A.Ş. ile KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 

A.Ş. tarafından bu yapılar yoğun olarak kullanılmaktadır.  

 

Şekil 5. Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası Akış Şeması 

(Kaynak: TF Varlık Kiralama A.Ş. web sitesi) 
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Şekil 6. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Akış Şeması(Kaynak: 

TF Varlık Kiralama A.Ş. web sitesi)
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Şekil 7. Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası İhracı Akış Şeması(Kaynak: TF Varlık 

Kiralama A.Ş. web sitesi) 

2.2.2.2. Uluslararası Literatürde Sınıflandırma 

Uluslararası literatürde sukuk sınıflandırması birkaç şekilde yapılmaktadır. İki 

sınıf ile yapılan ayrımda, ilk sınıflandırma ihraççı tipine göre yapılmaktadır: Kamu 

ve özel sektör (sovereign ve corporate) ihraçları. Diğer sınıflandırma ise temel 

sözleşmelere göre yapılmaktadır. Temel sözleşmelerden ise en önemlileri müşareke, 

mudarebe, salem, istisna, murabaha ve icara olarak sayılabilir (Safari, 2013). Safari 

(2013), çalışmasında bu sınıflandırmayı bir adım öne taşımış ve sözleşme temelli 

sınıflandırmanın alt kategorilerini ve onların da alt kategorilerini oluşturmuştur. 

Sözleşme tiplerine göre birincil alt kategoriler; 

- Borç Temelli (Mudarebe) 

- Sermaye Temelli (Müşaraka)  

- Varlığa Dayalı (Murabaha, İcara, Salam, İstisna) 
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Bu seviyenin bir altında ise sermaye temelli ve varlığa dayalı sukuk tipleri 

yeniden alt bölümlere ayrılmıştır.  

Varlığa dayalı olan sukuk alt bölümlerinde; 

- Mülke dayalı (icara ve alt çeşitleri) 

- Avans veya vadeli ödemeli (murabaha, salem ve diğer türleri) 

- Proje finansmanı amaçlı (istisna ve diğer türleri) 

Sermaye temelli olan sukuk alt bölümlerinde ise; 

- Wakalah  

- Müşaraka 

Ariff, Safari & Mohamed (2012) ise sukuk türlerini altı başlıkta 

sınıflandırmıştır. Bu altı sınıf kısaca şu şekilde özetlenebilir:Risk paylaşımı ve kar-

zarar ortaklığı içeren menkul türü olarak Müşaraka sukuk, ara dönemlerde ödeme 

yapmayan, sadece vadede ödemesi bulunan ve vadede ne kadar ödeyeceği vadedeki 

pazar fiyatına bağlı olan ıskontolu sukuk, sabit ödemeli veya artan ödemeli icara ve 

bai bithamin ecel sukuk, değişken ödemeli (örneğin LİBOR’a bağlı) mudarebe 

sukuk, bir ürün üretilmesi için işletme sermayesi sağlama amacıyla ihraç edilen 

istisna sukuk ve özellikle tarım ve madencilik sektörlerinde kullanılan ve belli biri 

süre sonra oluşacak bir ürüne belirli bir süre önceden sahip olmayı esas alan salem 

sukuk. 

2.2.3. Sukuk Yapıları 

2.2.3.1. İcara Sukuk 

İcara sukuk türü leasing yani finansal kiralama temelli kontratlardan oluşan 

sukuk yapısıdır. Bir şeyi kiraya vermek anlamını taşıyan icara, kiralayanın kiracıya 

sahip olduğu varlıklardan yararlandırması ve karşılığında gelir elde etmesine 

dayanmaktadır. İcara yapıları daha karlı oldukları ve daha uzun süreli finansman 

sağladıkları için islami finansmanda murabaha türü finansmana göre daha fazla 

tercih edilmektedir (Safari, 2013). 

En çok kullanılan sukuk türlerinden icara sukukta, kiraya konu olacak mallar 

öncelikle kurulmuş olan varlık kiralama şirketine (VKŞ) aktarılır. Bu devirin bedeli 
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olacak fonu sağlamak için VKŞ sukuk ihraç eder ve yatırımcılara satışını 

gerçekleştirir. Sukuk bedellerini tahsil eden VKŞ kaynak kuruluşa finansman için 

gerekli olan bedeli öder ve varlıkları kaynak kuruluşa geri kiralar. Böylece VKŞ 

varlıkların esas sahibi olan sukuk müşterilerine yapılacak kira ödemelerine esas 

teşkil edecek nakit akışına kavuşmuş olur. Sukuk vadesinde kaynak kuruluş varlıkları 

VKŞ’den tekrar satın alır ve sukuk sahiplerine yapılacak ödemeyi yaparak varlıkların 

yeniden sahibi durumuna gelir (van Hilten, 2014). 

İcara sukuk ihracında ülkemizde uygulanan adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Günaydın, 2015): 

- İhracı yapacak olan varlık kiralama şirketi (VKŞ, SPV veya SPC olarak da 

adlandırılır) kaynak kuruluşun ve kira sertifikalarının dayanağını oluşturacak 

taşınmazların tüm belgeleri ile SPK’ya izin başvurusu yapar 

- SPK ilgili belgeleri inceler ve uygun olduğu takdirde “Sermaye Piyasası 

Aracı Notu”nu onaylar ve izni vermiş olur 

- İhraç için gerekli aracı şirketler ile sözleşmeler tamamlanır 

- VKŞ belirli bir varlık portföyünü satın almak üzere kira sertifikası ihracında 

bulunur 

- Fonların kullanıcısı olan kaynak kuruluş, kiralamaya konu varlıkların 

mülkiyetini vade sonunda geri almak üzere VKŞ’ne devreder 

- Kira sertifikası satşından olan gelir, kaynak kuruluşa aktarılır 

- Kaynak kuruluş, VKŞ ile varlık portföyünü yönetmeyi taahhüt ettiği ve 

karşılığında cüzi bir ücret aldığı bir vekalet sözleşmesi imzalar 

- Varlıkları yöneten kaynak kuruluş, VKŞ’ne önceden belirlenen tutarlarda kira 

ödemelerini yapar 

- VKŞ tahsil edilen bedelleri yatırımcılara kira sertifikası getirisi olarak öder 

- Vade sonunda kaynak kuruluş mülkiyet devrini VKŞ’ne yaptığı varlıkları 

önceden belirlenmiş bedel karşılığında geri satın alır 

- VKŞ, bu iade bedeli karşılığı varlıkları kaynak kuruluşa devreder  ve bu bedel 

ile kira sertifikalarının itfası yapılır 
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2.2.3.2. Murabaha Sukuk 

Murabaha sukuk türünde ihraççı murabaha konusu malı satan taraf, yatırımcılar 

malın alıcıları, ortaya konulan fon ise malın alım bedelidir. Murabaha sukuk sahipleri 

malın sahibi ve satıldığında satış fiyatından kar edecek olanlardır. Bu tip sukuk 

sadece birincil piyasada geçerlidir ve borcu temsil ettiğinden ikincil piyasalarda 

satılamaz (Alsaeed, 2012). 

Murabaha sukuk ile islami finans kuruluşu ticari işlemlerini 

menkulleştirmektedir. Murabaha sözleşmeleri de genel olarak kısa vadelidir. Kuruluş 

da ticari aktivitesinden olan nakit akışı ile yatırımcıların parasını geri ödeyecektir. 

Bay muaccel murabaha sukuk türünde ihraççı ödünç alınan bedeli önceden 

belirlenmiş götürü bedelden ödemektedir. Bay bitamen murabaha sukukta ise ihraççı 

yatırımcılara bedelleri taksitler halinde ödemektedir. Vadede ödenecek bedel genel 

kural olarak önceden bilinir (Safari, 2013).  

Murabaha sukuk adımları temel olarak aşağıdaki gibidir (Altınkaya, 2014): 

- VKŞ sukuk ihracını gerçekleştirir, 

- Yatırımcılar ödemeyi yapar, 

- VKŞ tedarikçiden talep edilen ürünü satın alır 

- Tedarikçi ürünü VKŞ’ye teslim eder, 

- VKŞ ürünü alıcıya teslim eder, 

- Alıcı taksitlerle veya belirlenen vadede ürün bedelini ve kar payı ödemesini 

gerçekleştirir, 

- VKŞ alınan bu ödemeler doğrultusunda yatırımcılara önceden kar payı 

belirlenmiş olan ödemeleri yapar. 

2.2.3.3. İstisna ve Salem Sukuk 

İstisna anlamı imalattır ve imalat ve inşaat sektörlerinde imalat komisyonu 

işletme sermayesi finansmanı için uygun olmaktadır. İslamda henüz varlığı 

bulunmayan ürünlerin satışı yasaktır. Ne var ki salem ve istisna gibi sözleşmelerde 

üreticinin önceden belirlenmiş bir ürünü belirlenen bir tarihte ve belirli bir ücretten 

satmayı taahhüt etmesi ile islami yapı sağlanabilmektedir. İstisna sözleşmelerinin 

özelliği ürün bedelinin avans ve teslimde ödeme veya üretim sürecinde peyder pey 

ödeme şeklinde yapılabilir olmasıdır (Safari, 2013).  
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İstisna sukuk adımları aşağıdaki gibidir (Alsaeed, 2012): 

- VKŞ projenin finansmanı için sukuk ihraç eder, 

- Sukuk bedelleri imalatçı veya inşaatçıya ödenir, 

- Varlıkların mülkiyeti sukuk sahiplerine aktarılır, 

- Ürünler veya imal edilen son alıcıya satılır veya kiralanır 

- Alıcı ürün bedelini VKŞ’ye ürün bedelini öder 

- Gelirler sukuk sahiplerine dağıtılır 

2.2.3.4. Mudarebe Sukuk 

Mudarebe en az iki tarafının olduğu bir kar ortaklığı sözleşmesidir. 

Sözleşmenin tarafları sermaye sahibi olan rabb al-mal ve yapılacak işe uzmanlığını 

ve yönetimini koyacak olan mudarib olacaktır. Vadede veya anlaşılan herhangi bir 

sürede, projenin karı taraflar arasında önceden belirlenmiş oranlarda paylaşılır. 

Dolayısı ile sermaye sahibi finansal kayıpları, girişimci taraf ise operasyonel kayıplar 

ve zaman kaybını göze almaktadır. Sermaye sahibi aynı zamanda yatırımda yönetici 

konumunda olamaz (Safari, 2013).  

Mudarebe sukuk türünde de VKŞ ile islami finansmana ihtiyaç duyan kaynak 

kuruluş arasında yapılan mudarebe sözleşmesi ve ardından yapılan sukuk ihracı ile 

yatırımcılara satışının ardından elde edilen nakit, mudarebe ortak girişimine aktarılır. 

VKŞ ortak girişimdeki sermayesi oranında kaynağı mudarebe ortaklığına aktarır ve 

mudarebe ortaklığının faaliyet gelirlerinden de sermayesi oranında kar payı alır. 

Vade sonunda kaynak kuruluş yatırımları mudarebe ortaklığından ve VKŞ’den geri 

alır ve bu şekilde sukuk sahiplerine anaparaları ödenir (van Hilten, 2014).Mudarebe 

sukuk uygulamada genellikle yatırım projelerinin finansmanı amacıyla 

kullanılmaktadır (Altınkaya, 2014). 

2.2.3.5. Müşaraka Sukuk 

Müşaraka, iki ortağın bir projeyi gerçekleştirmek amacı ile sermaye koyması 

ve karı paylaşmasına dayalı bir sözleşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Projenin 

zarar etmesi halinde ise zarara taraflar önceden belirlenmiş oranlarda katlanmaktadır. 

Müşarakasukuk türünde ihraç eden VKŞ eli ile yatırımcılar projeye sermaye 

koymaktadır. Var olan bir işin finansmanı veya yeni bir projenin tesisi söz konusu 

olabilmektedir (Dikgöz, 2015). 
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Müşaraka finansman türü islam bilginleri tarafından, kar-zarar ortaklığı 

sözleşmesine dayandığından desteklenegelmiştir. Bu suku türünde sözleşme iki türlü 

yapılabilir. Kar-zarar oranı projenin başında kararlaştırılabilir ve sözleşme boyunca 

sabittir. Diğer türde ise oran düşecek şekilde kurgulanmaktadır. Bu ikinci sukuk 

türünde yatırımcı her dönem düzenli olarak payını düşürmekte ve getirisini almakta, 

girişimci de payını artırmakta ve sonunda firmanın veya projenin tek sahibi 

konumuna gelmektedir. Her iki durumda önemli olan oranlara ve ne şekilde 

değişeceklerine baştan karar vermiş olma gerekliliğidir. Sukuk yapısı vade sonunda 

tek ödemeli olarak kurgulandı ise, burada yatırımcı vadede ne kadar para alacağını 

bilmemektedir. Alınacak getiri ortaklığın karlılığı ile orantılı olacaktır. Sukuk yapısı 

ara dönemlerde kar payı ödemesi yapacak şekilde de kurgulanabilir. Bu durumda da 

yine ödemelerin bedelleri belirsizliğini korumalı ve proje karlılığına dayanmalıdır 

(Safari, 2013). 

Müşaraka sukuk adımları temelde aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Alsaeed, 

2012): 

- Kaynak kuruluş müşarik sıfatı ile elinde bulunan varlıklar ile Müşaraka 

sözleşmesine katılır, 

- Yatırımcı kuruluş (VKŞ) yine müşarik sıfatı ile ve elindeki fonlar ile 

Müşaraka sözleşmesine katılır, 

- Müşaraka kaynak kuruluşu proje yöneticisi olarak belirler ve aktarılan fonlar 

ile projenin geliştirilmesi ve varlıkların satılarak gelir elde edilmesi 

konusunda sorumlu tutar, 

- Yönetici olarak belirlenen şirket sonuçta bir yönetim ücreti ve ilaveten teşvik 

primi elde eder, 

- Karlar sukuk sahiplerine paylaştırılır 

- Şirket sukuk sahiplerinden almayı taahhüt ettiği proje paylarını geri alır ve 

sukuk vadesi sonunda VKŞ’nin Müşaraka ortaklığında payı kalmamış olur. 

Diğer sukuk şekillerinden olan Müşaraka, murabaha, selem, istisna ve wakala 

(vekâlet) sukuk türleri de yukarıda anlatılan türlerin temel işleyişine sahip olmakla 

beraber her birinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Tüm türlerde bir güven kuruluşu 
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ve varlıkları elinde bulunduran bir özel amaçlı şirket (SPV, VKŞ, SPC, vb.) 

bulunmaktadır. 

2.2.4. Türkiye’de İhraç Edilen Kira Sertifikaları 

2.2.4.1. Hazine Müsteşarlığı İhraçları 

Türkiye’nin toplam sukuk stokunun önemli kısmı Hazine Müsteşarlığı Varlık 

Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarından oluşmaktadır.  

Türkiye Hazinesi 2012 yılından bu yana bu alanda en büyük oyuncu olmuştur. 

İlk Hazine VKŞ sukuk ihracı 2012 yılında 1.5 milyar USD bedelle 

gerçekleştirilmiştir. Ardından 2013 yılında 3.3. milyar TL ilave ihraç gerçekleştiren 

Hazine VKŞ, önemli bir kıyas aracı olmuştur (Altınkaya, 2014).  

Hazine Müsteşarlığı VKŞ tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarının toplam 

bedeli 2016 yılı sonu itibariyle 9.8 milyar TL olmuştur. Özel sektör kira 

sertifikalarının aksine Hazine uzun vadeli kaynak oluşturmak amacıyla iki ila beş yıl 

vadeli kira sertifikası ihraç edebilmektedir.  

        (TL) 

ISIN KODU VALÖR TARİHİ İTFA TARİHİ İHRAÇ TİPİ YAZILI DEĞER 

TRD160817T11 19.08.2015 16.08.2017 Doğrudan Satış 1.588.783.919 

TRD140218T18 17.02.2016 14.02.2018 Doğrudan Satış 1.900.352.270 

TRD140721T18 20.07.2016 14.07.2021 Doğrudan Satış 907.500.000 

TRD220921T16 28.09.2016 22.09.2021 Doğrudan Satış 1.066.565.092 

TRD260918T17 28.09.2016 26.09.2018 Doğrudan Satış 1.102.839.178 

TRD211118T18 23.11.2016 21.11.2018 Doğrudan Satış 1.285.000.000 

Tablo 4. 31.12.2016 itibariyle Hazine Müsteşarlığı VKŞ tarafından ihraç edilmiş kira 

sertifikaları (Kaynak: Hazine Müsteşarlığı web sitesi) 

 

Hazine tarafından bankalara doğrudan satış yolu ile gerçekleştirilen ihraçlar 

aşağıdaki iki yöntemden biri ile yapılabilmektedir. Sahipliğe dayalı olarak ihraç 

edilen ve sabit kira ödemeli kira sertifikalarında dayanak varlıklar kamu taşınmazları 

olup, ilgili taşınmazlar Hazine Müsteşarlığı VKŞ’ne varlık satışı yolu ile 

devredilmekte, karşılığında kira sertifikası yatırımcılarından bir bedel almakta ve 

anlaşılan kira bedeli üzerinden Hazine Müsteşarlığı ödemelerini yapmaktadır.  



42 

 

 
 

Yine sahipliğe dayalı ihraç edilen diğer kira sertifikası türünde ise Hazine, kira 

ödemelerini TÜFE’ye endekslemektedir. Burada gözden kaçırılmaması gereken 

nokta, hesaplamalarda TÜFE endeksinin kira ödeme tarihinde kira ödemelerinde 

düşüşe yol açacak şekilde ihraç tarihindeki endeksten düşük olması halinde, Hazine 

VKŞ’nin ödemeleri yine ihraç tarihindeki endeksten yapacak olmasıdır. Yani 

yatırımcının kira getirisi korunmaktadır (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 

2017).  

Şekil 8. Hazine Müsteşarlığı VKŞ Kira Sertifikası İhracına İlişkin Akış Şeması 

(Kaynak: Hazine Müsteşarlığı) 

 

2.2.4.2. Özel Sektör İhraçları 

Ülkemizde kira sertifikaları ihraçları SPK ilgili tebliğ ve düzenlemeleri ile 

uyumlu olmak zorundadır. Hali hazırda Türkiye’de yerleşik özel sektör varlık 

kiralama şirketleri tarafından sukuk ihraçları yapıla gelmektedir. Burada 31.12.2016 

tarihi itibariyle ihraç edilmiş kira sertifikalarının varlık kiralama şirketleri özelinde 

tutarları aşağıdaki gibidir.  
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Valık Kiralama Şirketi İhraç Edilmiş Kira Sertifikaları Bakiyesi  

(bin TL, 31.12.2016) 

KT Sukuk Varlık Kiramala A.Ş. 1.027.587 

TF Varlık Kiralama A.Ş. 4.903.564 

Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 66.315 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 100.000 

Bereket Varlık Kiralama A.Ş. 1.406.720 

Tablo 5. Varlık kiralama şirketlerince ihraç edilmiş kira sertifikalarının 31.12.2016 

itibariyle bilanço bakiyeleri (Kaynak: KAP’ta yayımlanmış olan finansal raporlar ve 

dipnotları) 

Yukarıdaki tablodan hareketle Türkiye’deki varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilmiş, borsada işlem gören veya görmeyen tüm kira sertifikalarının 

toplam büyüklüğü 7.5 milyar TL civarında bir rakama ulaşmıştır.  

Ülkemizdeki ihraçlar yıllar itibariyle artarak devam etmektedir. 2013 yılında 

yeni SPK tebliğinin yayımlanması ile birlikte 661 milyon TL seviyesinde olan ihraç 

büyüklüğü, 2016 yılına gelindiğinde 3.4 milyar TL’ye kadar yükselmiştir.  

 

Şekil 9. Türkiye’de ihraç edilen özel sektör kira sertifikaları, bin TL (Kaynak: BİAŞ 

verileri) 

 

Kira sertifikaları ülkemizde genellikle alım satıma, sahipliğe veya yönetim 

sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilmektedir. Bu tez kapsamında TF Varlık 

661.900 TL 

1.049.100 TL 
1.343.884 TL 

3.433.613 TL 

 -   TL

 1.000.000 TL

 2.000.000 TL

 3.000.000 TL

 4.000.000 TL

2013 2014 2015 2016
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Kiralama A.Ş. verilerine ait kira sertifikası türleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 2014-2016 yılları 

arasında yurt içinde ihraç edilmiş kira sertifikalarının türleri 

(Kaynak: TF Varlık Kiralama A.Ş. web sitesi) 

 

Tezimizin konusu olan diğer kira sertifikaları verileri ise KT Kira Sertifikaları 

Varlık Kiralama A.Ş.’ne aittir. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. gerek 

halka arz yolu ile gerekse halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcıya satış) yolu ile 

2013 yılından 2016 yılı sonuna kadar çok sayıda ihraç gerçekleştirmiştir. İhraçların 

büyük kısmı karma yapıda Yönetim Sözleşmesi ve Alım Satıma Birlikte Dayalı 

olacak şekilde yapılmıştır. Toplam kompozisyona bakıldığında ise fonların dağılımı 

aşağıdaki şekilde olmuştur. 

949.000.000 
TL 

1.035.000.000 
TL 

TF Varlık Kiralama A.Ş.
İhraç Edilmiş Kira Sertifikası Türleri 

Sahipliğe Dayalı Yönetim Sözleşmesine Dayalı
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 Şekil 11. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 2014-2016 

yılları arasında ihraç edilmiş kira sertifikalarının türleri (Kaynak: KT  

Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. web sitesi) 

 

Ülkemizde proje finansmanı amaçlı olarak ihraç edilmiş olan ilk kira sertifikası 

ise Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından İstanbul Finans Merkezi 

projesi için ihraç edilen mudarebe usullerine göre kurgulanmış ve ortaklığa dayalı 

olarak ihraç edilmiş olan sukuktur. Bu kira sertifikası ülkemizde fon kullanıcısının 

doğrudan banka olmadığı nadir örneklerdendir. Kira sertifikasının akışına dair şema 

aşağıda verilmiştir. Yukarıda detaylı akışları verilmiş diğer kira sertifikaları 

örneklerinde herhangi bir kar ortaklığı veya herhangi bir projenin finanse edilmesi 

amacı bulunmamaktadır. Oysa bu tip kira sertifikalarında belirli bir projenin finanse 

edilmesi amaçlanmakta, varlık kiralama şirketi ile kaynak kuruluş arasında proje 

gelirlerinden olan karın paylaşımını öngören bir sözleşme imzalanmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere projeyi yürütecek olan kaynak kuruluş yapılan 

sözleşme gereği elde edilecek karın %90 kısmını varlık kiralama şirketine 

bırakılmaktadır. Bu yapıda yatırımcılar için bazı garantiler verilmiş, öncelikle 

projenin satışlarının yapılamaması karşısında dahi ödemenin garanti edilen tutar 

1.644.399 TL 

1.880.305 TL 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İhraç Edilmiş Kira Sertifikası Türleri 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Alım Satıma Dayalı
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üzerinden yapılacak olması garanti altına alınmıştır. 

 

Şekil 12. İFM projesi finansmanı için ihraç edilmiş mudarebe sukuk akış şeması 

(Kaynak: gyoder.org.tr) 

 

2.2.5. Dünyada Sukuk 

Malezya’da 1990 yılında gerçekleşen ilk ihracın ardından, sukuk piyasası tüm 

dünyada önemli ölçüde gelişmiştir. 2000 yılında 1.1 milyar dolar civarında olan 

küresel sukuk ihraçları, her ne kadar 2012 yılından itibaren global piyasalarda 

yaşanan dalgalanmalar ile yavaşlama trendine girmiş de olsa, 2015 yılında 60 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşmiştir (IIFM, 2016).2015 yılındaki rakamın 21 milyar 

dolar kısmı uluslararası ihraçlardan gelmektedir. Sukuk pazarı bu büyüklüğü ile tüm 

islami finans dünyasını ilgilendirir hale geldiğinden, uluslararası kuruluşlar 

tarafından uygulamaları düzenlenir ve tartışılır olmuştur. Müslüman ülkelerin kendi 

para cinslerinden ihraç ettiği sukuklara ilaveten, batı ülkeleri de islami fonlardan pay 
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alabilmek amacıyla sukuk ihraç etmektedirler. 

 

Şekil 13. Yıllar itibariyle küresel sukuk ihraçları (Kaynak: International Islamic 

Financial Market) 

 

2.2.5.1. Bahreyn 

Bahreyn, tıpkı Türkiye gibi konvansiyonel ve islami bankacılık sektörlerinin 

birlikte faaliyet gösterdiği ülkelerden biridir. Türkiye ile milli gelir açısından 

karşılaştırıldığında oldukça küçük kalsa da (2009 GDP 20 milyar USD), ülkemize 

benzer şekilde Bahreyn’de de islami bankaların tüm bankacılık sektörü içindeki payı 

2000 yılından 2010 yılına kadar %1,18’den %11’e yükselmiştir. Ayrıca, Bahreyn 

AAOIFI ve IIFM gibi islami finansta önemli ağırlığı bulunan kurumlara da ev 

sahipliği yapmaktadır. Ancak, Bahreyn borçlanma araçları ihracında Türkiye’den 

farklı olarak Sukuk ihraçlarının domine ettiği finansal piyasalardandır. 2010 

itibariyle ihraçların %91 kısmı sukuk ihraçlarından oluşmaktadır (Parashar, 2012).  

Öte yandan 2015 yılı itibariyle Bahreyn’de ihraç edilmiş ve itfayı bekleyen 

sukuk toplamı4,6 milyar USD olmuştur (IIFM, 2016). Söz konusu rakam ülke gelir 

boyutu ile düşünüldüğünde oldukça önemli biri rakamdır. Zira aynı rakam Türkiye 

için (kamu ihraçları dahil) yaklaşık 6 milyar USD olarak ifade edilmektedir. Söz 

konusu rakamlar tüm dünyadaki sukuk varlığı içinde yaklaşık %1’i temsil 
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etmektedir. 

 

Şekil 14. 31.12.2015 itibariyle dünyadaki sukuk varlığının ülke kırılımı, milyon USD 

(Kaynak: IIFM Sukuk Report, 5th Edition) 

2.2.5.2. Malezya 

İslami finans ve islami bankacılık Malezya’da 1983 yılından bu yana 

uygulanmaktadır ve bugün islami ve konvansiyonel bankacılık anlayışının en fazla 

geliştiği ülke olarak değerlendirilmektedir. Ülkede islami bankacılık BNM (Malezya 

Merkez Bankası) tarafından kontrol edilmekle birlikte, ayrıca her islami bankanın da 

kendi şeriat komiteleri bulunmaktadır (Chong & Liu, 2009). 

İslami bankacılığın payı Malezya’da artmaktadır. 2007 yılında %7.75 olan 

bankacılık sektörü aktifi içerisinde islami bankaların payı, 2016 yılı sonu itibariyle 

%23’e yükselmiştir. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ticari Bankalar 1.45

3.332 

1.56

1.115 

1.69

5.981 

1.77

6.820 

1.82

0.553 

İslami Bankalar 367.

686 

419.

549 

469.

024 

526.

329 

572.

861 

Yatırım Bankaları 61.3

14 

55.6

69 

54.3

67 

51.1

38 

50.1

91 

Toplam 1.88

2.332 

2.03

6.332 

2.21

9.371 

2.35

4.287 

2.44

3.605 

Tablo 6. Malezya’da banka türüne göre bankaların toplam aktifleri, Malezya Ringiti 

(Kaynak: Malezya Merkez Bankası) 

 

Sukuk ihracında ise Malezya dünyada lider durumdadır. 2015 itibariyle 

dünyada ihraç edilmiş sukukun %57’si Malezya’da satılmıştır. İhraç edilmiş islami 
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menkul kıymetlerin toplamı da düzenli olarak yükselmektedir. 2016 yılı itibariyle 

ihraç edilmiş sukuk toplamı 661 milyar MYR ve yaklaşık 13 milyar USD olmuştur. 

 

Şekil 15. Malezya’da yerel para cinsinden ihraç edilmiş islami borçlanma araçlarının 

toplam bakiyeleri (Kaynak: bondinfo.bnm.gov.my) 

2.2.6. İslam Hukuku Açısından Sukuk 

İlk ihracının ardından 25 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, sukuk 

ihraçlarının ve işleyişinin geleneksel faizli bonoları taklit ettiği, sukuk yapılarının 

tam olarak islami kurallara ve şeriata uygun olmadığı yönünde iddialar bulunmakta, 

konu islami finans dünyasında da hem akademik düzlemde hem de finans sektöründe 

tartışılmaktadır.  

İslam âlimleri sukukun islam hukukundaki dayanağını Bey’ Bil-Vefa kavramı 

doğrultusunda değerlendirmektedir. Bedeli iade edildiğinde malın geri alınmasına 

ilişkin bir sözleşme olarak tanımlanan bu kavram, borç para temin edenin ihtiyacını 

karşıladığı, borç verenin ise faizsiz bir kazanç elde ettiği bir sözleşmeyi içermektedir. 

Ancak, elbette ilgili sözleşme normal bir satış sözleşmesi olmadığından üzerinde 

islam âlimleri tartışmaktadır. Buna göre konu ağırlıkla rehin anlaşması içeren bir 

sözleşme tabanında tartışılmaktadır (Halaçoğlu, 2016). 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Govt (MYR 'mil) 183.400 207.900 244.100 264.400 283.900

BNM (MYR 'mil) 39.800 42.500 500 - -

Others (MYR 'mil) 288.934 325.912 363.332 396.679 414.358

Total (MYR 'mil) 512.134 576.312 607.932 661.079 698.258

 -

 100.000
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2.2.6.1. Şeriat Danışma Kurulları 

IFSB 2005 yılında yayımladığı “Risk Yönetimi Klavuzunda şeriat danışma 

kurulları ile ilgili aşağıdaki ifadeye yer vermektedir (IFSB, 2005): 

...İslami Finansal Hizmet Veren Kuruluşlar her yıl en az bir 

kere konusunda uzman kişilerden oluşan ayrı bir şeriat kontrol 

birimi tarafından veya mevcut iç veya dış denetim fonksiyonu 

tarafından düzenli olarak Şeriat uygunluk denetimi yapmalıdır. 

Burada amaç (a) Kuruluşun finansman veya sermaye yatırımlarının 

doğasının, (b) operasyonlarının Kuruluşun Şeriat Komitesi 

tarafından onaylanmış fetva, ilke ve prosedürlere uygunluğunun 

sağlanmasıdır.  

Aynı maddenin dipnotlarında ise aşağıdaki ifade yer almaktadır: 

...her islami hizmet veren finansal kuruluşun kendi 

bünyesinde şeriat konusunda görüşleri uygulanan şeriat kurulu 

veya şeriat âlimi bulunmalıdır. 

İslami kuralların uygulanmasında müslüman ülkeler arasında yeknesaklık tam 

olarak sağlanamamaktadır. Tüm ülkelerin kabul ettiği bir merkezi otorite de 

bulunmadığından, islami finans kuruluşları (özellikle islami bankalar) tarafından 

görüş alınan islami danışma kurulları oluşturulmuştur. Bu durum bir islami danışma 

kurulunun bir islami ürünü kabul etmesi, öte yandan diğer bir kurulun aynı yapıdaki 

bir ürünü reddetmesi anlamına gelebilmektedir (Zaher & Hassan, 2001).  

İçinde bulunduğumuz dönemde birçok islami finans kuruluşunun faizli 

sistemde çalışan finansal kuruluşlar ile rekabet işçin islami ürünlerde geriye doğru 

gittiği ve faizli sisteme yaklaştığı görülmektedir. Bu nedenle AAOIFI şeriat 

kurullarının sadece önerme ve onaylama görevlerinin ötesine geçmesi gerektiğini, 

yapı kurma, evrak işlerini yönetme, islami işlemlerin takibi ve islami kurallara 

uygunluğunun denetlenmesi konularında da aktif olmalarını istemektedir (Yean, 

2009). 

Ülkemizdeki islami danışma kurulları, dünyadaki örneklerinin aksine henüz 

hukuki referans oluşturmamaktadır. Bunun yerine danışma kurullarının meri hukuk 

hükümlerine uyması zorunlu olmaktadır. Dolayısı ile danışma kurullarının 

kararlarından ötürü sorumlulukları da bulunmamaktadır. Malezya, Pakistan, Sudan, 

Endonezya gibi ülkelerde ulusal danışma kurulları yetki, gözlem ve denetim 
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niteliklerini haizdir. AAOIFI danışma kurullarında fetva mekanizmasını temel 

almaktadır. Türkiye’de de fetva mekanizması işlemektedir. Ancak, gelişmiş bir 

standart bulunmamakta, ihtiyari uygulama olarak danışma kurulları teşkil 

edilmektedir (Dinç, 2016). 

2.2.6.2. AAIOFI Kuralları 

İslami Finansal Kurullar Muhasebe ve Denetleme Organizasyonu (AAIOFI) 

2008 yılında Şeyh Usmani eleştirilerinden sonra 2003 yılında belirlediği Sukuk 

İhracı kullarını yenilemiş ve altı temelde yeniden düzenlemelerde bulunmuştur 

(Afshar, 2013): 

- Ticaretinin yapılabilmesi için sukuk ister maddi olarak, ister intifa hakkı ile 

veya hizmetler olarak, her türlü hak ve zorunlulukları ile sukuk sahipleri 

mülkiyetinde bulunmalıdır. Sahipliğin aktarılması bir satıcı veya işletmecinin 

varlıklarının transferi şeklinde olamaz. 

- Sukuk alacakları veya borçları temsil etmemelidir.  

- Sukuğun yöneticisi konumundaki tarafın getirilerin tahmin edilenden düşük 

kalması durumunda sukuk sahiplerine kredi açması kabul edilemez. Kurguda 

bir rezerv hesap var ise, açıkların kapatılması amacı ile rezerv hesaplar 

kullanılabilir.  

- Yatırımları yöneten tarafın sukuk sahiplerinden varlıkları nominal 

değerlerinden geri alması uygun değildir. Varlıkların net değerinden, piyasa 

değerinden, rayiç değerinden veya işlem anında belirlenen fiyatından satın 

alınması uygundur.  

- İcara sukuk yapısında kiralayan aynı zamanda ortak, yatırımların yöneticisi 

veya yatırımların aracılığını yapan taraf olmadığı sürece, sukuk vadeleri 

dolduğunda kiralayanın kiralanan varlıkları satın alma taahhüdünde 

bulunması uygundur.  

- İslami danışmanlık kurulları görevlerini sadece sukuk ihracıyla 

sınırlamamalı, sukuk operasyonunun her aşamasında uygunluk ve yürütme 

denetiminde bulunmalıdırlar. 

Bu şeri kurallara ise çok az sukuk yapısı tarafından uyum sağlanmaktadır. Bir 

çok sukuk yapısında kaynak kuruluşlar sukuk konusu varlıkları gerçekte hukuksal 
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olarak bünyelerinde tutmakta, bazı sukuk yapılarında ise varlıklar gerçekte sahiplik 

oluşturmayan şirket payları olmaktadır. Bu yapılar şeri kurallara uygun 

düşmemektedir. Pek çok sukuk yapısı konvansiyonel tahvil yapılarına benzetilmiştir. 

Birçok varlık temelli sukuk yapısı gerçekte değil, görünüşte varlığa dayalı (asset 

backed) olabilmektedir. Sukuk yapıları genellikle varlık bazlı/temelli (asset based) 

kurgulanmaktadır. Burada temel mesele, sukuk yapılarının dayandığı varlıkların 

transferi meselesidir. Birçok ülkede özellikle kamu mallarının transferi konusunda 

hukuki düzenlemelerden kaynaklı olarak bu konu sukukta bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Yean, 2009).  

Mülkiyetin devri Türkiye hukukunda da sukuk konusunda sorunlara yol 

açmaktadır.Yapılan eleştiri ülkemizdeki ihraçlara konu olan geri alım hakkı ile 

ilgilidir. Geri alım hakkı olan kaynak kuruluş, ülkemizde varlıkları varlık kiralama 

şirketine devretmektedir. Ancak, en nihayetinde varlıkları geri alma hakkına sahip 

olduğundan, varlıkların transferinin değil, gerçekte teminat olarak gösterilmesinin 

söz konusu olduğu iddia edilebilir.Bu konuda Halaçoğlu (2016) tarafından yapılan 

değerlendirmede, mülkiyetin varlık kiralama şirketlerine devri şu şekilde 

değerlendirilmektedir (Halaçoğlu, 2016): 

... Mer’i mevzuatımız bakımından sukuka konu varlık/hak, 

hukuka uygun yöntemlerle VKŞ’ye devredilmekte ve yatırımcılar 

nam ve hesabına itfaya kadar VKŞ tarafından muhafaza 

edilmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar varlığa/hakka tam anlamıyla 

ve hiçbir kısıtlama söz konusu olmaksızın malik olurlar. 

Yatırımcıların mülkiyet hakkı, sadece taraflar arasında akdedilen 

geri alım sözleşmeleriyle ve geri alım hakkı süresince, iradi olarak 

kısıtlanır ki, bu da işin doğası gereğidir. Mezkûr geri alım hakkı, 

mer’i hukukumuza göre sınırlı aynî haklardan olup; hakkın 

sahibine sözleşme ile belirlenen süre (en fazla 10 yıl) içinde varlığı 

geri alma hakkı verir. Hak sahibi bu süre içinde geri alım hakkını 

kullanmazsa mülkiyet, yine sınırsız hale gelir ve malik (yatırımcılar 

adına VKŞ) varlık/hak üzerinde tam bir tasarruf serbestîsine sahip 

olur. 

Bu yaklaşım ile Halaçoğlu (2016) mülkiyetin nakli sorunu olmadığı, bu 

varlıkların teminat olduğu ve gerçek varlık transferi olmadığına ilişkin eleştirileri 

reddetmektedir.  
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2.2.6.3. Sukuk Üzerine Olan Eleştiriler 

AAOIFI şeriat komitesi başkanı Muhammad Taqi Usmani, konvansiyonel 

bonoların üç temel özelliğini belirtmiştir (Usmani, 2008): 

- Bonolar sahipleri için ihraççısına ortaklık hakkı vermemektedir.  

- Bono sahiplerine anaparanın bir yüzdesi oranında belirlenen ölçüde faiz 

ödemesi yapılmaktadır. Faiz ödemeleri sabit veya değişken olabilmektedir.  

- İhraççısının kar edip etmediğine bakılmaksızın, bonolar sahiplerine 

anaparanın vadede ödenmesini garanti etmektedir.  

Usmani, bu özelliklerin ardından yine üç maddede kira sertifikalarının 

özelliklerini ortaya koymuştur. Buna göre; 

- Kira sertifikaları kar veya gelir getiren varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı 

vermektedir.  

- Sukuk sahiplerine önceden belirlenmiş getiriler ödenmektedir. Bu açıdan 

sukuk uygulamaları geleneksel bono uygulamalarına benzemektedir. Bunu 

gerekçelendirmek için sukuk sözleşmelerine kar fazlasının proje yöneticisi 

şirkete teşvik primi olarak ödeneceğine dair maddeler konulmaktadır.  

- Yine geleneksel faizli bonolarda olduğu üzere, tüm sukuk uygulamalarında 

anaparanın ödenmesi garanti edilmektedir. Bu garanti ihraççı veya kaynak 

şirket tarafından ilgili varlıkların vadedeki fiyatı ne olursa olsun sukuk 

yatırımcılarının satın aldığı fiyattan satın alma garantisi vermesi ile mümkün 

olmaktadır.  

Usmani tarafından sorun olarak görülmekte olan konuların başında kira 

sertifikalarına konu varlıkların satışında bir fazlalık doğduğunda, ortaya çıkan fazla 

gelirin dağıtımı gelmektedir. Usmani, bu fazlalıkların çoğu sözleşmede kaynak 

kuruluşa ödeneceğinin hükme bağlandığını işaret etmektedir. Usmani teşvik primi 

olarak ödenen bu fazlalara ilişkin olarak, islam hukukçularının belirli bir prim 

tutarının üzerine ayrıca fazlalardan oluşacak karın fon/mal yöneticisine 

bırakılmasının caiz bulunduğunu, ancak uygulamada bu fazlalıklardan alınacak 

payların piyasada oluşan faiz getirilerine paralel belirlendiğini ve bu durumun tüm 

sukuk uygulamalarında giderilmesi gerektiğini belirtmektedir (Usmani, 2008). 
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Benzer şekilde elde edilen gelirlerin beklenenden az gerçekleşmesi durumunda 

ise sukuk yatırımcılarına garanti edilen getirinin ödenebilmesi için yatırımcılara zarar 

edilen kısım kadar tutarı bir çeşit islami/faizsiz borç verilmekte, borç ise temel olarak 

oluşacak nakit akışının içinden kapatılmaktadır. Usmani bu durumun islamda 

kesinlikle yasak olacağını belirtmektedir (Usmani, 2008).  

Aynı konu, Bekir Halaçoğlu çalışmasında da farklı bir boyutu ile ele alınmıştır. 

Halaçoğlu, SPK Kira Sertifikaları Tebliğinin 10. maddesinin 5 nolu bendine atıfta 

bulunarak Kurulun kira sertifikalarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde 

bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti edilmesini talep edebileceğini, 

bu durumun söz konusu olmaması gerektiğini, böyle bir garantinin islam hukukunca 

kesinlikle caiz görülmediğini ifade etmektedir (Halaçoğlu, 2016).  

Bu bağlamda esas sorunun sukuk sahiplerinin, tıpkı konvansiyonel bonolarda 

olduğu gibi, belirlenmiş bir getiriden fazlasını alamamalarını sağlaması, bunun 

ağırlıkla faiz oranlarına paralel veya doğrudan dayanarak tespit edilmesi olduğu 

anlaşılmaktadır. Usmani de makalesinde bu konuların üzerinde durmuştur.  

Bir başka sorun ise nominal değerden alım taahhüdüne ilişkindir. Halaçoğlu 

(2016), sukuka konu varlıkların geri alım hakkının kaynak kuruluşta olduğunu, 

mevzuatta bu hakkın yatırımcılara verilen bir geri alım taahhüdü şeklinde 

gerçekleştiğini, geri alımın ise genellikle nominal değerden yapıldığını 

belirtmektedir. AAOIFI tarafından 2003 yılında alınmış olan kararlara göre bu 

durumun caiz görülmediği, ancak 2008 yılında alınan yeni kararlar ile meselenin 

daha detaylı ele alınarak kiracının aynı zamanda mudarib, şerik veya vekil olmaması 

halinde bu taahhüdün caiz olacağı tespit edilmiştir (Halaçoğlu, 2016). Bu konu 

Usmani (2008) tarafından da detaylı olarak ele alınmıştır. Usmani, çalışmasında 

gerek mudarib (mudarebe işlemlerinde) gerekse de şerik tarafından (Müşaraka 

işlemlerinde) anaparanın garanti edilmesinin uygun olmayacağını, ilaveten 

yatırımları yöneten tarafın da (mudarib veya şerik olmaksızın) böyle bir taahhüdün 

altına girmesinin islam hukukuna göre uygun olmayacağını belirtmektedir.  

Türkiye’de ihraç edilmiş bazı kira sertifikalarında bu durumla 

karşılaşılmaktadır. TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından TRDTFVK61718 ISIN kodu 

ile sahipliğe dayalı olarak ihraç edilen ve bu tezin araştırma konusunun verilerinden 



55 

 

 
 

birini teşkil eden kira sertifikasına ait (ve kapsamında ihraç edilecek diğer kira 

sertifikalarına ait olacak) ihraççı bilgi notunun 5.4.2.2.2.2. nolu maddesinde de 

tanımlandığı üzere, kaynak kuruluş kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemeleri 

garanti altına almıştır. Dahası, kaynak kuruluş tarafından (Türkiye Finans Katılım 

Bankası) VKŞ’ye devredilen taşınmazlardan olan gelirlerin kira sertifikası 

sahiplerine vaat edilen gelirden düşük kalması veya zarar edilmesi halinde, kaynak 

kuruluş beklenen kar ile elde edilen veya edilemeyen kar arasındaki farkı VKŞ’ye 

ödemek durumundadır. Buna göre, sukuk sahipleri beklenen getiriyi her halükarda 

tahsil edeceklerdir (TFVKŞ, 2017).  

Aynı şekilde, Hazine Müsteşarlığı VKŞ tarafından ihraç edilen ve TÜFE’ye 

endeksli kira sertifikalarında da ihraç tarihindeki kira getirisi yatırımcıya garanti 

edilmektedir. TÜFE’nin kira ödemesi tarihinde ihraç endeksinden düşük çıkması 

halinde, reel kira bedeli ödemesi yine ihraç bedeli üzerinden yapılmaktadır (Hazine 

Müsteşarlığı, 2017).  

Bu durum, çıkış noktası ne olursa olsun yukarıda bahsedilen eleştirilerin ana 

çıkış noktasını oluşturmaktadır. Hem özel sektör hem de kamu kağıtlarında kesinlikle 

anapara ve getiri garantisi verilmektedir. Bu bağlamda Taqi Usmani eleştirileri örnek 

alınan bu sertifikalar için de mevzu olmaktadır.  

Faizli ve faizsiz finansın beraber yaşadığı ülkelerde bu tip tartışmalar devam 

ede gelmektedir. Özellikle de faizsiz finans ürünlerinin hem getiri hem de niteliksel 

ve yapısal olarak faizli ürünleri taklit ettiğine ilişkin iddialar akademik boyutta da 

tartışılır durumdadır. En büyük sukuk ihraççısı konumunda olan Malezya’da bulunan 

sisteme benzer ve islami ve geleneksel finansmanın beraber devam ettiği sistemlerde 

- ki Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur – bu durum bazı zorlukları da 

beraberinde getirmektedir. Bu menkul kıymetler hem faizli hem de faizsiz finansman 

kurallarının benzer şekilde koyulduğu bu gibi piyasalarda her iki rejime uyum 

sağlanması için daha da yenilikçi olmak zorunda kalmaktadır (van Hilten, 2014).  
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2.2.7. Sukuk ve Geleneksel Tahvillerin Farkları 

Sukuk ve geleneksel tahviller ile ilgili basit benzetmeler yapılması 

mümkündür. Ancak, bu konuda derinlemesine yapılan araştırmalar, her iki 

enstrüman arasında vade, risk, getiri, vb. konularındaki farklılık ve benzerlikleri de 

ortaya koymaya çalışmaktadır.  

2.2.7.1. Yapıya Göre Farklılıklar 

Sukuk ve geleneksel tahvil\bonolar arasında yapısal açıdan ve operasyonel 

açıdan kıyaslamalar yapılması mümkündür. Burada en önemli farklılık sukuk 

yapılarında ortada mutlak surette yatırımcılara bir mülkiyet hakkı devri 

bulunmaktadır. Oysa geleneksel borçlanma araları sadece borç ilişkisi üzerine 

kurgulanmakta, borçlanarak elde edilecek bedellerin ne şekilde kullanılacağı 

genellikle belirlenmemektedir (Afshar, 2013).  

Aşağıdaki tabloda genel olarak sukuk ve geleneksel tahvil yapıları arasındaki 

farkları ortaya konmaktadır.  

Sukuk Geleneksel Tahviller 

1. Gelir varlıklardan elde edilmektedir.  1. Gelir borçlanma aracından elde edilmektedir.  

2. Getiri beklenmektedir. 2. Getiri faizdir ve önceden belirlenmiştir. 

3. Müzakere belirli tipteki sukuklarla sınırlıdır. 3. Müzakere edilebilir menkul kıymetlerdir. 

4. İhraççı varlıkları satan taraftır 4. İhraççı borç alandır 

5. Sukuk sahibi varlıkların da sahibidir. 5. Bono sahibi borç verendir. 

6. Alan-satan ilişkisi bulunmaktadır. 6. Borç veren-borç alan ilişkisi vardır.  

7. Ticari risk-getiri ilişkisi bulunmaktadır.  7. İhraççı faiz ve nominal ödeme taahhüdünde 

bulunur.  

8. Temel risk varlıklardaki risktir. 8. Temel risk ihraççının kredi riskidir. 

9. Getiri baz oluşturan varlıklardan elde edilir.  9. Faiz ödemesi zorunludur. 

10. Yatırımcının anaparası garanti edilemez. 10. Yatırımcının anaparasının garanti edilmesi 

zorunludur.  

Tablo 7. Konvansiyonel tahvil-sukuk karşılaştırması, (Afshar, 2013). 

2.2.7.2. Diğer Yönlerden Yapılan Karşılaştırmalar 

Sukuk ve konvansiyonel tahviller, özellikle de sukuk yapılarının uğradıkları 

eleştiriler nedeniyle, sıklıkla karşılaştırılır durumdadır. Özellikle uluslararası 

literatür, sukuk ihraçlarının yoğun olarak yapılmakta olduğu Malezya verilerini 



57 

 

 
 

kullanarak ampirik çalışmalar ile genişlemekte, iki yapı arasındaki farklara ilişkin 

bilimsel sonuçlar ortaya koymaktadır.  

2.2.7.2.1. Getirilerin Karşılaştırılması 

Sukuk ve konvansiyonel borçlanma araçlarının getirileri arasındaki 

korelasyonun incelenmesine ilişkin olarak en kapsamlı çalışmalardan biri Ariff ve 

Safari (2012) tarafından yapılmıştır.  

Malezya’da ihraç edilmiş ve ikinci el piyasada işlem görmekte olan maksimum 

66, minimum 46 adet menkul kıymetin karşılaştırıldığı çalışmada, 2005-2011 yılları 

arasındaki vadeye kadar olan getiri verileri kullanılmış, iki farklı borçlanma aracının 

ikinci el fiyatlarının farklılıkları ortaya konmuştur. Buna göre (Safari & Ariff, 2012);  

- Malezya devleti tarafından ihraç edilmiş islami borçlanma araçlarının (sukuk) 

getirileri yine devlet tarafından ihraç edilmiş konvansiyonel tahvillerdendaha 

yüksektir. Fark vadeye 2 ila 15 yıl kalmış olan borçlanma araçları için diğer 

vadelere kıyasla daha yüksek çıkmaktadır.  

- Kamu sermayeli Cagamas firması tarafından ihraç edilmiş sukuk getirileri 

aynı firma tarafından ihraç edilmiş tahvillerden daha yüksektir. Fark vadesine 

5 yıl civarında kalmış olan borçlanma araçlarında daha yüksektir. Yine kamu 

sermayeli Khazanah National ihraçlarında ise tahviller lehine cüzi fark 

bulunmaktadır.  

- AAA ratingi bulunan finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş sukuk 

getirileri 10 yıldan uzun vadelerde aynı kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş 

tahvil getirilerinden daha yüksektir.  

- AAA ratingi bulunan kurumsal firmalar tarafından ihraç edilmiş sukuk 

getirileri aynı firmalar tarafından ihraç edilmiş tahvil getirilerinden vadesine 

10 yıldan az kalmış kâğıtlar için daha düşük, 10 yıldan fazla kalmış kağıtlar 

için ise daha yüksektir.  

- Sukuk ve konvansiyonel tahviller arasındaki fiyat farkı 0.01 güven aralığında 

anlamlı çıkmıştır.  

- İlave olarak yapılan Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre genel olarak 

iki farklı ürünün getirileri arasında nedensellik bulunamamıştır.  
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- Bu bilgiler ışığında sukuk ve konvansiyonel bonoların farklı ürünler olduğu 

sonucu çıkarılmıştır.  

2.2.7.2.2. Durasyon ve Konveksite Temelli Karşılaştırma 

Yapılan çalışmalara göre Malezya’da sukuk ihraçları ile toplanan fonlar 2010 

yılı itibariyle tüm dünyadaki sukuk varlığının %53,6’sını oluşturmaktadır. 

Ramasamy ve diğerleri (2011) bu durumun sadece islami muhafazakâr saiklerle 

açıklanamayacağını, konunun risk temelli bir yaklaşım da içerdiğini savunmuştur. 

Kamu kâğıtlarının riski her zaman daha düşük olacağından, diğer borçlanma 

araçlarının getirilerinden daha düşük getiri vaat edeceği bilinmektedir. Ancak, burada 

faiz içeren diğer özel sektör tahvil ve bonoları ile kira sertifikalarının durumu 

incelemeye değerdir (Ramasamy, Munisamy, & Helmi, 2011). 

Durasyon bir tahvilin getirisindeki değişimin değerinde yarattığı etkinin 

ölçülmesidir. Yani fiyat-getiri eğrisinin türevidir. Fiyat-getiri çizgisinin eğimi 

durasyonu verir ve bir yatırımcının yatırdığı parayı geri alabilmesi için beklemesi 

gerekli olan ağırlıklandırılmış ortalama zamanı verir. Yüksek durasyon fiyatın getiri 

karşısında yüksek hassasiyeti olması anlamına gelir. Konveksite ise fiyat-getiri 

eğrisinin ikinci türevidir. Bu eğri bir parabol olduğundan, yani durasyon aslında 

fiyatın getiri hassasiyetini sadece yaklaşık olarak hesapladığından, getiri oranındaki 

değişimin durasyonda yarattığı değişimi hesaplamak için konveksite kullanılmaktadır 

(Ramasamy, Munisamy, & Helmi, 2011). Konveksite tahviller için yüksek olması 

istenen bir orandır, zira konveksitesi daha yüksek olan bir tahvilin getiri olanı 

yükseldiğinde fiyatı daha az düşecektir (Dinçer, 2008).  

Ramasamy ve diğerleri (2011) 31 adet sukuk, 35 özel sektör tahvili ve 27 

devlet tahvili ile yapılan çalışmada , her bir borçlanma aracı için getiri, durasyon ve 

konveksite hesaplamalarını yapmıştır. Yapılan çalışmada devlet tahvillerinin getiri 

oranları ile durasyon ve konveksiteleri sukuklardan daha düşük çıkmaktadır. Sukuk 

ile özel sektör tahvilleri arasında yapılan karşılaştırmada ise sukukların getiri oranı, 

durasyon ve konveksiteleri geleneksel tahvillerden daha düşük bulunmuştur. Sonuç 

olarak sukukların –islami finans yetkilileri tarafından dile getirildiği üzere- özel 

yapıları nedeniyle özel sektör tahvillerine göre daha az riskli oldukları belirtilmiştir.  



59 

 

 
 

2.2.7.2.3. İhraççı Tercihi Temelli Karşılaştırma 

Sukuk ihraçlarında firmaların temel saikları veya firmaların sukuk ve tahvil 

ihraçlarında tercihlerinin karşılaştırılmasına yönelik ülkemizde yapılmış araştırma 

bulunmamaktadır. Zira ülkemizdeki sukuk ihraçları henüz büyük çoğunlukla finansal 

kuruluşların fon kullanıcısı olduğu ihraçlardan oluşmakta, henüz tahvil ihraççıları bu 

piyasada yer almamışlardır. Ancak sukuk ihraçlarında dünya lideri olan Malezya’da 

bu tip çalışmalar için yeterli veri bulunabilmektedir.  

Çalışmalarda finansal teorilerden dengeleme teorisi ve finansal hiyerarşi 

teorileri çalışma sonuçlarının yorumlanmasında kullanılmaktadır. Temel olarak 

dengeleme teorisinde şirketlerin bir optimal borçlanma oranları olduğu, işlem 

maliyetlerinden dolayı geçici olarak bu hedef borçlanma rasyosundan sapabildikleri 

ve belirli süre içinde bu rasyoya yeniden ulaşmaya çalışacakları öngörülmektedir. 

Aynı teoriye göre karlılığı yüksek olan firmalar daha düşük iflas olasılığına sahip 

olacaklarından, daha kolay borçlanırlar ve vergi avantajlarını kullanmak isterler. Bu 

nedenle karlılık ile kaldıraç oranları arasında pozitif ilişki beklenir. Finansal hiyerarşi 

teorisine göre ise karlı firmalar dış borçtan çok özkaynak kullanmak isterler. Mutlaka 

dış finansman gerektiğinde ise bilginin maliyeti nedeniyle, öncelikle doğrudan 

borçlanma, sonra pay satışı veya hisse sentlerine başvurma yolları tercih edilir. 

Dengeleme teorisinde mal varlığı olan şirketler teminat ile daha düşük faizlerle daha 

fazla borçlanırlar. Finansal hiyerarşide ise mal varlığı az olan firmalar, bilgi 

kirliliğine daha fazla maruz kalırlar ve hisse satışı yapamadıklarından borçlanma 

yolunu tercih ederler (Hanifa, Masih, & Bacha, 2014).  

Sukuk ihraçlarının neden tercih edildiği sorusuna yanıt arayan çalışmalardan 

biri Nagano (2010) tarafından yapılmıştır. Çalışmada sukuk ihraçlarının islami 

bankalardan borçlanma ile karşılaştırması yapılmış, iki borçlanma yolunun farklı 

saikler ile yapıldığı sonucuna varılmıştır. Sukuk ihraçlarının yapılmasında daha önce 

sukuk ihracı yapmış olmanın ve ihraççı firmanın büyüklüğünün pozitif etkisi olduğu 

ortaya konmuştur. Dahası sukuk ihraçlarının etik veya islami saikler ile yapılmasının 

firma hisse değerlerinin olumsuz etkileyebileceği düşünülse bile, durumun aslında 

böyle olmadığı, sukuk ihracının firma hisse değerini ve piyasada rekabet gücünü 

artırdığı ve bu nedenle uluslararası yatırımcılara tarafından da tercih edildiği not 



60 

 

 
 

olarak düşülmüştür. Çalışmaya göre sukuk ihraçları finansal hiyerarşi teorisine 

uygun sonuçlar vermemekte, firma büyüklüğü ve bilgiye ulaşım ile pozitif 

korelasyona sahip olduğundan daha çok dengeleme teorisine uygun sonuçlar 

vermektedir. Çalışmada ayrıca sukuk ihracının firmanın hisse değerini olumlu 

etkilediği, ancak konvansiyonel tahvil ihraçlarının böyle bir etkide bulunmadığı da 

ortaya konmaktadır (Nagano, 2010). 

Daha güncel bir çalışmada ise şirketlerin teminat olarak kullanılabilecek 

varlıkları ile konvansiyonel tahvil ihraçları arasında dengeleme teorisine uygun 

şekilde pozitif ve anlamlı ilişki görülmüştür. Ancak, sukuk ihraçları ile varlıklar 

arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Vergi avantajlarından faydalanma konusunda 

da tahvil ihraçları ile ilişki anlamlı bulunmuştur. Sukuk ihraçlarında ise ilişki anlamlı 

değildir. Sukuk ihraçları büyüme potansiyeli ile pozitif ve şirket büyüklüğü ile 

negatif ve anlamlı sonuçlar vermiştir. Her iki durum sukuk ihraçlarının daha çok 

finansal hiyerarşi teorisi ile açıklanabildiği sonucunu vermektedir. Tahvil ihraçları 

ise dengeleme teorisine daha uygun düşmektedir (Hanifa, Masih, & Bacha, 2014).  
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3. ARAŞTIRMA VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Ülkemizde kira sertifikası olarak anılan, dünyada ise genel olarak sukuk olarak 

adlandırılan menkul kıymetler, özellikle Malezya ve körfez ülkelerinde uzun süredir 

kullanılmaktadır. Ülkemizde ise sukuk nispeten yeni bir yatırım aracıdır.  

Kira sertifikalarının ülkemiz uygulamasında getirileri ve diğer yatırım araçları 

ilişkilerine dair yapılmış olan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Zira bu konuda deneysel 

bilgi üretilebilecek veriler yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Sukuk ihraçları ülkemizde 

2013 yılında yayımlanan SPK tebliği ile hız kazandığından, 2014 ve sonrası veriler 

ışığında çalışma yapılması ve istatistikî açıdan fikir sahibi olunabilecek sayıda veri 

oluşması doğal olarak 2016 yılını bulmuştur.  

Yapılan çalışma ülkemizde kira sertifikası ihraçlarında, yatırımcıya sunulan 

getirinin piyasadaki diğer yatırım araçlarından yoğun olarak kullanılan mevduat 

faizi, devlet tahvili faizi ve katılım payı oranları ile herhangi bir seviyede ilişkisi 

bulunup bulunmadığını deneysel olarak ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Verileri, Yöntemi ve Sınırlılıkları 

İzlenen yöntem kira sertifikalarının getirileri ile piyasa faizi olarak kabul 

edilebilecek ve gösterge faiz olarak anılan, vadesi iki yıl olan ve üç ayda bir kupon 

ödemeli devlet iç borçlanma senedinin faiz oranlarının, bankalarca mudilerine 

önerildiği açıklanan mevduat faizlerinin ve katılım bankaları tarafından katılım 

fonlarına yatırım yapan müşterilerine verilen kar payı oranlarının karşılaştırılmasıdır. 

Ayrıca, yapılan karşılaştırmalardan sonra bir tahmin modeli oluşturulması amacı ile 

CDS ve Libor verileri de çalışmaya bağımsız değişkenler olarak eklenmiştir.  

Kira sertifikalarının getiri oranlarının bilinmesi için, bu borçlanma araçlarının 

ihraç bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu tezin ilgili bölümünde de tarif edildiği 

üzere, kira sertifikalarının bir bölümü ilgili varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 

edildikten sonra borçlanma aracı olarak Borsa İstanbul A.Ş.’ne kote edilmektedir. Bu 

nedenle Borsa İstanbul’un ilgili pazarlama bölümünden akademik amaç ile 

kullanılmak üzere 2011-2016 yıllarında gerçekleştirilmiş olan borçlanma araçları 
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ihraç bilgileri talep edilerek edinilmiştir. Kira sertifikalarının özel sektör tarafından 

ihraçları özellikle 2014 sonrası yoğun olduğundan, çalışmada 2014 yılı ve sonrası 

verilen kullanılmıştır. Buna göre ilgili yıllar arasında ihraç edilmiş kira sertifikaları 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. Çalışmada az sayıda ihraç gerçekleştirmiş olan 

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ihraçları ile, sonradan lisansları iptal edilmiş 

olan Asya Varlık Kiralama A.Ş. ihraçları veri setine dâhil edilmemiştir. Dolayısı ile 

tüm çalışma TF Varlık Kiralama A.Ş. ile KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 

ihraç verileri kullanılarak tamamlanmıştır.  

TF Varlık Kiralama A.Ş. yurt içindeki ihraçlarının tamamı yaklaşık 6 ay vadeli 

olarak ihraç edilmektedir. Buna göre 21 adet ihraçtan alınan veri analizimizde 

kullanılmıştır.  

İhraççı 

Şirket 
ISIN Kodu İhraç Şekli 

İhraç Tutarı 

(TL) 
İhraç Tarihi 

Vade 

Gün 

Sayısı 

Vade Tarihi 

Getiri 

Oranı 

(Basit 

%) 

Borsada İlk 

Kez İşlem 

Gördüğü 

Tarih 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVK71410 Halka Arz 100.000.000 15-16.01.2014 179 18.07.2014 10,10 21.01.2014 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK21514 Halka Arz 139.000.000 25-26.08.2014 179 23.02.2015 9,75 29.08.2014 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVK61510 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

60.000.000 04.12.2014 179 01.06.2015 8,80 08.12.2014 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK71519 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

60.000.000 27.01.2015 178 24.07.2015 8,75 30.01.2015 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK81518 Halka Arz 80.000.000 18-19.02.2015 179 21.08.2015 9,68 25.02.2015 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVKK1517 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

80.000.000 01.06.2015 179 27.11.2015 10,60 04.06.2015 

TF Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVKA1519 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

75.000.000 26.06.2015 179 22.12.2015 10,68 30.06.2015 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVK11622 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

80.000.000 24.07.2015 179 19.01.2016 10,61 28.07.2015 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVK21613 Halka Arz 100.000.000 21.08.2015 178 15.02.2016 11,07 25.08.2015 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş.  

TRDTFVK51610 Halka Arz 150.000.000 27.11.2015 179 24.05.2016 11,21 01.12.2015 
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TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK61619 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

75.000.000 22.12.2015 178 17.06.2016 11,64 24.12.2015 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVK71618 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

100.000.000 19.01.2016 178 15.07.2016 11,43 21.01.2016 

TF Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK81617 Halka Arz 100.000.000 15.02.2016 179 12.08.2016 11,10 17.02.2016 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVKE1614 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

70.000.000 11.04.2016 179 07.10.2016 10,80 14.04.2016 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVKK1616 Halka Arz 150.000.000 24.05.2016 178 18.11.2016 10,50 27.05.2016 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVKA1618 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

125.000.000 17.06.2016 179 13.12.2016 10,50 22.06.2016 

TF Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK11721 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

100.000.000 15.07.2016 179 10.01.2017 10,25 20.07.2016 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK31711 Halka Arz 100.000.000 30.09.2016 171 20.03.2017 10,25 05.10.2016 

TF Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDTFVK41710 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

70.000.000 21.10.2016 179 18.04.2017 10,50 27.10.2016 

TF Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDTFVK51719 Halka Arz 100.000.000 14.11.2016 179 12.05.2017 10,50 18.11.2016 

TF Varlık 
Kiralama 

A.Ş.  

TRDTFVK61718 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

70.000.000 13.12.2016 178 09.06.2017 10,50 19.12.2016 

Tablo 8. Değerlendirmeye alınan TF Varlık Kiralama A.Ş. ihraçları (Kaynak: BİST) 

Kira sertifikaları veri setinden aynı zamanda değişken getiri ile ihraç edilmiş 

ürünler de çıkarılmıştır. Zira çalışmanın temelinde ihraçta yatırımcıya verilen getiri 

oranı oluşturmaktadır. Ayrıca, KT Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 

ve vadeleri 6 ay ve civarında olan 10 adet kira sertifikası da çalışmaya dâhil 

edilmemiştir. Bu durum ise bu verilerin aynı VKŞ’nin üç ay ve civarında vadeler ile 

ihraç edilmiş olan kira sertifikalarından ayırma ihtiyacından ileri gelmektedir. Zira 

aynı finansal kuruluşun 3 aylık ve 6 aylık verilerini aynı örneklemin içine sokmak, 

vade farkından dolayı ihraçta getiri oranında değişiklik yapılmış olması 

gerekeceğinden, hatalı ve/veya anlamsız sonuçlara yol açabilecektir. İlgili kuruluşun 
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altı aylık ihraç verileri ise örneklem sayısı az olduğundan değerlendirmeye 

alınmamıştır.  

İhraççı 

Şirket 
ISIN Kodu İhraç Şekli 

İhraç Tutarı 

(TL) 
İhraç Tarihi 

Vade 

Gün 

Sayısı 

Vade Tarihi 

Getiri 

Oranı 

(Basit 

%) 

Borsada İlk 

Kez İşlem 

Gördüğü 

Tarih 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDKTVKA1413 Halka Arz 50.000.000 
25-

26.09.2014 
91 29.12.2014 9,16 02.10.2014 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK31521 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 

İhraç 

50.000.000 30.12.2014 83 23.03.2015 9,00 02.01.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK61510 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

200.000.000 13.02.2015 108 01.06.2015 9,50 18.02.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK61528 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

14.838.000 03.03.2015 91 02.06.2015 9,35 05.03.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK61536 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

44.692.000 24.03.2015 70 02.06.2015 8,90 26.03.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK61544 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

21.798.000 17.04.2015 70 26.06.2015 9,40 21.04.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK81526 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

24.635.000 08.05.2015 91 07.08.2015 9,75 14.05.2015 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDKTVK91525 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

70.000.000 03.06.2015 104 15.09.2015 10,11 05.06.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK91533 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

22.600.000 17.06.2015 90 15.09.2015 10,35 19.06.2015 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDKTVK91541 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

66.644.000 07.07.2015 70 15.09.2015 9,95 09.07.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVKK1551 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

30.000.000 07.08.2015 94 09.11.2015 10,25 11.08.2015 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDKTVKK1569 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

15.000.000 18.08.2015 83 09.11.2015 10,15 20.08.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

TRDKTVKA1512 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

150.000.000 16.09.2015 90 15.12.2015 10,85 18.09.2015 
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Kiralama 
A.Ş. 

Dışında 
İhraç 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK21613 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

21.000.000 27.10.2015 114 18.02.2016 10,10 14.05.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş. 

TRDKTVK21621 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

74.000.000 20.11.2015 90 18.02.2016 10,97 24.11.2015 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 
A.Ş. 

TRDKTVK31612 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 
İhraç 

150.000.000 16.12.2015 91 16.03.2016 10,87 16.03.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş.  

TRDKTVK31620 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

88.500.000 06.01.2016 70 16.03.2016 11,00 08.01.2016 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş.  

TRDKTVK51628 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

140.000.000 19.02.2016 81 10.05.2016 10,95 24.02.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş.  

TRDKTVK61619 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

240.113.800 25.03.2016 90 23.06.2016 10,60 29.03.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş.  

TRDKTVKE1625 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

170.000.000 23.06.2016 110 11.10.2016 10,30 28.06.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 

Varlık 
Kiralama 

A.Ş.  

TRDKTVKE1633 

Nitelikli 

Yatırımcıya 

Borsa 
Dışında 

İhraç 

40.000.000 01.07.2016 110 11.10.2016 10,50 08.07.2016 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş.  

TRDKTVKK1627 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

100.000.000 24.08.2016 98 30.11.2016 10,10 26.08.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 

A.Ş.  

TRDKTVKK1635 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

30.000.000 01.09.2016 90 30.11.2016 10,35 07.09.2016 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş.  

TRDKTVK11713 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

180.000.000 11.10.2016 92 11.01.2017 10,10 13.10.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 

A.Ş.  

TRDKTVK21712 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

İhraç 

200.000.000 08.11.2016 98 14.02.2017 10,20 10.11.2016 

KT Kira 
Sertifikaları 

Varlık 

Kiralama 
A.Ş.  

TRDKTVK31711 

Nitelikli 
Yatırımcıya 

Borsa 

Dışında 
İhraç 

160.000.000 30.11.2016 97 07.03.2017 10,40 02.12.2016 

KT Kira 

Sertifikaları 
Varlık 

Kiralama 

TRDKTVK31729 

Nitelikli 

Yatırımcıya 
Borsa 

Dışında 

30.000.000 13.12.2016 84 07.03.2017 10,45 20.12.2016 
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A.Ş.  İhraç 

Tablo 9. Değerlendirmeye alınan KT Varlık Kiralama A.Ş. ihraçları (Kaynak: BİST) 

Araştırmanın en önemli sınırlılığını verilerin toplandığı zaman dilimi 

oluşturmaktadır. Kira sertifikalarının özel sektörce düzenli olarak ihraç edilmeye 

başlandığı 2013 yılı sonrası verileri çalışmaya alınabilmiştir. Bir başka sınırlılık ise 

sadece borsaya kote edilmiş kira sertifikalarının getiri oranlarının kullanılmasıdır. 

SPK Kira Sertifikaları Tebliğine göre sadece halka arz edilen kira sertifikalarının 

borsaya kote edilmesi zorunludur. Nitelikli yatırımcılara ve tahsisli olarak ihraç 

edilen kira sertifikaları ise çoğunlukla borsaya kote edilmemekte, fiyatlar ihraççı 

kuruluş tarafından belirlenmektedir (SPK, 2013). Bu nedenle veri analizinin daha 

sağlıklı yapılmasını sağlayabilecek ve ülkemizde ihraç edilmiş birçok kira sertifikası 

ise analiz dışında kalmıştır.  

Araştırmada gösterge faiz verileri Aktif Yatırım Bankası A.Ş. hazinesinden, 

ortalama mevduat faizleri TCMB web sitesinden, katılım bankalarınca uygulanmakta 

olan kar payları ise Katılım Bankaları Birliği web sitesinden alınmıştır. 

Korelasyonlarda ve regresyonda kullanılan 5 yıllık CDS verisi bloomberght.com 

sitesinden, 3 aylık Libor verileri ise ABD St. Louis Fed web sitesinden alınmıştır. 

3.3. Araştırmanın Sonuçları ve Veri Analizi 

Araştırmada elde bulunan veri, EViews programında değerlendirilmiştir.  

Öncelikle bağımlı değişken olan sukuk getirileri (G) ile gösterge tahvil faizleri 

(F), ortalama 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri (M3), 1 aya kadar olan vadeli 

mevduat faizleri (M1), 1 aylık kar payı oranları (K) ve diğer göstergeler olarak CDS 

verileri ve Libor oranları ile korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Ardından G’nin 

diğer yatırım araçlarındaki değişimlerden ne ölçüde etkilendiğinin test edilmesi için 

en küçük kareler yöntemi ile regresyon denklemleri oluşturulmuştur. Örneklem 

büyüklükleri göz önünde bulundurularak, ilgili denklemlerin katsayı testleri yapılmış 

ve hipotezlerin testi için t istatistikleri kullanılmıştır. 
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3.3.1. Korelasyon Analizleri 

Toplanan kira sertifikası getirileri ile gösterge faiz oranları, ortalama mevduat 

faizleri, kar payı oranları ile CDS verileri öncelikle korelasyon analizine tabi 

tutulmuştur. 

Kuveyt Türk Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları ile 

diğer seçilmiş üç yatırım aracının ve CDS ve Libor verilerinin korelasyon analiz 

verileri aşağıda verilmiştir. Buna göre; 

- Kira sertifikası getirileri ile mevduat, gösterge faiz, kar payları, CDS puanları 

ve Libor verileri arasındaki ilişki %5 güven aralığında anlamlıdır. 

- En yüksek korelasyon katsayısı 0,85 ile mevduat faizleri ile kira sertifikası 

getirileri arasında elde edilmektedir. CDS verileri ve gösterge tahvil faizleri 

ile kira sertifikaları getirileri arasında da sırası ile 0,80 ve 0,72 ile daha düşük 

ve yüksek/orta kuvvette bir ilişki tespit edilmiştir. Tüm ilişkiler pozitif 

yönlüdür.  

- Kira sertifikaları getirileri ile en düşük korelasyon katsayısı beklenildiği gibi 

kar payı oranları arasında elde edilmektedir. İlişki pozitif yönlüdür.  

- Kar payı oranları ile mevduat faizleri arasında %5 güven aralığında anlamlı 

ilişki tespit edilmiş, kar payları ile gösterge faiz arasında ise %5 güven 

aralığında anlamlı bir ilişki bulunmadığı gözlenmektedir. 

- CDS verileri ile tüm diğer değişkenler arasında ise pozitif yönlü ve anlamlı 

ilişki tespit edilmiştir.  Libor verileri ise sadece sukuk getirileri ve CDS 

verileri ile pozitif yönde ve anlamlı ilişkiye sahiptir.  

Görüleceği üzere kira sertifikalarının ihracında garanti edilen getiri oranı 

piyasa faizleri ile, ülke riski primini gösteren CDS’ler ile ve genel olarak tüm 

dünyada yabancı USD cinsinden ihraçlar ve menkul kıymetlerde baz alınan Libor 

verileri ile orta-yüksek seviyede ve pozitif olarak ilişkilidir.  

Kira sertifikası ihraç getirileri ile piyasa faizleri arasında daha kuvvetli bir 

ilişki olması ise önceki tahminlerimiz ile uyumludur. Zira sukuk olarak adlandırılan 

menkul kıymetler her halükarda sermaye piyasalarında faizli ürünler ile rekabet 

etmektedir. Özellikle diğer sermaye piyasası araçlarının da devlet tahvilleri ile 

rekabet ortamı içinde oldukları düşünüldüğünde, kaynak toplamak için katılım 
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bankalarınca önemli birer enstrümana dönüşmekte olan kira sertifikalarının da talep 

görebilmesi için fiyatlamalarda piyasa getirilerini benchmark olarak alması 

kaçınılmaz olmaktadır.  

Kuveyt Türk VKŞ ihraçlarında getiri ilişkisinin en yüksek olduğu yatırım aracı 

bankaların mevduat oranları olmuştur. Bazı ihraçlarda DİBS faizlerine ilave spread 

eklendiği göz önünde bulundurulduğunda, mevduat faizleri ile olan daha yüksek 

korelasyon diğer ihraçlarda doğrudan ortalama faizlerin baz alındığı şeklinde 

yorumlanabilir. 

 Gösterge 

Faiz  

Mevduat 

(M3) 

Mevduat 

(M1) 

Katılım 

Payı 

CDS Libor 

Korelasyon 0,7234 0,8520 0,6009 0,5137 0,8038 0,4748 

Olasılık 

Değeri 

0,0000 0,0000 0,0009 0,0061 0,0000 0,0123 

Tablo 10. Kuvet Türk VKŞ ihraçları ile yatırım araçları getirileri korelasyonları. 

 

Türkiye Finans VKŞ verilerinin analizinde ise;  

- Kira sertifikası ihraç getirileri ile gösterge tahvil faizleri arasında Kuveyt 

Türk VKŞ örneğinden daha yüksek oranda pozitif korelasyon tespit 

edilmiştir. Ancak, mevduat faizi ile olan korelasyon katsayısı daha düşük 

gözlenmiştir.  

- Özellikle sukuk getirileri ile gösterge faizler arasında 0,88 ile oldukça yüksek 

bir ilişki bulunmaktadır.  

- Kuveyt Türk verilerinde olduğu gibi tüm değişkenler ile CDS verileri 

arasında %5 güven aralığında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Libor verileri ile 

sukuk getirileri arasında %5 güven aralığında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

- Kar payı ile sukuk getirileri arasında ise %5 güven aralığında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır. 

Her iki korelasyon analizinin verilerinde gösterge faizler ile mevduat faizleri 

arasında %5 güven aralığında anlamlı ve orta düzeyde ilişki bulunduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Burada ilginç olan sonuç, gözlemlerin yapıldığı aylar itibariyle 

sukuk getirileri ile diğer yatırım araçları arasındaki ilişkinin, mevduat faizleri ile 
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gösterge faizler arasındaki ilişkiden daha kuvvetli görünmesidir. Bu durumun da 

rekabet ile ilintili olduğu düşünülmektedir. Zira bankaların kendi aralarındaki 

rekabet, devlet tahvili faizleri ile olan rekabetlerinden daha kuvvetli olabilir. Oysa, 

kira sertifikaları iç piyasada hem mevduat oranları ile hem de devlet tahvilleri ile 

rekabet ediyor olmalıdır. Söz konusu durum önümüzdeki dönemde verilerin de 

artması ile (veya ikinci el piyasasında derinliğin artması ile) farklı çalışmalar ile 

ortaya konulmaya muhtaçtır.  

 

 Gösterge 

Faiz  

Mevduat 

(M3) 

Mevduat 

(M1) 

Katılım 

Payı 

CDS Libor 

Korelasyon 0,8819 0,7399 0,6807 0,3879 0,7854 0,3634 

Olasılık 

Değeri 

0,0000 0,0001 0,0007 0,0823 0,0000 0,1053 

Tablo 11. Türkiye Finans VKŞ ihraçları ile yatırım araçları getirileri korelasyonları. 

Korelasyon katsayısı esasen nokta dağılımlarının doğrusallığa ne ölçüde 

yaklaştığının tespitidir. Katsayının 0 olması noktaların dağılım tablosunda gelişigüzel 

dağıldığı anlamına gelir. Dolayısı ile bağımlı değişken y ile tanımlayıcı değişken x’in 

oluşturduğu regresyon doğrusu eğimi 0 olan paralel bir doğru olur ve regresyon ile 

y’nin tahminini imkânsız kılar. Katsayının 1 veya bire yakın olması ise ilişkinin 

açıklayıcı gücünün arttığını ve regresyon tahmini ile Y değerinin tahmin 

edilebileceğini gösterir (Silkin, 2006).  

Korelasyon sonuçlarına göre KT VKŞ tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları 

ile K hariç tüm diğer değişkenler (F, M1, M3, Lİ, CDS) arasında anlamlı doğrusal 

ilişki tespit edilmiştir. Aynı şekilde TF VKŞ ihraçları ile K ve Lİ hariç tüm diğer 

bağımsız değişkenler (F, M1, M3, CDS) arasında doğrusal ilişki tespit edilmiştir. 

Buna göre yapılan tahmin çalışmasında bağımsız değişkenler kullanılmış, kar payları 

regresyon tahminlerimizin dışında tutulmuştur. 

3.3.2. Regresyon Analizleri 

Çalışmada bağımsız değişken olarak kabul edilen gösterge faiz oranı, Libor, 

CDS’ler ve ortalama mevduat faiz oranları ile bağımlı değişken olan kira sertifikası 

getirileri arasında çoklu doğrusal regresyon ile denklem tahinleri yapılmıştır. 



70 

 

 
 

Modellerin oluşturulmasında en küçük kareler metodu uygulanmıştır. Çoklu doğrusal 

regresyonlarda katsayılar standardize edilmemiştir. Dolayısı ile denklemlerde hangi 

değişkenin daha etkin olduğu da değerlendirilmemiştir. 

Regresyon tahmininde amaç değişkenler arasındaki ilişkin matematiksel bir 

model ile açıklanmasıdır. Basit doğrusal regresyonda, basit kelimesi sadece iki 

değişkenin incelendiğini, doğrusal kelimesi ise ilişkiyi açıklamada doğrusal bir 

model kullanılacağı ifade eder. Bu modelin matematiksel ifadesi; 

Y= a + bX 

olacaktır. Bununla birlikte regresyon modelini açıklayabilmek için bir seri 

veriye ihtiyaç duyulacaktır. Serinin birim sayısı kadar verinin oluşturduğu bir 

doğrusal regresyon modeli mevcut olacak ve bu model 

Yi = α + βXi 

şeklinde kurulabilecektir. Bununla birlikte değişkenler arasındaki ilişkide 

doğrusal modelden bazı sapmalar olacak, buna göre modele bir hata terimi eklenmesi 

ile model 

Yi = α + βXi + ε 

olacaktır (Turanlı & Güriş, 2010).  

En küçük kareler metodunda amaç, gözlemlenen bağımlı değişken noktaları ile 

regresyon tahmini doğrusu üzerinde Y eksenine göre olan izdüşümlerinin farklarının 

karelerinin minimize edilmesidir. Elde edilmek istenen en iyi regresyon doğrusu 

yukarıdaki denklemde ε ile gösterilmiş olan bu farkların karelerinin minimize 

edilmesi ile elde edilecektir. Karelerinin alınması ise pozitif ve negatif farkların 

birbirlerinin götürmesine engel olmak için kullanılmaktadır (Vogelvang, 2005). 

Çoklu doğrusal regresyon denklemlerinde ise bağımlı değişken birden fazla 

bağımsız değişken ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu denklemlerde her bir 

değişkenin katsayısındaki değişim, diğer bağımsız değişkenlerin sabit tutulması ile 

bağımlı değişkendeki bir birimlik değişimi açıklamaktadır. Çoklu regresyonlarda da 

iki değişkenli regresyonlardaki gibi en küçük kareler yöntemi uygulanmaktadır 

(Treiman, 2009).  
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Regresyon tahminlerinin güvenirliğinde katsayıların anlamlılığın test edilmesi 

için t testi uygulanmıştır. CDS verileri dışındaki bağımsız değişkenlerin (M3 veya 

M1) katsayıları tüm analizlerde C(2) olarak alınmıştır. Buna göre; 

H0 : C(2) = 1 veya C(2) – 1 = 0 olarak ifade edilebilir. 

Ha : C(2) ≠ 1 olarak sınırlamalar belirlenmiştir. 

Burada anlaşılması gereken konu, her bir katsayının anlamlılığının diğer 

bağımsız değişkenlerden bağımsız olarak test edilmekte olduğudur. Dolayısı ile 

yüksek korelasyona sahip bağımsız değişkenlerin aynı denkleme dahil edilmesi çoklu 

doğrusallık olarak tabir edilen ve katsayıların sıfırdan farksız olmasına rağmen 

farklıymış gibi görünmesine sebep olan bir soruna yol açabilmektedir (Treiman, 

2009). Bu nedenle bazı araştırmacılar basamaklı regresyon olarak tabir edilen ve her 

bir aşamada bir değişkenin çıkarılması ile yapılan ve deneme yanılma metoduna 

benzer bir yöntem ile çalışmaktadır. Çalışmanın yanlış yönlendirilebileceği ve 

çalışmada olduğunca fazla değişken kullanılması gerektiği eleştirileri yöneltilse de, 

bu çalışmada da çoklu doğrusallık konusuna da dikkat edilerek benzer bir yöntem 

uygulanmıştır. 

3.3.2.1. KT VKŞ Regresyon Analizi 

Kuveyt Türk VKŞ tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarının (27 adet 

örneklem) oranları ve diğer değişkenler arasındaki ilişki bir tahmin denklemi ile 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada katsayılarının anlamlılığı yüksek 

olan tek denklem Libor ve gösterge faiz bağımsız değişkenleri ile kurulabilmiştir. 

Regresyon tahmininde EViews çıktısı aşağıdaki gibidir: 
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Test sonucuna göre: 

- H0 hipotezi reddedilmiştir. Katsayılar anlamlıdır. 

- Kurulmuş olan regresyon modeli geçerlidir. M3 katsayısı için kurulan hipotez 

%5 güven aralığında (H0: C(2)=1) t testi ile reddedilmiştir.  

Test İstatistiği Değer df Olasılık 

t-istatistiği -8,455414 24 0,0000 

F-istatistiği 71,49402 (1,24) 0,0000 

Ki-Kare 71,49402 1 0,0000 

 

- Buna göre en küçük kareler yöntemi ile regresyon tahminimiz    

G = 5,88 + 0.392 x F + 0,868 x Lİ 

denklemi ile açıklanabilmektedir.  

- Kira sertifikası ihraç faizlerindeki değişimin %77.8 kısmı ortalama gösterge 

tahvil ve Libor datası ile birlikte açıklanabilmektedir.  

3.3.2.2. TF VKŞ Regresyon Analizi 

TF VKŞ tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarının (21 adet örneklem) oranları 

ve diğer değişkenler arasındaki ilişki bir tahmin denklemi ile ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Yapılan çalışmada katsayılarının anlamlılığı yüksek olan tek 

Dependent Variable: G

Method: Least Squares

Date: 07/06/17   Time: 01:40

Sample: 1 27

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.879417 0.694574 8.464776 0.0000

F 0.392635 0.071831 5.466067 0.0000

LI 0.868558 0.286955 3.026810 0.0058

R-squared 0.654999     Mean dependent var 10.13370

Adjusted R-squared 0.626249     S.D. dependent var 0.598968

S.E. of regression 0.366180     Akaike info criterion 0.933056

Sum squared resid 3.218107     Schwarz criterion 1.077037

Log likelihood -9.596251     Hannan-Quinn criter. 0.975869

F-statistic 22.78255     Durbin-Watson stat 1.041511

Prob(F-statistic) 0.000003
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denklem CDS ve 0-1 aylık ortalama mevduat faizleri bağımsız değişkenleri ile 

kurulabilmiştir. 

En küçük kareler tahmini sonuçları aşağıdaki gibidir: 

 

 

Test sonucuna göre: 

- H0 hipotezi reddedilmiştir. Katsayılar anlamlıdır. 

- Kurulmuş olan regresyon modeli geçerlidir. M1 katsayısı için kurulan hipotez 

%5 güven aralığında (H0: C(2)=1) t testi ile reddedilmiştir.  

 Test İstatistiği Değer Df Olasılık 

t-istatistiği -2,743598 18 0,0134 

F-istatistiği 7,527332 (1,18) 0,0134 

Ki-Kare 7,527332 1 0,0061 

 

- Buna göre en küçük kareler yöntemi ile regresyon tahminimiz    

G = 3,218 + 0.515 x M1 + 0,0099 x CDS 

denklemi ile açıklanabilmektedir.  

- Kira sertifikası ihraç faizlerindeki değişimin %73.9 kısmı ortalama mevduat 

faizleri (0-1 ay) ve CDS datası ile birlikte açıklanabilmektedir.  

  

Dependent Variable: G

Method: Least Squares

Date: 07/02/17   Time: 15:12

Sample: 1 21

Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.218043 1.463449 2.198944 0.0412

M1 0.514885 0.176817 2.911961 0.0093

CDS 0.009948 0.002277 4.369523 0.0004

R-squared 0.739559     Mean dependent var 10.43905

Adjusted R-squared 0.710621     S.D. dependent var 0.737983

S.E. of regression 0.396991     Akaike info criterion 1.121755

Sum squared resid 2.836826     Schwarz criterion 1.270972

Log likelihood -8.778426     Hannan-Quinn criter. 1.154139

F-statistic 25.55672     Durbin-Watson stat 1.463726

Prob(F-statistic) 0.000006
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada temel olarak ülkemizde ihraç edilmiş bulunan ve islami bono 

olarak adlandırılan kira sertifikalarının getirilerinin, piyasanın diğer yatırım 

araçlarından mevduat, devlet tahvili ve katılım payları getirileri ile ne ölçüde 

örtüştüğü ve bu yatırım araçlarındaki değişikliklerden ne ölçüde etkilendiği 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.  

Özellikle uluslararası literatürde sukuk ile faizli tahviller arasındaki 

benzerlikler nedeniyle hararetli bir tartışma devam etmektedir. Tartışmalar genel 

olarak sabit getiri garantisi ve vadede nominal değerden ödeme üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu tartışmalarda islam hukukçuları arasında halen tam olarak 

görüş birliği bulunmadığı, ancak genel olarak kira sertifikalarının islami prensipler 

dâhilinde işlediği yönünde görüş birliği bulunmaktadır. Tartışma konusu noktalarda 

ise gerek yasal düzenleme otoritelerinden gerekse de ihraççı taraflardan düzeltme ve 

islami usullere daha fazla uyum beklendiği ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda, 

sukuk ihraçlarında ve ikinci el piyasalarında sukuk ve konvansiyonel tahviller 

arasında yapısal farklılıklar bulunduğu, getirilerinin de birbirlerinden farklılıklar arz 

ettiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Ancak, getiri oranlarının belirlenmesinde 

LİBOR veya benzeri göstergelerin dikkate alınması da bu ürünlere olan genel eleştiri 

çerçevesindedir. Bu konunun ne ölçüde güncel bir eleştiri olduğu, çalışmamıza ilham 

vermiştir.  

Bu çalışmada temel alınan veriler sadece birinci el, yani ihraç getiri oranları ile 

oluşturulmuştur. İkinci el piyasasında özellikle özel sektör kira sertifikalarının 

derinliğinin bulunmaması, çalışmanın bu bakış açısı ile yürütülmesinde etkin 

olmuştur. Halen sukuk ihraç etmekte olan kurumlardan, Kuveyt Türk Varlık 

Kiralama A.Ş. ve Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş. ihraçları dışındaki ihraçlar 

istatistiksel olarak analiz edilebilecek veriye sahip değildir. Bu nedenle sadece bu iki 

kurumun ihraçları analiz edilmiştir.   

Veriler ışığında ülkemizde ihraç edilmiş kira sertifikalarının getirilerinin 

mevduat faizleri ve gösterge faiz getirisindeki değişimlerden pozitif yönde 

etkilendiği görülmüştür. Kira sertifikalarının kar payları ile olan ilişkisinin ise 

istatistikî test verilerine göre anlamlı olmadığı görülmektedir. Çalışmanın 
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bulgularından en önemlileri Kuveyt Türk ihraçlarının ortalama banka mevduat 

faizleri ile Türkiye Finans ihraçlarının ise devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) 

getirileri ile (gösterge tahvil getirileri) ilişki düzeyinin daha yüksek bulunmuş 

olmasıdır. Ayrıca, Libor ve CDS verileri de yapılan çalışmaya bağımsız değişken 

olarak dâhil edilmiştir. Zira CDS verileri ile ilgili ülkenin tahvilleri ve dolayısı ile 

faiz hadleri arasında ilişki bulunduğunu gösterir çalışmalar bulunmaktadır. Libor 

verileri ise özellikle yatırım araçlarında yurt dışında baz gösterge olarak kullanılması 

nedeniyle eklenmiştir. Bu sayede bu oranın değişiminin kurulacak modellere uygun 

olup olmayacağı test edilmek istenmiştir. Buna göre yapılan regresyon tahminleri ile 

anlamlı denklemler oluşturulabilmiştir. Önümüzdeki dönemde veri sayısının artması 

ile bu çalışma tekrarlanmalı ve daha geniş testler ile veriler yeniden 

değerlendirilmelidir. 

Özellikle ikinci el piyasalarda oluşacak sukuk getirilerinin tahmini için ise özel 

sektör ihraçlarının artması ve piyasanın bu konuda biraz daha derinlik kazanması 

gerekmektedir. Bu konuda önümüzdeki dönemde veril derinliği artacak olup, farklı 

bazı testler ve yaklaşımlar ile buna benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Özellikle değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin araştırılması da izlenecek 

yöntemlerden biri olabilir. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı kira sertifikalarının ikinci el 

piyasalardaki getirileri ile diğer faizli ürünler ve değişkenler arasında yapılabilecek 

çalışmalar da literatüre zenginlik katabilecektir.  

 

 

  



77 

 

 
 

KAYNAKÇA 

Afshar, T. (2013, February). Compare And Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with 
Conventional Bonds, Are They Compatible? The Journal of Global Business Management 
Volume 9*Number 1 , 44-52. 

Akkaya, M. (2017). Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi. 
Maliye Finans Yazıları , 129-146. 

Alsaeed, S. K. (2012). Sukuk Issuance in Saudi Arabia: Recent Trends and Positive 
Expectations. Durham University. 

Altınkaya, R. (2014). Sukuk Finans Modeli ve Türkiyedeki Potansiyelinin Araştırılması. 
Karabük Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Ariff, M., Safari, M., & Mohamad, S. (2012). Sukuk Securities, their definitions, 
classification and pricing issues. In M. Arif, M. Safari, & S. Mohamad (Eds.), The Islamic Debt 
Market For Sukuk Securities: The Theory And Practise Of Profit Sharing Investment (pp. 11-
41). Edward Elgar Publishing Limited. 

Aslan, H. (2012). Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı İşleyişi 
ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Bankacılık Kanunu. (2017, 02 25). Retrieved from Resmi Gazete: 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051101M1-1.htm 

Bayındır, M. S. (2016). Bankacılık Sektöründe Türev Araçlarının Yeri ve Türk Bankacılık 
Sektörüne Etkileri. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. 
Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

Bayındır, S. (2007). Asya Ve Afrika Kültürünün Dünyaya Bir Armağanı: Faizsiz 
Bankacılık. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (pp. 17-30). Ankara: 
T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 

Bayındır, S. (2007). Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları ve Fıkıhtaki Yeri. İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 16, 249-273. 

Baysan, S. O. (2006). 1970-2004 Dönemi İçin Türkiye'de Vadeli Mevduata Etki Eden 
Faktörlerin Analizi. T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri 
Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

BDDK. (2016). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Eylül 2016. BDDK. 

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2010). Islamic vs. Conventional 
Banking Business Model, Efficiency and Stability. Policy Research Working Paper (5446). 

Bektaş , T. (2013). Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi ve Vergilerin 
Sermaye Piyasası Araçları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Beykent 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşleme Yönetimi Anabilim Dalı. 

Beşirli, M. (2009). Osmanlı'da Borsa: Dersaadet Tahvilat Borsasından Esham ve 
Tahvilat Borsasına Yeni Düzenleme Girişimleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , pp. 
185-208. 

BİST Piyasalar. (2017, 01 29). Retrieved from Borsa İstanbul Web Sitesi: 
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar 



78 

 

 
 

Bursa, N. (2013). KREDİ TEMERRÜT TAKASI PRİMLERİ İLE ÇEŞİTLİ EKONOMİK 
GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Büyükakın, F., & Önyılmaz, O. (2012). Faizsiz Finansman Bonosu Sukuk ve Türkiye 
Uygulamaları. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 3 (7), 1-16. 

Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic Banking: Interest Free Or Interest Based. 
Psific-Basin Finance Journal , 125-144. 

Coşkun, Y. (2014). Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasasının Gelişmesinde 
Düzenlemelerin Etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 65 (04), pp. 1-40. 

Dikgöz, B. (2015). YENİ BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK SUKUK: YAPISI, İŞLEYİŞİ 
VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Dinç, Y. (2016). KATILIM BANKALARININ DANIŞMA KURULLARININ KURUMSAL 
YÖNETİM UNSURU OLARAK DEĞERLENDİRMESİ. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi , 2016 
(2), pp. 83-103. 

Dinçer, S. E. (2008). Durasyon ve Konveksite Yöntemleri ile Bir Banka Bilançosunun 
Analizi ve Faiz Riski Etkilerinin Yönetilmesi. T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

El-Hawary, D. A., Grais, W., & Iqbal, Z. (2006). Regulating Islamic Financial Istitutions: 
The Nature Of The Regulated. Islamic Financial Architecture Risk Management And 
Financial Stability, Conference Proceedings No.46 (pp. 51-92). Islamic Research And Training 
Institute. 

Fırat, K. (2012). Faizsiz Sistemde Bankacılık Anlayışı ve Kredi İşlemleri. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 
Konya. 

Gelos, R., Sahay, R., & Sandleris, G. (2004). Sovereign Borrowing bu Develping 
Countries: What Determines Market Access? IMF Working Paper , WP/04/221. 

Günaydın, A. (2015). Menkul Kıymet Olarak Sukuk İhracı ve Analizi. Bursa: T.C. Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi. 

Halaçoğlu, B. (2016). Türkiye Katılım Bankaları Birliği. Retrieved Mayıs 22, 2016, from 
http://tkbb.org.tr/faizsiz-finans-urunleri 

Hanifa, M. H., Masih, M., & Bacha, O. I. (2014). Testing Sukuk And Conventional Bond 
Offers Based On Corporate Financing Theories Using Partial Adjustment Models: Evidence 
From Malaysian Listed Firms. 4th Islamic Banking and Finance Conference (paper ID 170). 
Munich Personal RePEc Archive. 

Hazine Müsteşarlığı. (2017). Hazine Müsteşarlığı Kira Sertifikası Klavuzu. Retrieved 
Nisan 22, 2017, from 
https://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FYat%C4%B1r%C4%B1
mc%C4%B1lar+%C4%B0%C3%A7in+Bilgiler%2Fkira_sertifikasi_kilavuz.pdf 

IFSB. (2005). Retrieved Nisan 30, 2017, from GUIDING PRINCIPLES OF RISK 
MANAGEMENT FOR INSTITUTIONS (OTHER THAN INSURANCE INSTITUTIONS) OFFERING 
ONLY ISLAMIC FINANCIAL SERVICES: http://ifsb.org/standard/ifsb1.pdf 



79 

 

 
 

IIFM. (2016, Mart). International Islamic Financial Market. Retrieved Mayıs 29, 2016, 
from Islamic Finance: https://www.islamicfinance.com/wp-content/uploads/2016/04/IIFM-
Sukuk-Report-5th-Edition-A-Comprehensive-study-of-the-Global-Sukuk-Market.pdf 

Khan, F. (2010). How ‘Islamic’ is Islamic Banking? Journal of Economic Behavior & 
Organization , 76, 805-820. 

Kınalı , F. (2012). Faizsiz Sistemde Bankacılık Anlayışı ve Kredi İşlemleri. T.C. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Konya. 

Koyuncu, A. (2016). Türkiye'de Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranının Banka 
Karlılığına Etkisini Analiz Ederek Uygulanan Politikalar Çerçevesinde Değerlendirme: Panel 
Kanıt,2002-2014. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Kudun, C. (2016). Sermaye Piyasası Araçlarından Sukuk ve Türkiye Uygulamaları. T.C. 
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul. 

Laeven, L. (2014). The Development of Local Capital Markets: Rationale and 
Challenges. IMF Working Paper. 

Moroğlu, A. (2013). Kamu Borçlanmasında Piyasa Yapıcılığı Sistemi ve Türkiye 
Uygulaması. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. 

Nagano, M. (2010). Islamic Finance and the Theory of Capital Structure. MPRA Paper 
No. 24567, posted 22. August 2010 23:52 UTC . 

Odabaşı, M. (2016). Türkiye Katılım Bankaları Birliği. Retrieved Mayıs 28, 2016, from 
http://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/KATILIM%20BANKALARI%20-
%20MURABAHA%20%c4%b0%c5%9eLEMLER%c4%b0.pdf 

Özulucan, A., & Deran, A. (2014). Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların 
Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması. Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (11), pp. 85-108. 

Parashar, S. P. (2012). Regulation and Supervision of Sukuk Industry in Bahrain. In M. 
Ariff, M. Iqbal, & S. Mohamad, The Islamic Debt Maket For Sukuk Securities (pp. 119-130). 
Edward Elgar Publishing Limited. 

Presbitero, A., Ghura, D., Adedeji, O., & Nije, L. (2015). International Sovereign Bonds 
By Emerging Markets And Developing Economies: Drivers Of Issuance and Spreads. IMF 
Working Paper , WP/15/275. 

Ramasamy, R., Munisamy, S., & Helmi, M. M. (2011). Relative Risk Of Islamic Sukuk 
Over Goverment And Conventional Bonds. Global Journal Of Management And Business 
Research , 11 (6), 4-12. 

Safari, M. (2013). Contractual structures and payoff patterns of Sukūk securities. 
International Journal of Banking and Finance , 10 (2). 

Safari, M., & Ariff, M. (2012). Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds. 
Afro Eurasian Studies, Vol. 1, Issue 1, Spring 2012 , 1 (1), pp. 101-125. 

Silkin, R. M. (2006). Statistics For The Social Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, Inc. 



80 

 

 
 

SPK. (2013). Retrieved Haziran 04, 2016, from SPK Kira Sertifikaları Tebliği: 
http://spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1 

SPK. (2017, Ocak 15). Retrieved from SPK Web Sitesi: 
http://www.spk.gov.tr/apps/kid/SermayePiyasasindaGelismeler.aspx?submenuheader=-1 

SPK. (2013, Haziran 22). Resmi Gazete. Retrieved from Resmi Gazete Web Sitesi: 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130622-8.htm?submenuheader=null 

SPK. (2013). SPK KAP Tebliği. Retrieved from SPK. 

SPK. (2013). SPK Pay Tebliği. Retrieved from SPK. 

SPKn. (2017, Ocak 24). Retrieved from SPK: 
http://www.spk.gov.tr/apps/mevzuat/MevzuatGoster.aspx?nid=11 

SPL. (2016). Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları. Lisanslama 
Sınavları Çalışma Kitapları . Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. 

Süer, S. (2011). Uluslararası Piyasalarda Özel Sektör Tahvil Fiyatlaması. Finansal 
Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 4 , pp. 39-52. 

Şahin, V. M. (2014). Türkiye'de Özel Sektör Tahvil İhraç Performansı ve Temel 
Makroekonomik Göstergeler ile İlişkisi. T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. (2017). Hazine Müsteşarlığı Kira Sertifikası 
Yatırımcı Klavuzu. Retrieved Nisan 23, 2017, from Hazine Müsteşarlığı Web Sitesi: 
https://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fYat%C4%B1r%C4%B1
mc%C4%B1lar+%C4%B0%C3%A7in+Bilgiler%2fkira_sertifikasi_kilavuz.pdf 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. (2016). Kamu Borç Yönetimi Raporu 2016.  

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. (2017). Kamu Borç Yönetimi Raporu.  

TCMB. (2017). TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri. Retrieved Mart 9, 2017, 
from TCMB: 
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/par
asal+ve+finansal+istatistikler/haftalik+menkul+kiymet+istatistikleri/veri+tablolar 

Tendulkar, R. (2015). Corporate Bond Markets: An Emerging Markets Perspective 
Volume II. IOSCO. 

TF Varlık Kiralama A.Ş. (2016, Aralık 1). TF VKAŞ İhraççı Bilgi Dokümanı. Retrieved 
Nisan 9, 2017, from TF VKAŞ web sitesi: 
http://media.turkiyefinans.com.tr/TF/PageContentDocuments_TF_VKS/Ihraçcı%20Bilgi%20
Dokumanı%20Onaylı.pdf 

TFVKŞ. (2017). TFVKŞ Kira Sertifikaları Duyuruları. Retrieved Nisan 01, 2017, from 
http://www.tfvarlikkiralama.com.tr/Duyurular/default.aspx 

Tok, A. (2009). İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, 
Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler. SPK. 

Treiman, D. J. (2009). Quantitative Data Analysis Doing Social Research To Test Ideas. 
Sn Francisco CA: Jossay-Bass. 

Turanlı, M., & Güriş, S. (2010). Temel İstatistik. Der Yayınları. 



81 

 

 
 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (2016, Mayıs 21). Retrieved from 
http://tkbb.org.tr/veri-seti 

Usmani, M. T. (2008). Sukuk And Their Contemporary Applications. Retrieved Mayıs 
29, 2016, from http://www.kantakji.com/media/7747/f148.pdf 

van Hilten, C. (2014). Islamic Securitization by Mean Of Sukuk and The Struggle For 
Sheriah Compliance. Bachelor Dissertation, Utrecht University, Faculty Of Humanities, 
Utrecht. 

Vogelvang, B. (2005). Econometric Theory And Applications with EViews. Essex: 
Pearson Education Limited. 

Yean, T. W. (2009). Sukuk: Issues and the way forward. International Legal News , 6 
(2), pp. 1-20. 

Yelghi, A. (2014). Borsa İstanbul ve BRIC Ülkeleri Borsalarının Karşılaştırmalı Analizi. 
İstanbul: T.C. Marmara Üniveristesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. 

Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic 
Finance and Banking. Financial Markets, Institutions and Instruments , V.10 (No 4), pp. 155-
199. 

 

 

  



82 

 

 
 

EK-1  KORELASYON ANALİZİ TABLOLARI EVIEWS ÇIKTISI 

 

 

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 07/06/17   Time: 00:48

Sample: 1 27

Included observations: 27

Correlation

t-Statistic

Probability G F M3 M1 CDS LI 

G 1.000000

----- 

----- 

F 0.723396 1.000000

5.238707 ----- 

0.0000 ----- 

M3 0.851965 0.619480 1.000000

8.135659 3.945666 ----- 

0.0000 0.0006 ----- 

M1 0.600973 0.551821 0.798242 1.000000

3.759511 3.308428 6.626204 ----- 

0.0009 0.0028 0.0000 ----- 

CDS 0.803854 0.771945 0.774636 0.401446 1.000000

6.757038 6.071720 6.124503 2.191580 ----- 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0379 ----- 

LI 0.474873 0.161359 0.368331 -0.198401 0.646970 1.000000

2.697972 0.817505 1.980927 -1.012124 4.242336 ----- 

0.0123 0.4214 0.0587 0.3212 0.0003 ----- 

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 07/06/17   Time: 01:00

Sample: 1 21

Included observations: 21

Correlation

t-Statistic

Probability G F CDS LI M3 M1 K 

G 1.000000

----- 

----- 

F 0.881918 1.000000

8.154794 ----- 

0.0000 ----- 

CDS 0.785410 0.767180 1.000000

5.530947 5.213426 ----- 

0.0000 0.0000 ----- 

LI 0.363494 0.269424 0.682158 1.000000

1.700773 1.219488 4.066517 ----- 

0.1053 0.2376 0.0007 ----- 

M3 0.739920 0.514396 0.732849 0.534270 1.000000

4.794503 2.614648 4.694965 2.754986 ----- 

0.0001 0.0170 0.0002 0.0126 ----- 

M1 0.680666 0.484538 0.473932 0.096289 0.854056 1.000000

4.049934 2.414405 2.346030 0.421675 7.156621 ----- 

0.0007 0.0260 0.0300 0.6780 0.0000 ----- 

K 0.387929 0.296671 0.614194 0.824910 0.617725 0.246455 1.000000

1.834615 1.354120 3.392501 6.361090 3.423981 1.108462 ----- 

0.0823 0.1916 0.0031 0.0000 0.0028 0.2815 ----- 
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