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Sunuş  
 
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi,  2015 yılı Ekim ayında Sakarya Üniversitesi 
kampüsünde ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyen, bankacı ve ekonomistlerin katılımıyla, 
adıgeçen Üniversitenin değerli hocalarının gayret, azim ve özverileri ile gerçekleşmiş ve başarılı 
bir sonuç elde etmiştir. Kongreye uzak doğu, Avrupa, Amerika ve Ortadoğudan yani dünyanın 
her bölgesinden bu konuda otorite kabul edilen isimler katılmış, bu durum Kongreye 
uluslararası nitelik kazandırmıştır.  Türkiye Katılım Bankaları Birliği bu değerli Kongreye 
sponsor kuruluş olarak katılım sağlamış ve bundan da büyük onur ve mutluluk duymuştur.  
 

Dünyada bu kadar, acı, kan, gözyaşı, katliam ve çatışma hüküm sürerken bunların asıl 
nedeni olan yoksulluk ve eğitimsizliğin azaltılması için Birleşmiş Milletler dahil uluslararası 
kuruluşlar ve dünya nizamında etkili olan büyük devletler görevlerini yeterince yapmamakta, 
ateş düştüğü yeri yakmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek azalması gerekirken tam 
tersi giderek artmaktadır. Bugün dünya Panamada patlak veren ikinci sızma olayının şokunu 
yaşamaktadır. Özellikle ülkesinin nimetlerini halkından kaçıran başta bilinen diktatörler olmak 
üzere bazı zenginler de bu kervana katılmaktadırlar. Kefenin cebinin olmadığını, asıl mutluluk 
ve mutsuzluğun ebedi dünyada olduğunu idrak edemeyen insanoğlu,   bazı bölgelerde yaşanan 
büyük acılara sessiz kalmaya devam etmektedir.  
 

İslam ekonomisi ve faizsiz finans ümitsizliğe çevrilmiş bir ümit ışığıdır. İslam 
ekonomisinin temel ilkesi israfın, adaletsizliğin önlenerek insanların giyim, barınma, gıda, 
eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekonomik model oluşturmaktır. İnsanı servetin 
sahibi değil emanetçisi olarak konumlandırmak, emanetçi olarak elde tutulan serveti insanlığın 
mutluluğuna hasretmektir. Bu modelde haksız kazanç, faiz, ihtikar, spekülasyon, şans oyunları 
yasaklanmış vergi ve zekat zorunlu hale getirilerek gelir dağılımının bozulmasının önlenmesi 
hedeflenmiştir. İşçinin hakkının alnının teri kurumadan verilmesi tavsiye edilmiştir.   
 

Faizsiz finansın ana ilkeleri; finansın hiçbir aşamasında faize yer vermemek, haksızlığa 
ve ihtilafa yol açabileceği için belirsizlik ihtiva eden işlemlere yer vermemek, risk paylaşım 
esasını benimsemek, yani kara ve zarara katılımı esas almak, sadece gerçek bir ticari ve ekonomik 
işlem karşılığında finansman sağlamak, ödünç paranın yerine mal alımının finansmanını 
sağlamak, ödemeyi borçlu yerine satıcıya yapmak, insanlığa zarar verdiği kabul edilen alkollü 
içecek, tütün, silah, şans oyunları gibi insanlık için zararlı konularda hizmet vermemektir.   
 

Faizsiz finans bütün bu ilke ve özellikleri nedeniyle sağlam ve risklere karşı daha 
korunaklı bir yapıya sahip bulunmaktadır. Bu durum başta 1987 yılında Uzakdoğu ülkelerinde 
patlak veren ekonomik kriz ile 2007 yılında başlayıp 2008 Ekim ayında yatırım bankası Lehman 
Brothers’ın batışı ile zirve yapan büyük finansal ve ekonomik krizlerde gündeme gelmiş ve 
İslami bankaların krizlerden daha az etkilendikleri kanıtlanmıştır. Bu durum 2001 yılında 
meydana gelen ve ülkemize büyük zarar veren finans ve ekonomik krizde de kanıtlanmış, klasik 
bankalar çok büyük zararlarla karşı karşıya gelirken, o zamanki adları özel finans kurumu olan 
katılım bankalarının ikisi kar ederken üçü az miktarda zarara maruz kalmışlardır.  
 

Bunu sağlayan, yukarıda belirttiğimiz ilke ve esaslardır.  Bu ilke ve esaslar bankacılıkta 
ülkedeki ekonomik varlıkların üzerinde bir büyümeye yani balona imkan vermemektedir. Ayrıca 
faize, yani geleceğe yönelik taahhüde yer vermeyerek gelecekteki ekonomik belirsizliklere karşı 
bilançonun pasifini korumaktadır. Banka önceden belirlenen tutarı değil kazandığı tutarı 
müşteriye ödemektedir.  Bilançonun aktifinde ise, aktifin en az % 70’ini oluşturan finansmanın 



 

 

(kredilerin) ödünç para verme esasına göre değil bir mal, kiralama, veya ortak proje karşılığında 
kullandırılması ve paranın satıcıya ödenmesi o kredinin geri dönüş ihtimalini artırmakta, 
böylece kredi portföyünün sağlamlığını artırmaktadır. Bilançonun hem aktifinin hem de 
pasifinin bu şekilde sağlam ilkelere bağlı olması İslami bankaların daha sağlam yapıda olmalarını 
sağlamaktadır.   
 

Kalkınma ve bölüşümde adalete kadar tüm pozitif özelliklerine rağmen gerek dünyada 
gerek ülkemizde, İslami finans hak ettiği yerde bulunmamaktadır. Dünya’da hacim olarak 1,7 
trilyon dolar dolayındadır ve dünya bankacılığındaki payı  % 1.3 seviyesindedir. Gelişimine 
baktığımızda konvansiyonelden fazla bir yıllık büyüme oranına sahip faizsiz finans endüstrisi, 
dünyada gelişimini hızla büyütmektedir. Bu çerçevede sektörümüzün dünya standartlarında 
finansal ürün ve hizmet sunar hale gelmesi Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgemizde 
belirlediğimiz hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır. Misyonumuzu, Türkiye'de katılım 
bankacılığı sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için; ürün çeşitliliği ve gelişimi 
ile hizmet kalitesini arttırmak, kurumsal iletişim, algı ve itibar yönetimi çalışmalarını 
geliştirmek, gerekli eğitim, insan kaynağı ve sertifikasyon çalışmalarını arttırmak, katılım 
bankacılığı prensiplerine uygun mevzuat, standart ve düzenlemeleri geliştirmek ve İstanbul’un 
önde gelen bir Finans Merkezi olmasına katkıda bulunmak olarak belirledik.  
 

Çalışmalarımızı bu çatı hedefler noktasında da ölçeklendirerek reel sektörü finanse eden, 
kalkınma odaklı bir bankacılık modeli olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizde 
sektördeki payı aktif toplamında % 5 iken toplanan fonlarda % 6 dolayındadır. 2025 yılı 
hedeflerimiz arasında %15’lik Türkiye toplam bankacılık sektöründen pay almak var. Zaten 
İstanbul için de önce bölgesel finans merkezi, sonrasında küresel finans merkezi olma şeklinde 
bir kademeli ilerleyiş bulunmakta. Katılım bankacılığı sektörü olarak bizler de bu ilerlemenin 
bir parçası konumundayız. 
 

Sakarya’da yapılan Kongreyi de, sektörümüze yönelik farkındalığın ve akademik bilgi 
birikiminin arttırılması gayretlerinin bir parçası olarak görüyor ve bir Anadolu Üniversitesinde 
bu tür uluslararası Kongrenin başarı ile yürütülmesinden ötürü memnuniyetimizi belirtir ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
 

Osman AKYÜZ 
TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) 

Genel Sekreteri 



 

 

Foreword 

Discussions around economics and finance based on Islamic principles and values are on the 
rise. The discipline called Islamic economics and finance which has gained momentum for over 
thirty years can be seen as a move to bring ethics and social justice into the core. Islamic 
economics and finance as a distinct and new area of interdisciplinary study has generated 
substantially important new ideas and applications in the recent past. However, as required in 
every scientific field, reassessment of achievements of and discussions on likely areas of 
improvement in Islamic economics and Finance are needed. International Congress on Islamic 
Economics and Finance (ICISEF) has been organized precisely to meet aforementioned need. 
I argue that the need for an international and periodical scientific congress on Islamic 
Economics and Finance to be held in Turkey can be considered vital because it is a country with 
good potential to contribute to the area and get benefit from it. Turkey lags behind the schedule 
considerably and needs to stride out to fill the gap. It has been great pleasure to observe that 
ICISEF-2015 held in 21-23 October, 2015 in Sakarya, Turkey has served to this end. 
 

This publication is one of the four volumes of the proceedings of ICISEF2015. The 
papers presented in ICISEF-2015 covered many subfields. Volume 1 includes papers on Islamic 
Economics. Volume 2 and volume 3 covers general Islamic Finance and Sukuk and Takaful, 
respectively. Volume 4 is on Islamic Banking. Needless to say that for some papers it was very 
difficult to decide which volume suited well as they were interdisciplinary research.  
 

Taking this opportunity, I would like to extend my sincere gratitude to all 313 colleagues 
who sent abstracts or full papers to be presented in ICISEF-2015. Unfortunately, the 
organizing committee could make room for only about 112 papers in the Congress so the 
scientific committee had to eliminate two third of the papers submitted. Ali al-Karadagi, 
Mehmet Asutay, Monzir Kahf and M. Kabir Hassan were four leading scholars in Islamic 
Economics and Finance delivered keynote speeches in the Congress. CEOs of the participation 
banks in Turkey discussed issues the Islamic banks face and their prospect in the opening panel. 
In the closing panel, the topic was “the theory of Islamic Economics and Finance and its 
Applications: Convergence or divergence?”. 
 

While reading throughout the proceedings you will find invaluable discussions around 
very hot topics, new ideas into important issues and novel techniques dealing with practical 
difficulties. Those who are interested can also reach the presentations and the talks delivered in 
ICISEF-2015 via its youtube channel. 
 

ICISEF has become an international platform bringing researchers of Islamic 
Economics and Finance together to discuss the issues they deem important. I hope to see you 
in upcoming ICISEFs. 
 
Sincerely yours,   
Fatih SAVASAN, Ph.D 
Chair, ICISEF-2015  



 

 

Dear Readers, 
 
We are pleased to hand the first International Congress on Islamic Economics and Finance 
book (ICISEF) over to you. ICISEF proceeding books are a collection of four books (volume) 
which classified according to topics. The second volume includes general topics in Islamic 
finance. I hope the articles included are interesting for you and will enrich the literature on 
Islamic Economics and Finance in terms of theoretical and application bases.   
 

I would like to thank all our Editorial Board and reviewers for their hard work. I hope 
that thanks to the help from our Readers, and all people cooperating with us, ICISEF aim to 
be one of the most important and contributed congress about Islamic Economics and Finance 
in region. 
 
Nice reading! 
Head of Islamic Economics and Finance Department at SAU 
Assoc. Prof. Dr. Şakir GÖRMÜŞ 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı dünya ticaretinde yeni söz sahibi olmaya başlayan ve özellikle de İslam dünyasının ticari 

işlemlerinde kullanmayı tercih ettiği İslami finans araçlarının tanınmasını sağlamak ve bu finansal araçların 

muhasebe dilinde nasıl ifade edildiğini göstermektir. Söz konusu İslami finans araçlarından olan Sukuk’tan ve 

Sukuk türlerinden bahsedilmiştir. Sukuk’ların uluslararası muhasebe standartlarının dışına çıkmayacak şekilde 

muhasebeleştirilmesi yapılması amaçlanmıştır.  Bundan dolayı da uluslararası finansal raporlama standartlarının 

7’inci ve 9’uncu standardından da yararlanılarak söz konusu araçların muhasebe kayıtları yapılmıştır. Sonuç olarak 

da yeni bir konu olan Sukuk’ların eksik görülen yanlarından bahsedilmiş olup bu eksikliklerin nasıl ve ne şekilde 

giderilebileceğinin üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Sukuk, Finansal Araçlar, TMS, TFRS 

Accounting “Sukuks” One of Islamic Financial Instruments 

Abstract 

The purpose of this paper is to introduce the Islamic financial instruments which recently begin to have a voice in 

world trade and particularly Islamic world prefers to use it in financial trade and to show how these financial 

instruments are expressed in the accounting language. It is mentioned about “sukuk” one of Islamic financial 

instruments and types of it. It is aimed to recognition “sukuks” in the frame of international accounting standards. 

Therefore, these instruments’ accounting records were made by using 7th and 9th standards of international 

financial reporting standards. As a result, it is mentioned about a new issue sukuks’ shortcomings and focused on 

how and in what way these shortcomings can be eliminated.  

Key Words : İslamic Finance, Sukuk, Financial Assets, IAS, IFRS 

mailto:hakan_erkus@inonu.edu.tr
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Giriş  

Küresel ekonomide büyük oranda finansman işlemlerin büyük bir kısmı faizli finansman araçları ile 

yapılmaktadır. Bu faizli finansman araçlarına alternatif olarak son zamanlarda İngiltere ve Malezya başta 

olmak üzere birçok ülkede İslami kaidelere ve İslami ticaret usullerine uygun olarak İslami finansman 

araçları kullanılmaya başlamıştır. Söz konusu İslami finansman işlemleri sukuk adı verilen araçlarla 

yapılmaya başlanmış olup ülkemizde de özellikle 2000 li yılların başlarında performanslarını ve işlem 

hacimlerini, ülkedeki şube sayısını arttıran katılım bankalarında bu araçların kullanılma ihtiyacı 

artmıştır. Şüphesiz bu ihtiyacın temelinde faizin islam dininde kat’iyyen yasak olması etkisi de özellikle 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada islami finansman araçlarından olan sukukun türleri;  mudaraba, 

muşaraka, icara, selem, istisna ve murabaha sukuklarından bahsedilmiş ve bu sukukların 

muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur. Muhasebeleştirme işlemleri yapılırken 1991 yılında kurulan 

ve 1993 te de ilk bildirisini yayınlayan “İslami finansal kuruluşlar muhasebe ve denetim organizasyonu” 

(AAOIFI) nin şeriat muhasebe standartlarına bağlı kalmak üzere uluslararası muhasebe standartlarından 

da yararlanılmıştır. Zaman zaman uluslararası finansal raporlama standartları 7 ve 9 (UFRS 7 ve UFRS 

9) Finansal Varlıklar standardı ile şeriat muhasebe standartları arasındaki farklara ya da benzerliklere 

değinilmiş ve çalışmamız bir muhasebe uygulaması yapılarak bir dizi önerilerde bulunularak nihayet 

bulmuştur. 

1. Finansal Araçlar 

Finansal Araç: Bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da 

özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. (KGK, 2015:5) 

TMS 32 Finansal Araçlar Standardında yer alan tanımlar aşağıdaki şekildedir. (KGK, 2015:5) 

Finansal varlık: Aşağıdaki varlıklardan herhangi biridir:  

(a)  Nakit;  

(b)  Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal araç;  

(c)     (i) Başka bir işletmeden nakit ya da başka bir finansal varlık almak için veya  

 (ii) Potansiyel olarak işletmenin lehine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir 

işletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan hak veya  

(d)  İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve  

(i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını almak zorunda olduğu ya da 

olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya  

(ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını, belirli bir nakdini ya da başka 

bir finansal varlığını takas etmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev 

sözleşme. 

Finansal borç: Aşağıdaki borçlardan herhangi biridir: 

(a)        (i) Başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi için veya 

(ii)Potansiyel olarak işletmenin aleyhine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir 

işletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan yükümlülük veya  

(b)  İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve: 

(i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını vermek zorunda olduğu ya da 

olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya 
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(ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracının, belirli bir nakit tutar ya da 

başka bir finansal varlık ile takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir 

türev sözleşme. Bu nedenle, herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında 

işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da 

teminatlar; işletmenin, bunları, özkaynağına dayalı ve aynı sınıftaki türev olmayan finansal 

araçlarını ellerinde bulunduranların tümüne oransal olarak sunması durumunda özkaynağa 

dayalı finansal araç niteliğindedir.  

Özkaynağa (Hisse senedine) dayalı finansal araç: İşletmenin tüm borçları çıkarıldıktan sonra 

varlıklarında bir payı/hakkı gösteren sözleşmedir. 

Gerçeğe uygun değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir 

varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. 

Satım opsiyonu bulunan finansal araç: Finansal araç hamiline, nakit veya başka bir finansal varlık 

karşılığında opsiyonu veren tarafa söz konusu finansal aracı geri satma hakkı veren ya da gelecekte 

belirsiz bir olayın meydana gelmesi, finansal araç hamilinin ölmesi veya emekli olması halinde otomatik 

olarak opsiyonu veren tarafa iade edilen bir finansal araçtır. 

Birleşik (Gömülü) finansal araçlar; İşletmenin ihraç ettiği, hem öz sermaye unsuru hem de borçlanma 

unsurunu aynı anda taşıyan türev olmayan menkul kıymetler birleşik araçlar olarak adlandırılır. Bu tür 

araçlar bilançoda; finansal varlık, finansal borç ve öz kaynağa dayalı finansal araç olarak ayrı ayrı 

gösterilmesi gerekir. Böylelikle işletme ihraç zamanındaki koşullara göre belirlenen fiyatı borç ve öz 

kaynak kısımlarına ayıracak ve bunu ileride gelişen piyasa koşullarına göre (faiz oranı, döviz fiyatı, diğer 

menkul kıymetlerin fiyatları gibi) değiştiremeyecektir. Mesela bu şekilde hisse senedi ile değiştirilebilir 

tahviller sahibine en az iki yıl faiz hakkı daha sonra hisse senetleri ile değiştirme ve devamında temettü 

hakkı sağlamaktadır. (Örten, Kaval, & Karapınar, 2013:437) 

Bir sözleşmeye finansal araç diyebilmemiz için onun normal koşullarda mal ve hizmet üretimi 

veya bunların satışlarını konu alan sözleşmeden kaynaklansa dahi karşı tarafın sözleşme ediniminin mal 

veya hizmetle değil, finansal araçlarla ödeniyor olması lazımdır. Böylelikle mal ve hizmet satımından 

kaynaklanan ve karşı tarafın mal veya hizmet teslimi ile değil de, nakit veya diğer finansal araçlarla 

ödeyeceği alacaklar bu kapsama girmekte, geri kalan kısmı girmemektedir. Bu şekilde örneğin mal ve 

hizmet alımı için verilen sipariş avansları finansal araç olamayacaktır. Benzer şekilde herhangi bir 

sözleşmenin finansal araç olabilmesinin başka bir şartı bunun bir sözleşmeye dayanması gereğidir. Tek 

taraflı olarak doğan borç veya alacaklar finansal araç kabul edilmemektedir. Örneğin vergi nedeniyle 

doğan borçlar veya fazla vergi ödemeleri nedeniyle vergi daireleri veya devlet kurumlarından doğan 

alacaklar finansal araç kapsamına girmemektedir. (Örten, Kaval, & Karapınar, 2013:434) 

2. İslami Finans / Faizsiz Bankacılık 

Faiz, İslam inancında tefecilik ve haksız kazanç sağlamak olarak nitelendirildiğinden, haram ya da olarak 

kabul edilmektedir. Mesela ödünç verilen belirli bir miktardaki paranın belirli bir süre sonunda önceden 

belirlenmiş bir faiz geliri doğurmasına İslami esaslara göre “riba” denir ki, bu haramdır. Yine benzer 

şekilde paranın doğrudan alışveriş konusu olduğu durumlarda, garanti edilmiş bir anaparanın üzerine 

eklenen ve bir vade veya ödemede gecikme süresi karşılığı olarak, ek bir gelirin istenmesi faiz olarak 

nitelenmektedir. Başka bir ifadeyle faiz (riba), para-para alışverişlerinde anaparaya eklenen ilave parayı 

göstermekte, malın mal ile değiştirilmesi işleminde ise, fazladan istenen mal miktarının adı olmaktadır. 

İslam dininin fazladan istenen bu mal veya parayı yasaklamasının sebebi ahlaki, toplumsal ve ekonomik 

yaşantıya verdiği zarara dayanmaktadır. (Eskici, 2007:10) 
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Çağdaş faizsiz finans kurumlarını ilk defa 1942’lerde ortaya çıkmıştır. Ortaklığa dayalı ilk faizsiz 

banka 1963 yılında Mısır’ın Mit-Gamr kasabasında kırsal kesimdeki üreticileri aracı ve tefecilerden 

kurtarmak amacı ile Ahmed en- Naccar tarafından kurulmuştur. Alman tasarruf bankalarının II. Dünya 

savaşı sonrasında Almanya’nın hızlı kalkınmasında oynadığı rolden etkilenen en- Naccar, bu bankacılık 

sistemini İslam’ın iktisadi ve kültürel değerleri ile birleştirerek Mısır’da uygulamaya çalışmıştır. 

Bankanın kuruluş aşamasında Almanya’dan destek alınmıştır. Ancak, En-Naccar’ın faizsiz bankacılık 

düşüncesini hayata geçirme çabasında olduğunu anlayan Almanlar desteği yarıda kesmişlerdir. En- 

Naccar tarafından kurulan bu ilk faizsiz banka dört yıl faaliyetini sürdürmüş, 1967 yılında kapanmıştır. 

Ancak bu ilk deneme, diğer faizsiz bankaları kurulmasına öncülük etmiştir. (Bayındır, 2005:41) 

İslami Bankaların 1970’li yıllarda ilk olarak faaliyete başlamaları ile birlikte dünya çapında çeşitli 

kuruluşlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bankacılığa benzer şekilde tasarruf sahiplerinden topladıkları 

fonları, faizsiz finansman prensibi ile finansman kullandırma yöntemleriyle değerlendirerek, oluşan kâr 

veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşmakta idiler. Katılım bankaları bu şekilde hem atıl fonların 

ekonomiye kazandırılması suretiyle klasik faizli bankaların tamamlayıcısı özelliği olmuşlardır, hem de 

ekonomiye kazandırılan fonların klasik faizli bankaların sunmadığı yeni finansal enstrümanlarla tekrar 

ekonomide yatırım amaçlı kredilere dönüştürülmesi suretiyle de klasik faizli bankacılığa alternatif bir 

piyasa geliştirmiştir. Ayrıca, fon kullandırılan sektörlerin hem yatay ve dikey hareketlilik gösterebilecek 

besleyici özellikte olması, bunlara ilaveten özellikle ahlaki, kumar ve alkol gibi üretim birimleriyle 

finansman ilişkisine girmemeleri ve fon kullandırma yöntemlerinin ekonomiye sağladığı dinamiklik ve 

krizlere ve spekülatif dalgalanmalara karşı geliştirdiği dirençle, Türkiye ekonomisine ve insanına 

ekonomik ve sosyal anlamda mütevazi katkıları yanında, konvansiyonel bankaların sunmadığı alternatif 

finansman enstrümanlarını müşterilerine sunmalarıyla bankacılık sektörünün hizmet yelpazesini 

genişleterek Türk finans piyasasına çeşitlilik ve derinlik getirilmesine de pozitif katkıları olmuştur. 

(Ulusever, 2009:1) 

3. Sukuk 

İslami finansman yöntemlerine dayanılarak ihraç edilen menkul kıymet olan sukuk; orta veya uzun 

vadeli, sabit veya değişken getiri sağlayan faizsiz sermaye piyasası aracıdır. Sukuk bir varlığa sahip olmayı 

veya ondan yararlanma hakkını göstermektedir. Sukuk’ta yer alan hak sadece nakit akışı değil aynı 

zamanda mülkiyet hakkıdır. (Sevil, 2013:128)   

Sukukta temel olarak üç taraf vardır. (Sevil, 2013:129) 

- Dayanak varlığın sahibi olan kuruluş; Yükümlü (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel 

ve kamu sektöründe faaliyet gösteren varlık sahipleri vs.),  

- Özel Amaçlı Kurum, SPE (sukuk ihracını gerçekleştiren ve yükümlü ile sukuk alıcıları arasında 

eşgüdümü sağlayan şirket) ve  

- Sukuk sahipleri (ihraçtan sukuk sertifikası alan yatırımcılar). 

İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu sukuku “İhraç edildikten 

sonra eşit değerleri temsil eden; ihraçtan elde edilen tutarların ilk baştan planlanan şekilde yatırım 

yapıldığı; yapılan yatırım türüne göre duran varlıklar ve benzerleri üzerindeki haklar ve payların (intifa-

kullanım hakkı dâhil) temsil edildiği veya bir proje ya da özel bir yatırım faaliyetinde ortaklık hakkı veren 

sertifika” şeklinde tanımlamaktadır. (Küçükçolak, 2008:27) 

Sukukun yapısı ve oluşturulma şekli ve dayandığı prensipler açısından kendine has bazı 

özellikleri vardır. (Aslan, 2012:56) 
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 Faiz, prensip gereği yasak olduğundan sukuk getirileri faizli olmak yerine, kira geliri veya kar payı 
şeklindedir. 
 Sukuk likit bir finansal araçtır. Çeşidine göre ikincil piyasalarda da işlem görebilmektedir. 
 Sukuk işlemlerinde, İslami finansman prensipleri gereği yüksek belirsizlik içeren işlemlerden uzak 
durulmaktadır. 
 Sukuk, sahibinin hak ve yükümlülüklerini belirten senetler olup nama veya hamiline düzenlenerek 
ihraç edilebilmektedir. 
 Sukuk, İslam hukuku esaslarına göre düzenlenmektedir. İkincil piyasada işlem görmesi de bu kurallar 
dahilinde söz konusu olmaktadır. 
 Sukuk yatırımcıları kara, sukuk ihracında belirtilen paylaşma oranına göre, zarara ise ortaklık payına 
göre katılmaktadır. 
 Sukuk, dayanak varlık olan mal, hizmet veya menfaat üzerinde müşterek mülkiyet payını temsil eder. 

Sukuk sahipleri, sukukları alarak dayanak varlığın sahibi olup ondan elde edilen gelirlerden ve 

aynı zamanda değer artışı ve düşüşüne hisseleri oranında ortak olurlar. Geleneksel menkul kıymet ihraç 

edenler, bu belge sahiplerine sadece ana para ve faiz ödemeği taahüt ederken, sukuk ihraç eden kurum 

ise yatırımcılara mülkiyet hakkı vermektedir. Faize karşı hassas olan yatırımcılar, sukukların gerçek bir 

varlığa dayandıkları için, bu araçlara daha kolay yatırım yapabilmektedirler. (Rımaz, 2014:15) 

Geleneksel menkul kıymetlere bir alternatif olarak geliştirilen sukukun temel ilkesi İslami 

prensiplerle uyum içerisinde olmasıdır. İslami prensiplere göre borç alanlar, borç verenlerin iş ortağı 

olarak kabul edilmektedir. Yatırımın risk ve getirisi borç alan ve borç veren arasında paylaşılmaktadır. 

İslami tahviller, yapılandırılmış finansal araçlar olup bir ticari işleme dayanmaktadır. Söz konusu ticari 

işlem ise sukukun türüne göre, vadeli olarak varlık alım ve satımı, bir varlığın kiralanması, ortak girişim 

kurulması şeklinde olabilir. (Yakar, Kandır, & Önal, 2013:74) 

3.1. Sukuk Türleri 

Sukuklar; sukukun konusu olan malın çeşidine göre, finansman modeline göre, ikincil piyasada işlem 

görüp görememe esasına göre ve sabit getirili araçlar veya değişken getirili araçlar olarak dört yere 

ayrılmaktadır. Bunları aşağıda açıklamaya çalışacağız; sukukun konusu olan malın çeşidine göre mal 

satımına dayalı sukuk, menfaat satımına dayalı sukuk, ortaklık esasına dayanan sukuk olma üzere üç ana 

başlıkta değerlenebilmektedir. (Durmuş, 2010:145) 

3.1.1. Mal Satımına Dayalı Sukuk 

Murabaha, Selem ve İstisna sukukları konu itibarıyla mal satımına dayalı bir sözleşme içeren sukuk 

çeşitleridir. 

3.1.1.1. Murabaha Sukuk  

Bu sukuk türünde sertifika ihraç eden tarafa emtia murabaha satıcısı, murabaha alana emtianın alıcısı ve 

fona da emtianın satın alma maliyeti denmektedir. Yani bir vadeli satış sertifikası söz konusudur. 

Sertifika sahipleri murabaha emtiasına sahip olurlar ve emtianın tekrar satışında nihai satış fiyatı hakkına 

sahip olmaktadırlar. Murabaha temelli sukukun hukuki olarak geçerli olması için sadece birincil piyasada 

işlem görmesi gerekir. Sukukun ciro edilmesi veya ikincil piyasada işlem görmesine İslam hukuku 

tarafından izin verilmemiştir. Çünkü sertifikalar, emtia alıcısının sertifika sahiplerine borcunu temsil 

etmektedir ve borcun vadeli olarak alınıp satılması faizle sonuçlanacağından izin verilmemiştir. (Tok, 

2009:21) 

Murabaha sukuku ile toplanan fonlarla mallar peşin alınır, belli kâr oranı eklendikten sonra 

vadeli olarak satılır ve yatırımcının son satış fiyatı üzerinden alacak hakkına sahip olurlar. Murabaha 

sukuku ile ilgili süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir. (Güngören, 2011:108) 

 Şirket ve borçlu arasında ana sözleşme imzalanır. 
 Şirket yatırımcılara sukuk ihraç eder ve sukuk getirisi alır. 



“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

6           International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY 

 Şirket emtia satıcısından cari piyasadan (spotta) emtia satın alır. 
 Şirket emtiayı kâr marjını ekleyerek cari piyasa fiyatından anlaşılan zaman diliminde taksitli ödenmek 
üzere borçluya satar. 
 Borçlu emtiayı cari piyasada emtia alıcısına satar. 
 Yatırımcılar nihai satış bedeli ve getiri elde ederler. 

 

3.1.1.2. Selem Sukuk  

Bir alım-satım akiti olan selem yönteminde ileriki bir vadede teslim alınacak bir malın bedeli peşin olarak 

ödenir. Bu şekilde satıcıya o malı temin edebilmesi veya üretebilmesi için önceden finansman sağlanmış 

olur. Satıcı, sözleşme tarihinde kendisine tamamen ve peşin olarak ödenmiş bir bedel karşılığında, ileriki 

bir tarihte sözleşmeye konu malı teslim edeceğini taahhüt eder. Bu sözleşme ile malın özellikleri ve 

kalitesi ileride herhangi bir ihtilafa neden olmayacak şekilde, açık ve net olarak tarif edilir. (Tunç, 

2010:151) 

Selem sukukta selem sermayesi toplamak için eş değerli olarak ihraç edilen belgeler söz 

konusudur. Toplanan bu sermaye ile ihraç olan belgeleri alanlar Selem bazlı satılan malların mülkiyetini 

almış olur. Belgeleri ihraç eden bu malların satıcısıdır. Üyeler ise malların alıcılarıdır. Ödenecek üyelik 

ücretleri malların satın alma fiyatıdır. Selem belgelerini ihraç edenler mal sahipleridir ve bu mal sahipleri 

Selem bazlı malları ihraç edilen Selem sukuk belgeleri ile satmaya yetkilidirler. (Küçükçolak, 2008:29) 

Selem işlemi hem alıcının hem de satıcının yararına olmaktadır. Alıcı önceden malının değerini 

alır satıcı ise önceden aldığı için spottaki fiyattan ucuza mal almış olur. Selem sözleşmesinin bazı 

özellikleri aşağıda gelmektedir. (Usmani, 1998:130) 

 Selem’in geçerliliği için, alıcı satışın yapıldığı zaman bütün fiyatı satıcıya öder. Bu gereklidir çünkü 
tam ödemenin olmaması durumunda burç, borç karşılığında satılmıştır ve bu durum şeriatta 
yasaklanmıştır. 
 Selem, kalitesi ve miktarı tam olarak belirtilebilir bir malın üzerinde yapılabilir. Örneğin değerli taşlar 
bu sözleşme ile satılamazlar çünkü onların her birinin parçası kalitede, miktarda veya ağırlıkta 
diğerlerinden farklıdır ve tam özelliklerini belirleme genellikle mümkün değildir. 
 Selem sözleşmesinde eğer belli bir ürünü belirli alan içinde yetiştirilmesi ön görülmüşse bu sözleşme 
geçersizdir. Örneğin eğer satıcı belirli bir alanda buğdayı yetiştirmeği taahhüt ederse burada Selem 
geçersizdir çünkü bu alanın ürünü alıcıya teslim edilmeden önce bozulup; aradan gidebilir. 
 Selem sözleşmesinde satın alınacak emtiyanın kalitesinde anlaşmazlık açabilecek hiçbir belirsizlik 
bırakılmamalıdır, bu konuda tüm olası detayları açıkça belirtmek gerekir. 
 Bu sözleşmeye konu emtiyanın ölçümü kesin olarak belirtilmeli ve normalde tüccarlar tarafından nasıl 
ölçülürse sözleşmede de aynı ölçü esas alınmalıdır. 
 Teslimatın kesin tarih ve yeri belirtilmelidir. 

3.1.1.3. İstisna Sukuk 

İstisna sukuku Arapça’dan gelen; bir işin yapılmasının talebi ya da siparişi anlamına gelmektedir. 

Hukuktaki tanımıyla İstisna;  bir tarafın belirli bir tutar karşılığında, belirli bir malı müşahhas tarihte 

tamamlayıp karşı tarafa teslim etmesi ile ilgili bir sözleşmedir. (Rımaz, 2014:67) 

İstisna, satıcı ile alıcı arasında bir malı imal etme üzerine yapılan bir satış sözleşmesidir. Bu yöntem 

genellikle imalatı uzun süren ya da temin edilmesi zaman alan malların satımında kullanılmaktadır. 

Sözleşmedeki belirlendiği şekli ile bu satış; peşin, taksitli veya ileri bir tarihte ödemek üzere 

yapılabilmektedir. (Tunç, 2010:152) 

İstisna, varlığın daha var olmadan satışıdır. Bu da alıcının belirli bir mal üretimi için üreticiye 

sipariş vermesi anlamına gelir. Eğer üretici kendine ait malzeme ile söz konusu malın üretimini taahhüt 

etmiş ise İstisna işlemi başlamış olmuş demektir. İstisna’nın geçerliliği için üretilmesi amaçlanan malın 

fiyatı tarafların rızasıyla sabit bir tutar karşılığında tayin edilir ve malın özellikleri tamamen belirlenir. 
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İstisna sözleşmesi üreticiye malın üretimi için bir taahhüt yaratır ve o işe başlamadan önce tarafların her 

hangi birisi sözleşmeyi feshedebilir. (Usmani, 1998:136) 

Özellikle ev finans sektöründe finansmanı sağlamak için kullanılan İstisna’da eğer müşterinin 

kendine ait arsası varsa, bu arsanın üzerinde ev yapmak isterse ve bunun için finansman aradıysa ve 

finansör evin yapımının taahüdü altına girerse bu bir İstisna sözleşmesi olur. Eğer müşterinin arsası 

yoksa ve ev ile beraber arsa da almak isterse yine finansör arsayı alıp üzerinde evi inşa edip müştersine 

teslim eder. Istisna sözleşmesinde malın bedelinin peşin veya malın teslimi sırasında ödenmesi gerekli 

değildir, taksitlerle de ödenebilmektedir. Taksitlerin ödemesi sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden 

itibaren başlanabilir; projenin yapımı sırasında ve hatta müşteriye tesliminden sonraya kadar da 

uzatılabilir. Bu durumda müşteri tarafından son taksit ödenene kadar sözleşmeye konu malın tapusu 

güvence olarak yükümlü tarafından tutulabilir. Istisna’da yükümlü projenin yapımının anlaşmadaki 

detaylı özelliklerle uyum içinde olacağına sorumludur. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda 

finansör söz konusu projeyi sözleşme şartlarıyla uyum içine getirmekle mükelleftir. Modern Satın al, 

İşlet, Devret sözleşmeleri de İstisna işlemine formüle edilebilir. Örneğin bir hükümet bir otoyol inşa 

etmek için; İstisna sözleşmesi ile bu oto yolu yapan biriyle ile anlaşmaya girebilir. Burada İstisna fiyatı 

yatırımcının belirli bir süre içinde geçiş ücretlerini toplamak olabilir. (Usmani, 1998:137) 

3.1.2. Menfaat Satımına Dayalı Sukuk 

İcara sukuku menfaat satımına dayalı bir sukuk çeşididir. 

3.1.2.1. İcara Sukuk  

İcara sukuk türü sahibine kiradaki bir gayrimenkuldeki eşit ortaklığın sahipliğini veya gayrimenkulün 

intifa hakkını sunar. Bu sukuk, sahibine veya sahiplerine gayrimenkulün mülkiyet hakkını, kirasını 

almayı ve sukuku kiracının haklarını etkilemeyecek şekilde elden çıkarma (alım-satımını yapma) hakkını 

tanır. İcara sukuku sahipleri söz konusu gayrimenkulün bakım maliyetlerini üstlenmektedirler. İcara 

sukuk, bir kira kontratı ile bağlanmış tanımlı, mevcut ve bilinen varlıkların mülkiyet hakkını sahiplerine 

sunar ve kira bedeli sukuk sahibine ödenir. ‘’Sözleşme süresi bellidir ve kira bedeli sürenin başlangıcında, 

sonunda; aylık ya da yıllık olarak ödenebilir. (Rımaz, 2014:55) 

İcara sukukların başlıca özellikleri aşağıda verilmektedir: (Tok, 2009:20) 

 İcara sukuk, kira sözleşmesine bağlı bulunan, tanımlanmış ve mevcut bulunan bir varlığın mülkiyetini 
temsil etmektedir. Bu nedenle, icara sukuklar, piyasaca belirlenmiş bir fiyat üzerinden alınıp 
satılabilmektedir. 
 Bazı icara sukuklarda, sigorta ve benzeri giderler önceden kusursuz bir şekilde 
belirlenemeyeceğinden, beklenen net getiri önceden belirlenmiş ve tamamen sabitlenmiş olamayabilir. 
Bu nedenle bazı durumlarda, tahvilde belirtilmiş kira geliri maksimum getiriyi temsil etmektedir. 
 İcara sukuklar, ikincil piyasada alınıp satılabilme niteliğini haizdir. 
 İcara sukuklar, pazarlanabilme ve ihraç yöntemi açısından yüksek derecede esneklik sağlarlar. İcara 
tahvilin dayanağı olan varlıkları kullanan merkezi hükümetler, yerel kuruluşlar ya da diğer resmi ya da 
özel kurumlar bu tür tahvilleri doğrudan kendileri ihraç edebilecekleri gibi, finansal aracılar vasıtasıyla 
da ihraç edebilmektedir. 

3.1.3. Ortaklık Esasına Dayanan Sukuk 

Muşaraka ve Mudaraba sukukları ortaklık esasına dayanan sukuk çeşitleridir. 

3.1.3.1. Muşaraka Sukuk 

Muşaraka; iş ve ticaret bağlamında bir kuruluş içinde kar ve zararın tüm ortaklar tarafından 

paylaştırılması demektir. Modern kapitalist ekonomide faiz her türlü finansmanda hiç bir ayrım 

gözetmeksizin kullanılan tek bir finansman aracıdır. İslam’da faizin yasak olmasından dolayı Muşaraka 

İslam ilkelerine dayanan bir ekonomide hayati bir rol oynayabilir. Muşaraka taraflarca kurulmuş karşılıklı 
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bir ilişkidir. Bu nedenle her bir sözleşmede olduğu gibi burada da bir sözleşmede gereken her bir 

malzemenin olması gerekir. Örneğin taraflar sözleşmeye girme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Sözleşme 

herhangi bir baskı, dolandırıcılık ya da yanlış beyan ve benzeri olmadan, tarafların rızasıyla 

gerçekleşmelidir. (Usmani, 1998:39) 

Muşaraka da sertifikayı elinde bulunduranlar hisseleri oranında projenin veya faaliyetin sahibi 

olurlar. Muşaraka sertifikaları ciro edilebilir enstrüman olarak işlem görür ve ikincil piyasalarda alınıp 

satılabilirler. Bunlar, yeni bir projenin kurulması, var olan bir projenin geliştirilmesi veya herhangi bir 

ortaklık sözleşmesini temel alan bir faaliyetin finansmanı için eşit değerde ihraç edilmiş sertifikalardır. 

Bu sukukun en belirgin özelliği; ortakların her birine eşit tutarda veya farklı tutarlarda yatırım 

yapma(sermaye koyma) imkânı verilmesidir. Ortaklar aynı tutarda sermaye koysa bile, kar paylaşım oranı 

farklılaştırılabilir. Diğer ortaklıklarda olduğu gibi bu ortaklık modeli de özel bir işlem için olabileceği 

gibi meşru sınırlar dâhilinde birden fazla ticari faaliyeti de kapsayabilir. (Rımaz, 2014:44)  

3.1.3.2. Mudaraba Sukuk 

Mudaraba banka ile girişimci arasında yapılan bir kar ortaklığı anlaşmasıdır. Bir bankanın girişimciye 

sağlayacağı finansman desteğine fon bulabilmek amacıyla sertifika çıkarma yoluna gitmesi halinde, 

çıkarılan sertifikalara verilen isimdir. Sertifikaların satışı sonunda sağlanan fonun girişimciye aktarılması 

karşılığında  banka girişimcinin yürüttüğü profesyonel faaliyetten kaynaklanan kâra önceden belirlenen 

oranlarda ortaklık hakkı elde etmektedir. Öte yandan, zaman içinde sukuka konu olan varlığın piyasa 

değerinde bir artış olması halinde sukuk sahibinin herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca 

mudaraba sukuk sahiplerinin şirketin kayıtlı ortakları olmamaları da, onların genel kurulda söz sahibi 

olmalarını engellemektedir. Diğer taraftan, şirketin zarar etmesi durumda ise zarar, sukuk sahiplerine 

yansıtılmaktadır. Ancak herhangi bir suistimal, ihmal ya da anlaşma ihlalinin ortaya çıkması halinde de 

zarardan banka sorumlu tutulmaktadır. (Büyükakın & Önyılmaz, 2012:4) 

Mudaraba sukuk’ta banka, projenin bütün masraflarını karşılar. Yani, yapılan yatırımdaki tüm 

sermayenin sahibi bankadır. Fon kullanan müşteri ise, işe emek ve ustalığını koyar. İslam Bankalarının 

üçüncü kişilere fon kullandırması müşterek mudaraba anlaşması içinde cereyan eder. Bu anlaşma içinde 

üçüncü kişilerle mudaraba anlaşması kurduğunda İslam bankası rabbü’l-mal (sermayedar), fon kullanan 

ise mudarib durumundadır. Mudaribin söz konusu işte sadece emek ve ustalığını kullanır. Fonu 

kullanacak müşterisiyle mudaraba anlaşmasını yaptığı sırada İslam bankası isteyeceği kâr oranını da 

müşterisine bildirir. Kullanılacak fonun miktar ve şartlarına göre İslam Bankası müşterilerden değişik 

kâr payları isteyebilir. Bu yöntemle fon kullandırmak ve malî destek sağlamak, proje uygulama alanına, 

başka bir ifadeyle piyasaya yeni giren, yetenekli fakat Malî kaynaktan mahrum girişimci kimselerin bu 

yeteneklerinden istifade etme amacına en uygun düşen yoldur. (Safdari, Aghajani, & Abdollahian, 

2013:1) 

4. İslami Finans Araçlarının Raporlanması 

AAOIFI (Türkçe kısaltmasıyla ‘’İFKMDO’’) ve UFRS’nin temel esasları birbirinden ayrıdır. UFRS 

(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) normal kurumların muhasebe ve raporlamasına 

standartlar getirmekte iken, İFKMDO sadece İslami finansal kurumlar için standart yayınlamaktadır. 

Bu kuruluşlarla ilgili İFKMDO’nun başlıca amaçları şunlardır. (Rımaz, 2014:76) 

 İslami finansal krumlarla ilgili muhasebe ve denetim düşüncelerini geliştirmek, 
 İslami finansal kurumların muhasebe ve denetim standartlarını hazırlamak, yayımlamak ve 
yorumlamak, 
 İslami finansal kurumların muhasebe ve denetim standartlarını yeniden gözden geçirip, düzeltmek; 
 Eğitim, periyodik bültenler yayımı, seminer, araştırma ve diğer araçlarla bu standartların 
uygulamasında rol oynamak. 
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İFKMDO’nun sukuklara özel muhasebe standardı yoktur bu yüzden şu anda dünyada işlem gören 

sukuklar UFRS standartları altında muhasebeleştirilmektedirler. 

4.1.1. Murabaha Sukuk’un Raporlanması 

Örnek: Derya Varlık Kiralama Şirketi, 01.10.2014 tarihinde 364 gün vadeli 200.000 TL nominal değerli 

yönetim sözleşmesine dayalı sukuk ihraç etmiştir. VKŞ, yatırımcılarına yılda 4 kez (91 günde bir) gelir 

dağıtımında bulunacaktır. Yıllık getiri dağıtım oranı % 10'dur. Derya VKŞ’nin ihraç ettiği kira 

sertifikaları karşılığında yatırımcılardan topladığı bedeli vekil (kaynak kuruluş) statüsündeki Derya 

Katılım Bankası’na müşterileri ile yapacağı murabaha işlemlerinde kullanması için devredecektir. 

(Gökgöz, 2015:164) 

Derya Varlık Kiralama Şirketi’nin Kayıtları 

Kira sertifikasının ihracı kaydı; 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

102 BANKALAR     200.000  

 306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER  200.000 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

Sukuk ihracından toplanan fonların kaynak kuruluşa (vekil kuruluşa) aktarılması kaydı; 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

120 ALICILAR      200.000  

102 BANKALAR      200.000 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

Kaynak kuruluştan ilk 91 günlük kâr payı tutarının tahsil edilmesi kaydı; (200.000 x % 2,5 = 5.000 TL) 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

102 BANKALAR     5.000  

 600 YURT İÇİ SATIŞLAR     5.000 

-Kâr Payı Gelirleri 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 
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İlk 91 günlük kar paylarının kupon tarihinde sukuk yatırımcılarına ödenmesi kaydı; (Stopaj oranı % 10) 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ   5.000  

 102 BANKALAR      4.500 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR      500 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

İkinci, üçüncü ve dördüncü 91 günlük kar payı tahsilatları ile kupon ödemeleri de benzer şekilde 

kaydedilir. 

Vade veya dönem sonunda kira sertifikası maliyetlerinin ilgili sonuç hesabına aktarılması kaydı; 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ    XXX  

 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA   XXX 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA  XXX 

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ    XXX 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

Vade bitiminden kaynak kuruluştan sukuk bedellerinin tahsil edilmesi kaydı; 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

102 BANKALAR     200.000  

 120 ALICILAR      200.000 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

Vade bitiminde sukukların itfa edilmesi kaydı; 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 200.000  

 102 BANKALAR     200.000 

-----------------------------------------…/…/…---------------------------------------- 

4.2. Selem Sukuk’un Raporlanması 

Örnek: Elif Lastik Üretim Şirketi yükümlü olarak üreteceği 30.000 adet lastiği 01.01.2012 tarihinde 

Selem sözleşmesi ile Yakut SPE’ye şu şartlarla satmıştır; sözleşmenin meblağı 30.000 TL’dir. Bu tutar 

01.01.2012’de SPE tarafından tamamen üreticiye ödenmiştir. (Rımaz, 2014:130) 

Yakut SPE’nin kayıtları: 
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-----------------------------------------01/01/2012--------------------------------------- 

100 KASA      30.000 

 305 SELEM SUKUK     30.000 

Selem sukuk ihracı 

-----------------------------------------01/01/2012--------------------------------------- 

105 SELEM İŞLEMİNDEN ALACAKLAR  30.000 

 100 KASA       30.000 

-----------------------------------------…/…/…------------------------------------------ 

Selem sukuk sahibinin kaydı 

-----------------------------------------01/01/2012--------------------------------------- 

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER   30.000 

- Selem Sukuk 
 100 KASA       30.000 

Selem sukuk alımı 

-----------------------------------------…/…/…------------------------------------------ 

Mallar 34.000 TL’ye satılmıştır ve Yakut SPE’ye olan borç ödenmiştir. 

-----------------------------------------31/12/2012--------------------------------------- 

100 SA      34.000 
- Selem Sukuk 

 600 YURT İÇİ SATIŞLAR    34.000 

Seleme konu malların satışı 

-----------------------------------------31/12/2012--------------------------------------- 

620 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 34.000 

 151 TİCARİ MALLAR     34.000 

Satılan malların maliyet hesabına tasfiye edilmesi 

-----------------------------------------31/12/2012--------------------------------------- 

320 SATICILAR     34.000 

100 KASA      34.000 

SPE’ye olan borcun ödenmesi 

-----------------------------------------…/…/…------------------------------------------ 
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4.3. İstisna Sukuk’un Raporlanması 

Örnek: Ulaştırma Bakanlığı Ürmiye-Tebriz şehirleri arasındaki mesafeyi kısaltmak için Ürmiye Gölü 

üzerinden bir köprü yapmayı planlamıştır. Bu köprünün toplam maliyeti 5.000 TL tahmin edilmiştir. 

İlgili bakanlık söz konusu projenin finansmanı için Urmu SPE ile bir anlaşma imzalamıştır. Urmu SPE 

5.000 TL değerinde 7 yıllık İstisna sukuku ihraç etmiştir. Projenin toplam tutarı 5.000 TL olarak 

01.01.2010’da SPE tarafından tek seferde yükümlüye ödenmiştir. Proje tamamlandıktan sonra 5 yıl 

süresince yıllık 200TL karşılığında yükümlü Z’ye kiralanacaktır. (Rımaz, 2014:144) 

-----------------------------------------01/01/2010---------------------------------- 

100 KASA      5.000 

 306 İSTİSNA SUKUK     5.000 

İstisna sukuk ihracı 

-----------------------------------------01/01/2010---------------------------------- 

106 İSTİSNA İŞLEMİNDEN ALACAKLAR  5.000 

100 KASA      5.000 

İstisna işlemiyle ilgili meblağın yükümlüye ödenmesi 

-----------------------------------------01/01/2010----------------------------------- 

100 KASA      200 

606 İSTİSNA İŞLEMİNDEN KÂR PAYI GELİRLERİ  200 

İstisnayla ilgili kiranın yükümlüden alımı (5 yıl boyunca tekrarlanacaktır) 

-----------------------------------------…/…/…-------------------------------------- 

4.4. İcara Sukuk’un Raporlanması 

Örnek; 01.01.2011’de Mersin SPE, yükümlü Y ile bir ticari binanın 5 senelik İcara sözleşmesini şu 

koşullarla imzalıyorlar; 1 Ocak 2011’de yükümlü, ticari binayı SPE’ye 1.500 TL’ye devredecektir. 

Yükümlü söz konusu binayı 5 sene sonra 1.100 TL’ye geri alma taahhüdünde bulunur. SPE bu binayı 

vade sonuna kadar yılda 75 TL’ye yükümlüye kiralayacaktır. Mersin SPE, finansmanı sağlamak için 

binanın alım değeri kadar İcara sukuku ihraç eder. SPE’nin sukuk sahiplerinden alacağı vekalet ücreti 

ise yılda 5 TL olacaktır. (Rımaz, 2014:100) 

-----------------------------------------01/01/2011--------------------------------------- 

100 KASA      1.500 

 303 İSTİSNA SUKUK      1.500 

İcara sukuk ihracı 

-----------------------------------------01/01/2011--------------------------------------- 
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223 İCARA İŞLEMİNE İLİŞKİN MAL VARLIKLARI 1.500 

100 KASA       1.500 

İcaraya konu bina tutarın yükümlüye ödenip binanın teslim alınması 

-----------------------------------------31/12/2011--------------------------------------- 

100 KASA       75 

603 İCARA İŞLEMİNDEN KÂR PAYI GELİRLERİ  75 

İstisnayla ilgili kiranın yükümlüden alımı  

-----------------------------------------…/…/…------------------------------------------ 

-----------------------------------------31/12/2011--------------------------------------- 

623 İCARA İŞLEMİNDEN KÂR PAYI GİDERLERİ  70 

 323 İCARA İŞLEMİNDEN BORÇLAR   70 

Sukuk sahiplerinin kiradan paylarının hesaplarına koyulması 

-----------------------------------------…/…/…------------------------------------------ 

323 İCARA İŞLEMİNDEN BORÇLAR   70 

 100 KASA       70 

-----------------------------------------…/…/…------------------------------------------ 

4.5. Muşaraka Sukuk’un Raporlanması 

Örnek: A Şirketi, 20.000.000 TL’lık bir devremülk inşaat ihalesini bir yıl sonra teslim etmek üzere 

almıştır. Ayrıca projenin zamanında bitirilmemesi halinde, gecikilen her ay için %5 oranında eksik 

ödeme yapılması öngörülmüştür. Projenin maliyeti 14.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. A Şirketi, 

projenin maliyetinin 7.000.000 liralık kısmını özkaynakları ile, kalan kısmı için 7.000.000 liralık 

muşaraka sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. (Yılmaz, 2014:90) 

Buna göre sukuk yatırımcıları projeye finansman desteğinde bulunurken aynı zamanda %50 oranında 

projenin de sahibi olmaktadır. Dolayısıyla Projenin sonunda elde edilen gelir inşaat şirketi ve sukuk 

sahipleri arasında mudaraba sukukta olduğu gibi paylaşılacaktır. Ancak projenin sonunda zarar olması 

durumunda zarar, mudaraba sukuktan farklı olarak, sukuk yatırımcısı ile A şirketi arasında sermayeleri 

oranında paylaşılacaktır. 

4.6. Mudaraba Sukuk’un Raporlanması 

Örnek: B Şirketi, bir yıl sonra teslim etmek üzere 20.000.000 TL’lık bir devremülk inşaat ihalesini 

almıştır. Ayrıca projenin zamanında bitirilmemesi halinde, gecikilen her ay için %5 oranında eksik 

ödeme yapılması öngörülmüştür. Projenin maliyeti 14.000.000 TL olarak tahmin edilmiş ve bu projenin 

finansmanında kullanılmak üzere 14.000.000 TL’lık sukuk ihracı yapılmıştır. Buna göre projenin kârı 

olan 6.000.000 TL, sermaye sahibi olan sukuk sertifikası sahipleri ile inşaat firması (kaynak kuruluş, 

mudarip) arasında paylaşılacaktır. (Yılmaz, 2014:88) 

Buna göre eğer proje zamanında bitirilirse, 6.000.000 TL’lık gelirin yarısı sukuk yatırımcıları, 

diğer yarısı inşaat şirketi arasında bölüşülecektir. Ancak iki aylık bir gecikme söz konusu olursa, toplam 
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2.000.000 TL eksik tahsilat yapılacak ve toplamda 4.000.000 TL gelir tahsil edilerek paylaşılacaktır. 

Projenin 8 ay gecikmeli olarak teslim edilmesi halinde ise 4.000.000 liralık eksik tahsilâtla toplam 

6.000.000 TL tahsil edilecektir. Dolayısıyla projeden 2.000.000 TL zarar edilmiş olacak ve bu zarar 

sermaye sahibi olan sukuk yatırımcısı tarafından karşılanacaktır. 

Sonuç 

Günümüzde dünya ekonomisinin büyük kısmı geleneksel finansal araçlardan yararlanmaktadır. Bu 

ekonomide gerçek işlemlerin yapıldığı gibi, ekonomiye katkı sağlamayan yapay işlemlerde yapılmaktadır. 

İslami finansal araçlar sadece gerçek ekonomide kullanıldığı için, inançlı insanlar tarafından tercih 

edilmektedirler. Bu anlamda çalışmamızda öncelikle finansal araçlar ve islami finansal araçlarlar ele 

alınmış olup daha sonra sukukların muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasıyla ilgili kullanılan standartlar 

kısaca anlatıldıktan sonra taraflarca söz konusu araçların TFRS 7 ve 9’a uygun bir şekilde 

muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını ele alınmıştır.  

Sukukun, tahvil benzeri bir ürün olduğu söylenebilirken, aynı zamanda farklı özelliklere sahip 

olmasından dolayı hisse senetleri, menkulleştirilmiş ürünler ve ipotekli tahvillerle de 

kıyaslanabilmektedir. Sukukun, farklı yapılarda oluşturulabilmesine olanak vermesi, proje endeksli 

çıkartılarak reel sektörü fonlaması, varlığa dayanarak daha güvenli ürünler sunması gibi özellikleri 

sukuku, finans piyasasında önemli bir rol oynayan alternatif bir araç haline getirmiştir.  

Sukukların İslam ekonomilerine paralel olarak Türkiye ekonomisinde önem kazanması ve bunu 

takiben faizsiz ekonomide kullanılmaya başlamasından sonra, sukukların muhasebeleştirilmesinin nasıl 

ve hangi standartlara göre yapılacağı sorusu gündeme gelmeye başlamıştır. Dahası muhasebeleştirmenin 

tam olarak nasıl yapılacağının netlik kazanmaması da denetiminin eksik kalmasını netice vermiştir. Bu 

sorunun Türkiye faizsiz finans uygulanmasında tekrarlanmaması  için İslam ekonomisindeki 

uygulamalarına bakılarak gerekli eğitim ve tedbirlerin alınması gereklidir. Örneğin; İslam ülkelerinde 

sıkı bir şekilde denetim yapan “İslami finansal kuruluşlar muhasebe ve denetim organizasyonu” İngilizce 

kısaltması ile (AAOIFI) buna örnek olarak verilebilir. AOIFI, finans kurumlarının ihraçlarının islami 

usullere uygun olup olmadığını denetlemesinin yanı sıra muhasebe kayıtlarını da inceleyerek uygun olup 

olmadığını denetlemektedir. Bu kurumların yanı sıra birçok İslam ülkesinde kurulmuş olan denetleme 

kurulu bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; IFSB (İslami Finansal Hizmetler Kurumu),MASB 

(Malezya Muhasebe Standartları Kurulu), CIBAFI (İslami Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel 

Konseyi), CIBAFI (İslami Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi) IIRA İslam Ülkeleri 

Uluslararası Derecelendirme Ajansı verilebilir. 

Sonuç olarak İslam ekonomilerinde ki uygulamalarına bakılarak Türkiye’de Sukuk’un gerek 

akademisyenler gerek muhasebeciler tarafından tanınırlığın artırılması, muhasebesinin nasıl yapılacağı 

ile ilgili eğitimler verildikten sonra denetiminin de ne ölçülerde olacağının belirlenmesi ile söz konusu 

eksikliklerin de giderilmesi gerekmektedir. 
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Özet 

Sigortacılık genel olarak; kişilerin mal veya canının maruz kalma ihtimali olan rizikoların gerçekleşmesi durumunda 
zararın tazmin edilmesini hedefleyen bir sistem olarak tanımlanabilmektedir. Konvansiyonel sigortacılık sistemi, 
İslam hukukuna uygunluk açısından çeşitli çelişkiler barındırmaktadır. Bu nedenle de dini hassasiyet sahibi kişiler 
farklı bir arayışa yönelmiştir. İslami finans uygulamalarının gelişmesiyle birlikte sigortacılık alanında da tekafül 
sistemi geliştirilmiştir. Tekafül (İslami sigortacılık) kısaca; konvansiyonel sigortada bulunan faiz, belirsizlik ve 
kumar benzeri uygulamaların sistemden arındırılışmış, İslam hukukuna uygun hale getirilmiş hali olarak 
tanımlanabilmektedir. Dünyada tekafül uygulamaları 1979’daki ilk tekafül şirketinin kurulmasından itibaren 
faaliyete başlamış, Türkiye’de ise bu prensiplere uygun ilk sigorta şirketi 2009’un sonlarında faaliyete geçmiştir. 
Her ne kadar Türkiye’de İslami sigortacılık uygulamalarını kısıtlayan bir kural olmasa da, İslami sigortacılık 
faaliyetlerine özgü bir yönetmelik veya kanun da bulunmamaktadır. Ayrıca kamu tarafından tekafülün yeteri kadar 
bilinmemesi, Diyanet’in konvansiyonel sigortalara da cevaz veren fetvasının bulunması, tekafül konusunda gerekli 
tanıtım faaliyetlerinin yapılmaması vb. nedenlerden ötürü tekafül uygulamalarının sınırlı olduğu görülmektedir. 
Çalışmada öncelikle tekafülün bilinirliğini ölçmek için bu tekafül şirketinde çalışan personele anket gönderilmiştir. 
Sonra da şirkette yönetici pozisyonunda çalışan üç kişi ile de mülakat gerçekleştirilerek, Türkiye’deki tekafül 
uygulanması değerlendirilmiştir. Ankette geri dönüş yapan kişi sayısı istatiksel metotları uygulamaya uygun 
olmadığı için, anketin açık uçlu sorularına verilen cevaplar nicel olarak analiz edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: İslami Sigortacılık, Tekafül, Katılım Sigortacılığı 

Islamic Insurance (Takaful): Turkish Practice from Managers’ Perspective 

Abstract 

Insurance in general; can be defined as a system that aims to provide compensation of loss in case of 
realization of risks which may effect people lives or property. Conventional insurance system contains 
various contradictions in terms of conformity to Islam. Therefore, people who are religiously sensitive 
have been directed to a different quest. Takaful system was developed in the insurance sector with the 
development of the Islamic Finance applications. Takaful (Islamic insurance) briefly can be defined as a 
state of the conventional insurance system which is purged from interest (riba), uncertainity (gharar) 
and gambling (qimar) and, related applications and then become compatible with Islamic Law. Takaful 
practices have started after the establishment of the first takaful company in the World which was in the 
1979. The first insurance company which is applying these principles has entered into service in Turkey 
at the end of the 2009. Although there is not any rule that restricts the Islamic insurance application in 
Turkey, there is not any regulations or law dedicated to Islamic insurance activities. Besides that, there 
is limited applications for takaful due to several reasons such as; takaful is not known adequately by the 
public, presence of the fatwa from the Directorate of Religious Affairs that gives permission to the 
conventional insurance, insufficient promotional activities on takaful. In this study firstly questionnaires 
were sent to those working in the takaful company to measure awarenees of takaful. Then takaful 
applications in Turkey evaluated by making interview with three people working in the company in 
managerial position. Number of questionnaires which were answered was not eligible to apply statistical 
methods, only answers to open ended questions were analyzed quantitatively. 
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Giriş 

İnsanoğlu yaratılış amacının gereği olarak bu dünyada bir imtihan içerisindedir. Allah Teala "Biz 
mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. 
Sen sabredenleri müjdele!" (Bakara, 2/155) ayeti ile bu noktaya işaret etmektedir. İnsanlar da tarih 
boyunca can ve mallarına gelebilecek tehlikelere karşı bir arayış içerisinde olmuş ve bazı mücadele 
yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerin kimisi bireysel olarak bu tehlikelere karşı önlem alma kimisi 
de karşılaşılan zararları telafi etmek için insanların bir araya gelmeleri şeklinde olmaktadır. 

Zamanımızda toplumların hassaten ekonomik yönden gelişmesiyle birlikte eskiye nazaran 
karşılaşacağı tehlikelerin boyutları çok daha yüksektir. Eski dönemlerde sağlık problemleri daha çok 
bitkisel veya ilkel yöntemlerle giderilmeye çalışıldığı için pek masraf gerektirmediği gibi, at ve diğer 
hayvanlarla yapılan taşımacılıkta meydana gelen kazalar da pek masraflı değildi. İnsanlar ev ve iş yerlerini 
ucuz ve basit malzemelerden yapmaktaydılar ve bunların yok olup yeniden yapılması insanlara pek külfet 
olmamaktaydı. Bu sebeple hastalığın tedavisi,  yangın vb. afetlerin yol açtığı hasarların giderilmesi, 
taşımacılıkta meydana gelen kazalarda oluşan zararların karşılanması kişilerin gücünü günümüze nazaran 
aşacak boyutta riskler değildi. Buna karşılık asıl büyük yük esirlik, mala veya cana verilen zararın tazmini 
konusunda söz konusuydu. (Döndüren, 1993: 170-171) Ancak günümüzde durum bundan çok farklı bir 
boyuttadır. Ekonominin gelişmesiyle insanların karşı karşıya oldukları tehlikeler çok daha fazla ve 
külfetli olmaktadır. Zamanımızda toplumların gelişmesiyle birlikte bireyleri hayati ve mali yönden zarara 
uğratma ihtimali olan bu risklere karşı geliştirdiği bir yöntem olarak sigortacılık sistemi görülmektedir 
(Aslan, 2015: 94).  Bu sistemin esas amacı da bireylerin tek başlarına altından kalkamayacakları zararları 
bu sisteme dahil olan kişilere dağıtmaktır. Yani zararın dağıtılması sigorta sisteminin esasıdır. 

İslam dinine mensup olan insanlar hayatlarını bu dinin kurallarına göre düzenlemek 
durumundadırlar. İslam mensuplarına bazı şeyleri yasaklamış, bazı şeyleri helal kılmış, bazılarını ise 
kişinin tercihine bırakmıştır. Elbette bu emir, nehiy ve mübah şeyler arasında iktisadi hayata dönük 
noktalar vardır. Öyleyse İslam dinine mensup kişilerin başlarına gelebilecek tehlikelere karşı önlem 
alırken bu önlemin İslam’a uygun olup olmadığına, İslam’ın bu konuda ne dediğine bakması zaruridir. 

Günümüzde sadece ticari amaçlarla kurulan sigorta şirketlerinin İslam hukukuyla çelişen yönleri 
bulunmaktadır. Bu sebeple Müslümanlar; hem inançlarının gereklerine göre yaşamak hem de 
gerçekleşmesi muhtemel risklerden korunmak amacıyla sigortacılığa bir alternatif olarak tekafül 
sistemini geliştirmişlerdir  (Aslan, 2015: 94). 

1. Sigortacılık ve Tekafül Sistemlerinin İşleyişleri 

Bu bölümde konvansiyonel sigortacılık ve tekafül sisteminin genel tanımları, sistemlerin işleyişi 
tanıtılarak, iki sistemin karşılaştırılması yapılacaktır. 

1.1. Konvansiyonel Sigortacılık Sisteminin İşleyişi 

Konvansiyonel sigortacılığın temel çalışma yöntemi Şekil-1’de gösterilmiştir.  Görüldüğü üzere sigorta 
yaptırmak isteyen kişiler prim ödemesi karşılığında sigorta satın almaktadırlar. Toplanan bu fonların 
sahipliği sigorta şirketine geçmekte ve gerekli harcamalar buradan yapılmakta, rezerv buradan 
ayrılmaktadır. Buradan arta kalan kısım çeşitli yatırım araçlarına yönlendirilmektedir. Bu yatırım araçları 
için İslami kurallara uygunluk şartı aranmamaktadır. Eğer bu fondan kar elde edilirse de bu kar tamamen 
sigorta şirketine ait olmaktadır. Aynı şekilde rizikonun gerçekleşmesi durumunda da tazminatın 
ödenmesi de bu havuzdan gerçekleştirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, toplanan 
fonların değerlendirilmesinde İslami prensiplerin dikkate alınmamasıdır. Diğer bir husus ise burada 
yapılan akdin bir satım alım akdi olması sebebiyle, alınan şeyin tam olarak ne olduğu konusunda bir 
belirsizlik olduğu savunulmaktadır. Bu nedenle ğarar (aşırı belirsizlik) söz konusu olduğu için bu 
sözleşme İslami açıdan uygun görülmemektedir. Başka bir önemli husus da fonların sahipliğinin 
tamamen risklerle beraber sigorta şirketine geçmesidir. Burada bir risk paylaşımından ziyade risk 
transferi bulunmaktadır. 
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Şekil 1: Konvansiyonel Sigortacılığın Çalışma Şeması 

 
Kaynak: Aslan, 2015: 96 

1.2. Tekafül Sisteminin İşleyişi 

Tekafül sözlükte karşılıklı güven ve dayanışma gibi anlamlara gelmektedir (Hammad, 1996: 348). 
Dilimizde ise bu kelime tekeffül yani bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma, yüklenme, kefil olma 
şeklinde yer almaktadır. (http://tdk.gov.tr/).   

AAOIFI’nin hazırlamış olduğu 26’nolu standartta, “İslami sigorta, belirli rizikolara maruz 
şahısların bu rizikoların gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak zararların telafisi üzerine anlaşmalarıdır. 
”şeklinde tanımlama yapılmıştır (AAOIFI, 2012: 523).  Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere tekafülün 
hedefi ve gayesi sigortanınkiyle aynı olmaktadır. Her ikisinde de insanların tek başına üstünden 
kalkamayacakları rizikoları başkalarıyla paylaşma düşüncesi vardır. Ancak bu gaye birliği her iki 
sözleşmenin de aynı olduğu manasına gelmemektedir. Müşrikler de alışveriş ve faizin aynı olduğunu 
söylemişlerdir. Ancak ikisin birbirinden farklı şeyler olduğu aşikârdır. Tekafül sistemi oluşturulurken 
İslam medeniyetinde yeri olan bazı sözleşme türleri dayanak alınmıştır. Tekafül, bu sistemlere tam olarak 
benzemese de bazı ortak yanları bulunmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması açısından faydalı olacağı 
düşünüldüğü için tekafül benzeri uygulamaları kısaca ele alınmıştır.  

Tekafülün çeşitli modelleri ve her modelin kendi özgü çalışma şekli bulunmaktadır. Tekafül ile 
ilgili en yaygın olarak kullanılan modeller vekalet, mudarebe ve bu iki modelin birleşiminden oluşan 
karma tekafül modelleridir. Şekil-2’de karma tekafül modelinin çalışma şekli basit bir şekilde 
gösterilmiştir. Tekafülü konvansiyonel sigortadan ayıran en önemli prensip gönüllülük esasına 
dayanmasıdır. Katılımcılardan toplanan teberru’nun sahipliği de katılımcılara ait olmaktadır. Eğer sistem 
vekalet sözleşmesine dayalı ise tekafül şirketi vekalet ücretini peşin almaktadır. Tekafül fonundan gerekli 
harcamalar yapıldıktan sonra İslami usullere uygun yatırım araçlarına yönlendirilmektedir. Ayrıca 
sene/dönem sonunda kalan fon fazlası da anlaşmaya göre katılımcılara dağıtılmakta ya da seneye 
devredebilmektedir. Eğer mudarebe tekafül modeli kullanıyorsa tekafül şirketi başlangıçta herhangi bir 
vekalet ücreti alamayacaktır. Eğer sadece vekalet modeli kullanıyorsa yatırım araçlarından elde edilen 
kardan tekafül şirketi bir pay alamayacaktır. Karma yöntem de ise hem kardan pay hem de bir vekalet 
ücreti alınmaktadır.  Şekil-2’de karma bir tekafül modelinin temel çalışma yapısı gösterilmektedir. Şekil-
2’de özetlenmeye çalışılan temel tekafül sisteminin işleyiş modelleri dışında da farklı modeller 
geliştirilebilmektedir. Bu modeller isimlerini üzerlerine kurulu oldukları akitlerden almaktadırlar. Ancak 
sektörde en çok kullanılan model yukarıda adı geçen vekalet, mudarebe ve karma modellerden 
oluşmaktadır.   

http://tdk.gov.tr/
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Şekil  2 : Tekafülün Çalışma Şeması (Karma Model) 

 
Kaynak: Jamaldeen, 2012:317 

1.3. Tekafül ve Konvansiyonel Sigortacılığın Karşılaştırılması 
Aşağıdaki tabloda tekafül ve konvansiyonel sigortacılığın karşılaştırılması çeşitli açılardan yapılmıştır. 
Her ne kadar bu iki sistem aynı işlevi görmek amacını güttüğü düşünülse de tablodan da görüleceği 
üzere temelden ayrılan özellikleri bulunmaktadır 

Tablo - 1: Tekafül ve Konvansiyonel Sigortacılığın Karşılaştırılması 

 Tekafül Konvansiyonel Sigorta 

Sözleşme 
Bağış ve Acente ya da Kar-Zarar 
sözleşmesinin birleşiminden oluşan karma bir 
yapıya sahiptir. 

Sigortalıların poliçeleri alıcısı 
olduğu bir satın alma sözleşmedir. 

Şirket 
Pay sahipleri katılımcıların adına bir acente 
gibi hareket eder ve sigortacı yerine 
operatör/işletmen olarak adlandırılır. 

Sigortalılar ve şirket arasında birebir 
bir ilişki mevcuttur. 

Underwritting 
Zararı 

Katılımcılar tekafül fonunun da sahibi olduğu 
için underwriting riskini de onlar 
üstlenmektedir. 

Pay sahipleri (sigorta şirketi) 
underwriting riskini üstlenir. 

Katkı(Teberru’) / 
Prim 

Tekafül tamamen gönüllülük esasına 
dayanmaktadır. Bu nedenle alınan katkılar 
teberru’(bağış) olarak adlandırılır. 

Sigortacıların güvence için ödediği 
meblağa prim denilmektedir. 

Katkı(Teberru’) / 
Prim Sahipliği 

Toplanan katkılar katılımcıların ortak 
sahipliğinin olduğu tekafül fonuna 
aktarılmakta ve operatör tarafından 
yönetilmektedir. 

Ödenen primlerin sahipliği sigorta 
şirketine aittir. 

Katkı(Teberru’) / 
Prim 
Ödemesinin 
Gecikmesi 

Gecikme durumunda tekafül şirketi faiz 
işletemez. 

Primlerin geç ödenmesi durumunda 
faiz işletilir. 

Sigorta Rizikosu Katılımcıların rizikosu tekafül havuzuna 
aktarılır. 

Sigortaların rizikosu sigortacılara 
kaydırılır. 

Prim Fazlası ve 
Rezervler 

Underwriting fazlası üzerinde katılımcıların 
ortak sahipliği vardır. 

Sigortacı, rezerv ve prim fazlasının 
sahibidir. 
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 Tekafül Konvansiyonel Sigorta 

Yatırım 
Tekafül fonundaki ve pay sahiplerinin 
fonundaki varlıklar İslami usullere uygun 
yatırım araçlarına yönlendirilir. 

Yasal düzenlemelerde belirlenen 
kurallar dışında herhangi bir 
sınırlama mevcut değildir. 

Yasal Düzenleme 

Tekafül için belirlenen yasal düzenlemeler 
ülkeden ülkeye farklılık göstermebilmektedir. 
Ayrıca İslami bir Danışma Kurulunun 
kurulması gerekmektedir. 

Belirlenen (seküler) yasal 
düzenlemelere tabidir. 

Muhasebe 

Bir bilanço ve iki gelir tablosu mevcuttur. 
Şirketin ve katılımcıların gelirleri ayrı 
hesaplanır. Bazı ülkelerde AAOIFI 
standartlarının uygulanması gerekir. 

Şirketin birer bilançosu ve gelir 
tablosu mevcuttur. 

Reasürans / 
Retekafül 

Katkıların retekafül şirketine devredilmesi 
gerekmektedir. Ancak retekafül şirketinin 
yokluğu durumda İslam hukukçuları belli 
şartlarla tekafül şirketlerinin konvansiyonel 
reasürans şirketleriyle çalışmasına müsaade 
etmiştir. 

Primler (ve risk) reasürans şirketine 
devredilir. 

Kaynak: Tolefat & Asutay, 2013: 48 

2. Sigortacılık Benzeri Uygulamalar 

İslam hukukunda sigortacılık ile ilgili fetva veren ya da konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlar, görüşlerini 
İslam toplumlarında geçmişte aktif olarak uygulaması bulunan akile ve muvalat gibi uygulamaları 
dayanak olarak göstermektedirler. Bu iki kavramın anlaşılması, İslam hukukçularının konuya bakış 
açılarının anlaşılması açısından önem arz etmektedir. 

2.1. Akile ( العاقلة ) 

Akile sözlükte “kasıtsız olarak işlenen cinayet diyetini veya “gurre” denilen mali tazminatı yüklenip 
ödeyen asabe, aşiret, divan üyeleri, meslek kuruluşları vb. dir. Her birine akil, tümüne birden akile denir.” 
şeklinde tanımlanmaktadır (Erdoğan, 2010: 20). Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra 
orada İslam’ın ilk anayasası olan Medine Sözleşmesini hazırlamış ve hayata geçirmiştir. Bu sözleşmede 
hem Müslümanların kendi içlerindeki meseleler hem de diğer dinlere mensup kabileler ile ilgili meseleler 
yer almaktadır. Bu sözleşmedeki maddelerde diyet, fidye ve ağır yük altında bulunanlarla ilgili çözümler 
bulunmaktadır. Medine Sözleşmesinin 12. Maddesinde bu konuyla şu şekilde değinilmektedir: 
“Müminler kendi aralarında ağır mali mesuliyetler altında bulunan hiç kimseyi bu halde 
bırakamayacaklar; fidye-i necat veya kan bedeli (diyet) gibi borçları iyi ve makul olan esaslara göre 
vereceklerdir.”(Hamidullah, 1997: 67, çev Vecdi Akyüz). Yine 3’den 12’ ye kadar olan maddelerde çeşitli 
kabilelerin adları teker teker sayılarak, bunların ağır mali yükümlülükleri bir araya gelerek ortaklaşa bir 
fondan karşılayacakları belirtilmiştir. (Hamidullah, 2003:I/207 çev Salih Tuğ). İşte bu ağır yüklerin 
altından yalnız başına kalkmaya gücü yetmeyen kimselerin bu halde bırakılmaması için akıle sistemi 
oluşturulmuştur. Bir kimse savaşta esir düşse onun kurtarılması için fidye, kasda benzer veya yanlışlıkla 
öldürmede diyet, yaralamalarda ise erş adı verilen tazminatların ödenmesi gerekiyordu. Ancak o 
zamanda insanların bu tazminatları tek başlarına ödemeleri mümkün değildi. Hz. Peygamber bazı 
hadislerinde diyet miktarını 100 deve olarak ifade etmiştir. Bazı hadislerde de diyet miktarı “1000 dinar 
altın, 12.000 dirhem gümüş, hatta 200 sığır, 2000 koyun veya 200 elbise” olarak da geçer. (Ebû Dâvûd, 
“Diyât”, 18/20) Hadislerden de anlaşıldığı gibi bu büyük tazminat esir ve suçluların ödeme imkânını 
fazlasıyla aşıyordu. Hz. Peygamber bu durumu çözüme kavuşturmak için karşılıklı yardımlaşma esasına 
dayanan akıle sistemini yeniden düzenlemiştir. Bu sisteme göre yaşlısı genci, akıllısı akıl hastası fark 
etmeksizin bütün kabile mensupları tarafından düzenli olarak kabile bütçesine belli bir miktar yardım 
yapılacak. Kabileye mensup birinin ödeme gücünü aşan bir tazminatla karşı karşıya kalırsa bu bütçeden 
o kişiye yardım yapılacak. Eğer kabile bütçesi de yetersiz kalırsa diğer akraba ve komşu kabileler 
yardımda bulunacaklardır. Bu sistem Hz. Ömer tarafından geliştirilip sistemleştirilmiş ve bu uygulamaya 
divan adı verilmiştir (Döndüren, 1993: 170-171). 

Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere akıle sisteminin esas amacı tek başına üstesinden kalkamayacağı bir 
yükü olan kimsenin bu ağır yükün altında ezilmesine müsaade etmemek onun bu yükünü akrabalarıyla 
paylaşmasını sağlamaktır. Tekafül sistemi de insanların maruz kalma ihtimali olan rizikoların meydana 
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getireceği zararları, bu rizikoyla her an karşılaşma ihtimali olan diğer katılımcılarla paylaşmasını 
sağlamayı amaç edinmiş bir sistemdir. Öyleyse her iki sistem de kişilerin tek başlarına altından 
kalkamayacakları yükleri paylaştırarak insanları bu ağır yükün altından kurtarma prensibinde 
buluşmaktadır. 

2.1.1.  Akilenin Sigortacılıktan Farklılıkları 

İki sistemin ayrıldıkları noktalar ise sigortacılık sisteminde ticari amacın yanında yardımlaşma da 
bulunabilmektedir. Ancak akıle sisteminde her hangi bir ticari amaç yoktur. Sadece yardımlaşma 
amacına yöneliktir. Bir diğer fark ise akıle sistemindeki kişiler birbirleriyle akrabalık bağı olan kişilerdir. 
Sigortada ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

2.2. Muvalat ( المواالة ) 

İslam’dan önce Araplar arasında kölelik çok yaygındı ve toplum keskin çizgilerle sınıflara ayrılmıştı. 
Ayrıca kan bağı da Arapların fazlaca önem verdiği bir durumdu. Bütün bunların yanında azat edilen 
kölelerin ve İslam’a giren yabancıların toplumla kaynaşmasını sağlayan dostluk anlaşması, birisinin 
himayesine girme, evlat edinmek, azat edilmekten doğan vela ve muvalattan doğan vela gibi sosyal 
dayanışma ve yardımlaşma kurumları bulunmaktaydı. (Özen, 2013, “Vela”, DİA, cilt: 43, s. 11-15). Velâ' 
kelimesi, sözlükte yakınlık anlamına gelen (veli) kelimesinden türemiş olup sevgi ve yardım anlamına 
gelir. Bir terim olarak ise; azad edilme velayeti veya muvalat velasından doğan karşılıklı yardımlaşma 
demektir. (İbn Abidin, 1986, cilt 14, 323). İki çeşit vela bulunmaktadır. Bunlar; 

2.2.1. Azat Olmaktan Doğan Velâ 

Efendinin kölesini azad etmesi neticesinde doğan veladır. Buna göre efendisinin akraba listesine yazılan 
ve yeni bir hayata kavuşan köle buna karşılık efendisinin kendisine mirasçı olmasını kabul etmektedir. 
Bunun yanında eğer azad olan köle ağır bir tazminatla yükümlü olursa efendisinin akılesi ona yardım 
edecektir. Bu tür velanın hükmü hakkında alimler arasında ittifak vardır. 

2.2.2. Muvalattan Doğan Vela 

Muvalat sözleşmesi azatlıktan doğan velanın tersine isteğe bağlıdır. Bu sözleşmeye göre İslam’a giren 
yabancıların Müslüman Araplarla anlaşma yaparak onların akraba listesine dahil olmalarıdır. Böylece bu 
kişiler toplumla daha çabuk kaynaşabilmekte, başlarına gelebilecek ağır bir tazminatta bu kabilenin 
desteğini alabilmektedir. Buna karşılık muvalat sözleşmesini kabul eden kişi bu yabancı Müslümanın 
mirasçısı olmaya hak kazanacaktır. Bu akdin hükmü tartışmalı olmakla birlikte bir çok sahabe, tabiun 
gibi büyük alimler tarafından cevaz verilmiştir. Bu akdin sahih olduğunu savunanlar arasında Hz. Ömer, 
Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes‘ûd, Abdullah b. Ömer, ibrâhim en-Nehaî, Saîd b. 
Müseyyeb, Rebîa b. Ebû Abdurrahman, Leys b. Sa‘d, Hanefîler ve Ca‘ferîler yer almaktadır. (Özen, 
2013, “Vela”, DİA, cilt: 43, s. 11-15) 

Birçok sahabi ve tabiun’un cevaz verdiği muvalat akdi, sonradan Müslüman olan veya kölelikten 
azad edilen kimselerin kabile bağının çok güçlü olduğu Arap yarımadasında yalnız kalmamalarını, 
altından kalkamayacakları mali bir yükümlülükle karşı karşıya kaldıklarında kendilerine yardım edecek 
birilerinin olması için oluşturulmuş bir tür yardımlaşma kurumudur. Bu sistem ağır mali yükümlülükleri 
birçok insanın bir araya gelip üstesinden gelmeye çalışması yönüyle tekafül sistemiyle benzerlik 
göstermektedir. Her iki akdin de amacı rizikoyu paylaşmak ve yardımlaşmaktır.  

2.2.3. Muvalat’ın Sigortacılıktan Farklılıkları 

Her iki akitte de tehlike ve tazminat ihtimal dâhilindedir. Hanefi hukukçular muvalat akdinin başlangıç 
itibariyle ivazlı bir akit olmadığı için her iki taraf içinde bağlayıcı olmadığını belirtmişlerdir. Çünkü 
teberru akdi kabz gerçekleşmeden lazım bir akit olamaz. Sigorta sözleşmesi ise hem ivazlı hem de 
bağlayıcı bir sözleşmedir. Sigorta akdi yapıldıktan sonra sigortalı primleri ödemeye başlar. Muvalatta ise 
himaye altına giren kişinin ödediği bedel ölümü sonrasında mirasıdır (Yılmaz, 1997: 152-156). Bütün 
bu kurumlar veya uygulamalar İslam tarihinde sigorta veya tekafül benzeri uygulamalar için sağlam bir 
dayanak olarak gözükmektedir 
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3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nicel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma iki temel aşamadan meydana gelmektedir. 
Öncelikle sigortacılık ile ilgili geçmişten günümüze verilen fetvalar incelenerek, sigortacılığın İslam 
hukukundaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra Türkiye’de faaliyet gösteren tekafül şirketi 
yöneticileriyle mülakat yapılarak, Türkiye’deki tekafül uygulamaları değerlendirilmiştir. Mülakat 
öncesinde anket ile veri toplama yöntemiyle şirket çalışanlarının geneline anket uygulanmış fakat yeteri 
sayıda anket cevaplanmadığı için çalışmada istatiksel analiz yöntemleri kullanılamamıştır. Nicel olarak 
analiz edilirken ankette açık uçlu olarak sorulan görüş-öneri kısmındaki çalışanların da değerlendirmeleri 
çalışmada dikkate alınmıştır. Bu çalışmada sigortacılık ve tekafülün İslam hukukundaki yeri tespit 
edilmeye çalışılmış ve Türkiye’deki yöneticilerin görüşleri ışığında bu sektörün geliştirilebilmesi için 
çeşitli öneriler sunulmuştur. 

İlk aşamada, sigortacılığın İslam’daki yerini tespit edebilmek adına ilgili kaynaklar taranmıştır. 
Ayet ve hadislerde sigortacılık ile ilgili olabilecek kurallar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonra ilk dönem 
İslam devleti uygulamalarından beri sigortacılık benzeri uygulamalar ve günümüzde sigortacılığın temeli 
olarak gösterilen uygulamalar incelenmiştir. Günümüzde sigortacılık için temel dayanak olarak 
gösterilen Akile ve Muvalat sistemleri irdelenmiş ve günümüzdeki sigortacılık uygulamalarına benzer ve 
farklı yönlerine değinilmiştir. Daha sonra da İbni Abidin’den günümüze İslam âlimlerinin sigortacılık 
hakkındaki fetvaları incelenerek günümüzdeki uygulamalar ve fetvalar ile karşılaştırılmıştır. Bu aşamada 
sigortacılık ve tekafülün İslam hukukundaki yeri tespit edilmeye çalışılarak ortak bir kanaate varılmaya 
çalışılmıştır. 

İkinci aşama için; öncelikle tekafül şirketi çalışanlarının, tekafül hakkındaki bilgileri ve 
Türkiye’deki uygulamalar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilebilmesi ve istatiksel metotlar ile analiz 
edilebilmesi için bir anket ile veri toplanmaya çalışılmıştır. Ancak ankette ile toplanan veriler istatiksel 
olarak anlamlı bir sayıya ulaşmadığı için çalışmada nicel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Bu nedenle 
anketteki sadece açık uçlu soruya verilen cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca tekafül şirketince 
yönetici pozisyonunda, farklı departmanlarda çalışan üç yöneticiyle mülakat tekniği ile veri toplanarak 
nicel olarak analiz edilmiştir. Görüşmede beş temel soru çerçevesinde değerlendirme yapılmaya 
çalışılmıştır. İlk soruda tekafülün mevzuat durumu, ikinci soruda tekafül ve sigottacılık hakkındaki 
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)’nın görüşü, üçüncü soruda tekafülün bilinirliliği, dördüncü soruda 
devletin tekafül için alması gereken pozisyon ve beşinci soruda da çalışanların tekafül hakkındaki bilgisi 
ve şirketin bu konudaki çalışmaları üzerinde durulmuştur. Son olarak da tekafülün geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamak ve halkın tekafüle olan teveccühünü arttırmak için neler yapılabileceğiyle 
ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.  Bu aşamada tekafül şirketinde yönetici pozisyonunda çalışanların 
görüşü ışığında Türkiye’deki tekafül uygulamaları değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

4. Bulgular 

Çalışmada elde edilen bulgular iki farklı aşamada değerlendirilmiştir. Birincisi aşamada İslami açıdan 
tekafülün durumu ve ikincide ise yöneticilerin gözünden tekafül uygulamalarının Türkiye’deki 
değerlendirilmesinin sonuçları tartışılmıştır. 

4.1. İslami Açıdan Sigortacılığın Değerlendirilmesi 

.Sigortacılığın meşruiyeti ve bu konuya olan farklı görüşlere yer verilmiştir. Bu aşamada sigorta hakkında 
verilen fetvalar ve ilgili kaynaklardaki sigortacılık uygulamaları ile ilgili görüşler incelenerek, İslam’ın 
hukukundaki sigortanın yeri anlatılmaya çalışılmıştır 

4.1.1. Sigortanın Meşruiyyeti Hakkında Alimlerin Görüşleri 

Sigortanın temelinde karşılaşılması muhtemel olan tehlikelerin meydana getirdiği zararların sigortalılar 
arasında müştereken paylaştırılması fikri yatmaktadır. Aynı tehlikelerle karşı karşıya gelme ihtimali 
bulunan bireyler kendi güçlerini aşabilecek zararları bu şekilde paylaşmış olmaktadırlar. Bu şekliyle 
bakıldığında sigorta sosyal dayanışmayı sağlayan bir kurum gibi gözükmektedir. Ancak modern anlamda 
kurulmuş olan sigorta şirketlerinin amacı insanlar arasında dayanışmayı sağlamak değil ticari bir şirket 
olarak karlarını maksimize etmektir. Bütün sigorta çeşitlerinde sigorta yaptırmak isteyen kişilerin prim 
ödemeleri gerekmektedir. Bir kazayla karşı karşıya kalındığında da sigorta şirketi kişinin zararlarını telafi 
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etmektedir. Bunun yanında sigorta şirketi bu organizasyonu yaptığı için ticari bir gelir beklentisi içinde 
olmaktadır. Genel olarak sigortalar Sosyal ve Hususi olmak üzere iki kola ayrılmaktadırlar. 

Sosyal sigorta, “modern refah devletinde büyük halk kitlelerine sosyal güvenlik sağlama ve kamu 
menfaatini teminat altına almayı hedefleyen sigorta türüdür. Mecburi olup fertlerin isteğine bağlı 
değildir”. ( Yazgan, 1997: 29-31, Aktaran Hasan Hacak). 

Özel sigorta ise; kişilerin özel menfaatlerini temin etmek için çeşitli rizikolara (yangın, hırsızlık 
vs.) karşı teminat altına alır. Kişilerin ihtiyarına bağlıdır (Hacak, 2006: 24). 

Sosyal sigortalar devletin vatandaşını korumak ve ona fayda sağlamak için zorunlu tuttuğu bir 
sigorta çeşididir. Bu bakımdan alimler bu sigortanın caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Hükmü 
tartışmalı olan sigorta özel sigortalardır. Özel sigortalar hakkında pek çok alim görüş bildirmiştir. 

Bilindiği kadarıyla sigorta kelimesini ilk defa kullanan ve hükmü hakkında görüş beyan eden İslam 
hukukçusu İbn abidin’dir.(ö. 1256/1836) İbn Abidin iki eserinde sigortadan söz etmektedir. İlk olarak 
yazdığı risalelerini bir araya getirdiği fakat çok fazla bilinmeyen Mecmuatü’l Resail adlı kitabındaki 
fetvasıdır. İkincisi ise Tenviru’l Ebsar şerhi olan Reddul Muhtar adlı haşiyesinin Kitabü'l-cihad 
bölümünün "müste'men" babında yer alan fetvasıdır. Müellif İlk fetvasında açıkça sigorta kelimesini 
kullanmamış ancak tüccarlar arsında sigorta olarak adlandırılan işlemin hükmünü incelemiştir. Reddul 
Muhtar da ise sigorta kelimesini kullanıp sigortanın işleyişi hakkında bilgi verip hükmünü açıklamıştır 
(Hacak, 2006: 32). Bu fetvasında özetle İbn Abidin İslam diyarında sigorta yaptırmanın caiz 
olmayacağını, ancak Müslüman tüccarın darul harpte gayri müslim bir ortağı bulunur bu ortak da malları 
orada sigorta ederse bu malların telef olması durumunda Müslüman tüccarın sigortacı tarafından verilen 
tazminatı almasının helal olduğunu söylemektedir. Çünkü burada akit iki gayri müslim arasında cereyan 
etmektedir ( Döndüren,1993: 167). 

1870 tarihinde Beyoğlu’nda çıkan yangın sonrasında şeyhülislamlık makamından sigortanın 
cevazı için fetva istenmiş, Şeyhulislam da kısaca insanların Allah tarafından kendilerine verilen malları 
korumakla sorumlu oldukları gerekçesiyle sigortaya cevaz vermiştir. 1911 tarihinde Mahmut Celaleddin 
adında bir zat şeyhülislamlık makamında hayat sigortası hakkında fetva istemiş ve yabancı 
memleketlerde bulunan sigorta şirketlerinin kendi rızalarıyla tazminat vermeyi kabul ettikleri için sigorta 
şirketinden alınacak tazminatın helal olduğuna dair fetva almıştır. (ez-Zerkâ-en-Neccâr, 2011: çev. 
Hayrettin Karaman 14-16). Bu fetvadan da anlaşıldığına göre zamanın Şeyhulislamı da İbni abidin’in 
görüşünü tekrar etmiş. Gayrimüslim memleketlerde sigortanın caiz olduğuna Müslüman memleketlerde 
ise helal olmadığına hükmetmiştir. 

Klasik dönemde sigorta yaygın bir sözleşme türü olmadığı için pek fazla fıkıh kitaplarında yer 
almamıştır.  Sigorta günümüzde yaygınlık kazanan bir akit olduğu için hakkında pek çok görüş beyan 
eden olmuştur.  

Sigortanın hükmü konusunda İslam hukukçuları genelde üç gruba ayrılmışlardır: 

1) İstisnasız bütün sigorta çeşitlerinin haram olduğunu savunanlar. Bunların başında İsa Abduh ve 
Süleyman b. İbrahim Seniyyan gösterilebilir. 

2) Ticari sigorta ve kooperatif şeklindeki sigortayı keskin çizgilerle ayırıp; ticari sigortanın haram 
kooperatif şeklindeki yardımlaşmaya dayanan sigortaların caiz olduğunu savunanlar. İslami sigortacılığın 
bir nevi dayanağı olan kooperatif tarzı sigortayı ve Tekafülü helal görenlerden oluşan bu grup çoğunluğu 
temsil etmektedir. İbni Abidin, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Şeyhu'l- İslam Mustafa Sabri Efendi, M. 
Reşit Rıza, Yusuf el- Kardavi, Muhibbuddin el- Hatip ve Dr. Şevket Aliyyan gibi birçok muasır İslam 
hukukçuları, sosyal ve yardımlaşma sigortalarını kabul etmekle beraber ticari sigortayı caiz görmemişler. 
Bu alimlerin genel olarak gerekçeleri sigortanın kumar, bahis belirsizlik, faiz, haksız kazanç, Allah’ın 
kaderine karşı gelme gibi unsurlar taşımasıdır (Yılmaz, 1997: 152). 

3) Hiçbir ayrım yapmaksızın bütün sigorta çeşitlerinin, insanlar arasındaki sosyal dayanışmayı 
kuvvetlendirdiğini, yardımlaşmayı amaçladığını savunup hepsine cevaz verenler (Hacak, 2006: 37). 
Sigortayı bir sistem olarak, İslam hukuku açısından caiz gören muasır İslam hukukçularının başında, 
Prof. Dr. Muhammed el-Behiyy, Prof. Muhammed Hamidullah, Prof. M Abdulmennan, Abdulaziz 
en-Neccar, Abdurrazzak es-Senhuri, Prof. Ahmet Taha es-Senusi, Prof. M. Yusuf Musa, Prof. 
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Abdurrahman İsa, Prof. Ali Muhammed el-Hafif ve Prof. Mustafa Ahmet ez-Zerka gelmektedir ( 
Yılmaz, 1997: 156). Bu alimlere göre ise sigorta akdi İslam hukukunda sahih kabul edilen bazı akitlere 
benzemekte, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlamakta, insanların yüklerini paylaştırmakta, 
insanlara güven ve emniyet duygusu aşılamakta böylece daha cesur bir şekilde ticari girişimlerde bulunup 
ekonomiye katkı yapmalarını sağlamakta, kısacası toplumun sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine 
katkı sağlamaktadır. 

Sigorta hakkında olumsuz kanaat ileri sürenlerin gerekçeleri ve bu gerekçelere yapılan itirazlar 
aşağıda incelenmiştir. 

Sigorta bir çeşit kumardır: 

Çünkü sigortalı kişi bir zarara uğradığı zaman sigorta şirketinin bu zararda bir etkisi olamamasına 
rağmen malı tazmin etmeyi yüklenmektedir. Veya sigortalan mal ve can zarar görmediği halde sigortalı 
tarafından ödenen primleri şirket karşılıksız olarak almaya devam etmektedir. (İlmihal, TDV, c.2, s.454) 

Muhammed Zerka sigortadaki işlem ile kumarın birbirinden tamamen farklı şeyler olduğunu 
savunmaktadır. Ona göre insanların verim gücünü düşüren ahlaki bir zafiyet olan ve bunun yanında 
Allah’ın şeytan işi pislik olarak nitelendirdiği kumar ile bir kaza veya afet esnasında insanların canına 
veya malına gelen zararları telafi eden, elemlerini azaltan ve yardımlaşmadan ibaret olan sigorta çok farklı 
şeylerdir (Zerkâ -Neccar, 2011: çev. Hayrettin Karaman 204). 

Diyanet de sigorta hakkında vermiş olduğu fetva da sigortanın talih oyunu olup sebepsiz zenginleşe 
cabası olan kumardan farklı olduğunu söylemektedir. Sigortada şansa bağlı olarak zenginleşme çabası, 
karşıdakini yenme hırsı yoktur. Sigortanın amacı kişinin tek başına altından kalkamayacağı bir zararı 
başkalarıyla paylaşmak olduğunu ifade etmektedir. 
(http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Sigorta.aspx).  

Sigorta garar içermektedir:  

Garar, meydana gelmeme, istenilen miktar veya nitelikte olmama veya satılan şeyin teslimine güç 
yetirilememe riski bulunan şeydir.( Döndüren,1993:164) Ebu Hureyre (r.a) Hz. Peygamber 
belirsizlik(ğarar) içeren alım satım ile taş atımı satışını yasakladı hadisini rivayet etmiştir.(Müslim, 
“Buyu”, 21/2 - İbn Mace, “Ticaret”, 12/23). Peygamber Efendimizin şu hadisleri de gararı 
açıklamaktadır “Erkek devenin sulbünde ve dişi devenin karnında bulunan ceninin satışını,” ayrıca 
“ağacında olgunlaşmadan önce meyvenin, kırpılmadan önce hayvanın sırtındaki yünün, sağılmadan önce 
de memesindeki sütün satışını yasaklaması,” garar içeren alıverişlerin yasak olduğunu göstermektedir.( 
Buhârî, “Buyu”,34/ 61 - Müslim,” Buyû”, 21/5-6) 

Sigorta akdi de garar içermektedir. Çünkü zararın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerçekleşirse ne 
kadar tazminat ödeneceği ayrıca müşterinin ne kadar prim ödeyeceği belli değildir. İhtimaldir ki sigortalı 
birkaç taksit prim yatırdıktan sonra malı yok olur veya büyük zarar görür ve sigorta şirketi bütün zararı 
öder. Ya da sigortalı aylarca prim yatırıp malı zarar görmediği için verdiği primler sigorta şirketinin olur. 
(İlmihal, TDV, c.2, s.454) 

Zerka sigorta akdinde İslam’ın yasakladığı gararın bulunmadığını savunmaktadır. İslam’ın meşru 
kabul ettiği kefalet akdinde de ihtimal unsuru vardır. Öyleyse sigortada da meçhullük varsa bunun 
İslam’ın yasakladığı türden değil kabul ettiği türden olduğunu söylemektedir. Ayrıca Zerka sigorta ile 
bekçiliği karşılaştırmakta her ikisinde de insanların korktuğu bir takım tehlikelerden emin olmak için 
bir bedel ödediklerini ifade etmektedir.(ez-Zerkâ-en-Neccâr, 2011 çev. Hayrettin Karaman 210-211). 

Diyanet işleri de sigorta için vermiş olduğu fetva da sigortada bulunan gararın hadislerde 
bahsedilen türeden olmadığını, sigortanın detaylı bir şekilde kanunda işlenmiş olduğunu ve sigorta 
şirketlerinin ince hesaplar yaparak bütün bilinmezlikleri ortadan kaldırdığını savunmaktadır. Ayrıca Hz. 
Ömer, İbn Mes'ûd, İbn Abbâs, İbn Ömer gibi büyük sahabe fakihlerinin ve Hanefîlerin kabul etmiş 
oldukları muvâlât akdinde de bilinmezlik bulunduğunu ancak bunun caiz olduğunu öyleyse sigortanın 
da caiz olması gerektiğini savunmaktadır. 

Faruk Beşer de garar ve cehaletin akdi fasid kılan unsurlardan olduğunu ancak bu ikisinin tam 
anlamıyla bulunmadığı bir akdin olmadığını, yasaklanan cehalet ve garar, “Nizaa yani tartışmaya yol 

http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Sigorta.aspx
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açacak kadar olan bilinmezliği” ifade ettiğini söylemektedir. İslam hukukunda akdin unsurları tam ve 
meşru olduktan sonra akdi fasid kılacak en önemli unsur nizaa yol açacak bir bilinmezliğin olmasıdır. 
Yani mutlak anlamda bir bilinmezlik değildir. Yoksa bütün yönleriyle bilinen hiçbir akid yoktur (Beşer, 
1995: 66-67). 

Sigorta faiz içermektedir: 

Sigorta da fazlalık ve veresiye faizi tahakkuk etmektedir. Şöyle ki sigortalı sigorta şirketine canına veya 
malına zarar gelirse bunları tazmin etme karşılığında prim ödemektedir. Eğer sigortalı belli bir prim 
ödedikten sonra başına gelen bir zarardan dolayı sigorta şirketine başvurup bu zararını tazmin ettirirse 
verdiği primlere karşılık daha fazla miktarda para alırsa bu fazlalık faizine girer ve araya süre girdiği için 
de veresiye faizi meydana gelmiş olur. Bunun yanında sigorta şirketi topladığı primleri dinin meşru 
görmediği veya faiz içeren enstrümanlara yatırabilmektedir.  

Diyanet sigortanın faiz içermediğini, faizin akid sırasında şart koşulan fazlalıktan ibaret olduğunu 
söylemektedir. Sigorta yapılırken de böyle bir şart koşulmadığı için faizin gerçekleşmediğini, hayat 
sigortası ve bireysel emeklilik dışında sigorta şirketinin topladığı primleri nerelerde kullandığının bir 
önemi olmadığını bunun sorumluluğunun sigorta şirketine ait olduğunu savunmaktadır. Bunun yanında 
sigorta prim karşılığında tazminatın satımı değil güven ve teminat karşılığında prim almaktadır diyerek 
faizin tahakkuk etmediği görüşündedir.  

Zerka sigorta şirketlerinin topladığı primleri faizli enstrümanlara yatırmalarının sigortanın sistem 
olarak haram olduğunu göstermediğini savunmaktadır. Biz hukuki bir sistem olarak sigorta üzerinde 
duruyoruz; sigorta şirketinin meşru ve yasak olan başka işlemleri ve akitleri üzerinde durmuyoruz diyerek 
sigortanın faizle ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunmaktadır.( ez-Zerkâ-en-Neccâr, 2011 çev. 
Hayrettin Karaman 213) 

Beşer bu konuda faizde de, alışverişte de çok kazanma gayesi vardır. Ancak bunlardan biri meşru 
yolla diğeri ise haksız ve zulüm sayılan bir yolla tahakkuk eder. Faizde şart koşulan bir fazlalık vardır. Bu 
da karşıdakine zulmetmek demektir. Oysa sigorta daha çok kazanmak için değil kaybetmemek için 
yapılan bir akittir diyerek görüşünü ifade etmektedir. (Beşer, 1995: 69) 

Sigorta haksız kazanç içermektedir: 

Bazı bilginlere göre sigorta da zararların haksız bir şekilde tazmin edilmesi söz konusudur. Zarara hiçbir 
etkisi olmadığı halde sigorta şirketi sigortalı kimsenin zararını tazmin etmektedir. Böylece yükümlülüğü 
olmadığı bir borcun altına girmektedir. Bu da sigortalı açısından haksız bir kazanca sebep olmaktadır. 

 Diyanet işleri sigorta ile alakalı olan fetvasında sigortada haksız kazancın bulunmadığını İslam 
hukukundaki kefalet, muvalat, akıle gibi cevaz verilmiş akitlerde de kişilerin sorumluluğu olmadığı 
yükleri üstlenmeyi kabul ettiklerini sigortanın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. 
Görüşlerini desteklemek için de Maliki, Hanbeli ve Hanefiler tarafından sahih görülen meçhul borca 
kefil olma sözleşmesini delil getirmişlerdir. Mesela bir kişi, diğerine "şu yolu tutup git; çünkü emin bir 
yoldur, eğer başına bir şey gelirse ben ödeyeceğim" dese, o da söz konusu yoldan giderken soyulsa, 
teminat veren zararı öder. (http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Sigorta.aspx) 

Beşer de sigortanın haksız kazanç içermesinin mümkün olmadığını, sigortacının hem alacağını 
hem de ödeyeceğini çok ince hesaplar yaparak bildiğini ve bu ödemeyi isteyerek yaptığını söylemektedir. 
(Beşer, 1995: 69)  

Sigorta akdi kadere karşı gelme manasına gelmektedir: 

Bu görüşü savunanlara göre insanın kaderine razı olması Allah’ın takdir ettiği şeylere boyun eğmesi 
gerekmektedir. Kaderden kaçmak için bir takım garantiler altına girmek özellikle hayat sigortasıyla 
insanın başına gelebilecek zararları önlemeye çalışmak caiz değildir.  

Bu görüşe karşı şöyle cevap verilmektedir: Sigorta yaptırmak Allah’ın takdirine karşı gelmek, 
kaderde yazılanın geri çevrilmesi demek değildir. Bilakis kaderin gerçekleşip insanın başına gelebilecek 
kazaların etkisini gidermeye çalışmak demektir. Sigorta yaptırmak aynı binaların üzerine yıldırım 
düşmesini engellemek için konulan paratonerler gibi meydana gelebilecek bir tehlikeye karşı önlem alma 
çabasıdır. (ez-Zerkâ - en-Neccâr, 2011: çev. Hayrettin Karaman 47) 

http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Sigorta.aspx


“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY              27 

Yağmurdan, kardan, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için evine çatı yaptıran, kış 
hazırlığı olarak odun ve kömür temin edip depolayan ve aynı şekilde kışlık erzakını biriktiren kişilerin 
kaderden kaçtıklarını iddia etmek pek makul gözükmemektedir.(Beşer, 1995: 70) 

4.2. Yöneticilerin Gözünden Türkiye’deki Tekafül Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Yapılan anket çalışmasında tekafülün bilinirliliği üzerinde durulmuş fakat istatiksel olarak analiz yapmak 
için yeterli sayıda katılım olmadığı için oradaki bulgular çalışmaya dahil edilmemiş. Açık uçlu soruya 
verilen cevaplarda öne çıkan en önemli nokta merkezi bir fetva kurulu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
DİB ile bunun dışındaki cemaat ve kanaat önderlerinin de hassasiyetlerini göz önünde bulundurabilecek 
merkezi bir fetva kurulunun alacağı kararların daha bağlayıcı olacağı ve kararlarda bir birlik sağlaması 
sebebiyle tekafülün yaygınlaşacağı savunulmaktadır. Bunun dışında ikinci önemli nokta ise tekafülün 
bilinirliliği ile alakalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Verilen cevaplara göre tekafülün bilinirliğinin yeterli 
olmadığı ve bu konuyla ilgili çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Tekafülün bilinirliliği 
için devlet desteğinin verilmesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği (TSB) ve Türk Sigorta Enstitüsü 
Vakfı (TSEV) gibi kurumların eğitim ve seminer faaliyetlerinde tekafül ile ilgili çalışmalar yapması 
gerektiği, ilgili TV, basın-yayın organlarında tekafül ile ilgili reklamların yapılması gerektiği 
savunulmuştur. Üçüncü önemli bir nokta da tekafülün mevzuattaki durumu hakkındadır. Tekafül ile 
ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği, tekafül sigortacılığına özgü bir kanunun olması gerektiği 
ve bu kanunun normal sigortacılık kanunundan farklı olması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı zamanda bu 
düzenlemeler ile kurulacak olan tekafül şirketlerinin bir şirketin penceresi şeklinde değil, müstakil bir 
şirket olarak açılması gerektiği vurgulanmıştır. Genel olarak ankette verilen cevaplar bu başlıklar altında 
toplanabilmektedir. 

Ankette verilen cevaplar, daha sonra gerçekleştirilen mülakatta sorulacak olan sorular ile ilgili bir 
ipucu sağlamıştır. Yapılan mülakatta ise üç farklı departmandan yöneticiye aynı sorular yöneltilmiştir. 
İlk soruda tekafülün mevzuatta tanımının bulunmamasının etkileri sorulmuş ve değerlendirilmiştir. 
Görüşmeciler G1, G2 ve G3 şeklinde kodlanmıştır. Görüşmecilerin aynı ya da benzer kanaatleri tanışyan 
cevapları ayrı olarak ele alınmamış olup farklı noktalara değinen noktaları ayrıca ifade edilmiştir. Kendi 
beyanları gereği isimleri çalışmada açıklanmamıştır.  

1- Görüşmecilerin verdiği cevaplara göre mevzuatta “tekafül yada katılım sigortacılığı” şeklinde bir ibare 
girmesinin sistemin yasal olarak tanınmış olacağına ve tekafül piyasasına girmek isteyen sigorta şirketleri 
için bir güven sağlayacağı düşünülmektedir. G1’e göre dünyadaki pencere uygulamasından dolayı 
tekafülün sigortacılığın bir ürünüymüş gibi görülebilmektedir ancak mevzuatta tanımının yapılmasıyla 
tamamen farklı bir sistem olduğunu vurgulanmış olacaktır. G2 ve G3’e göre mevzuatta tanımının 
olmaması tekafül uygulamalarının Türkiye’de yapılmasını teknik olarak etkilememektedir. G3’e göre 
mevzuat düzenlemesi çok da gerekli olmayabilmektedir. G2, mevzuatta tanımının yapılmasının 
tekafülün bilinirliliğini arttıracağına ve mevzuatta bir karşılığı olmayan bir şeyin uygulanmasının sadece 
şirketin kendi beyanıyla kalmasının yeterli olmayabileceğine değinmektedir. 

2- DİB’nın konvansiyonel sigortacılığa vermiş olduğu cevazın olumsuz olarak tekafül uygulamalarını 
etkilemektedir. G1’e göre hassasiyeti olan insanlar genellikle daha dikkatli oluyorlar, bazıları da kendi 
bağlı olduğu bir cemaat önderi ya da kanaat önderinden görüş alabilmektedir fakat diyanetten fetva alan 
kişiler için bu durum olumsuz bir sonuç doğurmaktadır. Bu gibi bir durum tekafülün önemini 
azaltmaktadır. 

3- Tekafül ile ilgili bilinirliğin çok az olduğu ortan bir görüş olarak belirtilmektedir. G2’ye göre tekafülü 
genelde dini hassasiyete sahip olan ve arayış içindeki kişilerin talep ettiğini diğerlerinin ise sistemi tam 
olarak bilmediğini söylemektedir. Bu konuyla ilgili bir reklam çalışması yapılmadığı belirten G1, ilgili 
kanaat önderlerine konuyla ilgili bilgi verdiklerini, müşterilerinin bu konuyla ilgili soruları olduğu zaman 
sorularını cevaplandırdıklarını belirtmektedir. Bu sistemin sadece İslami sigortacılık olarak 
pazarlanmasının negatif etkileri olabileceğine de değinen G2, insanların zihninde bu sistemin sadece 
dindarlara yönelik olduğu algısı oluşturulabileceğine değinmektedir. 

4- Devletin kamu katılım bankacılığı gibi kamu tekafül sistemine girmesi gerektiğini düşünen G1 ve 
G2’nin aksine G3, devletin sadece yol gösterici bir rol oynaması gerektiğini düşünmekte ve aynı zamanda 
devletin oyuncu değil yönetici olarak kalmasının rekabet ve tekafülün gelişimi açısından daha iyi 
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olacağını vurgulamaktadır. Devletin rol alarak ya da sistemin üst kurulu olarak tekafül sistemine 
girmesinin, tekafülün bilinirliliğini ve halkın tekafüle olan teveccühünü arttıracağı bir genel kanı olarak 
bulunmaktadır. G2 bunun yanısıra diğer tekafül şirketlerinin açılmasının – gerçek tekafül prensiplerine 
göre çalışacak olan vurgusunu yaparak- rekabeti arttıracağını ve sistemi daha güçlü kılacağını belirtmiştir. 

5- Şirket çalışanlarının tekafül hakkındaki bilgisinin, halkın tekafül hakkındaki bilgisinin az olmasıyla 
paralel olduğunu belirten yöneticiler, şirkete çalışmaya başlamadan önce herkesin tekafülün temel 
prensipleriyle alakalı bir eğitimden geçirildiğini vurgulamaktadır. G2, hassasiyetlere sahip müşterilerin 
olduğu gibi aynı hassasiyete sahip kişilerin de bu gibi şirketlere müracaat ettiğini ve onların bilgi 
düzeyinin biraz daha iyi olduğunu belirtmiştir.  

6- Son olarak genel görüş ve önerilerini belirten yöneticiler bu alanda akademik çalışmaların yapılası 
gerektiğini, üniversitelerde dersler verilmesi gerektiğini belirtmiştir. G1, devletin desteği alındıktan 
sonra basın-yayın organlarıyla bu sistemin reklamının artması gerektiğini ve böylece sistemin 
yaygınlaşmasının hız kazanacağını belirtmiştir. G2, devletin kamu katılım bankası açtığı gibi kamu 
katılım sigortacılığı da yapması gerektiğini vurgulamaktadır. En önemli olarak da yasal mevzuatın 
düzenlemesinin önemine değinilmiştir. 

5. Sonuç 

Türkiye’de 2015 yılı itibariyle tekafül şeklinde sigortacılık faaliyeti verdiğini söyleyen sadece bir şirket 
bulunmaktadır. Bunun dışında tekafül alanında faaliyet göstereceğini söyleyen çeşitli şirket de 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi kooperatif bir yapıyla faaliyet gösterecek olan bir sigorta şirketidir. 
Çalışmada sadece hayat dışı sigorta şirketleri dikkate alınmıştır. Tekafül sistemi konvansiyonel 
sigortacılık sistemine yeni ve iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Türkiye’de ise bu alandaki 
uygulamaların 5 yıl gibi çok kısa süreli bir geçmişi bulunmaktadır. Tekafül uygulaması yapacak şirket 
sayısının artmasının rekabeti arttıracağı ve bu nedenle de tekafülün uygulamalarını ve böylelikle de 
tekafülün bilinirliliğini yaygınlaştıracağı düşünülmektedir. Tekafül uygulamasında teknik olarak 
herhangi bir engel bulunmasa da mevzuat düzenlemesinin gerekli olduğu görülmektedir. Müstakil bir 
tekafül kanunun olması yapılan görüşmelerde ve açık uçlu sorulara verilen cevaplarda görülmektedir. Bu 
konuyla alakalı olarak hukukçu akademisyenlerin ve düzenleyici otoritelerin bunun nasıl olması gerektiği 
ile ilgili ortak faaliyette bulunması gerekmektedir. Tekafülün bilinirliliğinin arttırılması için Üniversite 
ile sektörün ortak iş birliği yaparak; seminerler düzenlenmeli, seçmeli ve uygulamalı dersler müfredata 
eklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece bu alandaki akademik çalışmalarında artmasına neden 
olacağı beklenmektedir. Aynı zamanda tekafül ile ilgili basın-yayında ve ilgili medya mecralarında yeteri 
kadar bilgilendirme yapılmamaktadır. Bu konuyla alakalı faaliyetlerin artması için KATSİDER (katılım 
sigortacıları derneği) öncülüğünde bir girişimde bulunulması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı 
(DİB) tarafından konvansiyonel sigortaya verilen cevazın, sigorta uygulamalarının yeteri kadar detaylı 
bir şekilde bilinmediği ve/veya incelenmediği için verildiği düşünülmektedir. Bu konuyla alakalı olarak 
sektör temsilcileri, akademisyenler ve DİB yetkililerinin bir araya gelerek nihai bir kararın alınmasının 
akıllardaki soru işaretlerinin silinmesi için faydalı olacağı düşünülmektedir. Devletin katılım bankacılığı 
yaptığı gibi katılım sigortacılığına da girmesinin sektörü olumlu etkileyeceği, en azından tekafülün 
bilinirliğinin hız kazanacağı düşünülmektedir. Türkiye’deki sigortalılık oranı dünya ortalamasının çok 
alıntındadır. Tekafülün yaygınlaştırılmasının bu konuda olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. 
Devletin bireysel emeklilik sistemindeki gibi bir tanıtım ve bilgilendirmeyi sigortacılık alanında da 
yapması ve buna paralel olarak tekafül ile ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin hem tekafül 
piyasasında artışı sağlayacak hem de sigortalılık oranını arttıracaktır. Bundan sonraki çalışmalarda 
atılacak olan bu adımların eylem planı için çeşitli araştırmalar yapılması gerekmektedir.  
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Abstract 

One of the most famous types of sukuk, is Ijara Sukuk. This security is the new product in the market that has had 
rapid growth in the capital markets and money markets. 
Iranian capital market experienced issuance of Ijarah sukuk for financing companies in different sectors including 
Airplane Corporation, project management industry and so on. 
In Iran’s Money Market, up to now, No Ijarah Sukuk  has been issued but the grounds for issuance of Ijarah Sukuk 
in the banking system through provision of required regulations and guidelines is ready and accessible. 
In this paper, we first  define Ijarah Sukuk and explain the risks of this type of sukuk and then describe Ijarah 
Sukuk in two sectors( Iran’s Capital Market and Money Market) with the descriptive method. 
In the first section(capital market), we first explain the regulations and legal entities which are concerned with  
Ijarah Sukuk, after that we mention operating models of this Sukuk, then  describe the jurisprudential analysis of 
Ijarah Sukuk and at the end,  mention statistics of  Ijarah Sukuks issuances in Iran’s capital market 
In the second section(money market), we first mention Ijarah Sukuk related regulation and information in money 
market, after that explain Ijarah Sukuk due to Financing and Liquidity Needs of Bank and Non-Bank Institutions 
in Money Market and at the end clarify  the potential role of Ijarah Sukuk in Monetary Policy. 
At last, we conclude that it seems that the present value of all sukuks which have been issued in Iran’s Capital 
Market is far below the potential capacities of this security and giving more information about the capacities of 
Ijarah Sukuk and reviewing related laws and instructions, can increase the share of total value this security in Iran’s 
financial markets. 

Key Words:  Islamic finance, Islamic instruments, sukuk, Ijarah sukuk, Iran’s capital market, Iran’s money 
market, regulations. 
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Introduction 

Sukuk is an Arabic word which is the plural for the word sakk that means financial certificate (Mohd 
Husssin et. al., 2012:92).  

One of the most famous types of sukuk, is Ijara Sukuk. Ijarah sukuk  was proposed for the first 
time by Monzar kahf (1997) via his famous paper entitled “The Use Of Assets Ijarah Bonds for Bridging 
the Budget Gap”. 

Ijarah Sukuk is a kind security which is similar to debt securities in terms of fixed-rate of return; 
however, it depends on transformation of ownership of benefit of using some assets rather than creating 
debt as can be seen in the case of debt securities (Saeedi,2012:110). 

In September 2007, the Shari’a Board of the Securities and Exchange Organization of Iran 
approved the compatibility of sukuk with Shari’a in accordance with the principles of Islamic 
jurisprudence. 

Securities and Exchange High Council finalized Ijarah Sukuk issuance regulation in August 2, 
2010 and revised on November 11, 2014.  

Iranian capital market experienced issuance of Ijarah sukuk for the first time in March 2011 for 
financing Mahan Airplanes Corporation with issuance nominal value of 28 million US dollars. 

Form that time till now, Iranian capital market has welcomed other Ijarah sukuk issuances for 
financing companies in different sectors including Airplane Corporation, project management industry 
and so on. 

No Ijarah Sukuk  has been issued in Iran’s Money Market up to now but the grounds for issuance 
of Ijarah Sukuk in the banking system through provision of required regulations and guidelines is ready 
and accessible and so some banks sent their request to CBI and  those requests are in the process of 
being analyzed and accepted (Komijani2014).  

1.  The meaning of  Ijarah Sukuk 

Ijarah Sukuk  refers to the securities in which the owner, jointly, owns some part of the assets the profits 
of which has been transferred to the consumer or the originator according to the Ijarah 
contract.(http://english.sukuk.ir) 

2.  Islamic Jurisprudential Analysis of Ijarah Sukuk   

The word Ijarah means “renting” which involves one party as lessor permitting another part as lessee to 
utilize the benefits on a tangible asset for a specified rent (Musavi Khomeini,1994,1:524, 
Yazdi,2009,2:397). 

In the case of  Ijarah sukuk, the underlying contract is Ijarah which is an acceptable financial 
contract via Shariah principles; therefore, considering underlying contract, Ijarah sukuk is also a kind of 
Shariah compliance security.  

Detailed discussion will be done via forthcoming sections of Capital and Money market in 
present paper. 

3.  Risks of Ijarah Sukuk 

Nowadays, managing the corresponding risks of financial instruments is one most important concern of 
investors and policy makers (Musavian et al.,2013:194).Ijarah sukuk same as other new financial 
instruments, embodies different kinds of risks which should be investigated and recognized as first step 
of risk management, and then must be reduced or eliminated as second step(Talebi and 
Rahimi,2013:78). Risks of Ijarah sukuk can be categorized in three categories as:  

Risks of Initial Market through which are three kinds of risk including risk of intermediary(issuer) 
misusing the funds gathered from investors, risk of inability of intermediary(issuer) to buy the asset, and 
risk of the originator refusing to lease the asset; 

http://english.sukuk.ir/
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Risks of Secondary Market which are risk of rental, default risk, liquidity risk, risk of liquidation, risk 
of inflation, risk of exchange rate, risk of bankruptcy, regulation risk, and Shariah  risk; 

Asset Related Risks which are risk including risk of asset being damaged or eliminated, risk of gradual 
depreciation of asset, and risk of non-operating costs (Soroush and Sadeghi,2008:164). 

4. Ijarah Sukuk in Capital Market 

4.1. Ijarah Sukuk Related Regulation in Capital Market 

In article 4 of Iran’s Capital Market Act which was passed in 2005 Iran Islamic Parliament, it mentioned 
that one of the duties of Securities and Exchange High Council is the designing and passing the new 
Islamic financial instruments regulation (Ghanavati and Davari Langroudi,2012:137). This council 
following that duty, finalized Ijarah Sukuk issuance regulation in August 2, 2010 and revised on 
November 11, 2014.  

According to article 1 of this regulation, Ijarah Sukuk means the transferable securities which 
prove the joint ownership of its holder in the underlying assets of Ijarah Sukuk issuance. 

Each certificate of Ijarah Sukuk proves the joint ownership of its holder in the underlying assets 
of Ijarah Sukuk issuance (Semiannual Bulletin of Iranian Islamic Capital Market, 2014:4). 

One the main factors that really facilitated Ijarah sukuk issuance are articles 11 and 12 of “The 
Law for Development of New Financial Instruments and Institutions (Based on overall policies of 
principle 44 of the Constitution) ratified at the open session of the parliament (Islamic Consultative 
Assembly) in Dec. 16, 2009 in which emphasize that “The SPV shall be exempt from payment of any 
tax whatsoever and transfer tax and charges and income tax for that category of the assets for which the 
funds are raised through issue of securities for public offering. The funds raised through issue of 
securities by such institutions shall be pooled in a special account and any withdrawal from such account 
shall take place under the supervision and with the approval of the Organization. The regulations 
governing the activities of the SPVs shall, within three months, be approved by the Securities and 
Exchange High Council upon the recommendation of the Organization” (article 11) 

Moreover in the article 12 we read “The proceeds gained from selling assets to the SPV so as 
provide financial resources through public offering of securities shall be exempt from tax and no tax and 
charges whatsoever shall be levied on the transfer of such securities. 

The depreciation expenses arising from assets value appreciation in the repurchase of the same 
assets by the seller, in whichever manner, shall not be regarded as parts of the tax deductible” (article 
12). (Semiannual Bulletin of Iranian Islamic Capital Market, 2014:3) 

4.2. Ijarah Sukuk Issuance Entities  

According to article 1 of Ijarah Sukuk issuance regulations, Entities which are concerned with the Ijarah 
Sukuk in Iran’s capital market are as following: 

Originator: means a legal entity for which the SPV issues Ijarah Sukuk to provide its funding resources 
in the form of Islamic contracts or agreements. 

Seller: means a legal entity or an approved individual that sells assets to the SPV. 

Guarantor: means a legal entity that undertakes and guarantees payment of rents and, as the case may 
be, purchase price of the leased assets and other funds which the originator is committed to pay to the 
SPV.  

Selling agent: means a legal entity that offers and sells Ijarah Sukuk on behalf of the issuer.  

Paying agent: means the Central Securities Depository of Iran that makes payments associated with 
securities to the investors at the stipulated maturities. 

Securities Holder: Securities holder in Islamic Securities is not merely a profit collector, but considering 
the kind of Securities, he will be engaged directly in financing the Originator. Accordingly the role of 
Security holder is various considering the kind of the Securities. 
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Therefore Security holder will act as a partner. It has the role of a lessor who holds a contraction 
with the Originator (tenant) and the SPV will be the intimidator and receives the rent as profit. 

Securities holders which possess any kind of Islamic Securities will be called the Investor, and 
to do their role as a part of dissemination of Islamic Securities, will choose the SPV as their deputy to 
convent contractions, administrate the assets and put forward claims and execute them. Therefore in 
Islamic Securities, Security holder would not have direct influence on dissemination of Islamic 
Securities, and SPV as its deputy will undertake all roles. 

Intermediary Institution (spv): The SPV, as the agent of issuing different kinds of Islamic securities or 
Sukuk, is the only institution that is allowed to issue securities. The originator is also allowed to issue 
securities in order to finance itself. Based on Instruction for Issuance of Lease Securities, Article 3, it 
can only embark on issuing securities through SPV. According to the model designed based on the rules 
and regulations, the SPV plays the role of mutual power of attorney (http://english.sukuk.ir). 

Also in the Ijarah Sukuk contract, asset means movable or immovable asset/property with the 
particulars specified in the present regulations which may underlie the Ijarah Sukuk Issuance.  

According to article 10 of this regulation, the assets underlying the issuance of Ijarah Sukuk 
shall meet the following conditions: 

A- General Specifications: 

1- Utilization of the assets within the area of originator’s activity which shall result in cash flows or 
prevent cash outflows; 

2- There shall not exist any legal, contractual or judicial restrictions or whatsoever on transfer of the 
assets as well as the accrued interests and the rights thereupon; 

3- Possession and exercise of ownership rights thereof shall not impose any restriction whatsoever on 
the SPV; 

4- There will not exist any joint ownership; 

5- Transfer of assets to another party will be possible; 

6- The assets shall, until the time of transferring the assets ownership to the issuer, have proper and 
adequate insurance coverage. 

B- Type of acceptable assets 

The assets acceptable for issuance of Ijarah Sukuk are as follows: 

1- Land; 

2- Buildings and installations; 

3- Machinery and equipment; 

4- Means of transportation. 

4.3. Operating Model of Ijarah Sukuk  

4.4.1.Ijarah Sukuk due to Finance Asset Buying 

Issuer collects the investors' funds and buys the originator's required asset from the producer (seller) in 
cash and on behalf of the investors, then leases the asset to the originator in form of a regular Ijarah or 
an Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik. Originator undertakes to pay the rentals to the owners of securities 
via an investment bank on certain maturity dates. Issuer, at the end of the regular Ijarah, gets back the 
underlying asset and sells it in the used assets market on behalf of the investors, than changes its 
ownership to the lessee. The owners of securities can either wait until maturity and receive the rentals 
or sell their securities in the secondary market (Musavian and Zehtabian, 2010:4). 
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Source: Musavian and Karimi, 2010:23 
Figure 1: The operational process of providing asset by using Ijarah Sukuk 

4.4.2. Ijarah Sukuk due to Liquidity ManagementHere, issuer collects the investors' funds; buys one of 
the originator's physical assets in cash, then transfers its ownership to the originator itself in form of a 
regular Ijarah or anIjarah Al-muntahi Bi-ttamlik contract. Then originator undertakes to pay rentals to 
the owners of securities via an investment bank on certain maturity dates. The issuer, at the end of the 
regular Ijarah contract, gets back the underlying asset from the originator and sells it in the used assets 
market on behalf of the investors, and in Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik, changes the ownership to the 
originator. The owners of securities can either wait until maturity date or sell their own securities in the 
secondary market before maturity (Musavian and Zehtabian, 2010:4). 

 

Source: Musavian and Karimi, 2010:26 
Figure 2: The operational process of providing liquidity by using Ijarah Sukuk 
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4.4.3. Ijarah Sukuk due to Mortgage Related Finance 

Here, issuer collects the investors' funds by issuing Ijarah sukuk, then buys those assets which the 
originator (bank or leasing company) has transferred to the government, firms or families, in form of 
Ijarah Al muntahi Bi-ttamlik, on behalf of the investors. Originator undertakes to collect all rentals of 
the assets from the lessees on specified maturity dates and pay them to the owners of securities via an 
investment bank. Owners of securities can either wait until maturity date or sell their own securities in 
the secondary market (Musavian and Zehtabian, 2010:5). 

 

Source: Musavian and Karimi, 2010:29 
Figure 3: The operational process of mortgage Ijarah Sukuk 

4.4.4 Ijarah Sukuk due to Leasing 

In this model, issuer (leasing company) collects the investors' funds by issuing Ijarah sukuk, then buys 
the government, firms, or families' required assets in cash from the producers (sellers) and leases them 
to the government, firms or families after adding all particular costs and also the benefits of the owners 
of securities. Issuer (leasing company) collects all rentals on maturity dates from the lessees (government, 
firms and families) and pays them to the owners of securities via an investment bank. The owners of 
securities can either wait until maturity date or sells their own securities in the secondary market 
(Musavian and Zehtabian, 2010:6). 

 

Source: Musavian and Karimi, 2010:31 
Figure 4: The operational process of Ijarah Sukuk for leasing companies 
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4.4. Jurisprudential Analysis of Ijarah Sukuk in Iran’s Capital Market 

Due to Shariah principles, there is not any problem concerned with two latest kinds of Ijarah Sukuk; 
however, there are some points about two initial ones. 

According to first one namely Ijarah Sukuk due to Finance Asset Buying, The primary market 
for this kind of Ijarah sukuk is a combination of wakalah contract, cash selling, regular Ijarah, or Ijarah 
Al-muntahi Bi-ttamlik. Issuer collects the funds, buys the originator's required commodity in cash, and 
then leases it to the originator in form of a regular Ijarah contract or an Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik 
contract (Musavian and Rahimi, 2012:102).The secondary market for these securities is the selling a 
portion of joint ownership of the leased asset however, has far as Islamic jurisprudential point of view is 
concerned, wakalah, cash selling; regular Ijarah, Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik, and selling a portion of 
joint ownership of the leased asset contract are permissible. 

However about the second one namely Ijarah Sukuk due to Liquidity Management, it should 
be note that these securities, like the previous model, have got no problem in the primary and secondary 
market but it should be emphasized that buying and leasing should be done in a real manner. Originator 
should really identify the specified asset and when changing the ownership, the said asset should really 
sell to the issuer. So, bay' and Ijarah contracts, should be applied as two independent contracts, and in 
the buying contract, the ownership should be really transferred to the investors and leased to the 
originator via a real contract. Here, the Bay' ul inah doubt is not accepted. Bay' ul inah is a trick to 
bypass Riba and is not permissible in Islamic jurisprudence. However, There exists such doubt in 
Murabaha sukuk and is quite acceptable but in Ijarah sukuk you sell your own asset and lease it for a five 
years period. Here, in these five years, the ownership of the asset is transferred to the buyer. So, it would 
be a real contract and quite different from Bay' ul inah (Musavian and Zehtabian, 2010:5).  

4.5. Latest Information due to Cases of Ijarah Sukuk Issuance in Capital Market  

In the chart 1 the values (in the currency of USD) of Ijarah Sukuk issuance compared with those of 
Musharakah Sukuk and Murabaha Sukuk in the years of 2005-2014 in Iran’s Capital Market are 
indicated.  

 

Source: Semiannual Bulletin of Iranian Islamic Capital Market, 2014:9 
Chart 1: Value of Sukuk Issuance in Iranian Capital Market 
Note: Value of Sukuk is based on million USD dollar 

Also, via table 1 all of detailed information about the all cases of Ijarah Sukuk issuance including 
their related values (in the currency of Rial) in Iran’s Capital Market is presente: 
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Table 1: Ijarah Sukuks that have issued in Iran 
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1 
Mahan Airline Co.  

1 
2011 

An aircraft: Airbus 
300B 4-605 R 

291.5 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

291500 

1 
million 

Rial 

17.5 
% 

Bhman 
Novin 

Investment Bank 

Eghtesade Novin 
Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

2 
Omid Investment 

Management 
2011 

Three plots of land 
each area  1160 &  

524.25& 4120.5 M2 
1087 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

1087000 
1 

million 
Rial 

17.5 
% 

Farvardin 
Caspian of Mehre 

Iran Brokerage 
Sepah Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

3 Saman Bank 2011 Eight buildings 1000 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

1000000 

1 
million 

Rial 

17.5 
% 

Esfand 
Amin 

Investment Bank 

Eghtesade Novin 
Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

4 
Mahan Airline Co.  

2 
2012 

2 aircraft: Airbus 600-

300 &2 aircraft: 
310 Airbus 

914.25 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

914250 

1 
million 

Rial 

17 
% 

Ordibehesht 
Mellat Bank 
Brokerage 

Mellat Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

5 Joopar Co. 2012 
293 Wagons for 

transferring passengers 
415.25 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

415250 

1 
million 

Rial 

17 
% 

Khordad 
Novin Brokerage 

& 
InvestmentBank 

Tat Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

6 Mapna 1 2012 

Six gas turbines each 
type : SGT 5-200 E-

V94,2 

2300 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

2000000 

1 
million 

Rial 
20 Mehr 

Amin Avid 

Brokerage 

Eghtesade Novin 
Bank & Amin 

InvestmentBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

7 Sinaleasing Co. 2012 
25shops in 

 1082.2m2 
100.34 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

100000 

1 
million 

Rial 
20 Mordad 

Behgozin 

Brokerage 
Iran Zamin Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

8 
Investment housing 

group 
2012 A building: 4103.5  m2 23.8 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

238000 

1 
million 

Rial 
20 Tir 

Novin Brokerage 
& 

InvestmentBank 

Eghtesade Novin 
Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 
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9 
Rayan Saipa Co. 2013 

An office building 
worth 152,280 million 
Rials and a  building 

totaling 75,612 million 
Rials 

27.41 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

227892 
1 

million 
Rial 

20 Shahrivar 
Novin 

Brokerage & 
InvestmentBank 

Eghtesade Novin 
Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

10 Chadormalu Co. 2013 

Crusher, main power 
substation equipment, 

,.. 
1759 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

1500000 

1 
million 

Rial 
20 Farvardin 1 

Sepah Bank 

Brokerage 

Touse Ma’dan Co. & 
Omid 

InvestmentBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

11 Vbsisale Co. 2013 

20 Office  apartments 
and 1 commercial 

apartment 
418.35 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

2.5 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

400000 

1 
million 

Rial 
20 Shahrivar 1 Parsian Brokerage Parsian Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

12 Pars Oil Co. 2014 

Machinery and 
equipment 

manufacturing 

1040 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

1040000 

1 
million 

Rial 
20 Azar 

Amin Avid 

Brokerage 

Sarmayeh & Rifah 
Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

13 Mapna 2 2014 

Facilities, 
electrification, water 

supply facilities and fire 
facilities ,... 

2235.187 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

1970000 

1 
million 

Rial 
20 Farvardin 1 

Sepah Bank 

Brokerage 

Touse Ma’dan Co.& 
Omid 

InvestmentBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

14 Rightel 1 2014 
Equipment Acess-Net 

sites 
3007.725 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 1 
month 
from 

issuing 
date 

3000000 

1 
million 

Rial 
20 

Ordibehesht 
1 

Amin Avid 

Brokerage 

Tamin Ejtemaee 
InvestmentBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

15 Danaenergy Co. 2014 
Two land drilling rig 

2000 HP z170 / 4500D 
779.73962 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

775000 

1 
million 

Rial 
20 Dey 

Amin Avid 

Brokerage 

Financial institution 
central Kosar & 

Amin 
InvestmentBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

16 Ghaed Basir Co. 2014 
ABS plastic machinery 

production line 
703.66 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

500000 

1 
million 

Rial 
20 Mehr 1 

Amin Avid 

Brokerage 

Financial institution 
central Kosar 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

17 Butane Co. 2014 

Four property in 
Tehran and Saveh 

Road 

928.607 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

928600 

1 
million 

Rial 
20 Tir 1 

Novin brokerage 
& 

InvestmentBank 

MiddleeastBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 



“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

40           International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY 

18 Persepolistile Co. 2014 

2 crusher, 2 ball mill, 
seven presses, 7 

machine packing 

309.92 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

300000 

1 
million 

Rial 
20 Azar 1 

Novin brokerage 
& 

InvestmentBank 

Financial institution 
central Kosar 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

19 Kpars Co. 2014 

Electric arc furnace and 
ladle, industrial cranes, 
dust collection system 

2000 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

2000000 

1 
million 

Rial 
20 Aban 1 Parsian Brokerage 

Export Development 
Bank of Iran 

 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

20 
Petro omid Asia 

Co. 
2014 

Office complex located 
in Tehran, an oil 

drilling rig onshore HP 
2000 

529.184 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

529184 

1 
million 

Rial 
20 Dey 1 

Sepah Bank 

Brokerage 

 

Omid 
InvesmentBank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

21 Rightel 2 2015 

Equipment available in 
1,255 unit Access-Net 

sites 
3000.705 

Al-muntahi Bi-
ttamlik 

4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

3000000 

1 
million 

Rial 
22 

Ordibehesht 
2 

Parsian Brokerage Refah Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

22 

Telecommunication 
Company of Iran 

 

2015 
A piece of land worth 
Peer 4500000 million 

Rials 

4500 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

4500000 

1 
million 

Rial 
21 Tir 2 

Novin brokerage 
& 

InvestmentBank 

Saderat Bank 

Central 
Securities 

Depository of 
Iran 

23 

Reyl Seir 
Gostar(iranway) 

Co. 

In the 
process 

of 
issuing 

10 passenger carriages 
6 beds, made in 

Germany in 1992 

94.79 
Al-muntahi Bi-

ttamlik 
4 

Every 
3month 

from 
issuing 

date 

94790 

1 
million 

Rial 
20 - - - - 

Total - - 27466.42 - - - - - - - - - - 

Source: http://www.sukuk.ir 
Note: value of assets is based on billion Rial 

http://www.sukuk.ir/
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5. Ijarah Sukuk in Iran’s Money Market 

5.1. Ijarah Sukuk Related Regulation in Money Market 

Via declining of the “Issuance Instruction of Ijarah Sukuk in Banking System” based on Rial (Iran 
National Money Unit) and Ijarah Sukuk based on foreign currencies by Central Bank of Iran (CBI) at 
2012, there was a very suitable condition for development and widening the use of Ijarah Sukuk in Iran’s 
Money Market(Ma’dalat, 2012:120).  

Article 3 of “Issuance Instruction of Ijarah Sukuk in Banking System” which has been imparted 
by CBI is “Issuing Ijarah sukuk is allowed only by the issuer, in the form of a public offering in the 
financial markets, which should beforehand be licensed by the Central Bank”. The Waver of Article 3 
is “in cases where there is the volume restriction in the budget law, the originator is obliged to obey it’. 
In addition Article 5 declares that “Seller off asset can be originator or any other real or legal person”. 
Also Article 13 is saying that “Types of acceptable Ijarah contracts used in issuing Ijarah Sukuk are 
Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik  and Ijarah with option of selling property at Ijarah maturity”. In addition, 
Article 14 says that “By issuance of Ijarah Sukuk, the Wakalah contract is established between issuer 
and buyers of sukuk as investors. Issuer on behalf of the buyers (investors) must use funds ghathered via 
sale of Ijarah Sukuk to buy underlying asset and rent it to originator. Investors’ ownership of Ijarah 
Sukuk means investors recognized the issuer as their None-Dismissal Agent (as an especial form of 
Wakalah contract) up to maturity date of Ijarah Sukuk”. At the end it is worthwhile to mention that the 
Article 24 declares that “According to Trade Law of Iran, especially its chapter about conversion of 
securities into share, any Credit Institution, subject to getting the required license of Central Bank of 
Iran (CBI) and Securities and Exchange Organization (SEO), can increase its own capital through 
issuing Ijarah Sukuk that is convertible into shares by issuer”.( Issuance Instruction of Ijarah Sukuk in 
Banking System, Central bank of Iran, 2012).  

Through this instruction, companies, banks, financial and investment companies, public and 
state companies, and even CBI can use Ijarah Sukuk for asset buying finance, liquidity gathering, or 
even monetary policies. In the other word, this regulation is equivalent of “Ijarah Sukuk Instruction” in 
Iran’s Capital Market (Ma’dalat, 2012:120).  

5.2. Latest Information due to Cases of Ijarah Sukuk Issuance in Money Market 

Now Ijarah Sukuk in Iran’s Money Market has been accepted by the CBI Shariah Committee, which 
comprises of religious and technical scholars in the field of Islamic finance to assure that the new 
instruments comply with Shariah principles; therefore, the grounds for issuance of Ijarah Sukuk in the 
banking system through provision of required regulations and guidelines is ready and accessible 
(Komijani2014).However, No Ijarah Sukuk  has been issued in Iran’s Money Market up to now; 
however, some banks sent their request to CBI and  those requests are in the process of being analyzed 
and accepted(Ma’dalat, 2012:120). So, what we indicate here in the potential ground for Ijarah Sukuk 
to be issued in Iran’s Money Market and its potential roles in Iran’s economy. 

5.3. Ijarah Sukuk due to Financing and Liquidity Needs of Bank and Non-Bank Institutions in 
Money Market 

All the bank and non-bank institutions including financial and non-financial institutions can finance 
their needs via using the Ijarah Sukuk in Iran’s Money Market.  

In the case needing specified asset, they(as originator) can ask an issuer to issue Ijarah Sukuk 
same as first kind of Ijarah Sukuk in Iran’s Capital Market as mentioned in section 4-4-1 entitled “Ijarah 
Sukuk due to Finance Asset Buying” in which in which via considering “Issuance Instruction of Ijarah 
Sukuk in Banking System”  of Iran’s Money Market , a Financial and Credit Institution or bank  may 
collect the investors' funds as issuer and buys the bank's or non-bank firm’s (any non-bank institutions 
including financial and non-financial institutions and firms as originator) required asset from the 
producer (seller) in cash and on behalf of the investors, then leases the asset to the bank or non-bank 
firm (originator) in form of a regular Ijarah or an Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik. Bank or non-bank firm 
(originator) undertakes to pay the rentals to the owners of securities via any bank and non-bank financial 
institutions on certain maturity dates. Issuer(Financial and Credit Institutions or banks), at the end of 
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the regular Ijarah, gets back the underlying asset and sells it in the used assets market on behalf of the 
investors, that changes its ownership to the lessee.  

Also in the case of  banks or non-bank firms needing liquidity, they(as originator) can ask an 
issuer to issue Ijarah Sukuk same as second kind of Ijarah Sukuk in Iran’s Capital Market as mentioned 
in section 4-4-2 entitled “Ijarah Sukuk due to Liquidity Management” in which in which via considering 
“Issuance Instruction of Ijarah Sukuk in Banking System” of Iran’s Money Market, a Financial and 
Credit Institution or bank as issuer collects the investors' funds; buys one of the bank's (or any non-bank 
institutions including financial and non-financial institutions as originator) physical assets in cash, then 
rent it to that  bank or non-bank firm(originator) itself  in form of a regular Ijarah or an Ijarah Al-
muntahi Bi-ttamlik contract. Then the bank or non-bank firm (originator) undertakes to pay rentals to 
the owners of securities via any bank and non-bank financial institutions on certain maturity dates. The 
issuer, at the end of the regular Ijarah contract, gets back the underlying asset from the originator and 
sells it in the used assets market on behalf of the investors, and in Ijarah Al-muntahi Bi-ttamlik, changes 
the ownership to the originator. 

Finally in the case of Financial and Credit Institutions or banks need to securitize and convert 
their awarded loan (which devoted to other bank and non-bank firms or households) in to liquidity, 
they(as originator) can ask an issuer to issue Ijarah Sukuk same as third kind of Ijarah Sukuk in Iran’s 
Capital Market as mentioned in section 4-4-3 entitled “Ijarah Sukuk due to Liquidity Management”, 
in which via considering “Issuance Instruction of Ijarah Sukuk in Banking System”  of  Iran’s Money 
Market, a Financial and Credit Institution or bank as issuer collects the investors' funds by issuing Ijarah 
sukuk, then buys those assets which the originator (initial specified Financial and Credit Institution or 
bank) has transferred to the government, firms or families, in form of Ijarah Al muntahi Bi-ttamlik, on 
behalf of the investors. Originator(initial specified Financial and Credit Institution or bank) undertakes 
to collect all rentals of the assets from the lessees on specified maturity dates and pay them to the owners 
of securities via an investment bank. 

5.4. Ijarah Sukuk, CBI and Monetary Policy 

The volume of liquidity in each economy can be impacted by central banks via printing money, changing 
the rate of required reserve and Open Market Operation (OMO). Printing money can cause rate of 
inflation soars so many state refuse to use it. Changing rate of required reserve and OMO can be more 
preferred option to change the liquidity. In Non-Islamic system (conventional banking system) central 
bank buy and sell bond in bond markets in other to change the liquidity; however, in Islamic banking 
system bond market cannot be used because conventional bond in conventional baking system is engaged 
in Riba which is forbidden by Rules of Shariah. Therefore, sukuk as Shariah compliance securities can 
be used as alternative securities. After Islamic revolution in Iran and along with “Law of Riba-Free 
Banking” had been passed by Islamic Parliament of Iran at 1984, Up to now, Central Bank of Iran has 
used Musharekah Sukuk to perform OMO in other to influence the liquidity in whole of economy. 
However, issuing new Musharekah Sukuks or selling old issued ones in sukuk market by CBI in order 
to gathering fund and not allowing them to re-enter the economy due to decrease the volume of the 
liquidity due to performing expationary monetary policy(buying sukuks for increasing liquidity 
deductionary monetary policy), is not consistent with the Shia-based (Imamiah) rules of Shariah, 
because of necessity of funds gathered by issuance of Musharekah Sukuks engaged in real economy and 
used to finance real projects or economic activities.  

As alternative securities due to performing OMO, Ijarah Sukuk can be used by CBI to impact 
the volume of liquidity in Iran’s economy. CBI can ask an issuer to collect fund from investors via 
issuance of Ijarah Sukuk, then CBI sell some of its assets to investors via issuer. Then CBI as agent of 
issuer and on behalf of investors, rent the assets to state owned or private firms after which CBI gather 
rentals from lessees and pay it to investors on occasional order(dates). In the maturity date of Ijarah 
contract, CBI can buy back its asset from investor and pay back the fund to them. 

5.4. Concluding Remarks 

Sukuk is a kind of Shriah-consistent fixed-income asset-based security which can be interpreted as a 
certificate of joint-investment. This security has been issued in Iran’s Capital Market in several 
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occasions; however, taking in to consideration the all potential application of them for collecting funds 
due to finance buying asset, providing liquidity and capital and leasing activities and needs of firms and 
household, it seems that the present value of all sukuks which have been issued in Iran’s Capital Market 
is far below the potential capacities of this security. In addition, the capacity of Ijarah Sukuk due to be 
used for financing the buying asset and liquidity needs of bank and non-bank firms in Iran’ Money 
Market and issuing mortgage related Ijarah Sukuk along with the use of Ijarah Sukuk by CBI for doing 
monetary policies namely OMO, indicates that giving more information about the capacities of Ijarah 
Sukuk and reviewing related laws and instructions, can increase the share of total value this security in 
Iran’s financial markets. 
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Abstract 

Takaful companies have emerged in the Arab and Islamic countries as the face glittery models Takaful and Islamic 
alternative to traditional insurance models, which could endanger the jurisprudential academies, because of the 
legitimacy of irregularities in their fatwas, including scientists and researchers in their study and research. 
Insurance Takaful economic and financial as a system, as a result of the emergence of commercial insurance 
companies in the Arab and Muslim countries based on the principle of ambiguity afternoon, it took scholars, 
scientists and researchers studying the commercial insurance damage and breach of the provisions of Sharia, where 
many of the seminars and conferences held and settled it on the prohibition of commercial insurance with a 
legitimate alternative Takaful, which, in this regard has initiated many Arab and Islamic countries in issuing 
Takaful in response to the requirements of the insurance markets systems due to the high demand for Islamic 
insurance products. 
In order to address the research and achieve its objectives has been to use both deductive approach and instrumental 
description and analysis in order to show the theoretical aspects of the subject, and the inductive method in order 
to extrapolate the contents of Takaful insurance systems in the Arab countries mentioned. 
It has been reached to a number of findings, including: 
- Takaful emerged as an alternative to commercial insurance after the recommendations of the jurisprudential 
academies and senior scientists and scholars prohibiting commercial insurance; 

mailto:zidane1962@gmail.com
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- States are under study, a pioneer in the development of legislation to regulate the work of Takaful insurance 
companies on the Gulf and Arab levels; 
- Still Takaful insurance industry faces many challenges, some of which is related to the legal and legislative side, 
some of which is related to the human element, some of which is related to corporate governance and regulatory 
compliance. 

Key words: Conventional insurance, Takaful insurance, Shariah, Islamic insurance products, Takaful insurance 
systems. 
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Abstract 

This study investigates determinants of international corporate sukuk spreads in primary market for the period of 
2004-2015. We present novel evidence for a unique data set covering all 62 international corporate sukuk issues 
having fixed margin rate and credit rating score is used. Our cross-sectional analysis indicates that sukuk credit 
rating, size of sukuk issue and listing in an exchange are significant factors narrowing issue spreads, whereas sukuk 
margin rate increases issue spreads. More importantly, shari’a scholar reputation and type of sukuk are not 
statistically significant factor in explanation of issue spread. Our results are similar to determinants of conventional 
bond pricing and these results also confirm sukuk market practices. 
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1. Introduction 
Islamic finance is an alternative financial system which basically depends on ethical and religious 
concerns of investors and supports the real economy. The main distinctive feature of Islamic finance is 
its compliance with Islam’s Shari’a rules. Although Islamic finance has appeared on the financial scene 
for 40 years, it has made substantial progress during the last two decades. Furthermore, trade-based 
Islamic finance industry proved its soundness during the recent global financial crisis period. The total 
value of Islamic financial assets in global financial markets has reached $1.66 trillion in 2013 (Thomson 
Reuters, State of Global Islamıc Economy 2014-2015 Report). Furthermore, Islamic finance sector is 
still in the development stage and has significant growth potential. 

Islamic banks and sukuk issuances are two most popular and widely accepted shari’a compliant 
practices in Islamic finance industry where Islamic banks are counterparts of conventional banks and 
sukuk are similar to conventional bonds. Sukuk, commonly known as Islamic bond, is an investment 
certificate that complies with Islamic law. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI, 2010) defines sukuk as ‘certificates of equal value representing undivided shares 
in ownership of tangible assets, usufruct and services, or the assets of particular projects or special 
investment activity’. Godlewski et al. (2013) present a detailed explanation on basic features of sukuk, 
categorisation of different sukuk types and historical developments in sukuk markets. Total nominal 
value of outstanding sukuk issues in global financial markets is $279.6 billion in 2013. Total number of 
global outstanding sukuk issues is 1,812 in 2013.  It is expected that total global sukuk outstanding will 
have reached $906.8 by the year of 2020 (Thomson Reuters, Sukuk Perceptions & Forecast 2015 
Report). 

The number of empirical studies analysing sukuk issues are limited. Godlewski et al. (2013) have 
examined the market reaction to sukuk issuance in Malaysia and found that stock market prices respond 
negatively to new sukuk issue news. Recently Godlewski et al. (2014) have also analysed market reaction 
of 131 sukuk issuances from eight different countries for the period 2006-2013 by conducting event 
study methodology. They have found that both characteristics of shari’a scholars and type of sukuk affect 
market value of sukuk issuer. 

The aim of this study is to reveal determinants of international corporate sukuk spreads in primary 
market. Spread between corporate sukuk yield to maturity and treasury bond yield to maturity is a sign 
of credit risk.  

Beyond credit risk measured by credit rating scores, we question the role of shari’a board 
reputation and type of sukuk in primary market pricing. Most investors reflect religious motives in their 
decisions to invest in international corporate sukuk market. The shari’a compliance of corporate sukuk 
issues is assured by shari’a scholars and without such an assurance sukuk cannot be offered to the market. 
Investors can change their demand on the related sukuk issue by examining the quality of shari’a 
compliance of regarding sukuk issue. For example, if there is a doubt about the quality of shari’a 
committee which approves sukuk issue, then investors will be reluctant to invest in this sukuk. Similarly, 
Godlewski et al. (2014) claim that there is a negative relationship between quality of shari’a compliance 
and market reaction to sukuk issue.  Godlewski et al. (2014) have found that market reacts positively to 
declaration of sukuk issue in which highly reputable shari’a scholars participate.  

Type of sukuk may also affect pricing in the primary market. There are basically three groups of 
sukuk: sale-based (Murabaha), lease-based (Ijarah) and equity-based (Modarabah, Musharaka and 
Wakala). Godlewski et al. (2014) asserts that market players might react negatively to equity-based 
sukuk issuance, but not to sale-based or lease-based sukuk issuances. Godlewski et al. (2014) have found 
that declaration of lease-based Ijara sukuk issue increases firm value of issuer. 

Uncovering factors affecting sukuk’s primary market pricing should be interest of sukuk issuers 
and investors. The main implication is that companies can lower their cost of borrowing by changing 
characteristics or structure of sukuk issue. 

We analyse a data set of 62 international corporate sukuk issues for the period of 2004-2015. We 
prefer to examine primary market spreads rather than that of secondary market. The reason for our 
choice of primary market is that corporate sukuk secondary market are not liquid enough.  
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Our cross-sectional analysis shows that sukuk credit rating, size of sukuk issue and listing in an 
exchange are significant factors narrowing issue spreads, whereas sukuk margin rate increases issue 
spreads. More importantly, shari’a scholar reputation and type of sukuk are not statistically significant 
factor in explanation of issue spread. Our results are similar to determinants of conventional bond pricing 
and these results also confirm sukuk market practices. On the other hand, our findings regarding 
reputation of shari’a scholars contradicts those of Godlewscki et al. (2014). 

This study continues as follow. Section 2 explains our sample, data set and empirical methodology 
of analysis. Section 3 provides the results of our analysis and discussions. Section 4 concludes this study. 

2. Sample, Research Methodology and Data set 

Our sample consists of all international corporate sukuk issuances which have fixed margin rate, spread 
and credit rating score during the period of 2004-2015. In Zawya database, there are 120 international 
corporate sukuk issuances during the sample period, but we eliminated 58 issuances due to floating 
margin rate or data unavailability. The origins of issuers are from 9 different countries (Bahrain, 
Indonesia, Luxembourg, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, United States). 
We prefer to analyse international issuances rather than national issuances, because sukuk market is still 
at the developing stage in most of the national markets. The number of corporate sukuk issuances is 
limited in most national bond markets except in Malaysia. Furthermore, we choose to examine primary 
market data rather than secondary market data due to low level of liquidity in the secondary corporate 
sukuk market. We collect the relevant data from two different sources: (a) Thomson Reuters Zawya 
database and (b) Bloomberg database. 

The issue spread between corporate sukuk’s yield to maturity and comparative treasury bond’s 
yield to maturity indicates the investors’ evaluation of several risk factors related to the issue. These risk 
factors are default risk, liquidity risk, primary market efficiency, tax feature (Gabbi and Sironi, 2005) 
and Shari’a compliance risk. Following the methodology of Gabbi and Sironi (2005), we use the 
equation below to uncover possible factors effecting international corporate sukuk spreads. 

      i i i i i i i iSpread Default Liquidity Tax Efficiency Sharia Other   (1) 

We estimate this cross-sectional model with ordinary least squares method. Spread is the 
dependent variable and it measures the difference between each international corporate sukuk’s yield to 
maturity and corresponding U.S. dollar Treasury bond’s yield to maturity at issue date for each sukuk 
issue i. Spread is a sign of sukuk pricing and cost of borrowing. Spreads are accessed through Bloomberg 
database. Following a similar classification of Gabbi and Sironi (2005), we can group our independent 
variables into six basic categories of Default, Liquidity, Tax, Efficieny, Shari’a, and Other.  

The first group, Default, consists of four different variables that are Rating, Senior, Financial and 
Maturity variables. Rating indicates credit rating score of each corporate sukuk issue. It is the main 
indicator of default risk of a sukuk issue. We construct a credit rating score index (continuous variable) 
by using Moody’s, Standard & Poors and Fitch credit ratings on each sukuk. Credit rating scales and 
our credit rating index are reported in Appendix 1. If there are more than one rating score for a sukuk 
issue, we calculate mean value of all scores. We expect a negative relationship between spread and rating 
score that spread should decline as rating score increases. Senior measures whether a sukuk issue is a 
senior or subordinated one. In the case of default, senior debtholders are paid firstly and then 
subordinated debtholders are paid. Senior dummy is one if sukuk issue is senior, zero otherwise. We 
expect a negative coefficient for this dummy variable, because subordinated debtholders will demand 
higher yield to maturity in comparison to senior debt holders. Financial is a dummy variable which is 
one if issuer is a financial sector firm, zero otherwise. Most governments guarantee debts of financial 
firms to ensure stability in financial markets. Because of this reason, the sign of this variable’s coefficient 
might be negative. Maturity is time to maturity of each sukuk in terms of year. We expect that longer 
maturity leads to higher spread because of higher uncertainty in longer periods. 

The second group of independent variables represents liquidity risk in the secondary market of 
sukuk and there is only one variable in this group. Amount is the natural logarithm of nominal value of 
international corporate sukuk issue. We assume that larger corporate sukuk issuances will have higher 
liquidity in the secondary market. 
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The third group consists of only tax-related variable Margin. This variable measures annual 
margin rate of each international corporate sukuk. Sukuk with higher margin rate might lead to higher 
tax burden for investors. Depending on this reasoning, we expect a positive coefficient for this variable. 

Another group of independent variables, Efficiency, represents primary sukuk market efficiency. 
This group consists of variables representing the quality and number of advisors which participate in 
sukuk issuances and listing in exchanges as well. Manager Reputation indicates the total market power 
of all managers which take part in each corresponding sukuk issuance. Advisors includes lead managers, 
co-managers and book runners. Firstly, we construct a reputation index for each manager in 
international corporate sukuk market by dividing nominal value of sukuk issuances managed by each 
manager to total nominal value of all international corporate sukuk issuances during the sample period 
(this reputation index is a based on a value-based league table). Next, we sum reputation indices of all 
advisors in each sukuk issuance so that we calculate a manager reputation score for each sukuk issuance. 
Higher manager reputation enables higher demand (investors) for the managed corporate sukuk issue 
so that issue spread is declined. Thus we expect a negative relationship between issue spread and manager 
reputation. Alternative measure for primary sukuk market efficiency is Manager Number. This variable 
shows the total number of advisors taking part in regarding sukuk issue. Lastly, we use Private variable 
which indicates whether sukuk issue takes place in an exchange or not. If sukuk issue is listed in an 
exchange, this dummy variable is one; if the issue is private and not listed in any exchange, this dummy 
variable is zero. 

Unlike conventional bond issuances, sukuk issuers have to assure that sukuk structure is not 
against shari’a rules. Shari’a scholars act as assurance service providers in sukuk issues so that investors 
having religious criteria can confidentially invest in these financial instruments. Therefore, the quality 
of shari’a compliance services might affect investor behaviour and thus pricing of sukuk. To measure the 
quality of shari’a compliance of each sukuk issue we use Shari’a Reputation variable. This variable 
indicates the total market power of the shari’a scholars who give shari’a compliance assurance services 
related to the corresponding sukuk issue. Individual scholars are considered rather than shari’a 
board/committee of institutions. Firstly, we construct a reputation index for each shari’a scholar in 
international corporate sukuk market by dividing nominal value of sukuk issuances approved by each 
scholar to total nominal value of all international corporate sukuk issuances during the sample period 
(this reputation index is like a value-based league table). Next, we sum reputation indices of all scholars 
participated in each sukuk issue so that we calculate a shari’a reputation score for each sukuk issue. If 
investors consider the quality of shari’a compliance in their investment decisions, they will increase their 
demand on sukuk issuances with high shari’a reputation. Therefore, higher demand might lead to a 
narrow spread. Alternative measure for the quality of shari’a compliance is Shari’a Scholar Number. This 
variable shows the total number of scholars taking part in each sukuk issue.  

In addition to preceding independent variables, we add other control variables to our empirical 
model. Structure of sukuk might affect pricing, therefore we use Type dummy variables for 3 different 
sukuk structures, sale-based sukuk (Murabaha), lease-based sukuk (Ijarah) and equity-based sukuk 
(Modarabah, Musharaka and Wakala). Type dummy variable is 1 if issue is structured as corresponding 
sukuk type, zero otherwise. Quarter-Year dummy variable is 1 if the sukuk issue takes place in a specific 
quarter and year, zero otherwise. There are 25 Quarter-Year dummies for the period of 2004-2015. This 
dummy variable aims to measure general conditions regarding the period of sukuk issue. Country 
dummy is 1 if the issuer’s country is the corresponding country, zero otherwise. Country dummy variable 
aims to measure macroeconomic, institutional and political factors across different countries. 

Table 1 presents general summary statistics for our sample, while Table 2 indicates summary 
statistics by year and country. Average issue size is 594 Million USD; average issue spread is 329.6 basis 
points; average maturity is 6.7 years; average margin rate is 4.9% and median rating index is 0.714 which 
equals to credit rating scale of A3, A- and A-. Majority of the sukuk issues are structured as senior. 34 
of issuers operate in financial sector whereas 28 of them are industrial firms. Only 3 of all issues are not 
listed in any exchange. 38 of sukuk issues are structured as equity-based; 20 of them are structured as 
lease-based and only 4 of them are structures as sale-based. Our observations are concentrated in the 
period after the financial crisis period (2011-2015) and Qatar, Saudi Arabia, Turkey and United Arab 
Emirates. 
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Table 1. Summary Statistics 
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Mean 329.6 0.674 0.952 0.548 6.7 594 4.9 1.155 5.5 1.761 5.8 0.048 0.6 0.3 0.1 

Median 267.5 0.714 1 1 5.0 500 4.5 1.098 5.0 1.370 5.0 0 1 0 0 

Minimum -17.8 0.333 0 0 3.0 20 2.1 0.006 1.0 0.027 1.0 0 0 0 0 

Maximum 
1,098.

6 
0.968 1 1 30.0 2,530 12.0 2.532 15.0 5.631 24.0 1 1 1 1 

Stand. 
Dev. 

225.4 0.149 0.216 0.502 4.7 407 2.0 0.598 2.7 1.199 4.6 0.216 0.5 0.5 0.2 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

N for 1 - - 59 34 - - - - - - - 59 38 20 4 

N for 0 - - 3 28 - - - - - - - 3 24 42 58 

Table 2. Summary Statistics by year and country 
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2004 1 250.0 0.571 100.0 5.5 5.0 0.102 1.175 1 0 1 0 1 0 

2007 4 249.9 0.726 1290.0 7.3 6.8 0.581 1.055 4 0 2 4 0 0 

2008 1 170.0 0.762 300.0 4.3 5.0 0.166 0.817 1 1 1 0 1 0 

2009 1 175.0 0.929 500.0 3.9 5.0 0.333 1.305 1 1 1 0 1 0 

2010 4 504.2 0.643 512.5 5.9 4.5 0.865 1.417 4 3 4 3 1 0 

2011 7 323.4 0.712 485.7 4.9 5.1 1.447 2.325 7 6 7 5 2 0 

2012 12 308.5 0.728 595.8 4.2 5.7 1.429 1.730 12 8 12 8 4 0 

2013 15 405.6 0.611 548.0 5.2 8.3 0.985 1.998 12 5 14 6 5 4 

2014 12 322.3 0.622 565.8 4.9 7.9 1.148 1.631 12 7 12 8 4 0 

2015 5 181.5 0.736 632.6 3.4 6.0 1.882 1.886 5 3 5 4 1 0 

Total 62 329.6 0.674 594.1 4.9 6.7 1.155 1.761 59 34 59 38 20 4 

Country                             

Bahrain 1 536.1 0.571 130.0 9.5 7.0 0.083 0.889 1 0 0 1 0 0 

Indonesia 1 447.7 0.571 500.0 6.0 5.0 1.535 2.501 1 0 1 1 0 0 

Luxembourg 2 622.1 0.619 30.0 7.0 5.0 0.006 0.690 2 2 2 2 0 0 

Malaysia 3 138.3 0.735 366.7 2.7 6.7 1.101 4.140 3 1 3 1 2 0 

Qatar 4 193.8 0.754 862.5 3.0 5.0 1.167 1.953 4 3 4 2 1 1 

Saudi Arabia 11 357.1 0.676 781.8 5.1 10.7 0.833 1.554 11 1 11 5 6 0 

Turkey 8 495.8 0.530 343.8 5.9 6.0 1.077 1.647 6 8 7 3 2 3 

UAE 30 295.3 0.694 641.4 4.8 5.8 1.429 1.698 29 17 29 22 8 0 

US 2 132.5 0.846 500.0 3.4 5.0 0.685 1.501 2 2 2 1 1 0 

Total 62 329.6 0.674 594.1 4.9 6.7 1.155 1.761 59 34 59 38 20 4 

3. Analysis and Results 

Table 3 reports estimation results of cross-sectional model explained in the preceding section. We 
estimate 4 different models. Model 1 includes manager reputation index, shari’a reputation index and 
country and quarter-year dummies. Model 2 includes manager number, shari’a scholar number and 
country and quarter-year dummies. Model 3 includes manager reputation index and shari’a reputation, 
but excludes country and quarter-year dummies due to multicollinearity problem. Similarly, Model 4 
includes manager number and shari’a scholar number, but excludes country and quarter-year dummies 
due to multicollinearity problem. 

Table 3. Estimation Results of Linear OLS Cross-sectional Models 

i i i i i i i iSpread Default Liquidity Tax Efficiency Sharia Other       
 

Dependent Variable: Spread 1 2 3 4 

Default Variables     

Rating -479.6** -498.6** -248.3** -278.7** 

 (-2.69) (-2.76) (-1.98) (-2.09) 
Senior Dummy Variable -230.0* -210.9 -84.8 -91.4 
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 (-1.90) (-1.67) (-1.06) (-1.09) 
Financial Dummy Variable -13.4 14.2 4.2 15.5 

 (-0.23) (0.23) (0.12) (0.45) 
Maturity -2.7 -2.7 -4.0 -3.7 

 (-0.81) (-0.81) (-1.31) (-1.17) 
Liquidity Variables     

Amount -35.4 -25.9 -56.7** -43.8* 

 (-0.63) (-0.46) (-2.62) (-2.00) 
Tax Variables     

Margin 52.6** 52.4** 84.9*** 80.2*** 

 (2.54) (2.54) (8.10) (7.22) 
Efficiency Variables     
Manager Reputation 21.9  61.7*  

 (0.57)  (2.00)  
Manager Number  -4.3  6.3 

  (-0.48)  (1.14) 
Private Dummy Variable -309.5*** -306.2*** -176.4*** -188.9*** 

 (-3.00) (-2.85) (-2.80) (-2.88) 
Shari’a Variables     

Shari'a Reputation -8.0  -3.8  

 (-0.69)  (-0.34)  
Shari'a Scholar Number  1.5  -1.7 

  (0.31)  -(0.58) 
Other Variables     

Sale-based Dummy Variable -14.0 -98.0 -17.1 -23.4 

 (-0.42) (-1.23) (-0.57) (-0.75) 
Leased-based Dummy Variable  -74.7   

  (-1.06)   
Equity-based Dummy Variable 65.7  101.8 86.6 

 (0.95)  (1.50) (1.24) 
Quarter-Year Dummy Variables Yes Yes No No 

Country Dummy Variables Yes Yes No No 

Constant 896.4* 815.5* 481.1** 489.2** 

 (2.10) (2.10) (2.44) (2.35) 
R2 0.977 0.977 0.860 0.848 

Adjusted R2 0.926 0.924 0.829 0.814 

F statistics 19.2*** 18.8*** 27.9*** 25.3*** 

N 62 62 62 62 

t-statistics are reported in parenthesis. *, **, *** indicate 10%, 5% and 1% significance levels respectively. 
Mean Variance Inflation Factors (VIFs) are above 5 for Model 1 and 2, where VIFs for Model 3 and 4 are 

below 5. 

The coefficients of Rating variable are negative and statistically significant at 5% level in all models 
indicating an inverse relationship between issue spread and credit rating score. As we expect, we identify 
that sukuk issue spreads decrease as credit rating scores are higher. Another default related variables, 
Senior, Financial and Maturity, do not have statistically significant coefficients. 

Proxy variable for the liquidity, Amount, has negative coefficients in all models, but only the 
coefficients of model 3 and 4 are statistically significant. These results indicate some evidence that size 
of sukuk issue have favourable effect on pricing. In other words, sukuk spreads decrease as nominal value 
of sukuk issue increase. 

The only tax-related variable has, Margin, has statistically significant positive coefficients in all 
models, indicating that investors prefer sukuks issued at lower margin rates due to additional tax burden. 
Investors demand higher yield to compensate tax disadvantage regarding sukuks with higher annual 
margin payments. 

When we examine the coefficients of variables regarding primary market Efficiency, we find a 
statistically strong negative relationship between issue spread and listing in an exchange. If sukuk issue 
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takes place in an exchange, the spread is lower than that of private placement. In comparison to private 
placement, more investors participate in sukuk issues that occurs in exchanges, this leads to lower yield 
to maturity. Manager Reputation and Manager Number do not explain cross-sectional variation in 
sukuk spreads according to results of all models. 

Explanatory variables regarding Shari’a compliance risk, Shari'a Reputation and Shari'a Scholar 
Number, are not statistically significant in all models, indicating that investors do not consider the 
quality of shari’a committee in their decisions to demand more sukuk. Therefore, there is no relationship 
between sukuk spreads and shari’a reputation index/shari’a scholar number. Our findings are not 
consistent with study of Godlewski et al. (2014) which has found a statistically significant relationship 
between reaction of market price to sukuk issue and shari’a scholar reputation. 

Other sukuk-related independent variables are Sale-based, Lease-based and Equity-based 
dummy variables. One of these dummy variables is omitted in each model due to collinearity. None of 
these dummy variables are statistically significant in all models. These findings may imply that sukuk 
structure does not affect pricing of sukuk or credit rating methodology may already consider type of 
sukuk. 

Both country and quarter-year dummy variables are included in model 1 and 2. Some of these 
dummy variables are not statistically significant, but not reported for the sake of clear presentation. 
Adding many dummy variables has caused multicollinearity problem in model 1 and 2, when we 
calculate variance inflation factors which are above 10. Therefore, we exclude these dummy variables in 
model 3 and 4. 

4. Conclusions 

This study presents one of few empirical evidence on corporate sukuk market. We have tried to detect 
important factors affecting international corporate sukuk spreads. We have analysed cross-sectional 
observations of 62 international corporate sukuk issuances from 9 different countries over the period of 
2004-2015. Linear OLS regressions have indicated that crediting rating score, size of sukuk issue, annual 
margin rate on sukuk, listing in an exchange, country effects and quarter-year effects are statistically 
significant factors explaining the cross-sectional variations in corporate sukuk spreads. On the other 
hand, sukuk specific factors (quality of shari’a compliance and type of sukuk) do not have significant 
effect on issue spreads. 

Depending on our results, we can conclude that determinants of sukuk issue spreads are similar 
to those of conventional sukuk issue spreads. As we expect, corporations with higher credit risks have to 
bear higher borrowing costs in international corporate sukuk markets. Our results are consistent with 
results of a recent survey answered by market participants. Results of this survey indicate that sukuk 
rating, type of issuer and global market stability are the most significant factors affecting pricing of sukuk 
issue (Thomson Reuters, Sukuk Perceptions & Forecast 2015 Report, p.49). 

More importantly, we imply that investors do not consider quality of shari’a scholars participating 
in regarding sukuk issue. There are two possible explanations for this finding. Firstly, the concentration 
rate among shari’a scholars in international corporate sukuk issues is very high that a few scholars 
participate in almost all sukuk issuances. If investors consider only these top-rated scholars by ignoring 
other scholars on quality of shari’a compliance, there will be no variation among shari’a scholar 
reputation indices of sukuk issues which makes the coefficient of this variable insignificant. The second 
possibility is that investors consider only whether there is a shari’a compliance board/committee or not, 
and they do not consider the reputation of specific scholars in the board. 

The results of this study should be interest of corporations issuing sukuk in international markets. 
Companies can lower cost of borrowing by changing firm-specific and sukuk-specific factors. 
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Appendix 1. Rating Scales of 3 Rating Agencies 

Moody's Standard & Poor's Fitch 

Rating Scale Rating Index Rating Scale Rating Index Rating Scale Rating Index 

Aaa 1.000 AAA 1.000 AAA 1.000 

Aa1 0.952 AA+ 0.952 AA+ 0.952 

Aa2 0.905 AA 0.905 AA 0.905 

Aa3 0.857 AA- 0.857 AA- 0.857 

A1 0.810 A+ 0.810 A+ 0.810 

A2 0.762 A 0.762 A 0.762 

A3 0.714 A- 0.714 A- 0.714 

Baa1 0.667 BBB+ 0.667 BBB+ 0.667 

Baa2 0.619 BBB 0.619 BBB 0.619 

Baa3 0.571 BBB- 0.571 BBB- 0.571 

Ba1 0.524 BB+ 0.524 BB+ 0.524 

Ba2 0.476 BB 0.476 BB 0.476 

Ba3 0.429 BB- 0.429 BB- 0.429 

B1 0.381 B+ 0.381 B+ 0.381 

B2 0.333 B 0.333 B 0.333 

B3 0.286 B- 0.286 B- 0.286 

Caa1 0.238 CCC+ 0.238 CCC+ 0.238 

Caa2 0.190 CCC 0.190 CCC 0.190 

Caa3 0.143 CCC- 0.143 CCC- 0.143 

Ca 0.095 CC 0.095 CC 0.095 

C 0.048 C 0.048 C 0.048 
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Özet 

Uluslararası finansal piyasaların entegrasyonundan dolayı, ülkeler bulaşma ve taşma etkileri aracılığıyla çeşitli 
finansal krizlere maruz kalmaktadırlar. Dolayısıyla, globalleşsen finansal piyasalarda krizlerin ortaya çıkışında 
sermaye hareketleri çok önemli bir rol oynamaktadır. Son 20 yılda ülkeler finansal krizlere çare olarak bazı araçlar 
geliştirmeye çalışmışlardır. Sukuk (Faizsiz Finansman Sertifikası) işlemleri bu araçlardan biri olup özellikle 
2000’lerden sonra popüler olmuştur. Bu çalışma ülkelerin deneyimleri ve kanıtlar aracılığıyla sukuk işlemlerinin 
finansal krizler için bir çare olup olmadığını tartışmayı amaçlamaktadır. 
Araştırmada vak’a çalışması yaklaşımı yöntemi benimsenerek, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, değişen 
finansal yapı, yeni finansal sistemin getirdiği riskler ve yaşanan finansal krizler analiz edilmiştir. Yaşanan değişime 
bağlı olarak, faizsiz finansal yapının yeni finansal sistemdeki yeri değerlendirilmiş, sukuk özelinde faizsiz finansman 
araçlarının rolü ve krize karşı bir önlem olarak ele alınıp alınamayacağı irdelenmiştir.  
Dünya ile birlikte ülkemizde de oldukça yaygın olarak kullanılan faizsiz finansman enstrümanı “sukukun”, bir 
taraftan ekonomiye ve finansal sisteme makro ve mikro anlamda katkılar sağladığı, diğer taraftan da faizsiz 
bankacılığın prensip ve ilkeleri gereği krizlere karşı kullanılabilecek bir finansman seçeneği sunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Finansal kriz, faizsiz finansman, sukuk 

 
Sukuk: A Durable Enstrument Against Financial Crisis 

 
Abstract 

Because of the integration of international financial markets countries suffer financial crisis through contagion and 
spillover effects. So, capital flows plays very important role for the existence of financial crisis in a globalised 
financial markets.  In the last 20 years, different countries have tried to develop some instruments as a cure for 
financial crisis. IFFC (Interest-Free Financial Certificate) transactions are one of these instruments and it has been 
popular especially after 2000’s. This study aims at to discuss through experiences and evidences of countries- 
whether IFFC transactions are a cure for financial crisis or not. 
In this study, developments in financial markets, changes in financial structure, risks sourced by new financial 
system and reasons of recent financial crisis are analyzed with case study approach. Depend on the alteration, the 
place of interest-free finance is evaluted and the role of interest-free instruments, particularly IFFC, are argued 
with the question of ‘if IFFC can be used an alternative way against financial crisis or not’. 
It is concluded that, on one hand, the IFFC, interest-free instrument used widely both in our country and the 
world, contributes to the economy and financial system in macro and micro perspective, on other hand, offers to 
economy an alternative funding option against to financial crisis. 

Key Words: Financial crisis, interest-free finance, sukuk  
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Giriş  

Literatüre göre; bir ülkenin dış dengesi, özellikle 1960’lı yıllara kadar sadece ihracat ve ithalat 
fonksiyonlarını içeren bir dış ticaret bilançosu şeklinde algılanmaktadır. Ancak R.A.Mundell ve 
J.M.Fleming adlı iki iktisatçının uluslararası sermaye hareketlerinin de sisteme dâhil edilmesi 
gerektiğine ilişkin geliştirdikleri model, ülkelerin dış dengesinin sağlanmasına dair farklı bir bakış 
açısının oluşmasına neden olmuştur. Sabit kur rejiminin geçerli olduğu bir dönemde ortaya çıkan bu 
model iki ülke arasındaki sermaye akımlarının bu ülkelerde meydana gelen faiz farklılıklarını izleyeceği 
görüşüne dayanmaktadır. Diğer taraftan model, sermaye hareketleri ile ilgili hiç bir sınırlamanın 
bulunmaması varsayımına dayandığından bu konuda bazı iktisatçılar tarafından da eleştirilmektedir 
(Paya, 2013: 92-93).  

Uluslararası düzeyde gerçekleşen sermaye transferlerini veya akımlarını etkileyen en önemli faktör 
faiz oranlarıdır (Branson and Litwack, 1990: 346 ve Chacholiades, 1994: 413). Günümüzde ülkelerarası 
faiz oranlarının ve döviz kurlarının sabit, vergilerin her yerde aynı ve yabancı varlıkları ellerinde 
bulunduranların hiçbir şekilde politik bir riskle karşılaşmadıkları, finansal krizlerin yaşanmadığı bir 
dünya elbette ki düşünemeyiz. Çünkü ülkelerin izledikleri ekonomik politikalara göre bu faktörler 
önemli farklılıklar göstermektedirler. Buna göre, sermaye akımlarını etkileyen faiz oranlarının yurt içinde 
ve yurt dışında farklı farklı olması sermaye hesabının olumlu veya olumsuz yönde değişmesine neden 
olmaktadır. Yurt içi faiz oranları, (i) ile yurt dışı faiz oranları da (if) ile ifade edildiğinde, sermaye hesabı 
gelirin ve bu iki faiz oranı arasındaki farkın bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkar (Turnovsky, 1981: 
202):  

SH = f ( Y, i - if)     SH1 > 0,   SH2> 0’dır.   (dSH/dt > 0) 

Burada, (SH), net sermaye girişini, (dSH/dt) ise birim zamanda net yabancı menkullerdeki 
değişmeyi ifade etmektedir. (dSH/dt > 0) olduğunda içeriye bir sermaye akışı söz konusudur (De 
Gravwe, 1981: 87). Öte yandan dış denge de;  

BP = X (Yf, R) - M (Y,R) + SH (Y, i -if) şeklinde yazılabilir. 

 Uluslararası sermaye akımları hakkında, iç ve dış faiz oranlarının farklılığı üç türlü varsayımın 
yapılmasına olanak tanımaktadır. Bunlar; Sınırsız Sermaye Hareketliliği (Perfect Capital Mobility), 
Tam Sermaye Hareketsizliği (Perfect Capital Immobility) ve Eksik veya Sınırlı Sermaye Hareketliliği 
(Imperfect Capital Mobility)’ dir (Dornbusch and Fischer, 1994: 165 ve Chacholiades, 1994: 413). 

Faiz oranlarındaki en ufak bir değişmenin sınırsız sermaye akımlarına yol açması, yerli ve yabancı 
menkullerin birbirlerini tam olarak ikame edebilmesi Tam Sermaye Hareketliliği iken (Turnovsky, 1981: 
202 ve Chacholiades, 1994: 445-446); Tam Sermaye Hareketsizliği ulusal sermaye piyasasının, 
uluslararası sermaye piyasalarından hiç etkilenmediği, tamamen bağımsız olduğu varsayımına 
dayanmaktadır (Chacholiades, 1994: 418). Eksik veya Sınırlı Sermaye Hareketliliği ise, yurt dışı faiz 
oranlarının değişmediği, buna karşın yurt içi faiz oranlarının yükseldiği kabul edilirse, bu durumda 
ülkeye bir miktar yabancı sermaye girişi sağlanır. Yurt içi faiz oranlarının düşmesi ise, ülkeden bir miktar 
sermayenin çıkmasına neden olur. Bu hareketlilikte,  sermaye girişi, sermaye hesabını iyileştirirken; 
sermaye çıkışı da bu hesabı kötüleştirmektedir (Chacholiades, 1994: 413-414). 

Kuşkusuz, dış ticarete açık bir ekonominin dünya ekonomisi ile karşılıklı etkileşim içinde 
bulunması kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak günümüzde dünya sermaye piyasalarında bütünleşme 
yönünde görülen eğilime rağmen henüz tam bir uluslararası sermaye hareketliliğinden söz etme olanağı 
bulunmamaktadır (Seyidoğlu, 2003: 470). Başka bir ifadeyle, eksik ya da sınırlı sermaye hareketliliği 
gerçek hayata daha uygun bir duruma karşılık gelmektedir. 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, hükümetlerin faiz politikalarının etkisini azaltıcı yönde 
etkilemektedir. Bu bağlamda, ulusal finans piyasalarının kontrolsüz bir biçimde serbestleşmesiyle ulusal 
iktisat politikaları, makroekonomik istikrar ve büyümeyi sağlamaktan çok, yalnızca sermaye akımlarını 
kontrol eden bir yapıya bürünmektedirler (Karacan, 2010: 76). 

Serbestleşen sermaye hareketleri, hiç kuşkusuz finansal krizlere yol açan önemli nedenlerden 
biridir. Son yıllarda sermaye hareketlerinin tahmin edilemeyecek düzeyde artması, küresel ekonomiler 
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kadar, bölgesel ve ulusal ekonomiler için de belirleyici ve tehdit edici bir etken olmuştur. Sermaye 
kavramının önem kazanması, onun kalkınma için vazgeçilmezliğinden öte, az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin içine düştüğü borç batağından kurtulabilmelerinin zorluğundan kaynaklanmaktadır. 
Özellikle kısa vadeli borç finansmanında bulunan ülkeler için bu tür sermaye hareketleri daha da önem 
kazanmaktadır (Karagül ve Masca, 2008: 342). 

Bu çalışmada, son dönemlerde sıkça baş gösteren finansal krizlere karşı çözüm olarak 
kullanılabileceği düşünülen ve dayanıklı bir finansal araç niteliği taşıyan, sukuk enstrümanının krizlere 
karşı alternatif bir finansman yöntemi olup olamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmayı 
amaçlamaktadır. Saptanan amaç çerçevesinde, çalışma finansal sistemdeki yenilikler ve krizler açısından 
özellikle 1980 sonrası gelişmelerle sınırlandırılmıştır. Finansal yenilikler alanında, krizler için bir önlem 
olarak kullanılabileceği düşüncesinden hareketle faizsiz finansal sisteminin en önemli unsuru olan sukuk 
enstrümanına daha fazla yer verilmiştir. Ayrıca 80 sonrasına ilişkin gelişmeler elde edilen veriler ışığında 
vak’a çalışması yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

1. Finansal Krizler ve Sermaye Hareketleri 

Ülkelerin finansal sistemlerini liberalize ederek sermaye hesaplarını dışa açmaları bir taraftan sermayenin 
uluslararası hareketinde olağanüstü artışların gerçekleşmesine neden olurken, diğer taraftan şiddeti ve 
etki alanı hızla genişleyen uzun süreli finansal krizlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Delice, 2003: 
57). Finansal piyasaların, finansal sektör bilançolarının bozulması, faiz oranlarında artışların yaşanması, 
belirsizliğin artması, varlık fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle finansal olmayan şirket bilançolarının 
(nonfinancial balance sheets) bozulması gibi sebeplerden dolayı krizlere maruz kalması (Mishkin, 2001: 
3) reel ekonomilerin şiddetli bir şekilde daralmasına neden olmaktadır. 

Literatürdeki yerleşik görüşe göre, finansal krizler genel olarak birbirini takip ettiklerinden 
aralarında kesin çizgilerle bir ayırım yapılamamaktadır. Buna rağmen krizler;  para, bankacılık, dış borç 
ve sistemik finansal krizler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Öte yandan; makroekonomik 
politikaların yol açtığı krizler, finansal panikler, finansal fiyatlardaki şişkinliklerin (köpük) patlaması ve 
ahlaki tehlike krizleri olmak üzere bir ayırıma da tabi tutulmaktadır (Radelet and Sachs, 2000: 106-107). 
Ayrıca kaynaklandıkları sektörlere göre, kamu-özel ve bankacılık-şirket krizleri; dengesizliklerin yapısına 
göre, akım dengesizlikler (cari hesap ve bütçe dengesizlikleri) ve stok dengesizlikleri (varlıklar ve 
yükümlülüklerin uyumsuzluğu) biçiminde ve dengesizliklerin kaynaklandığı finansmanın vadesine göre 
de likidite krizi ve borç ödeyememe krizi şeklinde sınıflandırılabilmektedir (IMF, 2002: 7). Öte yandan 
cari hesap krizleri, bilanço krizleri, banka-paniklerinin yol açtığı para krizleri, sirayet krizleri ve irrasyonel 
spekülasyon olarak da bir ayırım yapılabilmektedir (Feldstein, 1999: 6-13). Farklı bakış açılarına sahip 
bu ayırımların içinden literatürde genel kabul gören ilk yapılan tasnif olduğundan çalışmadaki 
açıklamalar da bu tasnif çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

Dünya genelinde özellikle 1980’li yıllardan bu yana neo-liberal ekonomik reformlara paralel olarak 
uygulamaya konulan finansal serbestleşme ülkeleri finansal krizlere sürüklemiştir (Selçuk ve Yılmaz, 
2011: 105). Bunun alt yapısındaki temel neden ise, bankacılık sistemlerinin zayıf olarak tasarlanmış 
olmasıdır (Tunay ve Tunay, 2011: 192). Ayrıca artan aktif fiyatları, kredi patlaması, marjinal krediler, 
sistemik risk, hane halkının aşırı borçlanması, finansal piyasaların karşılıklı bağlılığının artması ile 
düzenleme- denetleme eksiklikleri de diğer nedenler arasında yer almaktadır (Tunay ve Tunay, 
2011:192). 

Oysa 1990 sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizlerin büyük 
çoğunluğunda krizin tetiğini çeken unsur yüksek sermaye hareketliliğinin ortaya çıkardığı sermaye hesabı 
krizleridir (Delice, 2003: 62). Çünkü sermaye akımlarında özellikle de sıcak para girişlerinde meydana 
gelecek tersine dönüş hareketi para krizlerini başlatabilmekte ve dış finansman kaynaklarının 
tükenmesinden dolayı cari hesap açıklarında bir azalmayı da tetikleyebilmektedir. Bir ülkeye büyük 
montanlı sermaye girişlerinin olması ve bu sermaye içerisinde kısa vadeli kredilerin ağırlıklı olarak yer 
alması para ve bankacılık krizlerine yol açmaktadır. 

Birçok finansal krizin altında spekülatif sermaye hareketlerinin yattığı düşünülmektedir. Örneğin, 
1992-1993 yıllarındaki Avrupa Döviz Kuru Mekanizması Krizi, 1994 Meksika Krizi, 1997 Asya Krizi, 
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1997-1998’de Rusya Krizi, 1998-1999’da Brezilya Krizi ve Türkiye’de yaşanan 1994 ve 2001 Krizleri 
spekülatif hareketlerin baskısı ile ortaya çıkmış krizlerdir (Akdiş, 2002: 1). 

Türkiye’de 1989 yılı itibariyle sermaye hareketleri tamamen serbestleştirilmiştir. Sermaye girişinin 
cazip olduğu yıllarda ekonomide canlanma ve büyüme yaşanmıştır. Ancak politik belirsizlikler, dış ticaret 
açıkları ile enflasyondan bağımsız olarak değer kazanan Türk Lirası ve dış kaynaklı şoklar etkiyi 
artırmıştır. Nitekim sermaye hareketlerinde çıkışların yaşandığı yıllar ekonomiyi ciddi anlamda olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bu etkiler finansal sektörde başlamış ve reel sektöre de yansımıştır (Eser, 2012: 34-
40). 

2007 yılında başlayıp 2008 yılında etkisi tüm dünyaya yayılan küresel ekonomik kriz döneminde 
Türkiye’de yaşanan doğrudan yabancı yatırım hareketleri incelendiğinde ABD’deki ekonomik 
dalgalanmalarla paralellik gösterdiği, 2007 yılında ABD’den Türkiye’ye yoğun bir sermaye girişi 
yaşandığı ancak kriz ile birlikte ABD’den sermaye akışının bir anda azaldığı görülmektedir. AB Ülkeleri 
ve ABD’den gelen sermaye miktarı da azalırken, özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Asya, Yakın 
ve Orta Doğu ülkelerinin doğrudan yatırımları artmıştır. Dolayısıyla 2008 krizinde ülkeye giren 
sermayenin daha çok varlığa dayalı yatırımlara yöneldiği söylenebilmektedir (Bkz. Tablo 1). 

Tablo 1: Küresel Kriz Döneminde Seçilmiş Ülkeler Bazında Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketleri (Milyon $) 

Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 

AB Ülkeleri 5.006 14.489 12.601 11.051 5.077 

Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) 1.646 85 373 291 77 

Afrika Ülkeleri 3 21 5 82 0 

ABD 88 848 4.212 863 230 

Asya 1.756 1.927 1.405 2.361 670 

Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 1.678 1.910 608 2.199 358 

Körfez Ülkeleri 1.675 1.783 311 1.978 206 

Diğer Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 2 3 196 96 78 

Diğer Asya Ülkeleri 78 17 797 162 61 

Kaynak: TCMB, www.tcmb.gov.tr ( Erişim Tarihi: 25.05.2015) 

2. Finansal Krizlere Karşı Alınan Tedbirler ve Uygulanabilecek Politikalar 

Finansal krizlerin önlenebilmesi için hükümetler, bir dizi tedbirler almakta ve döviz kurları ile faiz 
oranlarını kendi yararlarına olacak şekilde kontrol etmek amacıyla çeşitli düzenlemelere gitmektedirler. 
Yapılan düzenlemelerde ekonomik istikrar büyük önem arz etmektedir. Bu da; döviz piyasalarında 
istikrarın sağlanması, faize duyarlı sermaye hareketlerinin kontrol edilmesi ve spekülatif sermaye 
hareketlerinin önlenmesi, ulusal ve uluslararası mali sistemlerin şeffaflaştırılması gibi tedbirlerin yanında 
ekonomik dalgalanmalara göre farklı politika uygulamalarına gidilmesini gerektirmektedir. 

Döviz piyasalarında istikrara yönelik önerilerin en önemli hedefi, finansal işlemlerde spekülatif 
unsurların azaltılması veya finansal işlemlerin reel iktisadi etkilerinin en alt seviyeye indirilmesidir. Bu 
amaçla döviz piyasalarında istikrarın sağlanması için önerilen dört temel yaklaşım bulunmaktadır. Söz 
konusu yaklaşımlar; Tobin vergisi, hedef bölge yaklaşımı, kurların sabitlenmesi ve para kurulunun 
oluşturulması şeklinde sıralanırlar (Duman, 2004: 44). 

James Tobin, spekülatif amaçlı uluslararası sermaye hareketlerinin azaltılması amacıyla dövizlerin 
çevrilmesini içeren, bütün uluslararası kambiyo işlemlerini etkileyecek bir verginin uygulanmasını 
önermiştir. Alınacak bu verginin, bütün ülkelerden aynı oranda alınmasını ve bütün işlemler için geçerli 
olmasını öngörmüştür. Tobin Vergisi’nde öncelikli amaç, kısa dönem spekülatif işlemleri azaltmaktır. 
Ancak, hükümetlerin iktisadi ve parasal politikalardaki etkinliğinin artmasını sağlayarak, vergi yükünün 
daha adil bir şekilde dağılmasının sağlanması gibi diğer bir amacı da bulunmaktadır (Saraçoğlu ve Şahin, 
2004: 72-74). 



“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY              75 

Hedef bölge (target zone) sisteminde ise, uygulanmakta olan ulusal politikalarda artan oranda 
uluslararası koordinasyona gidilerek gerçek olmayan kur değişikliklerinin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır (Duman, 2004: 45). 

Öte yandan kurun sabitlenmesi veya sabit kur sisteminin benimsenmesi, ancak döviz kurlarının 
istikrarlı bir şekilde hareket etmesi ve merkez bankasının döviz piyasasına müdahaleleriyle 
sağlanmaktadır. Bunun için merkez bankasının elinde bu müdahaleleri gerçekleştirebilecek düzeyde altın 
ve döviz stokunun olması gerekmektedir. Döviz kurları yükselmeye başladığında merkez bankası 
piyasaya döviz sürerek, döviz kurları düşmeye başladığında ise piyasadan döviz satın alarak döviz 
kurlarını sabit tutmaya çalışmaktadır (Parasız, 2005: 10-11).  

Başka bir öneri de para kurulu oluşturulmasıdır. Para kurulu, döviz rezervi karşılığı sabit kur 
üzerinden para arzında bulunan bir parasal kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemde, rezerv para 
birimi olarak seçilecek yabancı paranın uluslararası piyasalarda işlem gören istikrarlı bir para birimi 
olması gerekmektedir (Karasoy, 1996: 133). 

 Reel faiz oranları sermaye hareketlerinin yönünün belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 
(Erataş ve Öztekin, 2010: 58). Özellikle kısa dönemdeki yüksek faiz oranlarındaki dalgalanmalar 
spekülatif hareketler için bir fırsat doğurmaktadır. Kazanca yönelik spekülasyon fırsatlarının artması, 
finansal piyasalar arasında akışkanlığa ve yüksek portföy yatırımlarını uyararak, büyük montanlı ve ani 
hareketlere (giriş-çıkış) neden olmaktadır. Bunu önlemek, yani yatırımcıların ülkeden kaçışlarını 
durdurmak amacıyla faiz oranlarının yükseltilmesi ve yerli paranın değer kaybına izin verilmesi şeklinde 
bir politika önerisi de bulunmaktadır. Ancak bu tür politikaların, yerli bankaları ve borç alan yerli 
firmaları iflasa sürükleme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı, sermaye çıkışlarını hızlandıracağını öne 
sürenler de bulunmaktadır. Ayrıca sıkı para politikasının kaynakların dağılımı üzerinde olumsuz etkileri 
de olabilmektedir. Ekonomideki sorun en başta uluslararası piyasalardan borçlanabilen büyük firma ve 
bankaların döviz cinsinden borçlanmalarından kaynaklanmışken, yüksek faiz çözümü tam tersine 
yurtdışı piyasalara ulaşamayan orta ve küçük ölçekli firmaları olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuç olarak 
sermaye hareketliliği karşısında uygulanacak politikaların seçimi son derece zor bir karardır. Politikaların 
başarısı, ülkenin enflasyon seviyesi, dışa açıklık düzeyi, kamu borçlanma durumu, tahvil piyasalarının 
derinliği, bankacılık sisteminin yapısı gibi birçok farklı unsur tarafından belirlenebilmektedir (Babaoğlu, 
2005: 77). Bütün bunlar uygulanacak politikanın seçimi daha da zorlaştırmaktadır. 

3.    İslami Finans Sistemi ve Sukuk 

Azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma için gerekli olan finansman kaynakları 
oldukça yetersizdir. Bu nedenle söz konusu ülkelerde yabancı sermaye büyük önem kazanmaktadır. 
Yabancı sermaye ise ülkeye, ya doğrudan yatırım (ortaklık, birleşme vb. gibi) ya da portföy yatırımı 
şeklinde girmektedir (Akbulut: 2009: 27). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının likiditesi düşük 
olmasına rağmen, portföy yatırımları herhangi bir istikrarsızlık durumunda ülkeyi aniden terk 
edebilmekte ve finansal krizlerin başlamasına ya da derinleşmesine neden olabilmektedir (Bayraktar, 
2003: 13).  

Bu tür sorunlarla karşılaşılmaması için günümüzde, sermaye yetersizliğine bir çözüm olarak faizsiz 
finansman yöntemi tercih edilmektedir. Faizsiz finansal araçlar, faiz yasağı, risk paylaşımı, spekülatif 
hareketlerin yasaklanması, sözleşmeye bağlılık gibi ilkelere dayanmaktadır. 

Faizsiz bankacılık modelinde, katılım bankaları ilkesel olarak faizi yasaklayan İslam hukukuna 
bağlı kalmaktadırlar. Bilindiği gibi İslam dini, istisnasız bir şekilde faizsiz kazancı “helal”, faizi ise 
“haram” saymaktadır (Kalaycı, 2013: 57). Borç veren de borçlunun işiyle ilgili riskine ortak olmakta ve 
netice itibarıyla oluşan kâr veya zararı da birlikte paylaşmaktadırlar (Tunç, 2013: 122). 
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Tablo 2: Kâr Payı ve Faiz Arasındaki Farklar 

Kâr Payı Faiz 

Vade sonunda belli olur. Vadeden bir önceki gün dahi belli 
olmaz 

Vade başında belirlenir. 

Müşteriye ödenecek kâr payı havuzunda toplanan fonların 
kullandırılması sonucunda doğan kardan ödenir. Ödenen 
kâr payı ile fon kullanan müşteriden alınan kâr arasında bire 
bir ilişki vardır.  

Müşteriye ödenecek faiz bankanın çeşitli 
kaynaklardan elde ettiği gelirden ödenir. 
Bunların başında kredi faizleri gelir. Ancak 
kredilerden elde edilen faizle mevduata ödenen 
faiz arasında bir ilişki yoktur. 

Finansmandan alınan kâr ile tasarruf sahiplerine ödenen kâr 
payı arasında tam bir paralellik vardır.  

Krediden elde edilen faizle mevduata ödenen faiz 
arasındaki paralellik güçlü değildir. Aradaki fark 
şartlara göre artıp azalır. 

Müşteriye ödenecek kâr payı, bankanın kullandırdığı 
fonlardan sağladığı kara bağlıdır. Banka, az kâr ederse 
müşteri az kâr payı alır. Çok kâr etmesi durumunda müşteri 
bundan yararlanıp daha çok kâr payı alır. Zarar ederse 
müşteri zarara katlanmak zorundadır.  

Müşteriye ödenecek faiz bankanın karına bağlı 
değildir. Banka az kâr etse de çok kâr etse de 
müşteriye ödenecek faiz başta belirlenen oran 
üzerinden hesaplanır ve bu oran vade sonuna 
kadar değişmez. 

Kaynak: www.tkbb.org.tr 

Faizsiz finansmanın diğer özelliklerini ise şöyle sıralamak mümkündür (Tunç, 2013: 123-126): 
Borçlu ve borç veren taraflar ticari ve üretim faaliyetleri neticesinde oluşacak karı veya zararı paylaşmak 
için iş riskini ortaklaşa üstlenmektedirler. Spekülasyon yasaklanmakta, kazanç elde etmenin yolu normal 
ticari ve üretim faaliyetleri ve ilişkileri olarak belirlenmektedir. Belirsizlik yasaklanmakta ve sözleşmeye 
büyük önem verilmektedir. Hak ve sorumlulukların açık bir şekilde, şüpheye yer bırakılmadan 
sözleşmeye yazılması gerekmektedir. Bu sayede tarafların farklı bilgilerle hareket etmesi nedeniyle 
oluşabilecek sübjektif risklerin engellenmesi hedeflenmektedir. Açıklık prensibi gereği, katılım 
bankasının tüm faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi sunulması gerekmektedir. Yeni bir faaliyetin 
gerçekleştirilmesi veya bir enstrümanın devreye konulması için birinci koşul, söz konusu faaliyetin 
çalışma prensiplerine aykırı olmamasıdır. 

Bütün bu özelliklere sahip olan faizsiz finans sistemine ait ürünler, dünyada 1975’den bu yana 
yaklaşık 75 ülkede kullanılagelmektedir. Söz konusu uygulama başlangıçta ağırlıklı olarak, Orta Doğu 
ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğunlaşmışken, günümüzde İngiltere ve Almanya gibi batı Avrupa 
devletlerinde de rağbet görmektedir. Sukuk da bu dönemde faizsiz finans sisteminin sunduğu ve en çok 
tercih edilen yeni bir finansal ürün olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldıran, 2011:109-110). 

“Sukuk, ihraç edildikten sonra eşit değerleri temsil eden ihraçtan elde edilen tutarların önceden 
planlanan şekilde yatırım yapıldığı, yapılan yatırım türüne göre duran varlıklar ve benzerleri üzerindeki 
haklar ve payların (intifa-kullanım hakkı dâhil) temsil edildiği ya da bir projede veya özel bir yatırım 
faaliyetinde ortaklık hakkı veren sertifikalardır” şeklinde tanımlanmaktadır (Altınkaya, 2014: 25). 

Sukuk, diğer senetlerden, belli bir varlığa dayalı olarak çıkartılması ve sukuk ihraç edecek 
borçlunun öncelikle bir varlık sahibi olması açısından ayrılmaktadır (Tunç, 2013: 152). Buna göre sukuk, 
aynı zamanda sahiplik hakkını temsil etmekte ve gerçek bir ticari ilişkiye veya yatırım ilişkisine 
dayandırılmış olmaktadır. 

“Sukuk varlık sahipliği, performansa bağlı getiri, temel işlemin varlık/üretim ile ilişkisi olması, öz 
kaynak riski, sabit getiri ve risk azaltma özellikleri taşırken, hisse senedi sabit getiri ve risk azaltma 
özelliklerine sahip değildir. Bono (tahvil) ise herhangi bir varlık sahipliği gerektirmez, getirisi sabit olup 
performansa bağlı değildir. Ayrıca temel işlemin varlık/üretim ile ilişkisi olması zorunluluğu yoktur ve 
öz kaynak riski taşımamaktadır” (Öztürk, 2013: 47-48). Tablo 3’de sukuk, hisse senedi ve bononun 
detaylı bir karşılaştırılmasına yer verilmektedir. 

Sukuk farklı yöntemlere göre çeşitlendirilebilen bir enstrümandır. Buna göre endeksleme 
şekillerine göre ve kullanılan finansman şekline göre olmak üzere ikiye ayrılabilir: 
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Endeksleme şekillerine göre sukuklar; proje, varlık ve bilanço endeksli olmak üzere üç genel 
ayrıma tabidir: 

Projeye endeksli sukuk, belirli bir projenin finansmanı amacıyla geliştirilmiş bir sukuk örneğidir. 
Varlık endeksli sukuk, varlıkların kazanç hakkının yatırımcılara satılmasıyla fon sağlamaktadır. Bilanço 
endeksli sukuk ise, bilançodaki varlıklara dayalı olarak, üyelerin çeşitli projelerini finanse etmek için ihraç 
edilen sukuktur.  

Katar Hükümeti tarafından 2003 yılında Doha’daki Hamad Medikal Merkezi’nin inşaatı için 
kaynak sağlanması amacıyla çıkartılan Katar Global Sukuku, proje endeksli sukuka, Bahreyn 
havalimanının genişletilmesini fonlamak için ihraç edilen 250 milyon ABD Doları değerindeki beş yıllık 
icara (kiralama) sukuku, varlık endeksli sukuka, İslam Kalkınma Bankası’nın bilançosundaki varlıklara 
dayalı olarak, üye ülkelerin çeşitli projelerini finanse etmek için ihraç ettiği sukuk bilanço endeksli sukuka 
örnek gösterilebilir (Yardımcıoğlu vd., 2014: 204). 

Tablo 3: Sukuk, Bono ve Hisse Senetlerinin Karşılaştırılması 

 Sukuk Bono Hisse Senedi 

İhraç Konusu  

Borç senedi değildir. Belirlenmiş 
varlık ya da proje üzerinde 
bölünmemiş sahiplik hakkı söz 
konusudur.  

İhraç edenin borcu söz 
konusudur.  

Şirketin hissesinden 
sahiplik hakkı söz 
konusudur.  

Varlığa Dayalı  
Olma Durumu  

En az belirlenen oran nispetinde 
maddi varlık olmalıdır. (%51 sukuku 
icara için)  

Genellikle gerekli 
değildir.  

Gerekli değildir.  

Teminat  

Dayandığı varlıklar ya da proje 
üzerindeki sahiplik hakkı ile teminat 
sağlamaya ek olarak teminat artırımı 
ile de teminat sağlar.  

İpotekli tahviller, 
teminatlı borç senetleri 
vb. dışında genellikle 
teminat içermezler.  

Teminat içermezler  

Anapara ve Gelir  
İhraççı tarafından garanti 
edilmemiştir.  

İhraççı tarafından 
garanti edilmiştir.  

Şirket tarafından 
garanti edilmemiştir.  

Amaç  
Sadece İslam hukukuna uygun 
amaçlar için ihraç edilebilir.  

Her türlü amaç için 
ihraç edilebilir.  

Her türlü amaca 
uygundur.  

Senetlerin 
Satılması  

Belirlenmiş varlık ya da proje 
üzerindeki sermaye payının satışı söz 
konusudur.  

Bir borç senedinin satışı 
söz konusudur.  

Şirketin hisselerinin 
satışı söz konusudur.  

Senet 
Hamillerinin  
Sorumlulukları  

İhraç edilen senetlere katılım oranında 
dayalı olduğu varlık/ teşebbüse bağlı 
olarak tanımlanmış bir sorumluluk söz 
konusudur.  

Bono sahiplerinin 
ihraççının mali 
durumunu için herhangi 
bir sorumluluğu yoktur.  

Sahip olunan şirket 
hisseleri oranında 
şirketin işlerinden 
sorumluluk söz 
konusudur.  

Kaynak: Yılmaz, 2014: 84. 

 
Kullanılan finansman şekline göre sukuk türleri ise, mudaraba, murabaha, muşaraka (inan), icara 

(leasing), selem, istisna olarak sayılabilir (Tunç, 2013: 135). 

Mudaraba (Emek-sermaye ortaklığı) sukuk; bir bankanın girişimciye sağlayacağı finansman 
desteğine fon bulabilmek amacıyla sertifika çıkarma yoluna gitmesi halinde, çıkarılan sertifikalara verilen 
isimdir (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 4).  

Murabaha, bir malın maliyeti üzerine anlaşılan miktar kadar kâr ilavesi yapılarak malın karlı olarak 
satılması işlemidir (Altınkaya, 2014: 36). Murabaha işlemlerinin temelinde ticari bir mal, hak ya da 
hizmetin alım satımı veya bir yatırım faaliyetinin ihtiyaç duyduğu mal ve/veya hizmetin temini vardır 
(Tunç, 2013: 135). 

İcara, belli bir kira bedeli karşılığında ve genellikle sermaye (demirbaş) niteliğinde bir emtianın 
kullanım hakkının müşteriye verilmesidir (Tunç, 2013: 146). İcara (Leasing, Kira finansmanı) sukuk, 
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bir kira anlaşmasıdır ve bu anlaşması ile konu edilen gayrimenkulün intifa (kullanım) hakkı mal 
sahibinden kontrat sahibine geçmektedir (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 4). 

Muşaraka sukukta, tahvili ihraç eden taraf, belli bir projenin ya da aktivitenin gerçekleştirilmesi 
için kurulmuş bir ortaklığa daveti yapan taraftır ve fon sağlayıcılar ise ortak konumundadırlar (AAOIFI, 
2008). Muşaraka sukuk sahipleri ortaklığın varlıklarının da sahibi olup, gerçekleşecek kârda hak sahibi 
olmaktadırlar (Tok, 2009: 19). 

Selem sukuk ödemenin peşin, malın daha sonraki bir tarihte teslim edilebildiği selem sözleşmeleri 
esas alınarak ihraç edilen sukuk türüdür. Selem sözleşmelerine konu olan malların standart mallar, 
genellikle emtia (alüminyum, bakır, pamuk vb.) olması gerekmektedir (Doğan, 2011: 44). 

İstisna sukuk ise, üretimi gerçekleşmemiş ürünlerin imal edilmesi için gereken maddi kaynağın 
sağlanması amacıyla ihraç edilen eşit değerdeki sertifikalardır (Alparslan, 2014: 18). İstisna sukuku 
çıkaran taraf üretici veya satıcıdır, katılımcılar ise üretilecek veya satılacak malların alıcısı 
konumundadırlar (Yardımcıoğlu vd. 2014: 209).  

4. Sukukun Finansal Sisteme Katkıları 

Sukuk, bir yandan finansman aracı niteliğindeyken, diğer yandan tasarruf sahipleri için bir yatırım 
aracıdır. Bu yönleri ile sukuk, hem mikro hem de makro ekonomik açıdan finansmana ihtiyacı olan 
girişimcilere önemli katkılar sağlamaktadır. 

4.1. Sukukun Mikro Ekonomik Katkıları: 

Sukukun mikro ekonomik yararları şu şekilde detaylandırabilir (Söyler, 2014: 24-25): Sukuk, borçlanma 
aracı değildir. Bu nedenle finansman kaynağı, kuruluş aşamasında olan şirketlerin bilançolarında borçlar 
hesabı düşük görünmekte ve bilanço kaliteleri yükselmektedir. Sukuk ihraç etmek üzere kurulmuş olan 
varlık kiralama şirketleri, sukuk ihraç etmek suretiyle, topladıkları fonların bir kısmı ile kaynak 
kuruluşlara devir bedellerini öderken, kalan kısmı ile de genel işletme giderlerini karşılamakta, 
kurumlaşmaya da katkıda bulunmaktadırlar. 

Sukuk ihracı sayesinde, yatırımcılar kendilerini hem güvende hissetmekte hem de vergi istisnaları 
nedeniyle daha yüksek gelire sahip olabilmektedirler. Sukuk ihracı mal veya hakka bağlı olarak 
gerçekleştirildiğinden, faiz riski taşımamaktadır. Ayrıca sukuk için vergi istisnaları sağlanmış olması 
özellikle küçük yatırımcıların da kazanç sağlayabilmesine olanak sunmaktadır. Bunların dışında, aracı 
kurumlar, yükleniciler, fon kullanıcıları, ortak girişimler, borsalar da fayda sağlamaktadırlar. 

Sukuk sözleşmeleri sertifikaların ihracı ile bunların borsada işlem görmesi, ilgili tarafların ücret, 
kâr, prim ve komisyon gibi gelirler elde etmelerine yol açmaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar ayrıca vergi 
gelirlerinin artmasına ve istihdam düzeyinin yükselmesine de katkıda bulunmaktadır. (Söyler, 2014: 24-
25) 

4.2. Sukukun Makro Ekonomik Katkıları 

Sukukun mikro ekonomik açıdan sağladığı yararlar ülke ekonomisine yatırım, üretim, büyüme, milli 
gelir ve istihdam artışı ile devlete ödenen vergi ve sigorta primi gibi gelir artışları şeklinde makro 
ekonomik yararlara dönüşmektedir. Buna göre makroekonomik açıdan sukuk, ülke ekonomisinin 
büyümesine katkı sağlamakta, istihdam yaratmak suretiyle işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmakta ve 
ödenen vergi ve sosyal güvenlik primleriyle de vergi ve para fiskal gelirlerin artırılmasına olanak 
sunmaktadır (Söyler, 2014: 24). Ancak Sukuk üzerinden elde edilen vergisel teşvikler, kısa vadede bir 
miktar vergi kaybına neden olur gibi görünse de, orta ve uzun vadede, yatırım-üretim-büyüme-gelir 
döngüsü içerisinde tüm vergi gelirlerinde büyük bir artış sağlamaktadır (Söyler, 2014:5-26). 

Özellikle likidite ihtiyacı yüksek olan ekonomilerde sukuk sayesinde atıl fonların ekonomiye 
kazandırılması mümkün olmakta ve daha düşük maliyetle kaynak temin edilebilmektedir. Sukuk, faiz 
yerine gelir ödenmesini gerektirdiğinden, düzenli nakit akımları olan büyük ölçekli arazi, emtia alım-
satımı, enerji, su, petrol, gaz, madenler gibi varlıkların menkul kıymetleştirilmesiyle düzenlenmektedir. 
Bu nedenle, İslami ülkelerin faize bakış açısı nedeniyle finansal sistem dışında tasarruf ettiği fonlar, 
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sukuk yoluyla ekonomiler için önemli olan büyük yatırımların finansmanında değerlendirilebilmektedir 
(Büyükakın ve Önyılmaz, 2012:13). 

4.3. Sukuk İşlemlerinin Taşıdıkları Riskler 

Her finansal araçta olduğu gibi sukukun da olumlu yanlarının yanında riskleri de bulunmaktadır. 
Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz (Arslan, 2012: 90-91): 

Pazar riski, sistematik risk olarak tanımlanmakta ve ekonomi ya da hükümet politikalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Kur riski, uluslararası kur riskinin değişmesiyle birlikte yabancı para cinsinden ihraç edilecek olan 
sukuklarda, sukukların değerinin ani değişiminden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

Faizsizlik ilkesine uygunluk riski, yapılan sukuk ihracının iyi bir denetimden geçmemesi 
durumunda karşı karşıya kalınan risktir ve bu riskin önlenmesi için şeffaflık önemlidir. Operasyonel risk, 
yapılacak olan sukuk işlemlerinde gerçekleşecek olan riskleri belirtmektedir. Varlığa dayalı riskler, 
varlıkların kaybedilmesi durumunda oluşan risk türüdür.  

Yatırımcıyla alakalı risk ise ikincil piyasaların yeteri kadar gelişmemesi durumundan dolayı, 
yatırımcılar ellerinde bulundurduğu sukukları ikincil piyasalarda alış-satışını yeteri kadar 
gerçekleştirememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda dolaylı olarak likidite riskine yol açmaktadır.  

Diğer bir risk ise, faiz oranlarının değişmesiyle faize dayalı ürünlerin getirisi artarken, sabit getirili 
sukukların getirisinin azalmasından kaynaklanmaktadır. 

5.  Finansal Krizlerin Önlenmesi Açısından Sukuk  

Son dönemlerde İslam Bankacılık ve Finans Sistemi ve bu sistemde finansal araç olarak kullanılan 
enstrümanlar, finansal krizlerden kurtuluş çaresi olarak tavsiye edilir hale gelmiştir. Bunun en önemli 
nedeni ise söz konusu araçların kar ortaklığı mekanizmasına dayanması ve katılım bankaları aracılığı ile 
kullandırılan fonlar direkt olarak reel ekonomiye aktarılarak istihdamla ekonomik hareketliliği artırıcı 
yönde değişikliğe uğratmasıdır. Klasik mevduat bankacılığında ise, kullandırılan kredinin ne kadarının 
yatırıma ve ne kadarının tüketime gittiğinin tam olarak tahmin edilmesi güç olduğu için, süreç kesin 
olarak kontrol edilememektedir (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 13). 

5.1.  Literatür Taraması: 

Literatürde İslami Finans Sistemini irdeleyen çok sayıda çalışma bulunmasına karşılık, sadece sukuk 
uygulamalarını ve finansal sistemdeki etkinliğini araştıran çalışma sayısı ise görece sınırlıdır. Finansal 
sistem için sukuk uygulamalarının önemini ve katkılarını değerlendirmeye yönelik olarak ele alınan 
çalışmalarda genellikle finansal sistemde özellikle de kriz dönemlerinde sukuk enstrümanının hem 
dayanılıklı hem de vazgeçilmez bir araç olduğu ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili belli başlı çalışmalara 
aşağıda yer verilmektedir: 

Dewi ve Ferdian (2009), çalışmalarında İslami finans sisteminin Küresel Krizi doğuran nedenlere 
karşı bir tedavi yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını tartışmaktadırlar. Buna göre finansal 
krizlerin türev ürünlere dayalı spekülatif işlemlerin sermaye piyasasını kötüleştirdiği ve krizlerin ortaya 
çıkmasını hızlandırdığı, buna karşın, İslami finansın, faiz yerine kar payı sunmasının, belirsizliğin yasak 
olmasının ve spekülatif işlemlere izin vermemesinin krizlerin etkisini azaltabilecek bir ilaç olabileceği 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Ahmed (2010), İslami finans penceresinden küresel krizi değerlendirdiği çalışmasında, İslami 
finans araçları ile nakit akışı ve verimlilik arasında kuvvetli bir bağ olduğu, bunun ise finansal krizlerin 
nedenleri arasında sayılan, aşırı kaldıraçlı ve spekülatif işlemlere izin verilmemesini sağladığını 
belirtmiştir. Ayrıca İslami finans araçlarının, risk ve kar paylaşımına dayanması nedeniyle, 
gerçekleştirilen işlemlerin şeffaf bir karakter sergilediğini de vurgulamıştır. 

Hasan ve Dridi (2010), tarafından küresel krizin İslami ve konvansiyonel bankacılık sistemleri 
üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak analizi yapılmış olup, İslami bankacılığın finansal krizlere 
karşı daha güçlü bir direniş gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 



“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

80           International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY 

M. Busler (2011), Batı bankacılığı ile İslami bankacılığını finansal kriz özelinde karşılaştırdığı 
çalışmasında, İslami bankacılığın yatırımcıların karşı karşıya oldukları riskleri asgari düzeye indirirken, 
Batı bankacılığında riskin daha yüksek olduğu ve dolayısıyla kayıpların daha fazla olduğu bulgusu elde 
edilmiştir. 

Akın ve Kaya (2011), çalışmalarında kriz döneminde İslami finans ürünlerinin daha az etkilendiği 
ve mevcut potansiyeli büyütmek için büyük bir fırsat olduğu kanısına varmışlardır. 

Yıldıran (2011), ele aldığı çalışmasında, 2008 krizinde alternatif finans piyasaları arasında yer alan 
faizsiz finans kurumlarının ve konvansiyonel finans sisteminin unsurlarıyla karşılaştırılmalı analiz 
yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre, faizsiz bankacılık, kriz sürecinde konvansiyonel bankacılıktan daha 
iyi büyüme performansına sahip olduğu ve kriz döneminde faizsiz finans unsurlarının, bankacılık 
performansı ve borsa getirisi yönünden daha başarılı olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. 

Bennett ve Iqbal (2011) ise, küresel kalkınma açısından sukukun rolünü inceledikleri 
çalışmalarında, sukukun büyümekte olan şeriat uyumlu sermaye ile köprü görevi görmesi sayesinde ve 
yoksulluğu azaltmayı sağlayacak fon ihtiyacını karşılaması bakımından büyük önem taşıdığını 
belirtmişlerdir. Ayrıca sukukun İslami finansın karakteristik özellikleri nedeniyle rasyonel ve doğal bir 
kalkınma aracı olarak kullanılabileceğini iddia etmişlerdir. 

Hassan ve Kayed (2011), İslami finans sisteminin krizlere çözüm sunup sunamadığını tartıştıkları 
çalışmalarında, İslami finansman yöntemlerinin daha sağlıklı ve istikrarlı bir uluslararası ekonomi 
yolunda kayda değer katkılar sunmak için iyi bir donanıma sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.  

Afshar (2013), sukuk ile konvansiyonel araçlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştırdığı 
çalışmasında, her iki finansal aracın da önemli bir sorun olan sermaye ihtiyacı sorunun çözmek için 
kullanılabildiğini ifade etmiştir. Ancak, konvansiyonel araçların borç temelinde yapılandırılmış 
olduğunu belirtirken, sukukun ise özkaynağa dayalı araç olduğunu vurgulamıştır. 

Ertaş (2013), düzenleyici otoritelerin kriz döneminde konvansiyonel finansal araçlar yanında, 
alternatif finansman araçların da sisteme kazandırma ve bu tür araçların kullanımını destekleme ihtiyacı 
duyduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte İslami finans kurallarına göre çalışan bankaların diğerlerine 
göre finansal krizlere karşı daha fazla dayanıklılık gösterdiklerini ifade etmiştir. 

Çanakçı (2014), İslami finans piyasalarının gelişimi ve sukuk ihraçlarına yönelik yaptığı çalışmada, 
batı dünyasında sıkça başvurulan finansal kaldıraçlı ürünlerin, finansman sorununun çözümünü, 
ülkelerin gelişmesini ve refahını giderek sürdürülemez noktaya getirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde İslami finans enstrümanlarının, gerek ticari hayattaki karlılığın 
sürdürülebilir bir kazanç haline gelmesi gerekse ülke hazine yönetimlerinin borç yönetimindeki dinamik 
yapılarının devamı için ve ülkelerinde kalıcı ve istikrarlı bir ekonomik yapı kurabilmek için 
kullanılabileceğini ifade etmiştir. Başta Türkiye olmak üzere Orta doğu, Avrupa, Amerika ve Asya 
ülkelerinde Sukuk gibi İslami fonların veya geliştirilecek yeni tamamlayıcı İslami fonların, çeşitli 
projelerde ve yatırımlarda kullanılmasıyla gelirlerin tabana yayılarak bireylerin tasarruf alışkanlığına 
öncülük etmesinin sağlanabileceğini de vurgulamıştır. 

Kuşat (2014) ise çalışmasında, İslami finans sektörünün küresel finans içerisindeki görünümünü 
inceleyerek, bu sektörün inovatif yüzü olarak adlandırdığı sukukun, sadece faizsiz bir finans yöntemi 
değil risksiz işlemlere de konu olması nedeniyle güvenilir bir finansal araç olduğu bulgusunu elde 
etmiştir. 

F. Jawadi, vd. (2014) ise, İslami finans sistemi ile konvansiyonel finans sisteminin kriz 
dönemlerinde gösterdikleri performansı değerlendirdikleri çalışmalarında, ele alınan üç bölgede (ABD, 
Avrupa ve tüm Dünya) İslami finansal endekslerine göre faizsiz finans ürünlerinin, klasik 
(konvansiyonel) ürünlere kıyasla çalkantılı dönemlerde daha iyi bir performans gösterdiği sonucu elde 
edilmiştir. 

5.2.   Finansal Krizlere Dayanıklılık Açısından Sukuk 

Literatürdeki çalışmalardan hareketle, faizsiz finans sektörünün, kriz dönemlerinde faize dayalı finans 
sektörüne göre daha az etkilendiği, diğer bir deyişle daha dayanıklı olduğu ifade edilebilir. Daha açık bir 
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şekilde sukuk piyasasının, bazı finans kurumları dışında, krizden etkilenme seviyesinin düşük kaldığı ve 
finansal krizin olumsuz etkilerini minimize etmek ve faize dayalı finansal yapının zayıflıklarını ortadan 
kaldırmak hususunda, faizsiz sistemin önemli bir rol oynayabileceği iddia edilmektedir. Özellikle son 
yaşanan küresel krizde faize dayalı finansal sistemin güven (kredibilite) ve kurum imajı gibi unsurlar 
üzerinde bıraktığı olumsuz etkilere, faizsiz finans sisteminin benimsediği ilkeler çerçevesinde çözüm 
üretilebileceği de öne sürülmektedir. Faizsiz finans araçları arasında riskli ve spekülasyona açık işlemlerin 
ilke olarak kullanılmaması kriz döneminde faizsiz finansın üstünlüğü olarak görülmektedir (Yıldıran, 
2011:111-112). 2008 Küresel Krizi özelinde, faize dayalı sistem ile faizsiz finans sistemi arasındaki temel 
farklar Tablo 4’de açıkça belirtilmiştir. 

Tablo 4: 2008 Küresel Krizi Özelinde Faize Dayalı Finans Sistemi İle Faizsiz Finans Sistemi Arasındaki Temel 
Farklar 

FAİZE DAYALI FAİZSİZ 

Bankalar ve finansal kurumlar konut kredilerinde yüksek fonlara 
sahiptir 

Gevşek risk yönetimi araçlarıyla konut 
kredilerine bağlanmıştır 

Ödünçler Teminatlı Kredi Türevleri(CDO) ve Konut Kredilerine 
Bağlı Menkul Kıymetler(MBS) olarak sınıflandırılmıştır. 

Ödünçler Sukuk şeklinde tahvillere 
bağlanmıştır. 

Derecelendirme firmaları teminatlı kredilerin risklerini 
olduğundan farklı sınıflandırmıştır 

Faizsiz ürünlerin derecelendirmesi 
güçtür. 

Yatırımcılar, faize dayalı sistemdeki bankaların çıkardığı spekülatif 
menkul kıymetlere yatırım yapmıştır. 

Yatırımcılar menkul kıymetleri satın 
alacaktır. 

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) kredi riski korunmak amacıyla 
satın alınmıştır 

Yatırımcılar geri ödemeli swap olarak 
sukuk takası yapabilir. 

CDS ihracıyla temerrüt riski üstlenilmiştir. 
Swap işlemi gerçekleştikten sonra sukuk 
riski ortaya çıkmaktadır. 

Kaynak: Ahmed, 2009: 20 

Sukuk, hem finansal kuruluşlara hem de ekonomiyi yönetenlere finansal risklerden korunmak 
açısından bir takım faydalar sunmaktadır. Sukuk, küçük işletmeler için olduğu kadar, büyük ölçekli 
işletmeler için de en iyi finansman yöntemlerinden biridir. Otoyol, baraj, santral vb. gibi finansmanı zor 
olan altyapı yatırımları daha kolay finanse edilebilmektedir. Hükümetler, finansman ihtiyacını faiz 
yüküne katlanmadan karşılayabilmektedir. Sermaye ihtiyacı olan yatırımcılar için ideal bir finansman 
aracı olmanın yanı sıra, kolayca nakde dönüşme özelliği sayesinde likidite ihtiyaçlarını da finanse 
edebilmektedir. Sukuk, likit olma özelliği sayesinde, bankalar ve finans kuruluşları için çok iyi bir likidite 
yönetim aracıdır. Ayrıca, adil bir gelir dağılımı açısından da sukuk son derece yararlı bir araçtır. Faizsiz 
finans sisteminin en büyük hedeflerinden biri gelirlerin sadece belli bir kesimin elinde toplanmasını 
önleyerek, gelirlerden toplumun her kesiminin faydalanmasını sağlamaktır (Shadida, ve Sapiyi, 2013: 
555-556). 

Sukuk, piyasa disiplinin sağlanmasında da etkili olabilmektedir. Sukukun yapısı gereği, 
yatırımcılar yatırımları ve varlıkları hakkında bilgi edinme hakkına sahiptirler. Böylece yatırımcılar 
finansmanını sağladıkları yatırımları kolaylıkla takip edebilmekte, sürpriz sonuçlarla karşı karşıya 
kalmamaktadırlar (Rezaei, 2013: 266-267).  

Sukukun bir diğer yararı, “seküritizasyon” imkânı sunmasıdır. İngilizcede “securitization” olarak 
adlandırılan seküritizasyon, kısaca bilançonun dönen varlıklar bölümünde stok halindeki uzun vadeli 
ancak taksitlere dayanan alacakların likit hale dönüştürülmesi işlemidir. Bu alacaklara örnek olarak, kredi 
kartı alacakları, otomobil alacakları, konuttan kaynaklanan ipotek alacakları gösterilebilmektedir 
(http://www.finanscaddesi.com, 15.05.2015) Sukuk, uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca, 
puanlamaya tabi olması nedeniyle yatırımcılara risk/getiri analizinin yapılmasında rehber olarak da 
kullanılabilmektedir. Gelir paylaşımına (ortaklığa) dayandığından anti enflasyonist bir nitelik 
taşımaktadır. Kara ve kiraya dayalı bir ödeme türü olduğundan, ihraç eden için olumsuzluk 
taşımamaktadır. Yani kur ve faiz artışı gibi faktörlerden etkilenmemektedir (Tunç, 2013: 24). 

2008 Küresel Krizinin çıkış nedenlerinin kötü tasarlanmış yapılandırılmış finansal ürünlerin ihraç 
edilmesine, spekülatif ürünler tarafından tetiklenmiş ciddi sorunların yaşanmasına ve finans sektörüne 
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ilişkin düzenlemelerde ve denetimlerdeki eksikliklere dayandığı bilinmektedir. Küresel Kriz’in 
yayılmasında önemli bir faktör olan türev finansal araçların finanse ettikleri yatırım ya da varlıklarla 
herhangi bir ilişkisi olmaksızın, tamamen kazanç ve faiz getirisine odaklı bir şekilde kullanılması sonucu 
krizin öncelikle gelişmiş ülkelerde ciddi sorunlara yol açtığı ve daha sonra gelişmekte olan ülkeleri 
etkilediği söylenebilmektedir. Sukukun temel özelliklerinden birisi varlığa dayanmasıdır. Sukuk esas 
itibariyle, varlık alım-satımı, finansal kiralama ya da ortak girişime katılım şeklinde yapılan sözleşmelere 
konu olan menkul kıymetlerdir. Bu bakımdan daha güvenli bir yatırım aracı olma özelliği taşımaktadır 
(Tunç, 2013: 19). 

 Sukuk, doğrudan ticareti ve maddi duran varlık üretimini finanse eden bir finansman aracıdır. 
Dolayısıyla doğrudan reel sektör faaliyetleri ile ilgilidir. Bu da kısa vadeli spekülatif hareketlerin ortaya 
çıkmasını ve potansiyel krizlerin önlenmesine yardımcı olmaktadır (Qaed I. ve Qaed M. 2014: 223). 
Yatırımcı veya tasarruf sahibi açısından finansal araçlarda aranan en önemli özellik güvenli olmasıdır. 
Özellikle ülkemizde, kira sertifikası adı altında ihraç edilen sukuk ürünlerinin arkasında devlet ve devlete 
ait bir altyapı tesisi bulunması bu anlamda yatırımcılar için son derecede güvenilir bir tercih olmaktadır 
(Uslu, 2008:1). 

Küresel finansal krizin ardından finans sisteminin ciddi şekilde sorgulanmaya başladığı dönemde, 
akademik çalışmalar, finansal sistemi kırılgan hale getiren unsurlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Söz konusu 
çalışmalar sonucunda, özellikle borçlu ile borç veren arasında aracılık işlevi gören yapıların 
karmaşıklığının artması, işlemlerin yüksek kaldıraç oranları üzerinden yapılması gibi hususlar ön plana 
çıkmakta ve faize dayalı finans sistemi bu bağlamda yoğun eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu süreçte 
faizsiz finans modeli, klasik finans sistemine alternatif olarak akademik ve kurumsal çalışmalara konu 
olmuş ve İslam ülkesi olmayan ülkeler de dâhil olmak üzere tüm dünyada itibar görmeye başlamıştır 
(BDDK ve TKBB, 2014:7). Faizsiz bankalar, iştirakleri ve şubeleri ile halen 60'dan fazla ülkede faaliyet 
göstermektedirler. Bünyelerinde faizsiz esaslara göre çalışan birimler kuran batılı kurumlar da 
bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, Citibank, HSBC Bank, Union Bank of Switzerland, Kleinwort 
Benson, ANZ Grindlays, Goldman Sachs gibi şirketler sayılabilir (Ece, 2011:4). Son yıllarda İngiltere, 
Amerika, Almanya ve Hong Kong da bu alanda merkez olmak isteyen ülkeler arasına girmiştir. 
İngiltere’de halen 21 banka faizsiz bankacılık hizmeti sunmaktadır. Yaklaşık 34 milyar dolarlık sukuk 
Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Önümüzdeki yıl içinde İngiltere Hazinesi de sukuk ihraç etmeyi 
planlamaktadır (BDDK ve TKBB, 2014:10). 

1990 yılında 150 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan faizsiz finans sisteminin 2020 yılı 
itibariyle 6,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir (BDDK ve TKBB, 2014: 23). 

5.3   Dünya’da ve Türkiye’de Sukuk Uygulamaları: 

Sukuk uygulamaları, ilk kez Malezya Hükümeti tarafından 2002 yılında gerçekleştirilmiş olup 
başlangıçta 500 milyon USD olarak ihraç edilen Malezya sukuklarının % 51'i Körfez ülkelerinde, % 30'u 
Asya'da, % 15'i Avrupa'da ve % 4'ü de Amerika'da satılmıştır. İkincil piyasada işlem gören ilk sukuk ise, 
2000 yılında Bahreyn’de görülmüştür. Sonrasında Malezya, diğer İslam ülkeleri ve Müslüman olmayan 
ülkeler de ihraçlara devam etmiştir (Tok, 2009: 15). 

Dünya genelinde, 2001 yılında 1.172 milyon dolar olan sukuk ihraç hacmi 2013 yılsonunda 
138.197 milyon dolara ulaşmıştır. Temmuz 2014 dönemi itibariyle ise 68.197 milyon dolarlık sukuk 
ihracı gerçekleşmiştir (http://www.iifm.net, 09.04.2015). 

Global sukuk piyasası 2010 yılında yakalamış olduğu ivmeyi günümüze kadar sürdürmüştür. 
Global sukuk hacimleri, yerel (iç pazara yönelik ihraç edilen) ve uluslararası (iç ve dış pazara yönelik, 
uluslararası şirket ve bankalar tarafından ihraç edilen) sukukların toplamından oluşmaktadır. Toplam 
sukuk ihracı içerisinde yerel (domestic) sukuk ihracı toplamı 551.190 milyon dolar, uluslararası 
(international) sukuk ihracı ise 116.867 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (IIFM, 2014: 4-5). 



“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY              83 

Grafik 1: Toplam Global Sukuk İhracı Hacimleri (Milyon Dolar) 

 
    Kaynak: IIFM, www.iifm.net, Erişim Tarihi: 09.04.2015 

Uluslararası sukuk ihracının dağılımına bakıldığında yaklaşık % 20’lik payın Asya ve Uzak Doğu 
bölgesine ait olduğu, Körfez Arap Ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri ise % 73’lük pay aldığı görülmektedir. 
Avrupa ülkeleri ise toplam ihraç hacmi içerisinde % 6,3’lük bir pay almıştır. Türkiye ise Avrupa’daki 
toplam ihracın % 4,9’luk kısmını gerçekleştirerek ilk sırada yer almıştır (IIFM, 2014: 5). Yerel (domestic) 
sukuk ihracının bölgesel dağılımı incelendiğinde ise, Asya ve Uzak Doğu bölgesinin % 84’lük, Körfez 
Arap Ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin % 11,7’lik, Afrika ülkelerinin % 3’lük ve Avrupa ve diğer 
ülkelerin ise % 1,2’lik pay aldığı anlaşılmaktadır. Malezya yerel sukuk ihracında da % 78’lik pay ile ilk 
sırada yer almaktadır. Onu % 6’lık pay ile Suudi Arabistan izlemektedir. Türkiye ise, % 1,2’lik pay ile 
Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır (IIFM, 2014: 18). 

IIFM tarafından yayınlanan raporda, sukuk türlerine göre uluslararası sukuk ihracının dağılımı ise 
3 farklı döneme göre incelenmiştir. Buna göre, Ocak 2013 – Temmuz 2014 döneminde, İcara Sukuk % 
43,32’lik pay ile en fazla ihraç edilen sukuk türü olmuştur. Wakala sukuku ise % 34’lük pay ile en çok 
ihraç edilen ikinci sukuk türüdür. Yerel (domestic) sukuk ihracının sukuk türlerine göre dağılımı da aynı 
dönemlere göre değerlendirilmiştir. Buna göre; Ocak 2013 – Temmuz 2014 döneminde, % 65’lik pay 
ile Murabaha sukuku en çok ihraç edilen sukuk türü olurken, İcara sukuku % 14’lük pay ile ikinci sırada 
yer almıştır (IIFM, 2014: 21). 

2014 yılında, sukuk ürünlerine yatırım yapan ülkeler, % 65 ile Asya ülkeleri, % 19 ile Malezya, % 
15 ile Avrupa ülkeleri ve % 1 diğer ülkeler olmak üzere dağılmaktadır. Yatırımcıların türlerine 
bakıldığında ise, % 42’sinin fon yönetimi şirketleri, % 30’unun bankalar, % 16’sının bağımsız sağlık 
fonları, % 10’unun ise sigorta şirketleri olduğu görülmektedir (IIFM, 2014: 43). 

Türkiye’de de faizsiz finansman ürünleri zaman zaman kullanılmış olup, günümüzde çeşitliliği 
arttırılarak hacmi yükselmeye devam etmektedir. Faizsiz sermaye piyasası aracı ilk kez 1984 yılında 
Hazine Müsteşarlığı tarafından otoyol, köprü inşaatları gibi altyapı yatırımlarının gelirlerinin satılması 
için çıkarılan Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS) ile gerçekleşmiştir. GOS’ların paralelinde, 1992 yılında 
yayımlanan “Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Tebliğ’de belirtilen 
imkânların bir bölümünden veya tamamından yararlanmak hakkı sağlayan nama ve hamiline yazılı olarak 
düzenlenebilen “Katılma İntifa Senedi (KİS)” ihraç edilmeye başlanmıştır. 1990’lı yılların başından 
itibaren GOS ve KİS’lerle birlikte “Kâr-Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB)”, yeni bir finansal araç olarak 
sisteme dâhil olmuştur (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 9-10).  Kullanılan bir başka faizsiz sermaye 
piyasası aracı ise “Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)” dir. VDMK, düşük maliyetli fon kaynağı 
sağlama, sermaye yapılarını güçlendirme, aktif – pasif dengesizliklerini giderme ve bilançoyu likit hale 
getirme yanında sistemin etkinliğini arttırma amaçlarına yönelik bir araç niteliğindedir (Vatansever, 
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2000: 259). 2009 yılı başında, Hazine Müsteşarlığı tarafından Kamu İktisadi Teşebbüslerinin genel 
bütçeye aktarılacak hâsılat paylarına endekslenen Gelire Endeksli Senet (GES), GOS’lardan sonra gelire 
endeksli olarak ihraç edilen ilk araç olmuştur. GES’ler diğer finansal araçlara göre daha likit olma özelliği 
taşıdıkları için, katılım bankaları tarafından kullanılmış ve Türk sermaye piyasasının derinleşmesini 
sağlamıştır (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 10). 

Ülkemizde, 1 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan “Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama 
Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile kira sertifikası adı ile yeni bir finansal araç sisteme dâhil 
olmuştur. Bu tarih itibariyle Türkiye’de sukuk ihracı yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir (Büyükakın 
ve Önyılmaz, 2012: 11). 

7 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kira Sertifikaları Tebliği” ile kira 
sertifikası “her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından 
ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 
olmalarını sağlayan menkul kıymet” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca tebliğin 4. Maddesinde, kira 
sertifikaları sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olarak 
veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle Varlık Yönetim Şirketleri (VKŞ) tarafından ihraç 
edilebileceği düzenlenmiştir. Böylece icara sukuk, muşaraka sukuk, murabaha sukuk, mudaraba sukuk 
ve istisna sukuk olmak üzere beş farklı sukuk türünün ihraç edilebilmesi için gerekli yasal zemin 
hazırlanmıştır (Erdem, 2014: 1). 

Türkiye’de ilk sukuk ihracı 2010 yılı Ağustos ayında Kuveyt Türk Finans Kuruluşuna (%100 
hissesi) ait olan Kuveyt Türk Sukuk Limited Varlık Kiralama Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’nin en büyük sukuk ihracını ise 26 Eylül 2012’de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Hazine 
Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 1,5 milyar dolarlık sukuk ihracı ile gerçekleştirmiştir. 
2012 Yılı sonunda Türkiye’de sadece 4 sukuk ihracı gerçekleşmiş, bunun 3 tanesi toplam 1,950 Milyon 
USD değer ile yurt dışına satılırken, 905 Milyon USD’lik sukuk ihracı ise yurtiçine satılmıştır 
(Yardımcıoğlu vd. 2014: 217). 

IIFM’in raporuna göre, Türkiye’de Temmuz 2014 dönemine kadar, 12 kez toplam 5.753 milyon 
dolarlık uluslararası (international) sukuk ihracı gerçekleştirilmiş olup bu rakam toplam uluslararası 
sukuk ihracının % 4,92’sine tekabül etmektedir. Yerel (domestic) sukuk ihracında ise Türkiye, 6.478 
milyon dolarlık sukuk ihracı ile % 1,17’lik pay almıştır. IIFM verilerine göre Türkiye’de Temmuz 2014 
dönemine kadar sukuk ihracı gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara yer verilmiştir. Buna göre, en fazla 
sukuk ihracını Hazine gerçekleştirmiş olup, 2012 – 2014 yılları arasında Hazine tarafından 3.298 milyon 
TL’lik ve 2.750 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sukuk ihracının % 90’ı 
ise icara sukukundan oluşmaktadır. Türkiye’de ayrıca wakala, mudaraba, murabaha, müşaraka ve istisna 
sukuku ihracı da mümkündür ancak tüm sukuk ihracı içerisindeki payları toplam % 10’dur (IIFM, 2014: 
105-109). 

Sonuç 

Finansal piyasaların serbestleşmesi ile birlikte yaşanan ekonomik krizler de derinleşmiş ve özellikle 
sermaye hareketleri nedeniyle kaynaklandığı ülkeden ülkeye yayılan bir karakter kazanmıştır. Bu 
nedenle, dışa açık ekonomilerin ekonomik istikrar için sadece iç etkenlerden değil dış etkenleri de hesaba 
katması gerekmektedir.  Ülkeler, ekonomik istikrarı sağlamak ve finansal krizleri önlemek için, döviz ve 
para piyasalarını düzenlemek, faiz politikaları ile sermaye hareketlerinin kontrolünü sağlamak, mali 
piyasaların şeffaflaştırılması vb. gibi birçok tedbir almakta ve finansal politikalar uygulamaktadırlar. 
Ancak politikaların seçimi ve uygulanması giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle, ülkeler hem fon 
ihtiyaçlarını karşılamak hem de finansal krizlere karşı dirençli olabilmek amacıyla farklı finansal 
arayışlara girmektedirler. 

Dünya’da ve Türkiye’de faizsiz bankacılık ve finansman araçlarının gelişimi ve hacmi 
incelendiğinde, önceleri sadece İslami kesim tarafından tercih edilen faizsiz finansman sisteminin, 
günümüzde İslami ülkeler dışındaki diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından da tercih 
edilmeye başlandığı görülmektedir. Günümüzde uygulayıcıları arasında Citibank, Barclays Bank, 
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Commerzbank gibi klasik bankaların da yer aldığı faizsiz bankalar; Güney Afrika'dan Kazakistan'a 
ABD'den Pakistan'a uzanan bir coğrafyada faaliyet göstermektedirler. 

Faizsiz finansal sistemde tahvil ve bono gibi araçların yerini sukuk ürünleri almaktadır. Sukuk, 
sözleşmeye bağlı olması ve belirsizlikleri azaltması, yatırımcıya düzenli bir gelir akışı sağlaması, anti-
enflasyonist bir nitelik taşıması, kur ve faiz artışı gibi faktörlerden etkilenmemesi ve varlık alım-satımı, 
finansal kiralama ya da ortak girişime katılım şeklinde yapılan sözleşmelere konu olması gibi temel 
özellikleri nedeniyle, güvenli bir yatırım aracı olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, finansal krizlerin 
önlenmesi sürecinde daha fazla yararlanılabilecek bir alternatif olabileceği söylenebilmektedir. 

Finansal krizlerin önlenebilmesi için döviz piyasalarının istikrarı, spekülatif sermaye 
hareketlerinin engellenmesi, ulusal ve uluslararası mali piyasaların şeffaflaştırılması, uluslararası 
kuruluşlarca krizlere karşı politikalar geliştirilmesi ve hükümetlerin popülist politikalar yerine akılcı 
politikalar tercih etmesi gibi birçok etkenin doğru şekilde bir araya gelmesi ve yönetilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. Ancak tedbirlerin ve uygulanacak politika seçiminin bir o kadar da zor olduğu 
aşikardır. Sukuk gibi belirsizlik ve spekülasyondan uzak, varlık esasına dayalı, ekonomiye doğrudan katkı 
sağlayan finansal araçların tercih edilmesinin de finansal krizlerin hem ülke içinde derinleşmesini 
engelleyebileceği hem de ülke dışında yayılma etkisini azaltabileceği söylenebilmektedir. Sukukun 
yararları ve taşıdığı riskler dikkate alındığında, yararlarının ağır basacağı ve sukukun yapısı ve ilkeleri 
gereği finansal sistemi, krizlere karşı daha dayanıklı hale getirebileceği görüşü hâkim olmaktadır.  

Ülkemizde de faizsiz finans sistemine duyulan ilgi artmaktadır. Son olarak Ziraat Katılım Bankası 
A.Ş.’nin de kurulmasıyla birlikte katılım bankası sayısı beşe yükselmiş olup,  yakın gelecekte bu sayının 
artacağı bilinmektedir. Sukuk ise “kira sertifikası” adı altında yasal olarak düzenlenmiş ve SPK tarafından 
2013 yılında yayınlanan “Kira Sertifikaları Tebliği” ile kapsamı genişletilmiştir. 2010 yılında sadece bir 
katılım bankası tarafından gerçekleştirilen sukuk ihracına, 2012 yılında Hazine de dâhil olmuş ve 
yaklaşık 3,5 milyon TL’lik ve 2,75 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. Yaşanan gelişmelere 
bakılarak, Dünya’da ve Türkiye’de gelecekte faizsiz bankacılığın payının yükseleceği ve sukuk ihracının 
hacimsel olarak büyüyeceği tahmin edilmektedir ve krizi önlemenin en etkili yolu olarak sukuk ön plana 
çıkmaktadır. 
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Abstract 

Sukuk are popular means for governments to raise money through sovereign issues and for corporations to obtain 
finance through corporate sukuk offerings. Being part of a niche and new area of Islamic finance, a plethora of 
confusion exists regarding various aspects of sukuk including legal and regulatory requirements of sukuk and other 
crucial matters, especially in the minority Muslim world. . It is a qualitative paper which intends to offer a critical 
analysis of these issues. Therefore, this paper seeks to examine these general issues, i.e., legal and regulatory 
requirements for the issuance of sukuk, and delineates issues regarding their legal infrastructure in different 
jurisdictions. In addition to the key objective, an investigation is also made in the paper which includes some key 
requirements for sukuk issuance such as credit rating, pricing and listing of sukuk. 

Keywords: Sukuk, regulatory requirement, legal infrastructure, sukuk rating, sukuk pricing, sukuk listing 
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1. Introduction 

‘Sukuk’ is an Arabic word used for Sharīʿah compliant financial securities. The word sukuk (صكوك) is 
the plural of sakk (صك); and it literally means certificate, legal instrument or document representing 
financial obligation or right. From technical perspective, many definitions have been coined for sukuk. 
From these definitions, it can be inferred that sukuk are commercial papers which represent undivided 
shares, in ownership of or investment in the underlying assets, usufructs or services for the sukuk holder 
or investor. The structure of sukuk is based on the principles of exchange elucidated in Sharīʿah; 
meanwhile, the underlying asset also needs to comply with the rules of Sharīʿah. This includes, among 
other things, the prohibition of riba (charging and payment of interest), gharar (trading in risk and 
ambiguity in contracts), and maysir (games of chance). Sharīʿah also lays emphasis on fair and ethical 
investments that contribute to greater interest of the society. Since, sukuk are structured on permissible 
exchange contracts which are the means of transferring ownership, it possesses features of liquidity and 
tradability. Moreover, by virtue of the same characteristics, the sukuk holder is entitled to the risk and 
return attributable to the underlying asset or project. In light of these key features, sukuk issuance should 
not simply be viewed as an alternative to conventional interest-bearing-debt based bonds and securities. 
Indeed, the spirit in the issuance of sukuk does not lie in the concept of asset monetisation 
(securitisation) that is achieved through transforming rights to future cash flow into present cash flow. 
The right of sukuk holder to receive periodic payments from a sukuk is proprietary rather than merely 
contractual. Sukuk holder must be pro rata beneficial owner of the underlying assets and the right to 
receive income from such assets must not be delinked from the bundle of rights and responsibilities that 
ensure from such ownership. 

Given this backdrop, it must be admitted that sukuk are a crucial part of Islamic Financial system. 
As this system is niche and comparatively new, so are the sukuk. Therefore, there is still a glut of 
perplexity regarding the sukuk. This paper intends to discuss some general legal and regulatory 
requirements for sukuk issuance, its required infrastructure in various jurisdictions and some important 
issues, like pricing, listing and rating. 

This paper is divided into a number of sections and subsections. Following the introduction, 
section 2 starts the discussion on legal and regulatory requirements for sukuk issuance. Section 3 further 
elucidates the steps to be followed for each type of sukuk structure. Section 4 underscores the legal 
documentation required in all types of sukuk transactions. Section 5 critically analyses issues regarding 
the legal infrastructure of sukuk in different jurisdictions. Section 6 investigates some key areas related 
to sukuk issuance such as credit rating, pricing and listing of sukuk on the market. Section 7 concludes 
the paper with the summary and suggestions in line with its objectives and for further research.  

2. Legal and Regulatory Requirements for Sukuk Issuance 

The legal and regulatory requirements, whether the issuer is domiciled onshore or offshore, are key 
considerations for issuers of sukuk as well as investors. Significant legal and regulatory changes are 
required in many jurisdictions to facilitate the needs of sukuk operations in the financial markets. 
Theoretically, sukuk structures are based on a variety of Islamic commercial contracts whichever are 
appropriate for the financing required. These Sharīʿah compliant contracts may consist of lease, 
partnership, or sale transactions which are directly involved in real business activities. The proceeds 
either accumulate from profits of actual underlying assets of sukuk or are derived from sales, lease or 
partnership of business ventures suggesting that sukuk are asset-backed financing instruments; though 
in practice they are often asset-based.  

Apart from theory, sukuk structures are akin to conventional bonds in current practice; although 
the proceeds of Sukuk are derived from the beneficial ownership or equitable interest in the underlying 
assets, which is different from the interest payment obligations found in conventional bonds. For 
instance, if we look into the Malaysian Islamic Capital Market (ICM), we find that asset-backed sukuk 
have been structured in such a way that the receivables associated with the sukuk’s underlying assets can 
be traded in the market, as is the case with the Time Engineering musharakah asset-backed sukuk. 
These sukuk are structured to obtain the receivables created by Time System Integrator. Also, the credit 
rating agencies’ treatment of sukuk is not different from conventional bonds considering the credit rating 
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of the obligor and not the particular project undertaken by the company. This signifies that the existing 
sukuk structures result in exactly the same economic outcomes as conventional bonds which are 
consistent with their asset-based nature.  

From a theoretical aspect, although there are similarities between conventional asset securitisation 
and Islamic securitisation in terms of prerequisites, processes, and advantages. However, due to some 
restrictions imposed by the Sharīʿah, Islamic securitisation has unique characteristics that make it 
distinctive from conventional asset securitisation. Besides, Islamic securitisation is restricted to financing 
and producing real assets instead of financial securities that create volatility and speculation via 
derivatives. However, under the existing sukuk structuring practice, where asset-based sukuk structures 
are central to the ICM, regrettably the Sharīʿah principles of Islamic securitisation are not in place.56 As 
the global demand for sukuk has been enhancing, market demand has pushed for some modifications 
in the elements of sukuk to emulate conventional bonds. This has given rise to a number of opposing 
views on Sharīʿah compliance in some sukuk structures such as the attempt to form debt obligation 
features in sukuk despite sukuk being premised on profit and loss sharing (PLS) concept. This is 
principally achieved by means of purchase and sale undertakings. Consequently, the legal implications 
upon default may also vary, subject to the structure of sukuk being asset-based or asset-backed. For 
example, under sukuk ijarah originator at default may not be able to honour the purchase undertaking, 
thus the SPV may not be in a position to repay the principal of the sukuk on maturity or default. In an 
asset-based sukuk, the originator transfers only the beneficial ownership or equitable interest in the 
assets to the SPV and as such sukuk holders usually do not have recourse to any of the securitised assets 
and in fact rank pari passu with the obligor’s other unsecured creditors.  

Like other ICM products, sukuk have to be approved and/or licensed by the relevant regulatory 
authority for public offerings listed in the stock exchanges in the same way conventional bonds have to 
have been approved by the respective authorities of the country where they are issued. In this respect, 
the structure of the sukuk must identify the legal and regulatory approvals which are needed and what 
is the legal position of the SPV. Nevertheless, the following legal and regulatory requirements must be 
fulfilled for issuance of sukuk. 

Identification of a Sharīʿah-Compliant Asset 

The obligor must have a clear idea about what the sukuk proceeds will be used for and must clearly 
identify the Sharīʿah-compliant underlying asset in which the investor is given a share of ownership and 
is positioned to receive benefit from. 

Information on the obligor, and the number and currency of sukuk transactions 

This information must contain the pattern of the business that the obligor runs as well as its performance 
history, the nature of the company and its shares and the board of directors' list. It also should spell out 
the total units of as well as the currency of the sukuk transactions in the primary market involved in the 
issuance. 

 

 

 

                                                           
56 The reason is that the following Sharīʿah principles are not properly complied:  (i) there should be a real purpose behind 
raising funds via securitisation, and the type of collateral assets realising the securitised revenues must be clearly identified and 
cannot be consumed; (ii) each transaction participant should share in both the risk and return, an investor should receive positive 
pay-off from profitable ventures only; (iii) collateral assets must not be debt, cash or prohibited as haram and must not be 
associated in any way with unethical or exploitative operations or with speculation and uncertainty (gharar) from non-
productive investment; (iv) the structure should provide investor compensation for business risk from direct participation in 
securitised assets and should not imply an exchange of debt for interest-generating investment return; (v) investors should hold 
an unconditional and unsecured payment obligation not a guaranteed promissory note; (vi) a sufficient element of ownership 
must be conveyed to investors; (vii) the contribution from investors in the form of proceeds from issued notes cannot be 
reinvested in short-term cash investments or interest-bearing debt; (viii) the underlying assets and securitized obligations must 
not be employed for speculative purposes, and turnover should be kept low; and (ix) any form of credit enhancement and (or) 
liquidity support and limitations of prepayment risk must be in permissible form. 
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Sukuk structure and prospectus 

This description must include the Islamic financial contracts on which the structure of sukuk is based 
and functions accordingly. The obligor shall then produce a prospectus that takes account of all necessary 
information on the structure of sukuk including the following: 

a) The obligor's rating by independent rating agencies; b) potential risks pertaining to the SPV, to the 
obligor or sukuk trust certificates (TC) (such as nonexistence of secondary market, the need of early 
redemption of  TC, and changes in laws unfavourable to sukuk etc.); c) the ownership of the SPV; d) 
particulars of the management of the SPV and the sukuk arrangers; e) details of the Sharīʿah scholars 
who endorse the sukuk issuance for Sharīʿah compliance; f) issues related to termination of sukuk; g) an 
illustration of the sukuk structure and its cash flows; h) TC's terms and conditions; i) an organisational 
structure of the obligor; j) an overview of the obligor's industry; and k) transaction documents and tax 
treatment issues. 

To ensure that the sukuk to be issued are fully Sharīʿah compliant, the proper evidences should be kept 
in place within the sukuk prospectus. Here, after the sukuk structure and the SPV are developed, the 
process of sukuk issuance can begin. A sukuk underwriter who is involved as a third optional party in 
the process may guarantee the issuance of sukuk with a unilateral promise to the SPV to purchase all 
the unsold sukuk. 

3.Steps to be Taken in the Issuance of Sukuk Structures  

There are steps to be followed for each sukuk structure depending upon the type of the structure. In the 
following section we deal with the steps to be taken in the issuance of sukuk in some of the sukuk 
structures prevalent in the ICM namely, sukuk 'ijarah, sukuk mudarabah,  sukuk musharakah, and sukuk 
murabahah.  

3.1 Steps involved in the structure of sukuk ijarah issuance 

The following typical steps are involved in sukuk 'ijarah issuance. However, they may vary as per the 
jurisdictions and the need of the circumstances. 

Step 1: The originator (the seller) sells the asset to the SPV at a pre-determined purchase price 
established in the agreement. 

Step 2: The SPV raises financing by issuing sukuk certificates in an amount equivalent to the purchase 
price to be paid to the originator as the seller. 

Step 3: A lease contract is signed between the SPV and the obligor for a fixed period of time, where the 
originator leases back the assets as lessee. 

Step 4: The SPV receives sukuk income as rental payments periodically from the originator which are 
distributed between the investors (the sukuk holders). 

Step 5: The SPV sells the assets back to the seller at maturity or on termination of the agreement, at a 
fixed price equal to the amount still owed under the terms of sukuk 'ijarah. 

 3.2 Steps involved in the structure of sukuk mudarabah issuance  

(1) Setting up a mudarabah venture: The issuer sets up a SPV to undertake the assigned business who 
shall invite the investors (sukuk holders) to participate in the mudarabah venture. Under this venture, 
the issuer shall act as the entrepreneur (mudarib) and sukuk holders shall be the capital providers. 

(2) Contribution of mudarabah capital: The sukuk holders shall contribute financing capital to fund the 
mudarabah venture.  

(3) Issuance of sukuk mudarabah: The SPV shall issue the sukuk mudrabah to the sukuk holders (capital 
providers), evidencing the capital providers’ participation in mudrabah venture. 

(4) Distribute the distributable profit: The SPV as an entrepreneur shall distribute the profits accrued 
to the sukuk holders based on agreed profit sharing ratio. 
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5) Purchase undertaking or dissolution of the mudarabah venture:  Either upon each maturity of the 
serial sukuk mudarabah or upon declaration of any event of default, the SPV shall acquire the interest 
in the mudarabah venture. Upon completion of the purchase, the mudarabah venture shall then be 
dissolved. 

3.3 Steps involved in the structure of sukuk musharakah issuance 

Step 1: The originator (as partner) contributes land or other physical assets to the partnership. 

Step 2: The investors (sukuk holders) subscribe for the sukuk and pay the proceeds to the SPV. 

Step 3: The SPV (as partner) contributes cash in the form of the proceeds received from the investors 
to the partnership.  

Step 4: The investor takes part in the partnership business and makes profit or loss that is distributed to 
the originator, and the SPV which makes periodic payments to the investors. 

Step 6: The SPV irrevocably undertakes to purchase back the partnership shares to the investors (Sukuk 
holders) at pre-determined price so that at maturity the investors (sukuk holders) can sell the sukuk back 
to the SPV at the face value.  

3.4 Steps involved in the structure of sukuk murabahah issuance 

Step 1: A sukuk murabahah agreement is signed between SPV and those seeking financing (the 
borrower).  

Step 2: The investor (sukuk holder) subscribes for the sukuk and pays the proceeds to the SPV. 

Step 3: The SPV purchases product on spot basis from the supplier. 

Step 4: The SPV sells the product to the purchaser at cost plus mark-up price payable on instalments 
over a fixed period of time. 

Step 5: The purchaser sells the product to a third party buyer on spot basis.  

Step 6: The investor obtains the final sale price along with the profit. 

4. Legal Documentations in Sukuk Issuance 

Legal documentation is in sukuk issuance is very important because it reflects the number of transactions 
in a sukuk structure, original flow of the transactions, parties involved, their real status, obligations and 
rights, and other crucial information regarding the whole exercise. The documentation is important not 
only for those purposes but also vital from the law and regulatory perspectives. Following are the general 
requirements of legal documentation for various common sukuk structures. 
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4.1 Legal documentation required in sukuk 'ijarah 

In general, the following documentation is required for a sukuk 'ijarah transaction:  

Document Parties involved Comments 

Agreement of sale and 
purchase transaction 

1. Originator (as a 
seller) 
2. Trustee (as a 
purchaser) 

1. The document that gives beneficial ownership of 
income generating assets (from a trustee perspective); 
2. The document under which funding is received (from 
an originator perspective). 

Agreement of service 
agency 

1. Trustee (as a lessor / 
principal) 
2. Originator (as 
servicing agent) 

1. The document that permits the trustee to transfer the 
task of safeguarding, underwriting and tax and payment 
etc. back to the originator; 
2. The settlement amounts or service charges to be paid 
to the servicing agent are set off either against a 
subsequent ‘additional rental’ or an extra amount which 
is added to the exercise price (payable under the 
purchase or sale undertaking, whichever is appropriate). 

A promise (wa`ad) by 
the lessee to purchase 
the underlying 'ijarah 
assets from the lessor by 
or at the end of the 
'ijarah period 

A guarantee is given by 
the originator (as 
obligor) in support of 
the trustee 

The document that requires the originator to buy the 
underlying assets back from trustee in some unavoidable 
circumstances (e.g. the occurrence of a tax event). The 
originator is bound to pay all outstanding amounts (by 
way of paying the exercise price) in order for the trustee 
to pay the investors 

Replacement 
undertaking (al-wa`ad) 
- not obligatory 

A guarantee is given by 
the originator in support 
of the trustee 

The document that requires the originator to replace 
the assets with some other assets having at least the 
same worth and income-generating ability. 

4.2 Legal documentation required in sukuk mudarabah 

The following documents are normally required for a sukuk mudarabah transaction: 

Document Parties involved Comments 

Sukuk mudarabah 
agreement 

1. Originator (as mudarib or 
entrepreneur)  
2. Trustee (as rabb al-mal or 
capital provider) 

Specifies the terms and conditions of mudarabah 
business venture under which the trustee shall invest 
its capital as principal amount and stipulates the profit 
sharing ratios to be distributed between the parties. 

A promise to 
purchase the asset 
from the promisee 

Given by the originator (as 
obligor) in favour of the SPV 
(as trustee) 

Provides rights to the trustee to require the originator 
to purchase the interests in the mudarabah business 
enterprise from the trustee for a strike price equivalent 
to the market price should a default arises on the part 
of originator during the business tenure or on the date 
of the termination of the agreement to enable the 
trustee to apply the proceeds to redeem the sukuk. 
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4.3 Legal documentation required in sukuk musharakah 

The following documents are normally required for a sukuk musharakah transaction: 

Document Parties involved Comments 

Sukuk musharakah 
agreement 

1. Originator (as 
musharik or partner) 
2. Trustee (as 
musharik or partner) 

1. The document under which the originator collects funding 
2. The document that creates the musharakah business fund 
gives the trustee an ownership interest in the assets and gives 
it rights to a share of the profits generated from the assets. 

Management 
agreement (the 
agreement for 
managing the 
musharakah fund) 

1. Originator (as 
managing agent or 
fund manager) 
2. Trustee (as 
musharik or partner) 

1. Provides the originator the rights to invest the funding 
received from trustee and the investors (sukuk holders) in line 
with the pre-agreed business plan 
2. Provides the originator the rights to manage the 
musharakah assets in line with the pre-agreed business plan. 

A promise to 
purchase (wa`ad li 
al-shiraa') 

Given by originator 
(as obligor) in favour 
of trustee 

Provides the trustee with the rights to require the originator to 
purchase its share at market price per share in event of default 
or at maturity. In return, the originator shall pay the market 
price of those units which will then be used to pay all 
outstanding amounts owed to investors. 

A promise to sell 
(wa`ad  li al-bai`) 

Given by trustee in 
favour of originator 
(as obligor) 

Provides originator with the rights to purchase the trustee’s 
units in musharakah in some unavoidable circumstances. In 
return, the originator shall pay all outstanding amounts to 
enable the trustee to pay the investors. 

4.4 Legal documentation required in sukuk murabahah 

The following documents are normally required for a sukuk murabahah transaction: 

 Document Parties involved Comments 

Sukuk murabahah 
agreement 

1. Originator (as buyer)  
2. Trustee (seller) 

1. Trustee (and the investor as 
sukuk holder) sell products to 
originator on a spot delivery and 
deferred payments basis.  
2. Documents the terms of 
murabahah sale transactions and 
payments of deferred price. 

Agreement of sale and 
purchase transactions 

1.    Trustee (as buyer) 
2. Commodity supplier (as purveyor of the 
products) 

Commodity Supplier sells 
products to Trustee on a spot 
delivery and spot payments basis. 

 

4.5 Legal documentation required in sukuk wakalah   

The following documents are normally required for a sukuk wakalah transaction: 

Document Parties involved Comments 

Sukuk wakalah  
agreement 

1. The trustee as principal 
2. Wakil 

1. Defines the terms of wakalah, its duration and 
conditions for termination, agency fees payable 
to al-wakil.  
2. Stipulates the eligibility criteria for the assets 
to be selected by al-wakil. 

Agreement for 
purchasing assets  

1. The seller 
2. Wakil 
 

Wakil will apply the sukuk proceeds to purchase 
assets that adhere to the eligibility criteria. 

A promise to purchase 
(wa`ad li al-shiraa') 

Given by originator (as 
obligor) in favour of trustee 
 

Permits trustee to sell wakalah assets back to 
originator in case of default or at maturity. In 
return, the originator shall pay the entire 
outstanding amounts to enable the trustee to pay 
to the investors. 
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A promise of sale 
(wa`ad li al-bai`) 

Given by trustee in favour  
of originator (as obligor) 
 

Provides the originator with an option to 
purchase wakalah assets back from trustee if the 
need arises. In return, the originator shall pay the 
entire outstanding amounts to enable the trustee 
to pay to the investors. 

Substitution promise 
(optional)  

Given by originator in favour 
of trustee 
 

The trustee can require the originator to 
purchase any of wakalah assets that are non-
Sharīʿah compliant to replace them with 
Sharīʿah-compliant assets.  

4.6 Legal documentation required in sukuk salam 

The following documents are normally required for a sukuk salam transaction: 

Document Parties involved Summary 

Sukuk salam 
agreement 

1. Originator (as 
seller)  
2. Trustee (buyer) 

1. Provides the rights to take delivery of salam assets in order 
to sell them to generate returns for the investors.  
2. The document under which the originator gets the 
funding 

A promise to 
purchase (wa`ad li 
al-shiraa') 

Given by originator 
(as Obligor) in 
favour of trustee 

Gives the trustee the right to require the originator to 
purchase the salam assets back from the trustee: (i) at times, 
before the due date of periodic distribution amount so as to 
enable the trustee to make payment of periodic distribution 
amounts to the investors; and (ii) on default or at maturity, 
so as to enable the trustee to pay the investors. 

A promise of sale 
(Wa`ad li al-Bai`) 

Given by trustee in 
favour of originator 
(as obligor) 

Gives the originator the right to purchase the salam assets 
back from the trustee in restricted circumstances, in return 
for which the originator is bound to pay all outstanding 
amounts so as to enable the trustee to pay the investors. 

 
5.Legal Infrastructure of Sukuk in Different Jurisdictions 

The developments in legal framework for sukuk have moved at different paces in different jurisdictions. 
Given the fact that the structure of sukuk is greatly influenced by the practices prevalent in the 
conventional market which is governed by non-Islamic legal framework, the nature of developments in 
specific sukuk regulation is of paramount importance. For example, the legal infrastructure of sukuk in 
Indonesia is not supportive of the development of its sukuk market due to the fact that the legal 
framework of ICM in Indonesia heavily relies on conventional laws and regulations. However, the 
capital market regulator "Bapepam" has recently introduced a few laws to regulate Islamic financial 
instruments, but the country's existing asset securitisation laws are not in line with the tenets of Sharīʿah.  

On the other hand, Malaysia has tremendously developed its sukuk market through introducing 
a wide range of Islamic products and instruments establishing a robust legal and regulatory infrastructure 
as well as a Sharīʿah governance framework. Sukuk fall under the purview of the Securities Commission 
Malaysia and are regulated under section 212 of the Capital Markets and Services Act 2007 and sukuk 
issuance must comply with the Guidelines on the Offering of Islamic Securities. The supervisory 
structure, established disclosure standards, and the highly developed legal framework and court system 
also provide the necessary protection and comfort to investors. Malaysia, through integrating all the key 
features of its financial system such as Islamic banking, takaful, Islamic money and capital markets, not 
only provides facilities for the issuance of different market driven sukuk but also generates a strong 
demand for sukuk by providing an extensive foundation for investors. 

In the United Kingdom, the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) 
(Amendment) Order 2010 provides that alternative finance investment bonds (AFIBs), which provides 
the general rubric under which sukuk would be classified, are treated in a similar manner to conventional 
debt securities for UK regulatory and tax purposes. Although this contradicts the equity like nature of 
sukuk required by Sharīʿah in principle, it recognises the fact that most of sukuk have been issued are 
identical to interest bearing bonds which attempts to achieve the same economic outcomes as 
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conventional bonds have. This legal development in the UK has sought to create a level playing field 
between conventional bonds and AFIBS of which sukuk are a type. 

 Kuwait is developing legal framework to support the development of local sukuk. A perceptible 
trend for Islamic finance industry in the country is to issue their sukuk offshore due to lack of legal 
framework to support their issuance locally. The only set of rules for the issuance of sukuk is Ministerial 
Decision No 388 of 2007. This Ministerial Decision amends Executive Regulation 113 of 1992, the 
executive bylaw made pursuant to Law No 31 of 1990 for Regulating the Circulation of Securities and 
Establishment of Investment Funds. Though this ministerial decision was designed to encourage the 
issuance of sukuk locally, its purpose remains largely unachievable in the light of its current provision. 

This regulatory impediment has placed it at a disadvantageous position for sukuk developments 
in Kuwait. The government, however, has moved forward to tackle this regulatory predicament with 
introducing the new sukuk and trust laws, which are expected to establish a strong governance 
framework for sukuk issuances in days to come. The most substantial step taken in this connection has 
been the formation of the Capital Markets Authority (CMA), which started functioning in 2011 and is 
likely to improve the business and investment environment in the country as it has taken initiatives to 
address some burning issues like compliance and transparency.  

In the USA, sukuk are structured through U.S. traditional private-placement. However, the 
recently proposed sukuk legislation in the New York state senate allowing for the creation of an 
investment vehicle termed an “alternative finance investment bond” (AFIB) came as a welcome surprise 
to many. The proposed legislation defines an AFIB as “a certificate of equal value representing undivided 
shares of ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of 
particular projects or special investment activity.” Interestingly, this definition is identical to the 
definition of sukuk in AAOIFI Sharīʿah Standard 17 on Investment sukuk and appears to recognize the 
Sharīʿah requirement that the right of profit be coupled with a market or asset risk by specifying the 
AFIB-holder’s ownership in the underlying asset. However, the outcome of this precedent-setting 
proposed legislation is not yet known. 

In Turkey, although the launch of Turkey’s first sovereign sukuk worth $1.5bn in September 
2012 signalled for the first time the government's keen interest to support the Islamic financial services 
industry in the country and attract investment from around the globe, until 2010 no legal framework 
existed for sukuk issuance. The issuance of sukuk was only legalised in April 2010 and was supported by 
some changes to finance and tax laws in 2011, which are broadly viewed as encouraging developments 
in expanding its Islamic financial services industry in a significant manner. Amendments in tax laws, in 
conjunction with the subsequent launch of the sukuk industry is paving the way for drawing attention 
from investors in GCC countries to invest in the country. 

Similarly, the UAE has no unified and integrated legal framework supportive of sukuk issuance 
in the market. However, it encourages government-linked entities to issue and list sukuk on the local 
bourse. It has also showed its intention to form a regulatory and supervisory board which will set unified 
standards, rules and regulations for sukuk in particular. Dubai Financial Market, which runs the 
emirate's securities market, has published draft standards for sukuk on its website with a consultation 
period in order to receive feedback from the industry before providing the final shape to these standards.  

5. The Critical Analysis of the Issues Pertaining to Sukuk 

In many countries, including Muslim countries, a separate and specialised regulatory framework, as 
demanded by sukuk, is lacking and this instrument is treated under the same regulations as of 
conventional capital markets and their instruments. Some of the regulations may be appropriate for 
ICM and sukuk, however, most of these regulations need proper modification in order to treat sukuk 
with clear understanding. 

It is a fact that some regulations of conventional capital markets are developed to maintain a pure 
financial aspect of these markets, but ICM and its products are not pure financial instruments which do 
not have any linkage of real economic activity. Sukuk are, although similar in some areas from a 
regulatory perspective, definitely not like these financial instruments in having no relationship 
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whatsoever with real economic activities. Therefore, treating sukuk under the conventional capital 
markets regulations without any amendment may defeat its objective and purpose. 

Furthermore, due to the same linkage of real economic activity, sukuk in many jurisdictions are 
penalised under tax and legislative rules. Therefore, general tax and legislative rules in many jurisdictions 
are considered as a predicament in the development of sukuk market. This calls for specialised regulatory 
framework, or at least amendments in the current framework, to accommodate sukuk in the capital 
markets according to their peculiar nature. 

Beside the features which are common in both conventional instruments and sukuk, Shari`ah 
compliance is big factor of differentiation. Conventional regulatory framework does not cater for the 
Shari`ah compliance of sukuk; hence the presence of individual and other regulatory bodies for this 
purpose. However, this non-centralised structure of Shari`ah compliance has created diverse approaches 
towards this issue. Thus, there is a need of standardisation, or at least harmonisation, in the approach 
and methodology of Shari`ah compliance processes. Such need warrants the existence of a centralized 
authority or body to look over this issue for a greater regulatory integration. 

Another challenge in sukuk issuance is the absence of proper governance framework. Overall, 
proper governance framework lacks in most of the Muslim countries even for the conventional capital 
market, and same is true for sukuk market. There is need to establish a dedicated authority or 
organisation both at national and international level which not only develops and issues rules and 
regulations for sukuk but also directly regulates and governs this instrument at various phases, such as 
from issuance to completion as well as default and dispute resolution mechanisms. 

6. Sukuk Pricing 

Although we said that sukuk is not substitute of conventional bond, however, when come to pricing, we 
would say it has no different with the pricing methodology for any conventional bonds. One of the main 
reasons that we always heard is law of one price. Therefore, same reference rate has been used as 
benchmark for both sukuk and bond.  One of the main challenges of sukuk is that its return relies on 
usually benchmarking to the LIBOR. 

Following is a figure that illustrate the overview of pricing methodology presented by Bond 
Pricing Agency Malaysia (formerly known as Bondweb Malaysia Sdn Bhd) (“BPAM”).   

Figure 1: Overview of pricing methodology presented by BPAM. 

 
Source: BPAM’s website 

 
With reference from the above figure, if we assume both bonds and sukuk has the same pricing 

methodology, the sukuk price is the function of Benchmark Rates and credit spread. The above figure 
demonstrates what we always heard the practitioners mentioned in the market, i.e. Benchmarking. 
Under this approach, sukuk will be priced relative to a benchmark, in Malaysia context, Malaysia 
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Government Securities (“MGS”). The yield to maturity (“YTM”) on the bond is determined based on 
the sukuk's credit rating relative to a government security with similar maturity or duration. The better 
credit rating of the sukuk or bond, the smaller the credit spread between its required return and the 
YTM of the benchmark. This required return is then used to discount the sukuk cash flows as above to 
obtain the price. 

For Figure 1, BPAM uses the prices of observed trades and quotations in the market to derive 
the prices of non-traded bonds or sukuk taking into account the difference between different issuers and 
structures. Each sukuk has its own spread relative to its risk status.     

 6.1  Valuation of sukuk with fixed cash flows 

A good example of sukuk with fixed cash flows would be the Senadat Mudarabah Cagamas (SMC) 
sukuk. The SMC sukuk have maturities of up to 10 years; however, given the fixed nature of the coupon, 
the government guarantee and relatively larger liquidity, they are popular in the Islamic interbank 
market. Pricing of the SMC bonds are done on a RM 100 face value basis. 

P= [100{100+(C+E/365)}/100+(r×T/365)]-FV(c×T/36500) 

Where, P= Price per RM 100 face value 

C=Indicative coupon for current coupon period 

E=Number if days in current coupon period 

T= Number of days from transaction date to next coupon payment day 

R=Yield to maturity 

T= number of days from last coupon payment date to the value date  

NV= Nominal value of SMC transaction 

Since the pricing is based on RM 100, the transaction value or proceeds can be estimated as  

Proceeds=(NV×P/100)+ NV×(CT/36500) 

Example: 

Let us suppose that you are offered a Senadat Mudarabah Cagamas with a face value of RM 30 million. 
The details of the SMC are: 

 Issuance date: July 9, 2011 

 Maturity: July 2013 

 Transaction Date: November 22, 2011 

 Next coupon date: July 9 2012 

 Indicative Coupon : 6 Percent(annual coupon) 

 Yield to Maturity: 8 percent 

 What is the appropriate value of the SMC? 

P= [100{100+(6*365/365)}/100+(8*228/365)]-100(6*135/36500) 

=(10600/105)-2.22 

=100.95-2.22 

=98.73 so, RM 98.73 per RM 100 of the face value. 

Proceed=(RM 30,000,000×98.73/100)+(RM 30,000,000×6×135/36500) 

= RM 29,619000+665753.42 

=RM 30, 284,753 
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Thus you would need to pay RM 30,284,753 in order to purchase the RM 30 million SMC. 

In return for this investment, you will receive two coupon payments of RM 1.8 million each and the 
RM 30 million face value at maturity. The annual yield will be 8% 

7. Sukuk Listing 

Similar to ordinary listing, a sukuk issuer may opt for primary and secondary listing on various 
exchanges. In comparison to listing and admission if stocks and other securities, some exchanges have 
had customised their listing requirements and obligations for sukuk. This is due to the nature of the 
sukuk whereby some take on the form of fixed income instruments whilst other is quasi-equity or equity. 
Classifying sukuk as a single identifiable asset class has posed some challenges for some exchanges to 
admit sukuk for listings in their markets. For example, some jurisdictions classify sukuk under specialised 
legislative framework that is alternative finance investment bonds by the Financial Services Authority 
(FSA). 

Table: Avenues for sukuk listing 
No. Stock exchanges 

1. Bahrain Financial Exchange 

2. Bursa de Luxemburg 

3. Bursa Malaysia 

4. Dubai Financial Market 

5. Honk Kong Exchange & Clearing Ltd 

6. Indonesia Stock Exchange 

7. Irish Stock Exchange 

8. Labuan International Financial Exchange 

9. London Stock Exchange 

10. Nasdaq Dubai 

11. Saudi Stock Exchange 

Source: IFIS and respective stock exchange 

7.1 Listing and exchange traded 

Some exchanges allow for sukuk to be listed and traded in their markets. Amongst those who have 
exchange traded listing regime for bonds. Though trading of bonds are still predominantly being done 
over the counter (OTC) in most markets, trading on exchanges are increasing in numbers and 
importance. 

7.2 Exempt regime listing 

In some markets, however, sukuk listings are required to list their sukuk in the exchange being 
introduced primarily to enhance governance and promote visibility for issuers. Bursa Malaysia 
introduced an exempt regime listing or self-listing for bonds and sukuk in December 2008 whereby such 
instruments are listed but not traded on the exchange. The trading continues to take place OTC. 

7.3 Cross listing 

Recent trends point to issuers’ preference for cross listing of sukuk, that is listing of securities by an 
issuer on multiple exchanges. The reason for cross listing is to provide visibility and to attract a wider 
investor base. This in turn is expected to reduce funding cost to issuers as pricing becomes competitive 
following greater demand. In addition, cross-listings aim to improve liquidity in the secondary market 
by enabling investors worldwide to trade in multiple time zones in multiple jurisdictions. 
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Issuer must consider various factors in deciding on which exchange they wish to list their sukuk 
including admission or eligibility criteria and continuous disclosure obligations as cross listing requires 
adherence to differing rules in each market. 

7.4 Benefits of Sukuk listings 

1. Exchange trades enhance sukuk liquidity. It enables investor’s easier access to securities where they 
are able to buy and sell sukuk in their investment portfolio expeditiously. 

2. It provides market access for broader network of players encompassing both institutional and retail 
investors. Greater trading activities may improve yields as demand increases price competitiveness 
resulting in overall improved price efficiency and attractiveness of the instruments. 

3. Trading of sukuk also facilitates price transparency as bids and offers are displayed real time 
facilitating timely investment decisions. 

4. The exchange traded sukuk can assist retail investors to diversify their investment portfolio in a new 
asset class otherwise not made accessible. 

5. Risks are mitigated as investors take on the counterparty risk of an exchange which ensures deliveries’ 
and fulfilment of obligations in relation to trade conducted on the exchange. 

7. 5 Listing mechanisms 

The listing mechanisms vary avenues to avenues. Here the listing procedures of the two major exchanges 
are given below: 

Bursa Malaysia 

Bursa offers bonds and sukuk listing under an Exempt regime. They are traded off the exchange but 
details of trading are updated to the exchange system. This enables profiling of issuers as well as to 
promote governance and transparency among listed or non-listed issuers who list their sukuk on Bursa. 
The listings under exempt regime are also seen to enable and the introduction of sukuk trading on the 
exchange in the future. 

Sukuk listing on Bursa Malaysia is governed by a set of regulations. Bursa accepts listing of sukuk 
of any currency by local or international issuer including listed or non-listed issuers. Among the 
requirements is submission of incorporation documents of the issuer and prospectus except in the case 
of government issuances. Bursa only requires financial statements under continuing obligations. Bursa 
has a competitive upfront and annual listings fee as compared to other exchanges. 

London Stock Exchange (LSE) 

Admission to listing and admission to trading are parallel process under the UK listing authority 
(UKLA) and LSE respectively. For listing in the main market, LSE imposes, among others, minimum 
market capitalization and production of prospectus but waives minimum public holding as compared to 
listing of shares. The costs involved are application fees, vetting fee admission to trading fee. Unlike 
other listing avenues, neither UKLA nor LSE charges an annual fee.  

8.Sukuk Rating 

Rating is a common and necessary feature for conventional debt instruments. Rating allows investors to 
make informed investment decisions and enhances confidence in the market. Sukuk are not exceptional 
to this. The role of rating agencies is to provide an independent opinion (that contributes to reducing 
information asymmetry), on the objective and prospects of the risk of financing a borrower. Zaidi (2008) 
defines rating as an independent and objective opinion regarding the relative capacity to meet the 
financial obligations. A strong consensus exists on rating agencies’ ability to deliver additional 
information to the investors. This type of information contributes to market efficiency. 

As for sukuk, the role of rating agencies is to give an external and independent opinion for 
investors to make well-informed decisions on whether to invest in a particular type of sukuk offered. By 
making investors aware of the investment risks, ratings ascertain reduction of gharar and thereby increase 
the transparency of transactions or investments. 
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8.1Sukuk rating methods of national and international agencies  

The rating agencies referred in this study are Standard & Poor’s Ratings Services (S&P), Moody’s 
MARC and RAM rating services. These rating agencies exercise especially international rating agencies, 
are generally cautious about making an assessment of Sharīʿah compliance as they want to avoid 
confliction with bodies or organizations that are mandated to certify Sharīʿah compliance of products 
and processes or are restricted by their company’s conservative rating policies. Although ratings and 
methodologies may differ from one agency to another, there is a common focus on credit risk assessment.  

Standard and Poor’s Sukuk Rating Methodology 

The ratings of S&P are an opinion about the ability and willingness of an issuer to meet financial 
obligations in a timely manner, without commenting on Sharīʿah compliance. S&P considers that sukuk 
lie on a continuum from the lowest profit-sharing structures (typically guaranteed sukuk with a 
predetermined rate of return) to the highest profit sharing structures – non-guaranteed sukuk like asset 
backed securities (ABS). According to S&P, sukuk are generic for notes, certificates or bonds (and not 
equity). 

The way S&P measures Sukuk is as debt instruments compliant with Shari`ah. The 
methodology of rating sukuk used by S&P, as provided by Hassoune (2007), is similar to that of a 
conventional bond. It applies the same definition of default to sukuk as it does to conventional bonds.  
The ratings on the sukuk are largely dependent on the creditworthiness of the guarantor (the 
sponsor/obligor’s). The guarantee covers not only the principal amount of the sukuk payable at the 
maturity date, or in case of predefined default events, but also the periodic payments (coupons) from the 
SPE to the sukuk holders. 

Moody’s sukuk rating methodology 

Similar to the S&P, Moody’s ratings address credit risk and not compliance of an instrument with 
Sharīʿah. However, Moody’s believe that Shari’ah is not objective fact. Moody’s considers sukuk as an 
immature asset class. Howladar (2006) states that, according to Moody’s, sukuk are not a completely 
new asset class requiring a new science to analyse, but rather those securities employ existing financial 
engineering techniques to create asset backed or securitisation structures that are also Sharīʿah 
compliant. Unsecured (repurchase) sukuk, or asset-based sukuk, which benefit from the originator’s 
guarantee. Ratings are mostly dependent on the riskiness of the sponsor. In this category of sukuk, asset 
transfer takes place essentially in form rather than in substance. Unlike asset-backed sukuk as they do 
not benefit from the explicit support of the asset sponsor; hence, ratings are primarily dependent on a 
risk analysis of the underlying asset. 

MARC rating methodologies  

The rating of a sukuk by MARC can be classified into five categories: 

 (1) Analysis of the basic structure of the sukuk: MARC’s distinguishes between the application of 
conventional corporate and project finance rating methodology or asset-backed methodology; 

 (2) Assessment of key transaction parties: MARC considers the roles of key participants in the 
transaction – originator/ borrower, lessee(s) or obligor(s), guarantor(s), contractor servicer/back-up 
servicer as well as the credit quality of each participant and their ability to perform their roles; 

 (3) Asset and cash flow analysis: This analysis is the most important driver of the ratings assigned to 
asset-backed and non-recourse or limited recourse project finance sukuk. 

 (4) Assessment of credit enhancement and structural protections: The examples of these are: reserve 
accounts, payment waterfalls and collateral value in addition to external credit support.  

(5) Legal analysis: The perfection of legal interest in the underlying assets is important not only in the 
context of any securitisation but also from the perspective of any secured financing.  
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RAM rating Methodology 

RAM rating services approach for sukuk transactions may be classified into the following broad 
analytical framework: 

1. Asset backed or structured finance rating methodology: this is used in the sukuk if the sukuk 
transaction encompasses essential securitization elements, which establish that the credit risk profile is 
determined solely by the performance of the underlying asset and the sukuk investors have ownership 
and realizable security over the assets. 

2. Asset based rating methodology: If the sukuk investors do not possess realisable security over the 
assets or where the asset is present for the purpose of Sharīʿah  compliance rather than to serve as a 
source of profit and capital payments, then credit risk assessment will be directed towards entity with 
the obligations to redeem the sukuk; typically this will be the issuer (borrower).  

 
A Comparison among the 

Rating Methodologies: 
Moody’s 

Standard and 
Poors 

MARC RAM Rating services 

Default rate is the key It is about 
meeting 
obligations 

Use of in-house 
Sharīʿah panel 

Sharīʿah an added 
assessment factor 

Moodys believes that 
Sharīʿah is more a matter of 
expert opinion and objective 
fact 

S&P has 
openly 
declared that 
it does not 
factor 
Sharīʿah 
compliance 
into its ratings 

MARC holds the 
opinion that Sharīʿah 
compliance is 
generally adequate 
addressed by the 
appointed Sharīʿah 
panel of the issuers 
lead arrangers and 
financial advisors 

Whilst it is left to the 
Sharīʿah scholars to 
certify on Islamic aspects, 
RAM ratings services 
rating methodology 
incorporates the 
distinguishing features of 
the Islamic securities 

 
8.3 Challenges of sukuk ratings 

1. Rating agencies in their rating of sukuk tend to focus on credit risk or default risk rather than 
examining the quality of the investment (or Sharīʿah quality of physical assets). The concept of default 
as defined under the conventional regime also uses credit ratings as the core determinant for rating bond 
and sukuk. This is inadequate and requires redefining as sukuk efficiency and rating credibility are also 
based on fulfilment of religious factors and religious factors and ethical criteria. 

2. Non-compliance to Sharīʿah or any deviation thereof should be treated as a threat. If the religious 
consideration or Sharīʿah creditability risks are not factored in to rate sukuk, it could result in a 
substantial loss of Muslim investors due to loss of confidence 

 9. Summary, Conclusion and Recommendations 

Sukuk are the most significant mechanisms for Islamic Institutions for Financial Services to generate 
cash flows and raise finance through ICM operations using Sharīʿah compliant structures; although as 
allegedly they are being criticised that they a) do not represent the ownership of underlying assets or 
their usufruct or services based on the risk taking and risk mitigation principles, and b) their structures 
are influenced to a great extent by conventional interest bearing bonds' practices. This paper examines 
inter alia the legal and Sharīʿah issues on sukuk and analyses the legal documents essential to sukuk 
issuances. It also makes an attempt to delineate issues regarding the legal infrastructure of sukuk in 
different jurisdictions. At the outset, it discusses the requirements for issuing sukuk, underlying assets 
in sukuk issuance, parties involved in sukuk and their respective roles. Having elaborated the above issues 
it goes on to an in-depth analysis of the steps involved in some of the predominant sukuk structures 
prevalent in the ICM, namely, sukuk 'ijarah, sukuk mudarabah,  sukuk musharakah, and sukuk 
murabahah. It then followed on to intricate some pertinent issues such as the general prerequisites for 
the issuance of different sukuk, and the legal, regulatory and structural requirements. The structural 
requirements include legal documentations which are necessary in almost all Sukuk structures such as 
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sukuk 'ijarah, sukuk mudarabah, sukuk musharakah, sukuk murabahah, sukuk wakalah, and sukuk 
salam. The paper then moves on to delineate issues relating to legal infrastructure of sukuk in different 
jurisdictions. It discussed the cases of some countries that include Indonesia, Malaysia, the UK, Kuwait, 
the USA, Turkey and the UAE. Lastly, it highlights some key issues, i.e. listing, pricing and rating of 
sukuk. 
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Özet 

Devletlerin ve özel sektör kuruluşlarının fon ihtiyacının İslami yollarla karşılanabilmesine yönelik olarak çeşitli 
İslami finansal ürünlerin geliştirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda geliştirilen ürünlerden olan 
sukuk sertifikası,  zamanla İslami finans piyasasının en çok başvurulan finansman yöntemi haline gelmiştir. Ülkeler, 
sukuk ihraç edebilmek adına yasal düzenlemelere ve vergisel teşvik uygulamalarına gitmişler, bunun sonucunda 
global sukuk ihraçları hızla artmaya başlamıştır. Son yıllarda sukuk ihraçlarının avantajlarını fark eden ve sukuk 
piyasasına giren yeni devletlerin de etkisiyle devlet sukuku ihraçları sukuk piyasasına hakim olmaya başlamıştır. Bu 
sürecin bir parçası olan Türkiye ise, gerekli yasal ve vergisel düzenlemeleri yaparak 2012 yılında sukuk ihracına 
başlamış ve oldukça fazla bir taleple karşılaşmıştır. Türkiye’nin sukuk ihracında etkinliği yakalaması, borç yönetimi 
ve finansmanın çeşitlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Sukuk sertifikası ihracında etkinliği yakalayabilmek 
içinse, sukuk piyasasının gelişimine yönelik kararlar alınmalı ve sukuk sertifikasının gelirlerine ilişkin stopaj oranları 
diğer sukuk ihraç eden ülkelerle rekabet edebilecek seviyede tutulmalıdır.  

Bu çalışmada devletlerin sukuk ihraçları değerlendirilmiş, sukuk ihracının etkinliğinin arttırılması 
gerekliliğinden hareketle Türkiye için öneriler sunlmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İslami finans, Sukuk, Devlet. 

 

Issuing Sukuk Certificates for Sovereign Financing in Turkey: A General Overview 

Abstract 

In order to satisfy the funding need of corporates and sovereigns by using Islamic finance ways, innovating new 
Islamic finance products became a compulsory issue. So, sukuk certificate introduced and over time they became 
the most popular product of İslamic finance industry.  In order to issue sukuk, governments make legislative 
regulations and tax incentive reforms about sukuk and so global sukuk issuances has gone up substantially. In 
recent years, as noticing advantage of sukuk, new sovereign issuers has got into sukuk market and sovereign sukuk 
issuance has predominance the sukuk market. Within this period, Turkey has made legislative regulations and tax 
reforms.  And so Turkey started to issue sukuk certificates and experienced excessive demand of investors. Gearing 
up for sukuk issuance is an important issue to service debt and diversify financing instruments. And in order to 
gear up for sukuk issuance, Turkey must make provision for developing sukuk market and keep at a competitive 
level of the withholding  rate of sukuk investor’s income against other sovereign sukuk issuers. 

The purpose of this study is to assess sovereign sukuk issuances and recommend for Turkey so as to gearing 
up for Turkey sukuk issuance. 

Keywords: Islamic finance, Sukuk, Sovereign. 
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Giriş 

Geleneksel finansın aksine İslami finans, Şeri hükümlere uygun olma zorunluluğu nedeniyle birtakım 
kısıtlamalara tabidir. Bu açıdan, İslami finans, faiz (riba) ve belirsizliği (gharar) finansal işlemlerde 
kabul etmemektedir. Finansal işlemlere ilişkin bu kısıtlamalra karşın, gerek özel sektör ve gerekse de 
devletlerin fon ihtiyacı, yeni İslami finansl ürünlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunun 
onucunda Şeriat kuralları ile uyumlu yeni bir enstrüman olan sukuk geliştirilmiş ve nitekim ihraçları 
da hızla artmaya başlamıştır. En fazla ihraç edilen sukuk türleri ise murahaba, ijara, musharaka 
olmuştur. 

İlk olarak 1990’lı yıllarda özel sektör kuruluşlarınca ihraç edilen sukuk, 2000’li yıllarda 
devletlerce de ihraç edilmeye başlanmıştır. gerek özel sektör ve gerekse de devletlerin sukuk ihraçlarını 
artırmaları sonucunda Global Finansal Kriz yılları hariç olmak üzere global sukuk ihraçları hızla 
artmıştır. Devletlerin sukuk ihracının artmasının temel nedeni ise, son yıllarda sukuk ihraç eden 
devletlerin (Müslüman ve Müslüman olmayan) giderek artmasıdır. 

Birçok ülke, sukuk ihraç etme olanağına kavuşmak üzere çeşitli yasal çalışmalar yapmış ve 
vergisel reformlara gitmiştir. Bu kapsamda, İslami bankalara yönelik düzenlemeler yanında sukuk 
sertifikasına ilişkin yasal zeminin oluşturulmasına vergi teşviklerine ilişkim düzenlemeler yapılarak 
sukuk sertifikasından yararlanma olanağına kavuşmuşlardır. Benzer şekilde Türkiye de 2012 yılından 
itibaren sukuk sertifikasına yönelik yasal düzenlemeler yapmış ve vergi teşvikleri getirmiştir.  

Bu çalışmanın temel amacı, dünyada ve Türkiye’de devletlerin sukuk ihracını değerlendirerek, 
Türkiye’de sukuk ihracında etkinliğin arttırılması için öneriler sunmaktır. 

1. Sukukun Tanımı ve Özellikleri 

Sukuk kelimesinin kökeni klasik İslami literatüre kadar gitmektedir. Devlet görevlilerinin ücretlerinin 
ödenmesinde kullanılan ve günlük mal ve bakkallık ihtiyaçların karşılanmasında bir metot olan 
sertifikalar; bu anlamda mal ve bakkal ihtiyaçları ile ilgili sertifikalar (sakk al-bada’i)’a ilişkin olarak 
kullanılmakta idi. Ancak günümüze ait şekliyle anlaşılan sukuk, İslami Fıkıh Konseyi (IJC)’nin 1988 
tarihli kararı sonucu doğmuştur. Bu karar: “Sukuk tarafından temsil edilen varlık grupları 
kompozisyonunun çoğunluğunun (maddi) duran varlıklardan oluşması şartıyla, herhangi varlık (veya 
bu varlıkların kullanım hakkı) bileşimi (kombinasyonu), piyasa fiyatından satılan yazılı finansal 
enstrümanlar şeklinde temsil edilebilir” şeklindedir (Ulus, 2013:299). 

Sukuk, sözcük olarak bir varlığa ilişkin müşterek payı ifade eden  (Stevens, 2013a: 2) belge, 
sertifika gibi anlamlar taşıyan “sakk” kelimesinin çoğuludur (Stevens, 2013a:1; Ahmed, 2011; Söyler, 
2012:2). Sukuk İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) tarafından, “Bir 
maddi duran varlık, kullanım hakkı ve hizmetler üzerindeki veya da belirli bir projenin veya özel yatırım 
faaliyetinin varlıkları üzerindeki bölünmemiş (ortak) payları gösteren eşit değerdeki sertifikalardır.” 
olarak tanımlanmıştır (Latham &Watkins, t.y.:1).  Hazine Müsteşarlığı’nın tanımına göre ise “Kira 
sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın 
almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 
sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan 
menkul kıymetlerdir.” olarak tanımlanmıştır (Hazine Müsteşarlığı[HM], 2013a:). Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK)’nun 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 sayılı Kira 
Sertifikası Tebliği’nde kira sertifikası, “Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla 
varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen 
gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti” olarak tanımlanarak 
kapsamı esnetilmiş ve genişletilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’nca sadece ijara sukuk ihraç edilmesinden 
dolayı yapılan ilk düzenlemelerin bu yönde olması nedeniyle ülkemizde “kira sertifikası” olarak anılan 
sukuk, diğer sukuk tiplerinden de söz konusu tebliğde bahsedilmesine karşın, bu tebliğde de “kira 
sertifikası” adı ile belirtilmiştir. 

Faizli yatırım araçları ve sabit getirili araçlara Şeriata uygun alternatif olması, ürünün, İslami 
yatırımcılara sertifika almaları yoluyla dayanak varlıkça oluşturulan kardan pay alma hakkı verebilmesi 
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ve ikincil piyasada işlem görebilmesi (Ulus, 2013:299) ve tahvil benzeri finansal varlık olması, (Ahmed, 
2011; El Shazly ve Tripathy, 2013:1; Lackmann, 2015:1) nedeniyle sukukun “İslami tahvil” 
(Oladunjye, 2014:337, 2015:5; Ahmad vd., 2012:128) olarak tanınmasına neden olmuştur. 

Tahvil ve bono ihracına benzer şekilde, sukuk da menkul kıymetleştirerek fon sağlamanın bir yoludur 
(Shaikh ve Saeed, 2010). Gerçekte, sukuk genel yapının sadece bir bölümüdür. Dayanak İslami finansal 
varlığı (veya varlık havuzu), menkul kıymetleştirme işlemlerinin sadece bir kısmıdırlar. Bu nedenle 
sukuk oldukça çeşitli yapıdadır (Stevens, 2013a:2).  

Sukuk, AAOIFI’nin yaptığı ayrıntılı sınıflandırmaya uygun olarak III-61.1 sayılı Kira 
Sertifikası Tebliği (md. 4)’nce de sınıflandırılmıştır. Buna göre sukuk (kira sertifikası) türleri, (i) 
sahipliğe, (ii) yönetim sözleşmesine, (iii) alım-satıma, (iv) ortaklığa ve (v) eser sözleşmesine dayalı 
olarak tasnif edilmektedir. Örneğin, ijara sukuk, kiradaki varlıkların sahipliğine, mudaraba ise emek-
sermaye ortaklığına dayalıdır.  

Sukuk geleneksel tahvil veya bono ile aynı ekonomik işleve sahiptir, ancak faiz ödeyen 
geleneksel bonolardan farklı olarak hisse senedine daha yakındır (Lacmann, 2015:1). Şöyle ki, tahviller 
gibi, sukuk da vade tarihine sahiptir. Genellikle yatırımcılar namına ve faydasına hareket eden bir trust  
(bkz. Gorton ve Soluless, 2007; Doğru, 2007) kurulur. Ayrıca yatırımcı, sukukun vadesi boyunca trust 
(SPV)’den (genelde offshore olarak kurulur) (Ulus, 2013:300) düzenli bir gelir akımı (kar payı, ortaklık 
geliri vb.) elde eder ve vade sonunda yatırımcıya ödeme (final payment) yapılır. Sukuk sahiplerinin, 
ödeme olmama halinde başvuracağı yollar, yapılmış ise garantiler ve sözleşmedeki çözüm yolları ile 
sınırlıdır. Sukuk varlıklarının bir trust’ta SPV’ce tutulması, sponsorca yapılacak iflas talebinden 
(iflastan) bu varlıkların korunması anlamına gelmektedir (Stevens, 2013b:5). Bu açıdan, söz konusu 
varlıklar, satılamaz (temerrüt halinde) ve haczedilemez  (Stevens, 2013a:2,5).  Ancak geleneksel 
tahviller ve hisse senedinden farklı olarak sukuk ihracının dayandığı varlık Şeriata uygun olmalıdır. 
Bunun için sukuk, Şeriat Kurulu’nca Şeriata uygunluk açısından incelenir. Örneğin, eğer binanın ana 
kiracısı, alkol üreticisi, kumarhane vb. olacaksa bina sukukun dayanak varlığı şartını sağlamamaktadır 
(Oladunjoye, 2014:338; Stevens, 2013a:3). Ayrıca, sukuk yatırımcısı, hisse senedinden farklı olarak, 
hiçbir şirketin bir parçasının sahibi değildir. Şeriata uygunluk gereğince, trust tarafından elde tutulan 
varlıklar mevcut olan veya kira süresince tüketilmeyecek bir varlık olmalıdır (Stevens, 2013a:2,5; Ulus, 
2013:300). Diğer yandan sukukta, İslami hükümlere uygunluğun tespitinde danışmanlık giderleri ve 
ek yasal ücretler söz konusudur (E&Y, 2012a). Şeri kurallara uygun olan sukuk sertifikası, bu zamana 
kadarki en aktif İslami sermaye piyasası aracıdır (Ahmad vd., 2012:128, Sergie, 2014:5). 

2. Sukukun Tarihsel Gelişimi ve Yaygınlaşması 

İslami kurallar, faiz (riba) almayı ve vermeyi, aşırı derecede belirsiz koşullar ve muğlak (belirsiz) 
sonuçlar (gharar) altında ticaret yapmayı ve kumar (maisir) oynamayı yasaklamıştır. Bu açıdan, İslami 
finansın temel önermesi, faiz ve belirsizliği finansal işlemlerden elimine etmektir (El Shazly ve 
Tripathy, 2013:1).  İslam, paranın kendi değeri ile bir mal gibi kullanılması ve kar amacıyla ticaretinin 
yapılmasını yasaklamıştır. Bu bağlamda,  İslam parayı diğer mal ve hizmetler ile bir değiş tokuş 
mekanizmasından daha fazlası olarak görmemiştir. Bu nedenle, faiz ödenmesine ve parayı faiz için 
satmaya izin vermemiştir (Stevens, 2013a:2). Bu açıdan Şeri hükümlere uygun yatırım araçları 
arayışları, günümüze kadar gelen bir mesele olarak güncelliğini korumuştur. İslami hükümlerin 
kısıtlamaları sonucunda, gerek özel sektörün gerekse de kamunun fon ihtiyacı, Şeriata uygun finansal 
enstrümanların geliştirilmesini gerekli kılmıştır. İslami finansta son yıllardaki gelişmeler ise bu ihtiyacı 
karşılayarak, pazarlanabilir menkul kıymetler ve ürün inovasyonunda artışa yol açmıştır (El Shazly ve 
Tripathy, 2013:1). Bunun sonucunda, son dönemlerde İslami finans uzmanları, likiditeyi yönetmek 
adına birçok Şeriata uygun enstrüman geliştirmişlerdir. Bunlardan bazıları, emtia murabaha 
(tawarruq), İslami Eşik (benchmark) (IIBOR), musamawah (kısa dönem likidite yönetimi için) vb. 
’dir.  Şeriata uygun varlığa dayalı menkul kıymetleştirilme ürünleri (sukuk) de bunlar arasındadır 
(Shaikh ve Saeed, 2010). 

1960’lı yıllardan itibaren kurulan İslam bankaları ve İslami finansal sistemler ile gelişen İslami 
finansal ürünlerden önce, Müslümanlar kendi dini kurallarına uygun finansal varlıklara yatırım 
yapmışlardır. Ortaçağ İslami Sözleşme Kanunları yeniden yorumlanarak, İslami kurallarla çatışmayan 
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yeni varlık sınıflarının temel yapıları oluşturulmuştur (Sergie, 2014:1-2). Bunun sonucunda, 1970’li 
yıllardan itibaren birçok ülkede sukuk benzeri İslami tahvil girişimleri başlamıştır. 1970’lerin 
sonlarında, Mısır ve Ürdün’de İslami tahvil (proje finansmanı ile ilgili Muqaradah tahvilleri) ihracına 
yönelik girişimler olmuştur. Pakistan ve Malezya da bu tür tahviller için piyasa oluşturma girişiminde 
bulunmuşlardır. Ancak geleneksel sermaye piyasalarında menkul kıymetleştirme gelişip, İslami 
piyasalara bir yol açmadan önce, gelişim yakalanamamıştır. 1990'larda, Sukuk olarak anılan varlığa 
dayalı tahviller (menkul kıymetler), Bahreyn ve Malezya’da geliştirilmiştir (Ulus, 2013:299).  

Sukuk alanında yaşanan bu gelişmeler neticesinde, ilk sukuk 1990’da İslami olmayan bir özel 
sektör kuruluşu olan Shell MDS tarafından ihraç edilmiştir (RAM, 2014:2). Ardından artarak devam 
eden sukuk ihraçlarına,  2002 yılında Malezya’nın ilk uluslararası devlet (sovereign) sukuk ihracı ile hız 
verilmiştir (Ahmad ve Radzi, 2011:38). Daha sonraki dönemlerde artan özel sektör, finansal kuruluşlar 
ve devletlerin sukuk ihraçları sonucunda sukuk piyasası hızla gelişmeye ve ilgi çekmeye başlamıştır. 
Günümüzde ise, artan devlet sukuku ihraçları, özel sektör ihraç tutarlarını aşmaya başlamakta (Ulus, 
2013:301) ve global finansal kriz ve tanınmış İslam alimlerinin eleştirileri (Said ve Grassa, 2013:256; 
Stevens, 2013a:1; Rauf, 2013: 43)  nedeniyle azalan ihraçlara rağmen büyüme trendini sürdürmeye 
devam etmektedir. Bunun sonucunda ise, diğer İslami finansal araçlarda artış trendine karşılık, sukuk 
en popüler İslami finansal ürün olma özelliğini eline almıştır (Ahmad ve Radzi, 2011:33). 

3.  Sukuk Çeşitleri 

Sukuk oldukça farklı unsurlar temel alınarak sınıflandırılabilmektedir. Bunlar arasında, dayanak olan 
unsur (sahiplik, ortaklık) ve ikincil piyasada ticaretinin olup olmaması vb. sayılabilmektedir. Sukuk, 
farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilmekle birlikte, AAOFI tarafından 14 farklı tipte sukuk çeşidi 
belirlenmiştir (AAOFI, 2015). Ancak global olarak bakıldığından en fazla ihraç edilen ve piyasası 
gelişmiş olan belli başlı sukuk tiplerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar ise ijarah, murabaha, 
musharaka, salam ve wakala sukuk olarak belirtilebilir. 

Sukukun çeşitlerine geçmeden önce, tüm çeşitlerine temel oluşturan standart şablondan 
bahsetmekte yarar vardır. Kısaca, sukukun temel yapısında kaynak kuruluş (originator), bir SPV (özel 
amaçlı kuruluş -trust-) kurar ve yatırımcılardan kaynak toplamak üzere SPV ile sözleşme imzalayarak 
bu kuruluş aracılığıyla sukuk ihraç eder. SPV, yatırımcıların trustee (vekil-mütevelli)’si olarak hareket 
ederek, bu fonları kaynak kuruluşça temin edilen bir varlığa, projeye veya işe (ticarete) yatırır. Ardından 
SPV, dayanak varlıktan elde ettiği karları yatırımcılara kar payı (temettü) ödemek amacıyla kullanır. 
Kaynak kuruluş, dayanak varlığı sukukun vadesinde tekrar satın alır ve bundan gelen hasılat (gelir) 
sukukun yatırımcıdan tekrar geri alınması için kullanılır (Lackmann, 2015:2).
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Kaynak: Lackmann, 2015:2. 

Şekil 1: Sukukun İşleyişi 

Şekil 1’e göre: 

(1) Kaynak kuruluş SPV kurar ve SPV, fon toplamak için sukuk ihraç eder 

(2) SPV’ce toplanan fonlar kaynak kuruluştan dayanak varlığı almak için kullanılır. 

(3) Varlıktan elde edilen gelir/kar, yatırımcılara dağıtılır. 

(4) Kaynak kuruluş, sukukun vadesi geldiğinde dayanak varlığı tekrar satın alır ve bundan elde edilen 
gelirler sukuk sertifikalarını yatırımcılardan geri satın almak (anapara geri ödemesi) için kullanılır. 

3.1.  Ijara Sukuk 

İjara, İslami finansta bir kira sözleşmesidir (Lackmann, 2015:5; DIFC, 2009:13). Ijara veya leasing 
(finansal kiralama)’nın kullanımı, varlığın kullanım (intifa) hakkının satışını ifade etmektedir (El 
Shazly ve Tripathy, 2013:2). Kullanılan varlıklar,  tanımlanabilen, miktarı belirtilebilen, değer içeren, 
kullanım ile tükenmeyen veya tamamen değişmeyen bir sermaye olmalıdır. Bu anlamda, kiranın 
konusu ijarada sıkça kullanılan bina ve makineler ile sınırlı değildir.  Örneğin, pamuk, iplik, yakıt, süt, 
para alınıp satılabilse de kiralanamaz. Çünkü kiraya veren, varlığın sahipliği ile ilgili riskleri taşımalıdır 
ve bu ancak kiraya verilen varlığın tam (bozulmamış, zarar görmemiş) kalması (tamlığını sürdürmesi) 
ve kiraya verenin risk alarak, mükâfatını kira olarak alması ile mümkündür (Ulus, 2013:303). Ayrıca, 
İjara sukuk, varlık var ve tanımlanabilir durumda olduğunda ikincil piyasada işlem görebilir (Stevens, 
2013a:5). 

İjara sözleşmesi, temelde bir varlığın belirli bir fiyat karşılığında kullanım hakkını tesis eden bir 
kiralama mukavelesi şeklindendir. İjara sukukun temel tasarımında, sukuk sahipleri (yatırımcılar), 
varlığın sahipleridir ve varlık kiralandığında getiri elde etme hakkı elde ederler. İjara sukuk, sahiplerine 
emlak sahibi olma, kira elde etme hakkı verir ve sukuku elden çıkarmak kiracının haklarını etkilemez 
(yani sukuk alınıp satılabilir). İjara için sözleşme yapıldığında kiraya verilen varlığın ve taraflara 
verilecek kiranın açıkça belirlenmesi oldukça önemlidir (gharar olmamalıdır). Kira tutarı, açık bir 
şekilde ifade edilmeli ve belirlenen koşullara uygun olmalıdır. Kiracı tarafından koruma amaçlı yapılan 
masraflar taşınırken, kuruluş giderleri varlığın gerçek sahibinin sorumluluğundadır. Ijarada mülk (bina 
veya makine) kiraya verence kiracı adına satın alınır ve kullanım hakkı belirlenen fiyat ve bedelle 
kiracıya devredilir (El Shazly ve Tripathy, 2013: 3-4). 

Proje finansmanı, kiralama, varlık satışı vb. 

SPV (Özel Amaçlı Kuruluş) 

Yatırımcı (Sukuk Sahibi) 

Sözleşme türleri: alma /satma 

anlaşması, SPV’den borç alan 

tarafa kredi, kira sözleşmesi, 

satış sözleşmesi 

Kaynak Kuruluş 
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Ijarada genellikle 3 taraf vardır: (i) Kiracı: edinmek istediği varlığın özelliklerini belirleyerek 
kira sözleşmesinin sonunda varlığın mülkiyet hakkını edinecek olan kişidir. (ii) Finansör: kaynak 
akımlarını (alım-satım) yapan kuruluştur. (iii) Kiralayan: Finansör (sermayedar)’ün, ortak veya bağlı 
şirketlerinin tamamen sahip olduğu, finansman süresince kanuni mülkiyeti elinde bulunduran ve lease 
(kiralama) anlaşması altında kiralayan sıfatını alan özel amaçlı kuruluştur (El Shazly ve Tripathy, 2013: 
4). 

İjara sukukun işleyişi şu şekildedir: Öncelikle bir SPV kurulur. SPV kaynak kuruluş ile ayrı 
ayrı satın alma zorunluluğu sözleşmesi, satış zorunluluğu sözleşmesi ve varlık hizmet acentesi 
(temsilciliği) sözleşmesi imzalar (Stevens, 2013a:4). Kaynak kuruluş veya satıcı, önceden belirlenen bir 
satış fiyatı üzerinden SPV’ye belirli varlığı satar. SPV, alış fiyatına eşit tutarda sukuk sertifikasını 
finansman sağlamak için ihraç eder. Sukuk ihracından elde edilen kaynak, satıcı (veya kaynak 
kuruluş)’tan varlığı satın almak üzere kullanılır. Kira sözleşmesi, kaynak kuruluş ve SPV arasında 
kaynak kuruluşun varlığı kiracı olarak kiralayacağı belirli bir zaman zarfı için imzalanır. SPV, ardından 
kaynak kuruluştan periyodik kira bedelleri elde ederek bunu yatırımcılar arasında dağıtır. (El Shazly ve 
Tripathy, 2013: 4). Vadede, satın alma sözleşmesi gereğince SPV daha önce belirlenen bir fiyat 
üzerinden satıcıya (kaynak kuruluş) varlığı geri satar. Satın alma fiyatı, genel olarak sukukun nominal 
(itibari) fiyatı yanında ödenmeyen herhangi bir periyodik ödemeden oluşur ve bu para sukuk 
sahiplerine anapara olarak aktarılır (Stevens, 2013a:5).  

3.2.  Musharaka Sukuk 

Musharaka, shirkah (ortaklık) kelimesinden türemiştir. Musharaka, ortak teşebbüs kurmak için yapılan 
İslami bir sözleşme türüdür. En basit biçimiyle musharaka sözleşmesi, iki veya daha fazla taraf arasında 
yapılan, tüm tarafların ortaklığa (yani musharakaya) ayni veya nakdi katkı yaptığı bir ortaklık 
sözleşmesidir (DIFC, 2009:20).  Yapılan katkıların aynı oranda olma zorunluluğu yoktur (El Shazly 
ve Tripathy, 2013: 5). Musharaka tarafları kara veya zarara daha önceden anlaşılan oranda katılmak 
zorundadır (DIFC, 2009:20).   

Şeriat kanununa göre, musharakada sözleşme, hilebazlık ve yanlış beyan olmadan tüm tarafların 
(ortakların) muvafakati ile gerçekleşmelidir. Her bir ortağın kardan-zarardan alacağı pay, sözleşme 
anında ayrıca belirtilmelidir; aksi halde sözleşme geçersizdir. Girişimdeki tüm varlıklar, ortakların 
sermayedeki payına göre ortaklaşa (müştereken) sahiplenilir (yani sahiplik birliktedir, ayrı ayrı 
değildir). Tercihen tüm ortaklar yönetimde aktif olarak yer alırlar. Ancak, bir veya daha fazla ortak 
gayrı faal ortak olmayı seçerlerse, kar payları oranları, girişimdeki sermayeleri oranını geçemez. 
Herhangi bir ortağa götürü bir miktar ödenmesine izin verilmemiştir. Yönetim ücreti ise yönetimde 
bulunan ortaklara ödenebilir. Kar, ortakların mutabakatına dayansa ve her bir ortağın sermayesi 
oranında olmasa da, zarar daima yatırım oranına bağlıdır. Bu nedenle, eğer bir ortak sermayeye %40 
katıldıysa, zararın %40’ına katlanırken (daha fazlasına veya azına değil), aksi yönde bir koşul sözleşmeyi 
geçersiz kılar. Hukukçularca bu konuda önemli bir fikir birliği vardır (El Shazly ve Tripathy, 2013: 5). 

Musharaka sukukun işleyişi şu şekildedir: Öncelikle bir SPV kurulur. SPV, bir dayanak varlık, 
ticari faaliyet veya proje üzerinde bölünmemiş ortaklık payını ve SPV’den periyodik ödeme alma ve 
ortaklığın bitmesinden elde edilen ödeme (anapara) hakkını ifade eden sukukları ihraç eder. Yatırımcı 
iştirak taahhüdünde bulunur ve SPV’ye kaynak (anapara) ödemesi yapar. SPV, yatırımcılardan elde 
ettiği kaynaklar (ve musharadaki varlıklar) üzerinde bir trust (vekillik) ilan eder ve bu nedenle 
yatırımcılar yararına vekil olarak hareket eder. SPV, kaynak kuruluş ile musharaka sözleşmesi yaparak, 
sukuk ihracından elde edilen kaynakları musharakaya aktarır ve sermaye katkısına oranla 
musharakadan pay tahsis eder. Aynı şekilde sözleşme sonucunda kaynak kuruluş da ayni veya nakdi 
katkı yaparak kendine musharakada pay tahsis eder. Her iki tarafın katkısı, musharaka varlıklarını 
oluşturur. SPV ve kaynak kuruluş, periyodik ödeme döneminde, kardan önceden belirlenen oranda pay 
alır, zarar olması durumunda da sermayedeki payları oranında zarara katlanırlar. SPV, elde edilen 
karları sukuk yatırımcılarına aktarır. Satın alma zorunluluğu sözleşmesi sonucu olarak, bir temerrüt 
olması halinde veya vadede, veya da opsiyonel geri çağırma (vadesinden önce sukuku alma) 
durumlarında, SPV varlıktaki payını kaynak kuruluşa satar ve elde edilen getiri ile sukuk yatırımcılarına 
ana paraları ödenir (DIFC, 2009:21-23). 
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3.3.  Mudaraba Sukuk 

İslami finans endüstrisinde, mudaraba terimi, genellikle bir tarafın sermaye (Rab al-Maal) diğer tarafın 
yönetim becerisi sağladığı bir ortaklık sözleşmesine denk gelmektedir (DIFC, 2009:28). Mudaraba, 
bir pasif yatırım çeşididir. Şöyle ki, yatırımcı sermaye sağlayıp getiri elde etmekten başka projede daha 
fazla bir rol üstlenmez. Sermaye, “Rabb-al-Maal” (yatırımcı) tarafından sağlanırken, yönetim ve iş 
“Mudarib” (faal ortak)’çe yapılır. Rabb-ul-Maal’ın buna rağmen, mudarib’in faaliyetlerini denetleme 
yetkisi ve mudarib’in rıza göstermesi halinde birlikte çalışma yetkisi vardır. Mudarabanın geçerliliği 
için, taraflar kar paylaşım oranını belirlemelidir aksi halde kar eşit oranda paylaşılır. Mudarib, anlaşılan 
kar oranından başka, mudaraba için yaptığı işlemlerden dolayı periyodik bir ücret talep edemez. Karlar 
paylaşılmadan önce, rabb-al-maal tüm yatırım tutarını geri alır. Eğer arta kalan bakiye varsa, rabb-ul-
maal ve mudarib tarafndan anlaşılan orana göre paylaşılır. Zarar halinde, rabb-ul-maal yatırımın tüm 
zararını üstlenirken, mudarib yatırımda sadece zaman ve çabasını kaybeder. Mudaraba herhangi bir 
zamanda, önceden haber verilerek sonlandırılabilir. Eğer mudaraba belirli bir süre için yapılmış ise, bu 
dönemin sonunda sona erer. Eğer sona erme vaktinde tüm varlıklar nakit ise ve anapara üzerinde bir 
miktar kar yapılmış ise, anlaşılan oran üzerinden bu miktar taraflar arasında paylaşılır. Eğer 
mudarabanın varlıkları nakit halde değilse, gerçek karın belirlenebilmesi için bunlar satılır ve likit hale 
getirilir. Diğer yandan yatırımın (sermayenin) değerinde bir artış, rab ul-maal tarafından alınır (El 
Shazly ve Tripathy, 2013:6-7) 

Mudaraba sukukun işleyişi şu şekildedir: Öncelikle bir SPV kurulur. SPV, bir dayanak varlık, 
ticari faaliyet veya proje üzerinde bölünmemiş ortaklık payını, SPV’den periyodik ödeme alma ve 
ortaklığın bitmesinden elde edilen ödeme (anapara) hakkını ifade eden sukukları ihraç eder. Yatırımcı 
iştirak taahhüdünde bulunur ve SPV’ye kaynak (anapara) ödemesi yapar. SPV, yatırımcılardan elde 
ettiği kaynaklar (ve mudarabadaki varlıklar) üzerinde bir trust (vekillik) ilan eder ve bu nedenle 
yatırımcılar yararına trustee (vekil) olarak hareket eder. SPV, rab al-maal olarak ve kaynak kuruluş da  
mudarib olarak, SPV’nin Şeriata uygun mudaraba için anapara ve kaynak kuruluşun mudarib olarak 
yönetim becerisi sağlayacağı yönünde mudaraba sözleşmesi yaparlar. Mudaraba girişiminden elde 
edilen karlar, mudaraba sözleşmesinde belirlenen kar dağıtım oranına göre SPV  ve kaynak kuruluş 
arasında dağıtılır. Eğer kar, belirlenen miktarı aşarsa kaynak kuruluş bir performans ücreti de alabilir. 
SPV ise, elde ettiği karları, sukuk yatırımcılarına periyodik ödemelerini yapmak için elde tutar. Vadede, 
kaynak kuruluşa SPV’nin payı, piyasa değeri üzerinden satılır. Elde edilen miktar, ödenmemiş karların 
sukuk yatırımcılarına ödenmesi ve sukukların geri alınması için kullanılır  (DIFC, 2009: 29-30).  

3.4. Murabaha Sukuk 

İslami finans endüstrisinde, murabaha terimi genellikle, finansör (satıcı) ile müşteri (alıcı) arasında, 
finansörün belirli varlık veya emtiayı müşteriye hemen teslim edeceği ve müşteriden ileri vadede ödeme 
alacağı yönündeki sözleşmeyi ifade etmektedir. İleri vadede yapılacak olan ödeme, emtianın finansörce 
satın alınan fiyatına belirli bir kâr (mark-up) ekleyerek elde edilen tutardır. Müşteriden gelecek ileri 
vadedeki ödemeler, daha önceden belirlenen tarihlerde periyodik olarak da yapılabilir (DIFC, 
2009:46). 

Murabaha sukukun işleyişi şu şekildedir: Murabaha sukukta genellikle, bir SPV kurulur ve malı 
satın almak isteyen kaynak kuruluşla (müşteri) murabaha sözleşmesi imzalanır. Geri ödeme dönemi, 
ödeme (taksit) sayısı, maliyet artı kar (markup)’ı içeren murabaha sözleşmesinin tüm koşulları önceden 
belirlenir. Daha sonra SPV tarafından sukuk ihraç edilir ve SPV yatırımcıların vekili olarak hareket 
ederek, fonları kullanır. Böylece SPV ürünü nakit olarak satın alır ve bu ürünü kaynak kuruluşa belirli 
bir kar ekleyerek satar. Bu satıştan elde edilen hasıla (gelir) ise, yatırımcıya kar payı olarak ödenir. Bu 
kar payı, borç verme sonucu elde edilen bir faiz değildir, ürününü satılması nedeni ile elde edilen bir 
kardır; bu nedenle Şeri kanuna uygundur (Lackmann, 2015:8).  

3.5.  Salam Sukuk 

Bai Salam, Al-salam ve Bai al-Salam olarak da anılan Salam sözleşmesi, bir tarafın diğer taraftan ileri 
bir vadede alacağı varlıklar için peşin olarak yaptığı ödemeyi içermektedir (Ulus, 2013:303). Varlığın 
satın alma fiyatı, salam sermayesi olarak adlandırılır ve salam sözleşmesi imzalandığında ödenir. Salam 
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sözleşmesi ile satılan ve gelecek vadede teslim edilecek mallar ise, al-muslam fihi olarak adlandırılır 
(DIFC, 2009:34).  

Salam sukukta, sertifikayı ihraç eden taraf, Salam mallarının satıcısıdır; sukuk hamilleri ise bu 
malların alıcılarıdır. Salam sözleşmesinde mallar satış aşamasında bulunmaz ve bu nedenle satış, 
“istisnai satış” olarak adlandırılır. Salam sukuk sertifikası hamilleri malların sahipleridir ve satılan 
mallardan elde edilen getiriden pay almaya hak kazanmışlardır (Shaikh ve Saeed, 2010). 

Salam sukukun işleyişi şu şekildedir: Öncelikle bir SPV kurulur. SPV, kaynak kuruluşa verilecek olan 
Salam varlıkları üzerinde bölünmemiş ortaklık payını ve SPV’den periyodik ödeme alma ve ortaklığın 
bitmesinden elde edilen ödeme (anapara) hakkını ifade eden sukukları ihraç eder. Yatırımcı iştirak 
taahhüdünde bulunur ve SPV’ye kaynak aktarır. SPV, yatırımcılardan elde ettiği kaynaklar (ve 
varlıklar) üzerinde bir trust (vekillik) ilan eder ve bu nedenle yatırımcılar yararına trustee (vekil) olarak 
hareket eder. SPV, kaynak kuruluş ile alım ve satım sözleşmesi yaparak, Salam varlığını kaynak kuruluş 
satma, SPV de peşin ödeme ve gelecek vadede alma yükümlülüğü altına girer. SPV kaynak kuruluşa 
peşin ödemeyi yapar. Kaynak kuruluş ise, periyodik ödeme dönemlerinden önce salam varlığının bir 
kısmını SPV’ye teslim eder. Ardından, kaynak kuruluş, varlığı daha önceden anlaşılan fiyattan SPV’den 
satın alır. SPV de buradan elde ettiği getiriyi periyodik ödeme olarak sukuk yatırımcısına aktarır. . 
Satın alma zorunluluğu sözleşmesi sonucu olarak, bir temerrüt olması halinde veya vadede veya da 
opsiyonel geri çağırma durumlarında, kaynak kuruluş salam varlığını teslim etmek zorundadır. SPV, 
salam varlığını kaynak kuruluşa satar, kaynak kuruluş bu varlığı belirli bir (exercise price) fiyattan alır. 
SPV ise buradan elde ettiği getiriyi sukuk yatırımcılarına aktarır (DIFC, 2009:36).ü 

3.6. Wakala Sukuk 

Wakala, bir tarafın diğer tarafı kendi adına hareket etmesi için görevlendirdiği sözleşmeye verilen 
addır. Bu nedenle acentelik anlaşmasına oldukça yakındır. Yatırımcı, elde ettiği fonları varlık veya 
yatırım araçlarında değerlendirmesi ve getiri sağlaması için bir acente (wakil) tayin eder. Wakeel, 
yatırımcı (müvekkil) adına yatırım yaparak uzmanlığı karşılığında, belirli bir ücret alır (DIFC, 
2009:57). 

Wakala sukukun işleyişi şu şekildedir: Kaynak kuruluş, SPV kurar ve fon toplamak için sukuk 
ihraç eder. Yatırımcılar için bir trustee (vekil) gibi hareket ederek SPV, kaynak kuruluşla (wakil) wakala 
sözleşmesi yapar. Wakil, toplanan fonları Şeriata uygun yatırım varlıklarından oluşan wakala 
portföyüne yatırır. Wakala portföyünden elde edilen gelirler, sukuk sahiplerine kar payı (temettü) 
olarak dağıtılır. Sukukun vadesinde, wakala portföyü kaynak kuruluşça satın alınabilir veya üçüncü 
taraflara satılabilir. Satıştan elde edilen gelir, sukuk sahiplerine sukukun geri alınması için verilir 
(Lackmann, 2015:8).  

4.Sukuk İhraçlarının Seyri 

Sukuk ihraçları, özellikle 2000’li yıllarda önemli derecede artış göstermiştir. 2000’li yılların başında 
genel olarak özel sektör kuruluşları ve finans kuruluşlarınca yoğun olarak kullanılan sukuk günümüzde 
artık devletlerin finansman sağlamada gözde araçlarından birisi haline gelmiştir. Öyle ki, Müslüman 
ülkeler yanında gayrimüslim ülkelerce de ihraç edilmeye başlanan sukuk sertifikaları, finansman 
sağlamada sağladığı avantajlar nedeniyle son yıllarda dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Bu 
bağlamda aşağıda global sukuk ihraçları ve devletlerin sukuk ihraçları eğilimlerine yer verilmiştir. 

4.1. Global Sukuk İhraçları 

Global sukuk ihraçları,  İslami ve İslami olmayan (Müslüman olmayan) yatırımcı sayısında artış (getiri, 
portföy çeşitlendirmesi, İslami finans yoluyla sosyal yönden sorumlu yatırımlar -SRI- ve global finansal 
kriz ile Avrupa borç krizinin etkilerini bertaraf etme amacı ile) ve bunun sonucunda talebin arzı aşması 
(Stevens, 2013a:1); (2) İslam ülkelerinde devlet fonları-ulusal varlık fonu- SWF (sovereign wealth 
fund)’nın artan yatırımı; (3) Piyasa altyapısı oluşturmaya yönelik gelişimler (süreçler) ve sukuk ihracını 
kolaylaştıran vergi reformlarını da içeren çeşitli reformlar; (4) devlet sukukunda artış; ve (5) İslam 
ülkelerinde geniş ölçekli altyapı inşası ve gelişim projelerinin fonlanmasında sukukun artan kullanımı 
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sonucunda oldukça hızlı artmakta ve bunun sonucunda sukuk piyasaları hızla büyümektedir 
(Lackmann, 2015:19).  

Grafik 1: Toplam Global Sukuk İhraçları (Milyon Dolar) 

 

 Kaynak: IIFM, 2014:4; MIFC, 2015:2 

Grafik 1’den görüldüğü üzere, yukarıda değinilen birçok faktörün etkisiyle, sukuk ihraçları 
oldukça hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Nitekim 2001’de 1,172 milyon dolar olan sukuk ihracı, Global 
Finansal Krize değin artışını sürdürmüştür. Sukuk ihraçları, Global Finansal Kriz, temerrütler ve İslam 
âlimlerinin sukuku, yapıları dolayısıyla İslami prensiplere uymadığı konusunda eleştirmesi sonucu düşüşe 
geçmiştir (Stevens, 2013a:1). Nitekim 2008 yılında 24.264 milyon dolara düşen sukuk ihracı 2009’da da 
2007 seviyesinin altında kalarak 37.904 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ardından piyasaların tekrar 
toparlanması ile artan sukuk ihraçları 2014’te 118.840 milyon dolara yükselmiştir. Bu artışın temel 
öncüleri ise başta Malezya olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Endonezya’dır. 
Türkiye’nin bu süreçteki sukuk ihracı toplamda ancak %2’dir (IIFM, 2014: 24). Diğer yandan artan özel 
sektör ihraçları ile birlikte yeni ülkelerin sukuk ihraç etmeye başlaması, sukuk piyasasının önümüzdeki 
dönemlerde de gelişeceği beklentisini oluşturmaktadır (IFN, 2015). Nitekim sukuka son yıllarda gelen 
politik destek, Birleşik Krallık ve Dubai’nin İslami finans merkezi haline gelme istekleri ve bu eğilimlerin 
sukuk yapılarında standartlaşma getireceği beklentisi (Stevens, 2013b:6), sukuk ihraçlarının artacağı 
beklentisini doğrular niteliktedir. 

4.2. Devlet Sukuku İhraçları 

Devletlerin borçlanmasına Klasik iktisadi akımın hüküm sürdüğü dönemlerde hoş gözle bakılmazken, 
daha sonra Keynesyen iktisadi akımla birlikte devletlerin borçlanması olağan olarak görülmeye 
başlanmıştır. Ancak artan devlet borçlarının hangi nedenle yapıldığının önem kazandığı günümüzde 
krizler artmış, devlet borçlanmasının temelleri ve nedenleri de önem kazanmıştır. Bu açıdan devletlerin 
fon ihtiyacını nedenleri arasında, büyük ölçekli yatırımların finanse edilmesi, borç servisini yapılması, 
bütçe açıklarının finanse edilmesi ve maliye politikası olarak borçlanmanın kullanılması 
sayılabilmektedir (Ulusoy, 2013:18-25). Benzer şekilde devletler, fon toplama (kaynak yaratma), kredi 
notu tesis etme, likit enstrüman elde etme, para politikası aracı olarak kullanma ve İslami finans sektörü 
için bir ölçüt (benchmark) oluşturma gibi çeşitli nedenlerle sukuk ihraç etmektedir (Oladunjoye, 
2014:338). 

Sukukun kamu finansmanında kullanılması 2000’li yıllarda başlamış ve daha sonra artış göstermiş 
iken, devletlerin sukuk ihraç etmelerinden hemen önce 1990’lı yıllarda sukuk piyasasına özel sektör ve 
finans kuruluşları hakim olmuştur. 2002’de Malezya’nın ilk uluslararası sukuk ihracı ile canlanmaya 
başlayan devlet (sovereign) sukuku ihraçları ardından gerek Müslüman (Türkiye gibi) gerekse de 
Müslüman olmayan (İngiltere, Hong Kong gibi) ülkelerin sukuk ihracına başlamaları, sukuk piyasasına 
devletlerin ihraç ettiği sukukların hakim olmasını sağlamıştır (IIFM, 2014:9). Nitekim 2015 yılı ilk 
çeyreğinde, sukuk ihraçlarının %50’sinden fazlası devletlerce gerçekleştirilmiştir (MIFC, 2015:3). 
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Grafik 2: Toplam Global Devlet Sukuku İhraçları (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: Zawya. https://www.zawya.com 

Grafik 2’den görüldüğü üzere, devlet sukuku ihraçları sürekli bir artış trendi içerisinde olmuştur. 
2001’de 1172 milyon dolar olan devlet sukuku ihraçları, 2014 yılında 77681 milyon dolara ulaşmıştır. 
Global sukuk ihracının gelişimine benzer şekilde, devlet sukuku ihraçları da krizden ve sukuka ilişkin 
eleştirilerden etkilenerek 2008 ve 2009 yıllarında düşük kalmıştır. Daha sonra, sukuk piyasasına giren 
yeni ülkeler ve artan sukuk ihraçları neticesinde global devlet sukuku ihraçlarında da artış görülmüştür. 
Artan devlet sukuku ihraçları sonucunda, sukuk piyasası artık devlet sukukları ile domine edilmiştir 
(IIFM, 2014:9). Sukuk sertifikalarını cazibesine yeni devletler de kapılmakta ve birçok ülkede sukuk 
ihraç etmeye veya da sukuk piyasasını geliştirmeye yönelik birtakım önlemler (vergisel vb.) alınmaktadır 
(RAM, 2014; Austrade, 2010a).  Diğer yandan, Fildişi Sahilleri, Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Çin 
sukuk ihraç etme amacındadırlar (IFN, 2015). Tüm bunlar sonucunda ise, devletlerin sukuk ihracının 
önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. 

5.Devletlerin Sukuk İhraçlarının Sağladığı Avantajlar: 

Son yıllarda devletlerin sukuk piyasasını geliştirmeye ve çeşitli sukuk tiplerinin ihracına olanak tanımaya 
yönelik yapılan yasal reformlar yanında artan devlet sukuku ihraçları, sukukun artık özel sektör yanında 
devletlerce de önemli fayda sağlayan bir finansman aracı olduğunu göstermektedir. Bu anlamda 
geleneksel finansman yöntemlerine bir alternatif sunan sukuk sertifikaları, borçlanma konusunda 
birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bunlar: 

- Sukuk sertifikalarının en önemli avantajı Şeri hükümler ile uyumlu bir yatırım aracı olmasıdır. 
Bu sayede, tasarruflarını, dini düşüncelerle geleneksel finansta değerlendiremeyen yatırımcılar, sukuk 
sertifikaları yoluyla yatırımlarını değerlendirebilmektedirler. Bunun sonucunda ise yatırımcı tabanı 
genişletilebilmektedir. 

- Sukuk, ihraççının likiditesini arttırmaktadır. Bu da sermaye piyasasındaki diğer araçların risk 
primlerinin düşmesine neden olmaktadır (Ali, 2005:47). Diğer yandan sukuk primleri, genellikle 
geleneksel tahvillerden 10-20 baz puan daha azdır. Bu durum da ihraççı birimi, İslami tahvil 
piyasalarından yararlanma konusunda daha avantajlı hale getirmektedir (Zaidi, 2007:36). Bu anlamda 
sukuk ihraçları geleneksel tahvillere nazaran daha yüksek not ile derecelendirilebilmektedir. Tüm bu 
faktörler, borçlanmanın maliyetini düşürebilmektedir (Jobst vd. 2008:13). 

- Yatırımcılar açısından ise sukukun getirisi, birçok çalışmaya göre, geleneksel tahvilden daha fazladır 
(Ramasamy vd. 2011; Fathurahman ve Fitriati, 2013). Ayrıca, sukukun portföy çeşitlendirmesine katkı 
sağlayarak riskin azaltılmasını sağlaması yönünde bulgulara ulaşılması (Cakir ve Raei, 2007) ve bu 
durumun genel olarak kabul edilmesi; belirli özeliklere sahip olması zorunlu olan dayanak varlıktan 
dolayı güvenilirliğinin artması ve temerrütlerin düşük olması (Zaidi, 2007:35), sukuku yatırımcılar 
açısından da faydalı hale getirmektedir. Bu avantajlar, sukuk sertifikalarına olan aşırı talebin devam 
edeceğini göstermekte ve sukuk piyasasının büyümeye devam ederek devletlerin sukuk ihraçlarını 
massedebileceğini göstermektedir. Diğer yandan yatırımcıların daha fazla koruma altında olması daha 
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az riskle karşılaştıklarını göstermektedir. Bu durumda, risk primleri sukukta daha az olmakta ve 
borçlanma maliyeti azalmaktadır (Ismail, 2013:10). 

- Sukuk, geleneksel finansmana alternatif bir fon kaynağı sunmaktadır. Bu anlamda, devletler fon 
kaynaklarını çeşitlendirebileceklerdir. Bu durumda herhangi bir fon kaynağına aşırı bağlılık da ortadan 
kalkacaktır (Ismail, 2013:10; Ali, 2005:47). 

- Sukuk sertifikaları ile geleneksel tahvillerin getirilerinin birbirinden etkilenmemesi yönündeki 
bulgular (Ariff ve Safari, 2012), sukuk sertifikalarının geleneksel tahvillere karşı alternatif olarak 
kullanılabilmesi olanağını pekiştirmektedir. Bu açıdan, sukukun krizlerden ihraççıyı ve yatırımcıyı 
koruyan yapısı ve Global Finansal Krizden geleneksel tahvillere göre daha az etkilenmesi örneği (Ahmad 
ve Radzi, 2011:33) Şeri kısıtlamalardan dolayı sukukun bu avantajlı özelliğini ortaya çıkarmıştır. 

- Sukuk, geleneksel tahvilin aksine istikrarlı, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomi sunmaktadır. Sukuk, 
gerçek, tanımlanabilir ve var olan bir varlığa dayandığından, riskleri, asimetrik enformasyon ve 
spekülasyonları önlemektedir. Bunun sonucunda reel varlıklara ve üretken girişimlere dayalı istikrarlı ve 
güçlü ekonomiler ortaya çıkmaktadır (Haider ve Azhar, 2010:32). Bu anlamda, sukuk sertifikaları 
krizlere karşı dirençliliği ve spekülasyonlar sonucunda krize girme riskini azaltmaktadır.   

- Ayrıca, sukuk zayıf sermayeye sahip piyasa birimlerinin, İslami sermaye piyasasına girerek, piyasayı 
büyütmesine yol açacaktır. Bu durumda, borçlanma maliyetleri yine artan sukuk çeşidi ve varlık havuzu 
ile birlikte düşecektir (Ali, 2005:47). 

- Sukukun etik avantajları da mevcuttur. Örneğin, sukukla finanse edilen yatırım projeleri (sosyal 
yönden sorumlu yatırımlar) önemli düzeyde toplumsal fayda sağladığından bu açıdan (yani etik amaç) 
sukuk, özellikle uygun bir araçtır (Stevens, 2013a:3). 

- Sukuk, geleneksel tahvilin taşıdığı birçok riski taşımamaktadır. Nitekim sukuk, likidite riski 
taşımazken, geri çağırma (call) riskine de duyarlı değildir. Yani, faizlerdeki değişimin sonucunda ortaya 
çıkan problemler sukuk iççin geçerli değildir. Bu anlamda sukuk, enflasyon riskini de gerçek anlamda 
taşımamaktadır. Nitekim enflasyon arttıkça, sukuk varlıklarının piyasa fiyatı da artacaktır. Bu nedenle 
artan varlık değeri bir kayıptan çok kazançtır. Diğer yandan, kur riski de düşük vadeler ve likit sukuk 
sertifikaları (ijara gibi) ile elimine edilebilmektedir (Afshar, 2013:48-49). 

6. Devlet Sukuku İhraçları 

Türkiye’de sukuka ilişkin ilk çalışma, 1 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede Seri:III No:43 Sayılı “Kira 
Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” olmuştur. Söz konusu 
Tebliğ ile SPK, Türkiye’de fon teminine imkan sağlayan Kira Sertifikası enstrümanının ihracına ilişkin 
ilk düzenlemeyi yapmıştır (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012:11). Tebliğ ile şirketlere kira sertifikası ihracı 
yoluyla sermaye piyasalarından fon temin etme imkânı sağlanmıştır. Bu araç aynı zamanda kira sukuku 
olarak da bilinmektedir (Büyükakın ve Önyılmaz, 2012:11). Ancak, “kira sertifikası” ve bu yönde yapılan 
ilk düzenlemeler sadece ijara sukuka ilişkin iken, III-61.1 sayılı tebliğ ile kira sertifikasına 5 adet yeni 
sertifika türü eklenmesine karşın, tebliğde hala kira sertifikası tabiri kullanılmaktadır.  

30 yıldır yürürlükte kalan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yerine, 06/12/2012 tarihli ve 6362 
sayılı Sermaye Piyasası kanunu getirilerek, kira sertifikalarına ilişkin maddeler eklenmiştir. 2010 yılında 
yapılan düzenlemelerin kapsamının dar olması ve farklı sukuk çeşitlerinin de ülkemizde ihracına olanak 
vererek sukuk piyasasını geliştirme isteği, yani finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı 
tabanının geliştirilmesi amacıyla (HM, 2013a:23), 2013 yılında kira sertifikalarına ilişkin yeni 
düzenlemelere gidilmiştir. Bu anlamda, 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
III-61.1 sayılı Kira Sertifikası Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile (i) Uluslararası genel kabul 
gören sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olmak üzere 
toplam 5 yeni kira sertifikası türü tanımlanmıştır; (ii) Varlık Kiralama Şirketlerinin finansman ihtiyacı 
olan başka şirketlere de kira sertifikası ihraç edebilmelerine imkân sağlanmıştır; (iii) Bir Varlık Kiralama 
Şirketi’nin aynı anda birden fazla kira sertifikası ihracı yapabilmesine imkân tanınmıştır; (iv) Varlık 
tanımı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun olarak varlık ve hakları kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir; (v) Çıkar çatışmalarının önlenmesini teminen Varlık Kiralama Şirketi yönetim kuruluna 
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bağımsız üye zorunluluğu getirilmiş ve önemli kararlar bağımsız üyenin olumlu oyuna bağlanmıştır; (vi) 
Yatırımcıların bilgilendirilmesi ve haklarının korunmasını teminen, Varlık ve haklar ile yükümlülüklerin 
Varlık Kiralama Şirketi kayıtlarında, ihraç edilen her farklı kira sertifikası bazında ayrı ayrı izlenmesi 
hükme bağlanmıştır; (vii) Yatırımcıları haklarının korunmasını teminen, ortaklığa ve eser sözleşmesine 
dayalı kira sertifikalarında varlık ve hak rehni kurulması öngörülmüş, yönetim sözleşmesine ve alım-
satıma dayalı kira sertifikalarında ise kaynak kuruluş veya fon kullanıcısı olabilecek ortaklıklar sınırlı 
olarak belirlenmiştir(SPK, 2013).  

Söz konusu tebliğ ile aşağıda bahsedeceğimiz Türkiye’nin sukuk piyasası ve devlet sukuku ihracı 
konusunda var olan güçlü potansiyeline katkı sağlanmış, farklı sukuk türlerinin ihraç edilebilmesi ile 
sadece likidite yönetimi değil devlet yatırımlarının da direkt olarak sukuk ile finanse edilebilmesinin yolu 
açılmıştır. 

Söz konusu düzenlemeler ile özel sektör kuruluşlarının kira sertifikası ihraç edebilmesi 
sağlanırken, 2012 yılında Hazine tarafından kira sertifikası ihraç edilebilmesi için birtakım düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda, 29/06/2012 tarih ve 6327 sayılı Kanun ile 749 sayılı Kanunun dördüncü 
bölümünün başlığı “İç ve Dış Borçlanma ile Kira Sertifikası İhracı” şeklinde değiştirilmiş ve 7 nci 
maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme sonucunda Hazine 
Müsteşarlığı’na kira sertifikası ihraç edebilme yetkisi verilmiş, bu yöndeki hukuki yapı tamamlanmıştır.  

Tüm bu düzenlemeler sonucunda, Hazine Müsteşarlığı gerek yurtiçi ve gerekse de uluslararası 
piyasada sukuk ihraç etmeye başlamıştır. Bu bağlamda, Hazine Müsteşarlığı tarafından 29 Eylül 2012 
tarihinde 1,5 milyar dolar tutarında, 66 ay vadeli, dolar cinsinden ijara sukuk uluslararası piyasaya ihraç 
edilmiştir.  

Tablo 1: Hazine Müsteşarlığı Yurtiçi Sermaye Piyasasında Gerçekleştirilen Sukuk İhraçları 

Para Birimi Valör Tarihi İtfa Tarihi Vadesi Kira Oranı(%) Miktar (TL) 

TL Cinsi 19.08.2015 16.08.2017 2 Yıl 4,98 1.588.783.919 

TL Cinsi 18.02.2015 15.02.2017 2 Yıl 3,90 1.801.515.314 

TL Cinsi 01.10.2014 28.09.2016 2 Yıl 4,84 1.839.964.070 

TL Cinsi 19.02.2014 17.02.2016 2 Yıl 5,30 1.332.820.000 

TL Cinsi 21.08.2013 19.08.2015 2 Yıl 4,50 1.817.300.000 

TL Cinsi 20.02.2013 18.02.2015 2 Yıl 2,85 1.515.326.823 

TL Cinsi 03.10.2012 01.10.2014 2 Yıl 3,70 1.624.482.560 

Kaynak: HM. https://www.hazine.gov.tr 

Tablo 1’den görüldüğü üzere, Türkiye, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) 
aracılığıyla, gerekli yasal altyapıyı ve vergisel teşviklere yönelik düzenlemeleri tamamladıktan sonra, 
yurtiçi piyasaya yönelik olmak üzere ihraçlarına başlamıştır. İlk yurtiçi ihraç yılı olan 2012 yılının 
ardından her yıl düzenli olarak 2 ihracın yapıldığı göze çarpmaktadır. Toplamda ise her biri 2 yıl vadeli 
olan 7 yurtiçi ihraç söz konusudur. Miktar olarak birbirine yakın olan söz konusu ihraçlarda, dikkati 
çeken unsur, kira oranlarında artış olmuştur. Bu durumun temel nedenleri ise, ülke ekonomisinin gidişatı 
ve TL’nin değeri ile ilgili kaygılardan kaynaklanmaktadır (Mohammed, 2015). Ancak, bu durum 
Türkiye’nin borçlanma konusunda olumsuz bir tablo çizdiği anlamına gelmemelidir. Nitekim Türkiye 
Global Capital tarafından 2014 yılında en başarılı sukuk (kira sertifikası) borçlanıcısı seçilmiştir (HM, 
2014b).  

Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı Yurtiçi Sermaye Piyasasında Gerçekleştirilen Sukuk İhraçları 
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Para Birimi Valör Tarihi İtfa Tarihi Vadesi Kira Oranı(%) Miktar (Dolar) 

ABD Doları Cinsi 18.11.2014 25.11.2024 10 Yıl 4,489 1.000.000.000 

ABD Doları Cinsi 10.10.2013 10.10.2018 5 Yıl 4,555 1.250.000.000 

ABD Doları Cinsi 26.09.2012 26.03.2018 66 Ay 2,803 1.500.000.00 

Kaynak: HM. https://www.hazine.gov.tr 

Türkiye, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) aracılığıyla, 2012 yılından bu yana 
uluslararası piyasada 3 ihraç gerçekleştirmiştir. Türkiye, ilk sukuk ihracını ise 26.09.2012 tarihinde 
yapmıştır. Ancak bu ihalenin soncunda söz konusu ihraca, 5 kat talep gelmiştir. Bu ihalede ihraç edilen 
kira sertifikası (sukuk)’nın %58’i Ortadoğu, %13’ü Avrupa, %12’si Asya, %9’u Türkiye ve %8’i de 
ABD’deki yatırımcılara satılmıştır (Yılmaz, 2014:95). Diğer yandan, 18 Kasım 2013 tarihinde yapılan 
ihraca, 330 yatırımcı, ihraç tutarının 6 katının üzerinde talep göstermiştir. Kira sertifikasının %27’si Orta 
Doğu, %19’u Türkiye, %19’u İngiltere, %14’ü Avrupa, %11’i ABD ve %10’u Asya ve diğer bölgelerdeki 
yatırımcılara satılmıştır (HM, 2013b). Yine 10 yıl vadeli olan %4,489 kira oranına sahip olan sukuk 
ihracı 18 Kasım 2014’te yapılmış ve ihraca 140 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep 
göstermiştir. Kira sertifikasının %37'si Orta Doğu, %17'si Türkiye, %16'sı İngiltere, %14'ü ABD, %9'u 
Avrupa ve %7'si Asya ve diğer bölgelerdeki yatırımcılara satıldı (HM, 2014c). Ülkenin uluslararası 
piyasada sukuk ihraçlarında değinilmesi gereken en önemli nokta ise, kira oranlarının sürekli artıyor 
olmasıdır. Bu açıdan Türkiye, güçlü mali ve ekonomik yapısını korumalıdır. Şöyle ki, kira sertifikalarının 
dış borçlanmada kullanılabilmesinin temel sebeplerinden birisi, özellikle 2001 yılından sonraki dönemde 
makroekonomik verilerdeki istikrarlı iyileşme, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sektörü, sayesinde 
yatırımcı algısındaki iyileşme, borçlanma maliyetlerini olumlu etkilemiş ve bu sayede uluslararası 
sermaye piyasalarından uygun koşullarda borçlanma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Kredi 
Derecelendirme Kuruluşlarının kredi notlarındaki artış da bu anlamda önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 
tam yatırım yapılabilir ülke konumuna yükselmiş olmamız yatırımcı tabanının genişlemesinde son derece 
önemli bir gelişme olmuştur (HM, 2014a:62).  

7.Türkiye’de Sukuk İhraçlarında Etkinliğin Arttırılması İçin Alınabilecek Önlemler 

Sukuk, Şeriata uygun bir menkul kıymet olarak, son yıllarda devletler ve özel sektör tarafından oldukça 
ilgi görmüştür. Gerek özel sektör ve gerekse de devletlerin sukuk ihracı, 2000’li yılların başından itibaren 
hızla artmış, ancak son 3 yılda devletlerin sukuk ihracı özel sektör sukuk ihraçlarını geçerek (IFN, 2015), 
piyasanın %50’sinden fazlasına hakim olmaya başlamıştır (MIFC, 2015:3). Bu durum özellikle sukuk 
ihraç etmeye başlayan ülkelerin son yıllarda artmasından kaynaklanmaktadır (IFN, 2015). 

Türkiye, gerek yurtiçi ve gerekse de yurtdışı sermaye piyasalarında önemli miktarlarda sukuk ihraç 
etmektedir ve etmeye devam edecektir. Yurtdışı ihraçlarda yatırımcı tabanı oldukça çeşitli ve talep fazla 
iken, yurtiçi piyasalara yönelik kira sertifikalarının kira oranı, uluslararası piyasaya ihraç edilenlere göre 
daha yüksektir. Ayrıca ulusal piyasada ihraç edilen sukuk tutarı, iç borçlanma enstrümanları içerisinde 
oldukça küçük bir yeri kapsamaktadır.  

Diğer önemli unsur ise kira oranlarının yükselmekte olmasıdır. Bu durum bir yandan daha 
maliyetli bir borçlanma demektir. Diğer yandan bilindiği üzere, sukuk yatırımcılar için İslami yatırım 
olduğu kadar portföy çeşitlendirmesi için kullanılan bir araçtır. Bu açıdan, aşırı yüksek oranlar geleneksel 
yatırımcıların sukuku sadece alternatif olarak almasına neden olacaktır (IFN, 2014b:3).  

Türkiye, henüz oluşturulan yasal yapı ve ihraç pratikleri ile sukuk ihraçlarında etkinliğin 
arttırılması için önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu açıdan, sukuk ihraçlarında etkinliğin arttırılması 
için birtakım öneriler sunulmuştur. 

7.1. Sukuk Piyasasının Geliştirilmesi 

Gelişmiş bir finansal piyasanın birçok yararı vardır. Gelişmiş bir finansal piyasa, ekonomik büyümeyi ve 
dolayısıyla ülkenin ekonomik direncini arttırır. Diğer yandan gelişmiş finansal piyasa, yurtiçi tasarrufları, 
bilgi paylaşımını arttırır ve kaynak dağılımını etkinleştirirken, finansal istikrarın sağlanmasına da destek 
olur. En önemli konu ise piyasadaki finansman araçlarını çeşitli olması ve şoklara karşı ekonomiyi 
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koruyabilmesidir (Sahay vd., 2015:5). Daha da önemlisi devletler, gelişmiş bir piyasa sayesinde bütçe 
açıklarını enflasyona neden olmayacak şekilde kapatabilirler (Vajs, 2014:1).  

Gerek finansal piyasalar, gerekse de borç piyasasının gelişimini etkileyen faktörleri inceleyen 
birçok çalışma, bazı faktörler üzerinde fikir birliğine varırken, bazıları üzerinde farklı sonuçlar elde 
etmişlerdir. Bu bağlamda işçi dövizleri (Detragiache vd., 2005; Nyamongo vd., 2012; Giuliano ve Ruiz-
Arranz, 2009; Aggarwal vd., 2011), GSYH büyüklüğü (Adelegan ve Radzewicz-Bak 2009; 
Bhattacharyay, 2013; Baek, 2012), ekonomik büyüme (Kar ve Pentecost, 2000; Ege vd., 2008; Yucel, 
2009) güçlü kurumsal ve bürokratik yapı (Law ve Azman-Saini, 2012; Cherif ve Dreger, 2014; Adelegan 
ve Radzewicz-Bak, 2009)  güçlü ve olumlu mali dengeler (Ayadi vd., 2013; Bhattacharyay, 2013) 
finanasal piyasalar ve borç piyasalarının gelişimini olumlu yönde etkilerken, faiz ve kur oynaklığı 
(Adelegan ve Radzewicz-Bak 2009; Bhattacharyay, 2013) ve politik istikrarsızlık (Detragiache, vd., 
2005) söz konusu piyasaların gelişimini olumsuz etkilemektedir.  

Sukuk piyasasının gelişimine ilişkin tartışma ve araştırmalar ise henüz bir olgunluğa ulaşmamıştır. 
Buna göre, Said ve Grassa (2013), 9 ülkeyi 2013-2012 yılları için incelemiştir. Elde edilen sonuca göre, 
makroekonomik faktörler (Kişi başı GSYH, ekonomik büyüklük), ticari açıklık, idari kalite (hukukun 
egemenliği ve yolsuzluğun olmaması), Müslüman nüfus oranı ve tahvil piyasası sukuk piyasasının 
büyümesi üzerinde pozitif etkiye sahiptir.  

Finansal kriz ise negatif etkiye sahiptir. Diğer yandan Şeri hükümler ile genel kanun/şeri kanun 
karışımını uygulayan ülkeler gelişmiş sukuk piyasasına sahiptir. Bu durum, Şeriat kanunları İslami 
finansın kaynağıdır ve bu nedenle Şeriat yasal sistemini uygulayan devletler, İslami finans endüstrisinin 
gelişimi konusunda daha ilgilidir. Grassa ve Gazdar (2012), 5 Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 
Ülkesini 2001-2011periyodu için incelemiş ve ekonominin büyüklüğü ve ekonomik büyümenin sukuk 
piyasasının gelişimi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Son olarak Ahmad ve 
Radzi (2011), Malezya’yı, 1990-2009 periyodu için incelemiş ve ekonomik büyüme, piyasanın  likit 
olması ve döviz kuru istikrarının sukuk piyasaını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  

Yukarıdaki literatür özeti göstermektedir ki, güçlü makroekonomik göstergeler, politik istikrar, 
güçlü kurumsal ve bürokratik yapı ile istikrarlı döviz kuru genelde finansal piyasayı ve özelde ise sukuk 
piyasasını olumlu etkileyen temel etmenlerdir. Bu açıdan, Türkiye güçlü makroekonomik göstergeleri, 
uzun süre devam eden politik istikrarı ve nispeten güçlü kurumsal ve bürokratik yapısı ile sukuk 
piyasasının gelişimi ve bir İslami finans merkezi olma konusunda güçlü bir potansiyel taşırken, oynak 
döviz kuru, piyasanın gelişimini olumsuz etkileyebilecek temel unsurdur. Ayrıca, Türkiye’nin ihraçlarına 
olan aşırı talep (arzı aşmaktadır) de sukuk piyasasının gelişimi konusunda önemli bir faktördür. Nitekim 
Türkiye’nin sukuk piyasasında gelişim potansiyeli, birçok analistçe de doğrulanmaktadır (IFN, 2015). 
Dünya Bankası ve Maliye Bakanlığı’nın İstanbul’da İslami Finans Global Merkezi’ni kurmak için 
birlikte çalışmaları (Lackmann, 2014:22). da bu durumun en önemli göstergesidir. 

Türkiye, kira sertifikası (sukuk) ihracı ile yurtiçi tasarrufların arttırılması, yatırımcı tabanının 
genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesini amaçlamaktadır (HM, 2014a:23). Bunun 
yanında, Türkiye’nin amacına ulaşabilmesi için, öncelikle yurtiçi sukuk piyasasının geliştirilmesi 
gereklidir. Şöyle ki, gelişmiş bir sukuk piyasası ile Türkiye, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ile 
şoklara karşı daha dirençli hale gelebilecek, borçlarının sürdürülebilirliği için hayati önemde olan olumlu 
makroekonomik görünümünü koruyabilecek, yatırımcı algısı ve tabanını pozitif yönde etkileyebilecek ve 
yurtiçi tasarrufları arttırabilecektir. Ayrıca artan devlet sukuku ihraçları ile yatırımcıların ilgisini çekerek 
olumlu sinyal verebilecek ve İslami finans piyasasını genişletebilecektir. Diğer yandan, artan fon kaynağı 
sonucu likiditeyi arttırmak ve daha düşük borçlanma maliyetine katlanmak da mümkündür (fa Gelişmiş 
bir piyasaya kavuşmak diğer ülkelere benzer şekilde global yatırımcıları sukuk piyasasına çekebilecektir 
(IFN, 2014b:1-3). 

7.2.  Yasal ve Vergisel Düzenlemelerinin Gözden Geçirilmesi 

Yasal altyapının sağlam kurulmuş olması,  daha etkin sukuk ihracı açısından önemli bir faktördür. BU 
durumun farkında olan ülkeler (Örneğin Tayland 2011’de, Endonezya 2010’da) sukukun ihraç 
edilebilmesi ve vergilenmesi konusunda temel yasalar çıkarmışlardır.   
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Sukukun birçok yapısında varlık transferleri için ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bu işlemler ise 
vergiyi kendisine çekmektedir. Geleneksel tahvile nazaran sukukun yapısında birçok ekonomik işlemin 
yer alması da sukuku geleneksel tahvile karşı dezavantajlı duruma getirmektedir. (RAM, 2014:2). Bu 
bağlamda, birçok ülkede sukukun yasal şekline değil, özüne yönelik olmak üzere vergisel düzenlemeler 
yapılmış, vergisel teşvikler getirilmiştir. Ülkemizde kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin birtakım 
düzenlemelere gidilerek, gerek özel sektör gerekse de Hazine Müsteşarlığı’nın sukuk ihraç edebilmesine 
yönelik olanaklar sağlanmıştır. Ancak literatürde altyapı için finansmanın sukuk aracılığın ile 
sağlanabileceği tartışılırken (Oladunjoye, 2014), Hazine Müsteşarlığı bugüne kadar sadece ijara sukuk 
ihraç etmekle yetinmiştir. Bu durumun sebepleri arasında diğer sukuk çeşitlerinin (istisna, murabaha, 
mudaraba, musharaka ve wakala) ihraç edilebilmesine ilişkin III-61.1 sayılı Tebliğin 2013 yılında 
çıkarılması sayılabilirse de, bu tarihten sonraki ihraçlarda sukuk çeşidi konusunda bir değişikliğe 
gidilmemiştir. Hazine Müsteşarlığı’nın finansmanda araç çeşitlendirmesi için farklı sukuk çeşitlerine 
başvurabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda örneğin Türkiye’nin altyapı yatırım projeleri konusunda 
önemli bir fırsatı varken (IFN, 2014a), kira sertifikası ihracı ile proje finansmanı yapılmasına ilişkin 
çalışmalar hala devam etmektedir (HM, 2014a:66). Bu açıdan söz konusu tebliğde yer alan sukuk 
çeşitlerinin arttırılması yönünde yasal düzenlemelere gidilerek, finansmanda araç çeşitlendirmesi 
sağlanabilecektir.  

Ayrıca, bir araştırmaya göre, Türkiye’de İslami finansa katılmayan müşteri grubunun %80’i, 
katılan müşteri grubunun ise %40’ı İslami finansal ürünlerin yapıları hakkında çok az bilgiye sahip 
olduğunu belirtmiştir (IFN, 2014a). Bu açıdan Hazine Müsteşarlığı Yatırım Kılavuzu’nun çeşitli sukuk 
yapılarını kapsayacak şekilde yenilenmesi ve iç piyasaya yönelik olarak bilgilendirme faaliyetlerine 
başvurulabilir. Nitekim birçok olumlu yönüne rağmen ülkemizde iç borçlanmada sukukun payı sadece 
%3 civarındadır (HM, 2015:6).  

Dünyada sukuk ihracını ve talebini arttırmak için, vergi reformlarında ve vergi dostu çevre 
girişimlerinde önemli bir artış vardır (RAM, 2014:1; Lackmann, 2014:3). Vergi reformlarında amaç, 
geleneksel tahvil ve bono ile sukuk arasında vergisel yük açısından nötr (veya eşit) bir ortamın sağlanmaya 
çalışılmasıdır. Türkiye’de diğer sukuk ihraç eden ülkelere benzer şekilde sukukun vergilendirilmesi 
konusunda birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 25/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile Türkiye’de de 
geleneksel tahvil ve sukuk arasında eşit bir vergileme uygulamasına yer verilmiştir (IFN, 2015). Yapılan 
düzenlemeler sonucu kira sertifikasını vergilendirmeye ilişkin yenilikler şöyledir (Yakar vd., 2013:88-91; 
Yılmaz, 2014:96-97): 

6111 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu  GVK 75/5. maddesi, 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarını kapsayacak biçimde genişletilerek, 
varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerin menkul sermaye iradi 
olduğu belirtilmiştir. 

6111 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi kanunu 5. Maddesine eklenen (e) bendi ile, 
taşınmazların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 
varlık kiralama şirketince geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda kaynak kuruluşça geri alınması 
şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince 
taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için istisna oran %100 olarak uygulanır. 
Ayrıca, bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmamaktadır.  

6111 sayılı Kanun ile 448 sayılı Damga Vergisi Kanununa eklenen 41. fıkra ile menkul, 
gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama 
şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık 
kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları, Damga Vergisinden 
istisna edilmiştir. 

6111 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu md. 123’e eklenen bir fıkra ile menkul, 
gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama 
şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemlerinin Harçlar 
Kanunu’nda belirtilen harçlardan müstesna olduğu belirtilmiştir. 
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6111 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 17’ye eklenen u bendi ile 
menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlıkların 
varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri Katma Değer Vergisinden istisna 
edilmiştir.  

Daha sonra ise, 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kira sertifikalarının 
vergilendirilmesinde bazı eksik noktalar giderilmiş (Yakar vd., 2013:88) ve kira sertifikalarından elde 
edilen gelirlere ilişkin  stopaj oranlarına ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir (Yılmaz, 2014:96). Buna göre:  

Varlık kiralama şirketleri tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler 
üzerinden %10 oranında stopaj yapılacaktır. 

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 

Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
oranlara ilişkin olarak:  

i) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe 
alınan paralar üzerinden %1, 

ii) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1 
oranında vergi alınacaktır. 

Türkiye’de kira sertifikalarına ilişkin düzenlemeleri, çeşitli kira sertifikalarının ihraç 
edilebilmesini sağlasa da uygulanan, yatırmcıların sertifika gelirinden elde ettiği gelire ilişkin stopaj 
hususunda ülkeler arası farklılık sürmektedir. Örneğin Filipinler, yerli olmayan yatırımcıların elde ettiği 
sukuk gelirinden %25, yerli olanların elde ettiği gelirden %20 oranında stopaj yaparken, Malezya bu 
gelirleri vergiden istisna etmiş, Birleşik Arap Emirlikleri yabancı yatırımcı gelirinden %5 stopaj kesintisi 
yapmaktadır (RAM, 2014; Austrade, 2010). Dolayısıyla, Türkiye sukuk sertifikaları konusunda cazibe 
merkezi olmak ve borçlanmada sukuk sertifikalarından daha fazla yararlanmak için diğer ülkelerle 
rekabet edebilecek stopaj oranları benimsemelidir. 

Sonuç 

Gerek özel sektör ve gerekse de kamu sektörünün artan fon ihtiyacı ile birlikte çeşitli İslami finansal 
ürünler geliştirilerek bu ihtiyaca cevap verilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen İslami finansal ürünlerin en 
çok rağbet göreni ise sukuk sertifikaları olmuştur. Nitekim özellikle 2000’li yılların başından itibaren 
artmaya başlayan sukuk ihraçları, Global finansal kriz yılları hariç olmak üzere sürekli bir artış içerisinde 
olmuştur. Bu durumun temel nedenleri arasında özel sektör ihraçlarında artış ile birlikte 2002 yılında 
Malezya’nın ilk global ölçekte devlet sukuku ihraç etmesiyle öncülük ettiği devlet sukuk ihraçları yer 
almaktadır. Nitekim son yıllarda Müslüman devletler yanında Müslüman olmayan devletler de sukuk 
ihraç etmeye başlamışlardır. Bu durumun sonucunda ise, devlet sukuk ihraçları sukuk piyasasını domine 
eder hale gelmiştir. Bu durumun bir parçası olan Türkiye, 2011 yılı ile birlikte sukuk sertifikası ihraç 
etmek için yasal düzenlemeler yapmaya başlamış ve 2013 yılı itibariyle söz konusu düzenlemeleri 
olgunlaştırmıştır. Yatırımcıların aşırı talebinin de itici güç olduğu devlet sukuku ihraçlarına ilişkin olarak 
Türkiye ihraçlara devam edeceğini bildirirken, global olarak devlet sukuku ihraçlarının önümüzdeki 
dönemlerde de artacağı beklenmektedir. 

Devlet sukukunda yaşanan artışın temellerine bakıldığında birçok ülke tarafından sukuk piyasasını 
geliştirmeye ve İslami finans merkezi olmaya yönelik çabalar ile birlikte sukuk ihracına ilişkin yasal 
düzenlemeler ve bu konuda ki vergi reformları göze çarpmaktadır. Sukuk sertifikasının kendine has 
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işlemlerinden dolayı, işlemlere ekonomik olarak yaklaşıldığında sukuk sertifikaları önemli derecede vergi 
konusu taşımaktadır. Ancak bu durumun farkında olan ülkeler, sukuk sertifikasının özüne yönelik 
düzenlemelere giderek vergisel teşvikler ile sukuk sertifikaları ve geleneksel tahvilleri vergileme açısından 
eşit hale getirerek sukuk sertifikalarını dezavantajlı hale gelmekten korumuşlardır. Bu çabalara paralel 
şekilde Türkiye’de sukuk sertifikalarına ilişkin birtakım vergisel düzenlemeye giderek sukukun dayandığı 
ekonomik işlemlere yönelik çeşitli vergi istisnaları ve stopaj oranları getirmiştir. 

Birçok ülke tarafından sukuk ihracına olanak tanımaya yönelik yasal düzenlemelerin kuşkusuz 
birçok nedeni vardır. Bu bağlamda, sukukun temel faydaları arasında düşük borçlanma maliyeti, 
çeşitlendirilmiş yatırımcı tabanı ve fon kaynakları, yatırımcıyı koruyan yapısı ile devam eden aşırı talep 
ve sosyal ve etik sorumluluğun yerine getirilmesine yardım etme sayılabilir. Bu avantajlardan yararlanmak 
isteyen devletler ise kuşkusuz sukuk ihraç etmeye devam edeceklerdir.  

Birçok analistçe kabul edilen Türkiye’nin sukuk ihracındaki büyük potansiyeli ise, sukuk 
piyasasının geliştirilmesine yönelik çabalar yanında diğer ülkelerle rekabet edebilecek derecede vergi 
oranları ile mümkün olabilecektir.  
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Abstract 

In takāful (Islamic insurance), surplus in the takāful fund will emerge when the overall operations of the fund perform 
better than expected, i.e. when the underwriting, investment and expense management yield favourable results. 
Surplus, in general, refers to the excess amount of contributions available in the takāful fund after taking into 
account total claims paid, amount payable for retakāful contributions, reserves allocated and investment profits 
accrued to the fund. Given the rightful roles of takāful operators as ‘managers’ of the takāful fund and participants 
as owners of the fund, this paper discusses the current practice of surplus management and distribution, including 
the application of the surplus-sharing concept, among takāful operators in Malaysia. The study combines both 
qualitative and quantitative research methods and relies greatly upon availability of disclosures on the surplus 
distribution practice by takāful operators. The paper also sets out to establish the effectiveness of the existing 
practice in promoting a strong and sustainable takāful fund, upholding participants’ stature as owners of the takāful 
fund and enticing consumers to participate in takāful, as well as identifying the areas within the practice that can be 
improved to further enhance the feature and value proposition of surplus in takāful. The study affirms that, in 
actual practice, the surplus generated from the takāful fund is distributed between participants and takāful 
operators, with variation seen from the perspectives of frequency of distribution, method of distribution and 
specific Sharīʽah contracts used to underlie the distribution. Several improvements on the disclosures of 
information on surplus are also suggested in the paper. 

Keywords: Takāful, Surplus sharing, Islamic finance. 
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I. Introduction 

Takāful   is   derived   from   an Arabic   word   which   means   ‘joint guarantee’ (Bank Negara Malaysia, 
2004: 2). Premised on the key principles of tabarruʽ (donation) and taʽāwun (mutual cooperation), 
takāful pools the contributions from the takāful participants for the mutual indemnification of losses 
among its members. The scope of events and/or risks covered in a takāful arrangement is pre-agreed 
collectively by the participants. 

The element of mutuality in takāful is embedded in the legislation, regulatory frameworks and 
international standards on takāful. In Malaysia, the Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) defined 
takāful as: 

An arrangement based on mutual assistance under which takāful participants agree to contribute 
to a common fund providing for mutual financial benefits payable to the takāful participants or their 
beneficiaries on the occurrence of pre- agreed events (Bank Negara Malaysia, 2013: 36). 

The Islamic Financial Services Board (IFSB) (2009) also recognised the sense of solidarity in 
takāful and mutual cooperation among the participants of a takāful pool. In IFSB-8: Guiding 
Principles on Governance for Takāful (Islamic Insurance) Undertakings, the IFSB emphasised the 
underlying arrangement in which takāful’s mutuality is rooted: 

A  participant  contributes  a  sum  of  money  as  tabarruʽ commitment  that  will  be  used  to  
assist  members  against  a specified loss or damage (IFSB, 2009: 27). 

The abovementioned underlying principles of takāful make it clear that the stature of takāful 
participants in a takāful arrangement is fundamentally different from that of policyholders in 
conventional insurance. In a commercially-run takāful arrangement, the takāful participants are the ones 
bearing the risks; the takāful operator merely acts as the manager of the takāful fund where risks and 
contributions are pooled (Saaty & Ansari, n.d.). In contrast, in a conventional insurance arrangement, 
the risks insured for the policyholders are assumed by the insurance company. The participants’ collective 
and mutual ownership of the takāful fund is a distinguishing feature of takāful that is upheld throughout 
the takāful operation. It is on this unique basis that another distinctive feature prevails in takāful products 
– namely, the distribution of the takāful fund surplus back to the participants. 

Issues surrounding the surplus in takāful operations have often been debated at various forums. 
The issues relate to its ownership, overall management of surplus in the takāful fund, its distribution to 
participants and/or takāful operators and the consistency of such distribution with the contracts used in 
the model adopted by the takāful operator (Fisher & Taylor, 2000; Khairat, 2010, 2014). This paper 
will not focus on the need for harmonisation of the practice of surplus management and distribution. 
Instead, it will examine the current practice of surplus management and distribution by takāful operators 
in Malaysia, which is premised on the ruling of the Shariah Advisory Council (SAC) of Bank Negara 
Malaysia (BNM), and it will identify the areas within the practice that can be improved to further 
enhance the feature of surplus in takāful. For the purpose of clarity, ‘surplus’ referred to in this study 
includes income generated from investments of the participants’ contributions pooled in the takāful 
fund, in addition to the excess in the takāful fund after meeting its obligations due within a specified 
period. 

This paper attempts to achieve the following objectives: 

• To analyse various practices of surplus management in takāful business, including the application of 
the surplus-sharing concept among takāful operators; 

• To identify areas of takāful operations that can be improved to enhance the value proposition of 
surplus in takāful. 

Towards achieving the objectives outlined above, this paper seeks to address the following questions: 

• What are takāful operators’ experiences regarding surplus and their surplus distribution practices? 
Do they vary by product or takāful fund? 

* What are the eligibility criteria for participants in receiving surplus distribution? 
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* How and when is surplus distributed to participants? 

• How effective are the existing practices on surplus management in: 

* Promoting a strong and sustainable takāful fund? 

* Reflecting participants’ collective ownership of the takāful fund? 

* Aligning the interests of various stakeholders? 

• How can the practice of surplus sharing be enhanced in order to increase the marketability of takāful? 

This paper comprises four sections. After the Introduction, Section II discusses the concept of 
surplus and its management. Section III presents the observation and findings from the practice of 
surplus management by takāful operators in Malaysia. Section IV outlines the conclusion and 
recommendations arising from the findings of the study. 

II. Surplus Management In Takāful  Operations 

This section discusses the concept of surplus in takāful vis-ā-vis its application in conventional insurance 
as well as the Sharīʽah and regulatory perspectives on surplus upon which market practice surrounding 
surplus management in Malaysia is based. 

a. Overview of Surplus 

The benefits of takāful extend beyond assisting fellow participants upon occurrence of unfortunate 
events. Upon meeting certain predefined terms and conditions, participants can be ‘rewarded’ with 
additional benefits which come in the form of surplus distribution. Put simply, surplus refers to the 
remaining balance in the takāful fund (at the end of a financial year), taking into account contributions 
collected from participants and income generated from investing them, and the obligations due to be 
settled, e.g., payment of claims and/or benefits, costs of retakāful (reinsurance) and other relevant 
expenses. 

There are various international standards, regulatory frameworks and other literature that depict 
the components of surplus as guidance for industry practitioners, some of which are provided below. 

The IFSB (2010: 25), in its Standard on Solvency Requirements for Takāful (Islamic Insurance) 
Undertakings defined underwriting surplus or deficit as: 

The Participants’ Risk Fund’s financial outturn from the risk elements of its business, being the 
balance after deducting expenses and claims (including any movement in provisions for  outstanding  
claims)  from  the  contribution  income and adding the investment returns (income and gains on 
investment assets). 

AAOIFI (2010), in its Financial Accounting Standards No. 13, on Disclosure of Bases for 
Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies made reference to 
underwriting surplus as: 

The excess of the total contributions paid by policyholders during a financial  period  over  the  
total  indemnities paid in respect of claims incurred during the period, net of reinsurance and after 
deducting expenses and charges in technical provisions (as cited in Hidayat, 2012: 3). 

Based on the definitions provided earlier, one notable difference on what constitutes ‘underwriting 
surplus’ is the inclusion or exclusion of income made from investing the participants’ contributions. To 
complement the guidance provided above on the components of surplus, regulators may provide specific 
definitions for surplus, factoring in the industry’s best practices and other requirements such as 
accounting, with respect to the specific inflow and outflow of monies to be considered by takāful 
operators of particular jurisdictions when determining surplus, such as allocation of money for 
contingency reserve. Some takāful operators also provide the definition of surplus (or relevant 
components of surplus) to the public, infusing the guidance provided by regulatory frameworks and/or 
international standards within their own business model. For example, in its financial statements 2013, 
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Takaful Ikhlas Berhad (2013: 35) identified their ‘surplus administration charge’ as one of the costs to 
be reckoned in determining the surplus distributable to the participants: 

Surplus as determined after deducting benefits paid and payable, retakāful, provisions, reserves, 
wakālah fees, taxation and surplus administration charge transferred to the shareholder’s fund. 

b. Surplus Management in Takāful 

Since the emergence of surplus in the takāful fund is dependent on the overall operations of the 
fund—namely, the pricing of the contributions, selection of participants for underwriting, provisioning 
of retakāful and reserves—it is essential for the takāful operator to ensure that each operation is 
carried out effectively and with a reasonable degree of prudence. As the one entrusted to manage the 
takāful fund, the takāful operator is expected to pay due attention to the overall management of the takāful 
fund, including the surplus. Surplus management is certainly not a simple task as the takāful operator is 
expected to balance the need to ensure the long-term  sustainability of the takāful fund (i.e. retaining 
sufficient surplus to strengthen the takāful fund) and the need to fulfil reasonable expectations of the 
participants (on receiving the surplus share). The takāful operator is also expected to consider the 
long-term products (such as family takāful products) as well as the long-tailed nature of certain takāful 
products where liabilities to pay out takāful benefits for such products may extend into future years (such 
as those involving litigation or other legal processes which are time consuming) (Odierno, 2008). It is 
thus important to ensure that the entire spectrum of surplus management, which includes the 
determination, allocation and distribution of surplus, is managed in a reasonably prudent manner to 
ensure that the interests of the takāful fund, participants and other relevant stakeholders are safeguarded. 

c. Comparison with Participating Policies of Conventional Insurance 

Distributing a portion of the fund’s balance or surplus is not a new concept in the insurance sphere. The 
concept of distributing surplus is also practiced in ‘participating policies’ of conventional insurance, albeit 
grounded on different principles. In a participating insurance policy, the participating insurance fund 
belongs to the insurance company, and the policyholders are merely given the rights to share in the 
profits made by the fund. The profits are usually distributed in the form of bonuses and/or cash 
dividends. 

The focal point that differentiates the stature of surplus in takāful from that in a participating 
insurance policy is the ownership of the takāful/insurance fund itself. In takāful, the takāful funds 
are owned collectively by participants, and surplus distribution is one of the takāful benefits that can 
be collectively agreed upon by the participants. Agreement on how surplus is to be distributed is 
explicitly included in the takāful contract. 

Before proceeding in greater depth on surplus management and distribution practices by takāful 
operators, it is important to understand the arguments and principles that have shaped the background of 
the market practice in Malaysia. 

d. Fiqhī Views on Surplus Distribution in Takāful 

There have been long debates on the rightful practice of surplus distribution from the Sharīʽah 
perspective. In general, three main juristic views surfaced within the takāful industry on the subject of 
surplus distribution. The first view contests the distribution of surplus in totality, as such the practice is 
deemed as going against the basic aim of pooling the takāful contributions (Billah, 2007). Under the 
concept of donation, participants contribute to the takāful fund with the pure intention of helping fellow 
participants when a predefined misfortune occurs. As such, the participants should not expect any 
economic return. Surplus distribution to the participants is deemed by certain scholars as contradicting 
the intention of tabarruʽ, i.e., relinquishment of one’s right over the contribution (Billah, 2007). 

The second view is that sharing the surplus with the takāful operator is prohibited. This is 
premised on the argument that the participants have exclusive ownership rights to the takāful fund. 
Certain scholars contend that since the takāful operator is not a contributor to the takāful fund, it 
should not be entitled to any portion of the fund (Noordin, n.d.). 

The third view is that the sharing of surplus between the participants and the takāful operator 
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is permissible, justifying the surplus shared with the takāful operator as a reward for effective 
management of the takāful fund (BNM, 2010). 

Despite these differing views, the majority of takāful markets around the world have allowed 
surplus to be distributed and shared between participants and takāful operators, e.g., Bahrain, Qatar, 
Pakistan, and Jordan. In Malaysia, the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (the SAC), 
in its 42nd meeting dated 25 March 2004 and 59th meeting dated 25 May 2006, resolved that the surplus 
distribution is permitted to both the participants and the takāful operators. For a takāful arrangement 
that is based on the wakālah model, the surplus distribution to the takāful operator is considered as a 
performance fee in return for the takāful operator’s role as the manager of the takāful fund. For a takāful 
arrangement that is based on the mudārabah model, the surplus distribution to both the takāful operator 
and the participants would be in accordance with an agreed sharing ratio (BNM, 2010). In its resolution, 
the SAC further stressed the importance of having the method of surplus distribution clearly mentioned 
and agreed upon by the participants during the conclusion of the takāful contract. This resolution reflects 
the importance of the participants’ agreement to surplus management of the takāful fund and is clearly 
consistent with the participants’ stature as owners of the takāful fund. 

e. Governance on Surplus Management in Malaysia 

In Malaysia, IFSA 2013 provides dedicated provisions that focus on the prudent management of the 
takāful fund and its surplus, particularly on its withdrawal from the takāful fund. IFSA 2013 also 
empowers Bank Negara Malaysia as the regulator to specify policies on the governance and 
management of takāful operators for the whole takāful operation. The Appointed Actuary (a statutory 
role under IFSA 2013) is responsible, among others, for making a suitable recommendation for surplus 
distribution. The Board of Directors of the takāful operator, supported by its senior management, are 
entrusted to oversee the management of surplus (including deciding on the actual amount of surplus to 
be distributed based on the Appointed Actuary’s recommendation). 

In 2010, Bank Negara Malaysia issued the Guidelines on Takaful Operational Framework 
(TOF), which has specific sections governing the management of surplus, determination of surplus and 
its distribution. According to the TOF, which was made effective on 1 January 2012, takāful operators 
are required to establish their own internal policy on the management of surplus, approved by the 
Sharīʽah Committee and the Board of Directors. The policy must be in compliance with Sharīʽah 
principles underlying the operational model(s) adopted by takāful operators, and inclusive of 
requirements on utilisation of surplus, i.e., distribution of surplus to eligible recipients as well as level 
of surplus to be retained to safeguard the takāful fund against future volatilities. One of the most 
striking policies on surplus introduced in the TOF is the prominence given to participants with respect 
to surplus distribution. The TOF prioritises distribution of surplus to participants, in recognition of their 
ownership of the takāful fund, such that the takāful operator cannot receive more than the participants’ 
share of the surplus. The guiding principles and parameters of the TOF are summarised in Figure 1. 
Figure 2, on the other hand, summarises the main parties who are involved in takāful operators’ surplus 
management. 
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Figure 1: Takāful Operational Framework’s Requirements on Surplus Management, Determination 
and Distribution 

 

Source: Bank Negara Malaysia 

Figure 2: The Parties involved in Surplus Management, Determination and Distribution 

 

Source: Bank Negara Malaysia 

Similar regulatory requirements on surplus management are  noted to be adopted by regulatory 
authorities in other jurisdictions, in particular on the need for takāful operators to have their own internal 
policy on surplus management, the parties to be held responsible in surplus management as well as the 
requisites under which surplus distribution could be allowed or otherwise. These regulatory 
requirements are summarised in Table 1. 

Table 1: Requirements on Surplus Management by Other Regulatory Authorities 

•Takaful operator to establish an internal policy on surplus management (including 

distribution)

•Policy must be approved by Shari'ah Committee and Board

•Implemented in a manner consistent with the funds segregation adopted by the takaful

operator

Surplus 

Management

t

•Based on certified valuation of liabilities and audited results

•After meeting claims, other outgoes and any prudential requirements set

•Based on generally accepted actuarial principles

•Ensure fair treatment of different groups of participants

Surplus 

Determination

n

•Must consider the long-term viability of the takaful fund

•Subject to recommendation by Appointed Actuary and endorsement by Board

•Must be consistent with the underlying contract

•Subject to there being no deficit in the fund

•Surplus distributed to takaful operator is only permitted if the participants' portion of the surplus is 

also paid or accrued to the participants

•Amount distributed to takaful operator must not exceed the amount paid or accrued to participants

Surplus 

Distribution
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Jurisdiction Regulator Stance 

Bahrain Central 
Bank of 
Bahrain 

 Each takāful firm must have an internal written policy in determining surplus 
or deficit arising from takāful operations, the basis of surplus/deficit allocation 
and method of transferring it to participants. 
 The policy must consider relevant AAOIFI standards and be endorsed by the 
firm’s Sharīʽah Supervisory Board and the Board of Directors. 
 The policy must not be amended or changed without the Sharīʽah Supervisory 
Board’s approval. 
 The surplus distribution or remedial action for deficit reduction must be 
recommended by the Actuary, endorsed by the firm’s Sharīʽah Supervisory Board 
and the Board of Directors. 
 Surplus distribution is subject to the Central Bank of Bahrain’s prior approval. 
 Surplus distribution is not permitted if it would result in the firm not meeting 
its capital and solvency requirement. 
 The surplus distribution must not cause adverse financial implications or deficit 
in the participants’ fund. 

Pakistan Securities 
and 
Exchange 
Commission 
of Pakistan 

 The surplus/deficit shall be determined by Appointed Actuary for family 
takāful operator and the Management for general takāful operator, at the end of 
each financial year. 
 Any surplus must be distributed amongst participants in proportion to their 
contributions to the Participant Takāful Fund net of any claims payout which may 
have been received during the period. 
 Takāful operator may compute the distributable surpluses based on combined 
results of all classes of business or separate results for each class. 
 The Board of Directors, with the consent of the takāful operator’s Sharīʽah 
Advisor, must set out detailed mechanism for surplus distribution and its 
frequency. 
 The method and frequency of surplus distribution must form part of the 
Participant Takāful Fund’s policy. 
 Takāful operator may distribute surplus either in cash, adjust the payment 
against future contributions or transfer to Participant Investment Fund as 
additional investment. 
 A participant may donate his/her surplus for social or charitable purposes and 
may request the takāful operator to arrange for the transfer of the donation. 

Qatar Qatar 
Financial 
Centre 
Regulatory 
Authority 

 Each takāful firm must have an internal written policy for determining 
surplus or deficit arising from takāful operations, the basis of surplus/deficit 
allocation and method of transferring it to participants. 
 The policy must comply with relevant AAOIFI standards and be endorsed by 
the takāful entity’s Sharīʽah Supervisory Board. 
 A copy of the policy must be provided to the Regulatory Authority. 
 All distributions of profit or surplus made to policyholders must be reported to 
the Regulatory Authority within 15 business days of the declaration date. 
 Takāful entity must not make any distributions to participants if it would result 
in the entity not meeting its minimum capital requirement. 

Source(s): Qatar Financial Centre Regulatory Authority’s Insurance Business Rules 2006; Central Bank of 
Bahrain’s RuleBook; Takāful Rules 2012 of the Insurance, Securities and Exchange Commission of Pakistan. 

Iii. Observation and Findings on Takāful Operators’ Policies and Practices on Surplus Management 
and Its Distribution 

a. Background Information on the Malaysian Takāful Market 

This section will look into market practice of takāful operators in Malaysia regarding surplus 
management, particularly its distribution. Currently, eight (8) composite takāful operators are permitted 
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to conduct both general and family takāful businesses, while three (3) other takāful operators are licensed 
to conduct only family takāful business. The majority of the takāful operators are young companies; only 
three (3) players have been operating for more than ten (10) years. Five (5) of the other takāful 
operators have been operating from five (5) to ten (10) years, and three (3) of them have only been in 
existence for less than five (5) years. 

The SAC and Bank Negara Malaysia’s rulings and requirements with regard to surplus have 
notably led to the changes made by takāful operators in their business models. This is evidenced 
particularly in two (2) areas related to surplus distribution: the eligible recipients, and the ratios of surplus 
to be shared between the eligible recipients. Prior to 1 January 2012 (before implementation of the TOF), 
the ratios of surplus distributable to participants and takāful operator varied across takāful operators and 
product lines. The ratios (participants : takāful operator) were as high as 90:10 and as low as 20:80. With 
the implementation of the TOF, takāful operators’ practices on surplus are changing. Currently all 
takāful operators are applying surplus sharing as part of their business model. The operators have also 
maximised their share of the surplus to the full allowable limit, as observed by the convergence of the 
varying surplus-sharing ratios to 50:50. This is true even for those takāful operators who previously 
enjoyed a much lower share of surplus. Figure 3 shows the ratios of the distribution adopted by the 
takāful operators prior to 1 January 2012 and after that date. 

Figure 3: Varying Ratios for Surplus Distribution as Practised by Takāful Operators – Prior to and  

Post  
1 January 2012 

Source: Bank Negara Malaysia 

Guided by the principles and parameters set out in the TOF, takāful operators further set their 
internal policies on surplus management, which involved the common areas identified in Figure 4. 
Notably, takāful operators exhibited transparency in their approaches towards surplus management to 
the public, though at varying levels of detail. Some takāful operators documented their approaches and 
policies on surplus distribution in their financial statements, company websites, and other places whilst 
others limited it only to the financial statements and product marketing materials. Certain takāful 
operators also outlined the policies in great detail, providing certainty and transparency concerning their 
stance on surplus management. Such approaches of varying disclosure to the public are seen to allow 
some flexibility for takāful operators to manage expectations from the public, in particular potential 
participants, regarding their entitlement to the surplus to be distributed. 
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Figure 4: Common Areas Adopted by Takāful Operators in their Internal Policies on Surplus 
Management and Distribution 

 

Source: Bank Negara Malaysia 

b. Takāful Operators’ Experiences Regarding Surplus for Financial Years 2009–2014 

The amount of surplus arising in any particular year would reflect the underwriting and investment 
experience of  the  takāful fund, i.e., the  surplus  can  result  from  better-than-expected  experience in 
claims, lapse in the coverage, any changes in valuation basis as well as investment. All of these 
permutations involve the setting of assumptions by takāful operators when pricing a takāful product. 
Even though setting highly conservative assumptions may likely result in surplus emerging, takāful 
operators would ideally set the assumptions with a reasonable degree of prudence so as to balance the 
competitiveness of the takāful products (as conservative assumptions would lead to higher contribution 
amounts). The following analysis focuses on the takāful operators’ experiences regarding surplus without 
deliberating on the suitability of the assumptions made during the pricing of takāful products. It is mainly 
based upon information collated on the financial year end basis for general takāful and family takāful funds—
namely, the ‘surplus approved for distribution to participants and shareholders (SA)’ and the ‘net earned 
contributions (NEC)’. For the purpose of consistency, shareholders will be referred to as the takāful 
operators in this section. 

  

Underlying 
contract

Wakalah

(agency fee)

Mudarabah
(profit share)

Jualah
(performance 
fee)

Hibah (gift)

Frequency of 
distribution

To the takaful 
operator: at the 
financial year end 
(FYE)

To participants: at 
the FYE, certificate 
expiry or 
anniversary

Method of 
Payment

Cash or in-
kind

Allocation into 
participants' 
investment 
fund

Eligibility Criteria for 
Participants

Certificate is in 
force at FYE / 
declaration 
date

Have not 
incurred any 
claims

Contributions 
are fully paid

Certificates are 
renewed



“Islamic Finance: Sukuk and Takaful”  

 

168           International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY 

i. General Takāful Fund 

(a) Trend of Surplus Approved for Distribution for 2009-2014 

Chart 1: Total Industry’s Surplus Approved for Distribution for 2009–2014 

 

 

The industry’s total surplus approved for distribution to participants and takāful operators seemed 
volatile during the period 2009-2014, predominantly influenced by the performance of general takāful 
funds of a few takāful operators. Judging from the trend of surplus approved for distribution by 
individual takāful operators, three (3) major categories of takāful operators can be seen: takāful operators 
that have consistently distributed surplus, takāful operators that have distributed surplus only in recent 
years and takāful operators that have yet to generate enough surplus for distribution. 

Chart 2: Average Surplus Approved for Distribution to Participants and Takāful Operators for 2009-
2014 Based on Years of Operation 

 

Chart 2 depicts the average amount of surplus approved for distribution by takāful operators 
that have been operating for (i) more than ten (10) years and (ii) less than ten (10) years. Takāful 
operators that have been operating for more than ten (10) years are noted to have been able to maintain 
their favourable surplus positions throughout the period. There is a strong correlation between the 
amounts of surplus approved for distribution for the year with the period of the operation, as shown 
in Table 2 below. This observed phenomenon is reasonable given the size of the general takāful funds 
managed by these takāful operators, which are larger than those of other takāful operators. The amount 
of gross contributions for general takāful funds of these takāful operators is more than RM1 billion as at 
2014, covering various classes of risks. The cross-subsidisation of these multiple risk classes enables the 
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takāful operators, to a certain extent, to ‘smoothen’ the underwriting experience of the takāful fund, 
thereby producing surplus for distribution. 

Table 2: Correlation Test Result for Linkage between Takāful Operator’s Length of Operation and 
Surplus Position for 2009–2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CORRELATION 0.96 0.98 0.97 0.97 0.7 0.76 

 

(b) Takāful Operators’ Surplus Position Computed Against Net Earned Contribution 

Data on the SA for the year is computed against the takāful operators’ NEC as a measure to 
reflect comparable level of surplus of takāful funds for the year. 

 

Y, as a measure of takāful funds’ 
level of surplus for the year 

= Total SA x 100 

NEC 

 

Chart 3 shows the surplus positions (represented by Ys) for 2013 of all takāful operators that 
conduct general takāful business, which are noted to be within the range of -14.2% and 62.6% of their 
individual net earned contribution. This depicts that for every RM100 net contribution earned by each 
takāful operator for its general takāful business, the surplus distributable/deficit originated is between 
(RM14.20) and RM62.60 

Chart 3: Surplus Approved for Distribution as % of Net Earned Contribution for 2013 

 

The results are further analysed in an attempt to establish the links between the takāful operators’ 
number of years in operation with the level of surplus approved for distribution for the year (SA as the % 
of NEC) within the takāful operators’ general takāful fund. 

Takāful operators that conduct general takāful business are grouped in two (2) categories based 
on the number of years of operation: (i) takāful operators which have been in operation for more 
than ten (10) years; and (ii) takāful operators which have been in operation between five (5) and ten 
(10) years. Based on results in 2013, takāful operators in category (i) stand out as having a relatively stable 
level of surplus for the year, with the value ranging from 26.3% to 31.6%. However, for takāful operators 
in category (ii), there appears to be no direct linkage between the individual takāful operator’s length of 
operation and the surplus position. 

A similar trend is observed when the statistics for 2009–2013 are compared, as shown in Chart 4 
below. Judging by the average ratio of SA/NEC for the two categories of operators during this period, 
takāful operators in category (i) appeared to have better and more stable average SA/NEC ratios 
(ranging from 20.6% to 31.5%), as compared to the takāful operators in category (ii). This suggests 
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that the ability of these takāful operators to leverage on their fund’s size and degree of cross-subsidisation 
of multiple risk classes, and to draw down from the surplus retained in the takāful fund from previous 
years, has enabled them to stabilise the amount of surplus declared for distribution to participants and 
shareholders. Takāful operators with less number of years in operation may need additional time to 
build a sizeable fund in order to have smoother results. 

Chart 4: Average of the Surplus Approved for Distribution as % of Net Earned Contribution for 2009–
2013 

 

A simple correlation test also suggests that there is a weak linkage, if none at all, between the two. 

Table 3: Correlation Test Result for Linkage between Takāful Operator’s Length of Operation to 
Surplus Position as % of Net Earned Contribution for 2009–2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 
CORRELATION 0.7 0.59 0.34 0.02 0.29 

ii. Family Takāful Fund 

(a) Trend of surplus approved for distribution for 2011–2014 

Chart 5: Total Industry’s Surplus Approved for Distribution for 2011–2014 

 

As shown in Chart 5 above, the industry’s total surplus approved for distribution to participants 
and takāful operators showed an undulate trend from 2011 until 2014, with an increasing number of 
takāful operators able to distribute surplus over the period concerned. Similar to general takāful, looking 
at the trend of surplus approved for distribution by individual takāful operators, three (3) major 
categories of takāful operators can be seen, i.e. takāful operators that have consistently distributed 
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surplus, takāful operators that have distributed surplus only in recent years and takāful operators that 
have yet to generate enough surplus for distribution. 

Chart 6: Average Surplus Approved for Distribution to Participants and Takāful Operators for 2011-
2014 Based on Years of Operation 

 

Chart 6 shows the average amount of surplus approved for distribution by takāful operators that 
have been operating for (i) more than ten (10) years; (ii) between five (5) and ten (10) years; and (iii) 
less than five (5) years. Similar to general takāful, the takāful operators that have been operating for 
more than ten (10) years have consistently been able to maintain their favourable surplus positions 
throughout the period for subsequent distribution, and the same goes for takāful operators that have 
been operating between five (5) to ten (10) years. In the case of takāful operators that have been operating 
for less than five (5) years, it is noted that, on average, they were only able to distribute surplus 
starting from 2013. 

(b) Takāful Operators’ Surplus Position Computed Against Net Earned Contribution 

Data on the SA for the year is computed against takāful operators’ NEC as a measure to 
reflect comparable level of surplus of takāful funds for the year. 

Y, as a measure of takāful funds’ level 
of surplus for the year 

= Total SA x 100 
 NEC 

     

In 2013, the surplus positions of all takāful operators underwriting family takāful business are 
noted to be below 30.0% of their individual net earned contribution position. Such results show that for 
every RM100.00 net earned contribution recorded by each takāful operator for its family takāful business, 
the surplus approved for distribution to participants and takāful operators is less than RM30.00. 

Chart 7: Surplus Approved for Distribution as % of Net Earned Contribution for 2013 
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The results are further analysed in an attempt to establish the links between the takāful 
operators’ number of years in operation with the level of surplus (SA as the percentage of NEC) within 
the respective family takāful fund. Takāful operators which underwrite family takāful business are 
grouped in three (3) categories according to the number of years in operation; namely takāful 
operators which have been in operation for more than ten (10) years, between five (5) and ten (10) years, 
and lastly for less than five (5) years. For 2013, individual takāful operators’ length of operation is 
noted to have no linkage on the takāful operators’ surplus arising during the year. This is apparent from 
the varying results of surplus position from the perspective of length of years in operation. 

The summary of our findings based on the quantitative data is shown in Figure 5 below.

 

Source: Authors’ Own 

c. The Effectiveness of Surplus Distribution Practice in Takāful 

This study further attempts to establish how the practice of surplus distribution has impacted the takāful 
funds, as well as the effectiveness of such practice in reflecting participants’ stature as owners of the 
takāful fund and in aligning the interests of various stakeholders related to takāful operations. The 
findings are based on the authors’ observations on the practice of surplus management and distribution 
of takāful operators, sourced from the takāful operators’ websites, product brochures or marketing 
materials, financial statements and policy documents. 

(i) Effect of Surplus Distribution in Maintaining a Strong and Sustainable Takāful Fund 

In general, the relatively young takāful operators (i.e. in terms of number of years of operation) tend to 
retain a significant portion of surplus arising each year. This is reasonable given the need to build up a 
sizeable portfolio for long-term sustainability of the funds, a position which other takāful operators that 
have been in operation longer would have been able to achieve earlier. 
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In addition, the effect of surplus distribution on the strength of the takāful fund is also to 
some extent dependent on the segregation of funds as applied by the takāful operators. Where funds 
segregation is minimal (e.g. contributions of various products are pooled together in one (1) or two 
(2) funds), the cross-subsidisation amongst different product lines is more effective, i.e., ‘surplus’ from 
one product line can be used to cover the poorer underwriting experience in other product lines. In 
contrast, where takāful funds are segregated more granularly, the chance of surplus emerging in any one 
fund is limited to the performance of the products/risks covered within that one fund only. Thus, 
surplus sharing may be constrained for sub-funds with poor underwriting performance. 

Out of the eleven (11) takāful operators that carry out family takāful business, eight (8) of the 
operators apply granular segregation within their family takāful funds. This  is mainly due to legacy 
issues for certain individual operators (such as the decision to change the operational business model—
resulting in at least two (2) funds to cater for each of the models) and the differentiated approaches 
in managing different takāful products, for example products with different fees or remuneration 
structures. The general takāful fund, on the other hand, is mainly confined to one fund without further 
segregation. Thus, the constraints on the amount of surplus arising from the size of takāful funds or 
sub-funds are more prevalent in the family takāful business. 

(ii)  Surplus Sharing as a Tool in Aligning the Interests of Participants and Takāful Operators 

Allowing surplus distribution to both participants and takāful operators does have its merit as it serves 
as a tool to align the interest of these parties. As manager of the takāful operation, the takāful operator 
does not bear the underwriting risks of the takāful fund. Any loss arising in the takāful fund is borne only 
by the pool of participants (in lieu of any qard or interest-free loan by the takāful operators). In terms 
of remuneration, the takāful operator is mainly remunerated through the wakalah fees, which are paid 
upfront by the participants and irrespective of the underwriting experience of the takāful fund. Thus, 
there may not be a real motivation for the takāful operator to ensure good management of the takāful 
operation. Allowing takāful operators to share a portion of the surplus can serve as an incentive to 
motivate the takāful operators to manage the takāful fund more effectively and efficiently. As such, at the 
end of the financial period, the surplus emerging will benefit not only the participants but the takāful 
operators as well. 

The notion of surplus itself (i.e. prior the distribution to the participants and the takaful 
operator) also provides a worthy business strategy for the takāful operators, as it not only provides 
potential returns to participants, it also reduces the need for the takāful operators to be capital intensive. 
Where a takāful fund has a substantial amount of surplus retained, the likelihood of the takāful fund 
withstanding any adverse underwriting experience (e.g. bad claims experience) is higher, without 
requiring any form of financial assistance such as an interest-free loan from the takāful operators. It 
also provides room for the takāful operators to increase the takāful fund’s underwriting capacity, 
allowing it to underwrite more risks which may include larger and more risks (subject to the 
underwriting policy of each takāful operators), alongside motivating the takāful operators to beef up 
their technical expertise. However, such benefit can only be reaped once a substantial amount of surplus 
has emerged (and retained) in the takāful fund. Thus, for ‘young’ takāful operators with little or no 
surplus, this may not be entirely applicable. There is a need for these takāful operators to balance the 
amount of surplus to be retained for the abovementioned purposes with the amount to be distributed 
to the participants in order to maintain the attractiveness of the takāful arrangement. 

To be able to implement all of the above effectively, takāful operators need to undertake active 
and continuous efforts to educate participants and the public at large on the concept of surplus and 
the benefits of surplus sharing. This will bring us to the next point, i.e., the importance of disclosure 
on surplus sharing to the participants. 

(iii) Importance of Surplus-Sharing Practice Disclosure in Supporting Participants’ Stature as Owners 
of the Takāful Fund 

The information on surplus that is conveyed by takāful operators to the public is usually general and 
broad. This might be driven by the takāful operators’ dilemma in deciding the extent of disclosure 
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necessary. Based on our assessment, the common channels utilised by takāful operators for disclosure 
on surplus- related information are the takāful operators’ websites, financial statements and product 
brochures. In most cases, only basic information about surplus is disclosed; namely, treatment of the 
surplus (i.e., whether it is shared and distributed or not), the ratio of surplus that will be distributed, 
when it will be distributed and general calculation of it. Only a few takāful operators provided a 
definition of surplus, which is considered necessary core information to be communicated to the 
public to facilitate an appropriate understanding of surplus and the principles behind its distribution. 

Another likely source of information on surplus is the takāful policy document, typically worded 
broadly to facilitate the understanding of participants. The agreement by participants on surplus 
distribution is usually captured in the ʽaqd (contract), which is drafted in general terms, with no 
specification on how the surplus is determined and allocated (e.g. solely based on the experience of the 
participant’s own portfolio or in consideration of other participants’ portfolios). The method of 
allocation is often not disclosed to participants, with the exception of a few takāful operators who did 
disclose their method of allocation on their websites. The extent of public disclosure made on the actual 
surplus experience is also usually limited to what is disclosed in the financial statements of the takāful 
operators. The drawback of these financial statements is that the figures reported depict the overall 
surplus results of family and general takāful funds. Thus, for the family takāful fund, which is 
segregated further into multiple sub-funds, participants are not able to ascertain the actual surplus 
experience of the particular sub-fund relevant to them. 

Iv. Conclusion and Recommendations 

The findings on the surplus management and distribution practice of the takāful operators in Malaysia 
indicate the criticality of sound and robust surplus management. Effective surplus management will not 
only support the long-term well-being of the takāful fund, which is in the interest of the participants 
(i.e. the takāful operator’s clients), it will also help promote the competitiveness of the takāful operator 
itself. The uniqueness of the surplus-sharing feature can also be one of the tools to attract consumers 
towards subscribing to takāful. 

More importantly, the application of internal guides on surplus sharing set by takāful operators 
must be reflective of the operators’ fiduciary duties to the participants, to whom the ownership of 
the takāful fund (and hence surplus) belongs. 

Several areas of the existing practice on surplus management can be further improved, 
particularly from the aspect of providing adequate disclosure to the participants on entitlement to the 
surplus, method of determination and allocation of surplus. Greater transparency on surplus distribution 
will facilitate the participants’ better understanding of the unique features provided in takāful and 
possibly create more appreciation of the true nature of takāful by the public at large. Besides reducing the 
information asymmetry in regard to distribution of surplus among the public, such transparency in 
disclosure will also be more reflective of the fundamental principles of Islamic finance regarding fairness 
and integrity in all undertakings. For future work relevant to the surplus as a unique feature in takāful, a 
study on the effectiveness of the surplus in enticing consumers’ interest in participating in the takāful 
contract could be explored. This could be approached from the perspective of both retail and corporate 
consumers’ perceptions and awareness of the concept of surplus. 
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Abstract 
The purpose of the study is to examine takaful, Islamic insurance, concept and its applicability in terms of Turkish 
Insurance Legislation through determining common takaful principles.  
Takaful is a promising area due to low level insurance penetration in Muslim societies and has grown in importance 
with double digits growth rate in recent years despite different global practices and perspectives. Regarding Turkish 
insurance market, takaful is a new insurance approach and there are not enough studies for the applicability of it 
within the context of insurance legislation. Therefore, takaful’s applicability in the current Turkish insurance 
legislation is of prime importance.   
In this study, applicability of takaful practice to the Turkish insurance market will be examined interrelatedly in 
terms of Commercial Code, Cooperative Law and Insurance Law with the sub-regulations through determining 
common takaful principles.  
The study findings reveal that there is currently available legal infrastructure for takaful to be practiced as 
cooperative insurance in terms of Cooperative Law and Insurance Law. On the other hand, it is evaluated that in 
order to comply with the globally practiced mutual insurance model administered by a stock insurance firm, the 
condition of “mutual insurance is only provided by a cooperative firm” should be removed from Turkish 
Commercial Code. Additionally, to better accord with the global takaful practices, it is recommended to define 
takaful as a new insurance approach in Insurance Law. 

Key Words: Takaful, Islamic Insurance, Commercial Code, Cooperative Law, Insurance Law 
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Introduction 

Takaful which includes the concepts of joint risk sharing, mutual assistance and cooperation is regarded 
as an Islamic insurance practice and has made a promising progress in recent years (Swiss Re, 2011). To 
this end, between the years 2007 and 2012, it is calculated that annual premium production of takaful 
market is increased around 21% while convensional insurance market in the world is around 2.5%57.  

Takaful practice has similarities to mutual insurance in many ways. In this sense, as in mutual 
insurance, takaful participants jointly share their risks and there is no risk transfer to a third party like 
an insurance company. In other words, takaful participants are both insured and insurer in the takaful 
practice. On the other hand, the pool of insured risks (herein referred to as risk fund) in takaful approach 
is managed by an insurance company in return for management fee basically. In this respect, takaful has 
similar procedures to mutual insurance in terms of underwriting practices while risk management, claim 
payment, legal accountability etc. are under the responsibility of insurance company. In conclusion, 
takaful is a mixture of both mutual and conventional insurance practices and can be regarded as a hybrid 
insurance model (Archer, Abdel Karim and Nienhaus, 2009).       

Because, convensional insurance is deemed to be inappropriate to Islamic principles by many 
scholars, takaful has grown particularly in the Muslim geographies like South East Asia, Middle East 
and North Africa and is expected to have a promise in these regions due to their low level of insurance 
penetration (Ernst&Young, 2013). In addition to this, because takaful is one of the components of the 
Islamic finance, it is expected to improve its market share in line with the Islamic finance growth 
dynamics (Ayub, 2007). Moreover, because takaful brings a new approach to the insurance market and 
with the advantage of return of the premium to the contributors and highlighting the name of ethical 
finance, takaful may reach a significant market share not only among Muslims but also in the rest of the 
world (Hussein, 2004).  

With regard to Turkish market, takaful can be considered as a new approach and after 2010 there 
are some market entries under this name. However, because it is a new concept in Turkish market, there 
is not enough studies in this field and the previous studies do not cover the topic in terms of insurance 
legislation. Therefore, the aim of this study is to examine takaful with the perspective of current 
insurance legislation and to make inferences in the way of necessary and further steps forward.  

1. Working mechanism of takaful and its principles 

Takaful is an Arabic term means reciprocal guarantee derives from the word “kafala” (Khorshid, 2004). 
Takaful which includes the principles of mutual assistance (ta’awun) and voluntary contribution 
(tabarru) is similar to mutual insurance approach in many ways as mentioned in the introductory part of 
the study. Therefore it is possible for takaful to be provided as a mutual insurance practice. However 
because of the capital problem of mutual structures which is only dependent on the members’ volatile 
premiums, in practice the hybrid structure which is the administration of mutual structure by a stock 
company has developed and formed the main framework of takaful structure (Kassim, 2013). To this 
end, in takaful practice risk sharing is among insureds while risk management is carried out by an 
insurance firm. In order to reveal the big picture clearer, working mechanism of takaful can be itemized 
as follows (Archer, Abdel Karim and Nienhaus, 2009): 

i. Premiums in takaful model are called “contribution” (tabarru) and include donation provisions. 
Therefore contributions are collected in terms of principle of reciprocality which means contributors / 
policy holder are responsible for the claims of each other.   

ii. Fund management is under the responsibility of a stock company which is called takaful operator in 
the model. The operator should manage the risks of contributors and other expenses related. 

iii. The operator should manage seperatelly the risk fund of the contributors and the capital of the 
stock owners. 

                                                           
57 Estimated by the author according to Swiss Re global premium production results in each of these years with 
the formula of cumulative aggregate growth rate. Resources are provided at the end of the study in the references.   
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iv. After the expenses paid from the risk fund if there is a surplus, it should be reallocated to the 
contributors. 

v. If there is a deficit in the risk fund, in order to overcome the bottleneck, the operator should provide 
interest free loan under the name of qard hasan. When the fund becomes positive and has suplus, the 
debt is paid to the operator without any risk transfer deal.  

vi. With regard to its business preferences, takaful operator is paid management fee under the models 
of wakala, mudarabah or mix of both. 

vii. All the operations of takaful should be well in accordance with the Islamic principles and supervised 
by an Islamic Advisory Body. 

viii. In order to mitigate the risks, takaful operators may purchase retakaful products which retakaful 
has similar working mechanism to takaful yet takaful operators can’t be inovolved in a reinsurance 
aggrement58.  

1.1. Mutual Assistance (Ta’awun) Principle 

The main difference of takaful from conventional insurance is that takaful model is based on risk sharing 
and does not consist of joint risk sharing (Bhatty, 2010). In this context, every participant in takaful 
agrees that other participants’ losses would be paid thorough the fund of the contributors or risk fund.  

1.2. Contribution (Tabarru) 

Premium in takaful model is called as contribution and has same results with unilateral donation or 
endowment (Haron and Taylor, 2009).  Because the contributions are donations, gharar (uncertainty of 
the insurance agreement) condition of the insurance which does not in accordance with the Islamic 
principles becomes acceptable (Kassim, 2013).  

1.3. Segregation of funds 

Although takaful has a mutual structure because it is administered by an insurance company, there are 
different parties in terms of takaful practice. Therefore the main stakeholders of takaful are contributors 
as the risk fund owners and takaful operator as risk fund manager and its shareholders (Bisani, 2011).  

In convensional insurance because the mechanism is direct risk transfer, the owner of the risk 
fund is the insurance company. On the other hand in takaful practice, takaful contributors are the legal 
owner of the fund. To this end, claims and other expenses are paid from the fund by operator on behalf 
of all contributors. As a result of this, contributors are responsible for surplus and deficit arising from 
operations. Because of this above mentioned mechanism, takaful operator should seperatelly manage the 
risk fund of the contributors and shareholders’ capital (Swartz and Coetzer, 2010).   

1.4.  Interest free loan (qard hasan) 
Because the owner of the risk fund is the contributors of the fund, the risk fund is directly under the 
responsibility of all the contributors. However if there is a deficit in the fund, there is an easing 
mechanism for the liquidity named qard hasan which means the support of the operator to the risk fund 
with interest free loan. On the other hand, the debt of the risk fund to takaful operator is paid in return 
as soon as the fund becomes positive (Kassim, 2013).   

1.5. Investment criterias 

Takaful operator should abide by the Islamic principles in terms of the risk fund’s investment decisions. 
In this context, the investment instruments and operations should not (i) involve uncertainty (gharar), 
(ii) should be interest- free and (iii) should not contradict with the Islamic law (Odierno, 2013). In this 
sense, Islamic Advisory Board has critical responsibility to monitor and supervise the operations of 
takaful operator whether they are in line with Islamic principles (Hussain, 2009).   

                                                           
58 Although takaful operators can’t deal a reinsurance aggrement, in certain circumstances they may purchase 
reinsurance products with the approval of Islamic Advisory Board (Mahbob, 2013; Rahman, Ahmad and Buang, 
2011).  
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2. Takaful in terms of insurance legislation 
2.1. Turkish commercial code  

The main framework of Turkish insurance legislation is Turkish Commercial Code (TCC) Nr:6102 
with the articles between 1401 and 1519, the Insurance Law Nr:5684 and other sub-regulations based 
on the Insurance Law. TCC has definitions about insurance with the articles 1401 and 1402 as follows: 

Article 1401- (1) An insurance contract means a contract under which the insurer promises, in exchange 
for a premium, to indemnify a loss caused by the materialisation of the danger (risk) having the 
consequence of harming the interest, measurable by money, of the concerned person or to effect payment 
or to fulfil other performances based on the lifetime or upon the occurrence of certain events in the 
course of the lifetime of one or several persons. 

Article 1402- (1) Under mutual insurance, several persons mutually undertake to compensate the loss 
sustained by one of them as a result of the materialisation of a defined risk. Only cooperative companies 
are entitled to carry on mutual insurance. 

These two articles reveal the fact that according to the article 1401 insurance is a risk transfer 
mechanism and it is possible to form a risk sharing among insureds according to the article 1402.  

At the first part of the study, it was stated that takaful is a risk sharing mechanism in terms of 
insureds and the insurance company does not apply the risk transfer mechanism. Instead of this, the 
operator according to takaful approach is the risk manager of the contributors’ fund on behalf of the 
insureds.  

In this respect, the working mechanism of the takaful is considered to be in line with the first 
sentence of the article 1402 of TCC.  

After takaful is considered to be in line with the mutual insurance regulations of the Code, it 
could be reached to the result that the article 1402 is the main framework of takaful. However, the 
second sentence of the article 1402 has an obligation of cooperative company to provide mutual 
products.  

At the first part of this study, it was informed that it is possible for takaful to be provided under 
a mutual or a cooperative structure by underlining the capital consideration of these structures. As a 
result, current takaful mechanism found its way by combining both of them as mutual structure under 
the administration of a stock insurance firm. However the condition of cooperative company for a 
mutual structure does not enable to form mutual structures in cooperation with the stock companies like 
insurance companies.  

Regarding the topic, if we consider the previous Code Nr: 6762, there was not an obligation of 
cooperative company for mutuals hence the previous law seems much more easing the generally accepted 
takaful practice.     

After considering the TCC provisions on insurance definition, it is concluded that there is not a 
prohibiting regulation for takaful to be applied in Turkish insurance market. However, in order to better 
align with the worlwide accepted mutual structure administered by an insurance company, it is suggested 
to remove the provision of cooperative insurance company for mutual structures from the article 1402 
of TCC.  

2.2. Takaful in terms of mutual and cooperative insurance 

Cooperatives in terms of insurance are regulated by Cooperative Law Nr:1163 and Insurance Law 
Nr:5684. To this end, while Law Nr:1163 regulates mainly the formation and working principles of all 
cooperatives, Insurance Law regulates their operations related to insurance.  

Cooperative insurance is an approach which the insureds are the owner of the insurance company. 
In this sense, there is no risk transfer to insurance company in this model and cooperative partners as 
the owner of the structure indemnify each other jointly in terms of risk sharing principle.  
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In addition, there is also a legal entity of cooperative hence insureds are not the owner of the 
cooperative with their payments. Instead, they gain partnership with the certification fee. In other words, 
in a cooperative model insureds pay certification fee in addition to the premium payment.  

According to the article 19 of Law Nr:1163, in Turkey’s practice, every partner of a cooperative 
should hold at least one share which is equal to 100 TL. In this sense, with regard to insurance practice, 
every participant should at least pay 100 TL to involve in cooperative and after that it should be paid 
the premium of the risk to get insurance coverage. Therefore, when we consider the takaful practice, 
premiums and certification fee should be behaved differently and insurance related expenses should be 
paid from the premium account. At the end of the accounting period, the surplus should be returned to 
the members. However  if there is a deficit in the account and if the cooperative is unlimited partnership, 
every partner is responsible for the deficit; if the cooperative is limited partnership then it is determined 
according to the article of association59.  

In conclusion, the main difference of cooperative mechanism to convensional insurance risk 
transfer mechanism is that the owner of the structure is cooperative partners. Therefore because the 
insureds are at the same time owner of the cooperative, they become owner of the risk fund of the 
structure too and the segregation of the funds principle is directly eliminated.  

2.2.1. Cooperative insurance in terms of insurance law 

The article 3 of Insurance Law regulates the foundation principles of insurance companies and brings 
the provision of stock or cooperative company in order to operate in the field of insurance.  

There are also regulations about the cooperative insurance with the same article paragraphes 3 and 4. At 
this point, according to the third paragraph a cooperative insurance company:  

(a) shall deal with mutual insurance 

(b) shall not have less than 200 partners 

(c) shall not grant any privilege to their managers  

In this respect, these above provisions do not include any contradictory or restricitive issues to 
takaful practice. On the other hand, with the fourth paragraph of the same article, cooperatives are able 
to make contracts with people other than their members with the permission of the Undersecretariat 
provided that this matter is included in the article of association. However due to the principles of 
takaful, in such a case there is a need for the segregation of the funds.  

In a nutshell, a cooperative according to Turkish insurance legislation which makes deal only with 
its partners or by segregating the funds also dealing with other than the partners complies with the 
principles of joint risk sharing, mutual assistance and segregation of the funds. However non-partner 
implementations of cooperatives in this sense should be well taken into consideration.  

2.2.2.  Non-partner insurance implications of cooperatives 

The current working mechanism of takaful implies that contributors of takaful with their premium 
payments become the owners of the risk fund of the takaful. On the other hand, in terms of cooperative 
practice, the ownership of the risk fund is only possible with being a partner of cooperative in that case 
responsibility for the surplus or the deficit of the risk fund is related to the cooperative share of a 
participant instead of the premium/contribution amount. To this end, the topic could be exampled as 
follows: 

An X person has one share in a cooperative with risk of 150 TL premiums and a Y person has 4 
shares in the same cooperative with risk of 200 TL premiums. At the end of the period, there is 70TL 
surplus in the risk fund. 

a- If the structure uses cooperative principles because there are 5 shares, X person gets 14TL surplus 
while Y person gets 56TL. 

                                                           
59 According to article 28 of Cooperative Law Nr: 1163, cooperative is responsible to its creditors with its assets 
not otherwise superwised. Responsibility resolutions are made by the articles 28-37 of Law Nr:1163.  
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b- If the structure uses takaful principles because the risk is the main determiner, X person gets 30 TL 
while Y person gets 40TL.  

The simple example above reveals the fact that if there is a surplus or deficit because cooperative takes 
into account the shares, risk sharing could not be achieved. 

To this end, in order to well accord with the takaful principles (1) same shares for all the cooperative 
partners or (2) segregation of the funds like the practice of the stock company should be sustained.  

2.3. Takaful in terms of technical reserves and guarantees  
According to Insurance Law article 16, insurance companies are obliged to allocate sufficient technical 
reserves for their obligations arising from insurance contracts. In this sense the main reserves are named 
as unearned premiums reserve, unexpired risk reserve, equalization reserve, mathematical reserve, 
outstanding claims reserve, bonus and rebate reserve. According to the “Regulation on Technical 
Provisions of Insurance, Reinsurance and Pension Companiesand Assets on Which Such Provisions are 
to be Invested”, there are instruments like current accounts and participation accounts in participation 
banks, real estate etc60. Therefore in terms of technical reserves, takaful operators may choose suitable 
instruments from the list of assets in the above mentioned Regulation.  

The other monetary issue for a takaful company in Turkey is about guarantees. According to the 
Law Nr:5684 article between 17 and 20, there is obligation for hold guarantees to the insurance 
companies for the each of the domestic insurance contracts. In this context, “Regulation on Internal 
Systems of Insurance, Reinsurance and Pension Companies” brings some provisions for the asset types 
of guarantees. Many of the instruments for guarantees are also in accordance with the Islamic investment 
criterias61.   

In conclusion, in terms of both technical reserves and guarantees, there seem to be enough amount 
of instrument to invest in line with the Islamic investment principles.  

Conclusion 

The study constructs takaful from five principles which are joint risk sharing, segregation of funds, 
donated contributions, interest free loan, and Islamic investment criterias. In addition to these, takaful 
operators are generally expected to form Islamic Advisory Board to get their operations supervised and 
use retakaful instead of reinsurance.   

In this sense, the first conclusion is that there is no prohibitive provision in insurance legislation 
in Turkey for the takaful application.  

On the other hand, as explained in the study, mutual structure with the administration of a stock 
company has developed as the primary takaful model in the world and in order to accord with this 
formation there needs to make some regulations in the legislation. First of all, in terms of Turkish 
Commercial Code, the obligation of cooperative structure for the mutual insurance provision should be 
removed. Secondly, in terms of cooperative insurance if there is an implication of non-partner insurance 
practice, there is a need for segregation of funds and cooperatives which have this structure should 
separately manage the risk fund of the insureds and the capital fund of the cooperative partners as in 
stock insurance companies.  

In addition to these suggestions, the insurance authority in Turkey should consider to make the 
definition of takaful in the Insurance Law Nr:5684. Because although it is the mixture of mutual and 
convensional insurance models, the takaful model has certain differences including particularly 
segregation of risk fund of the insureds and capital fund of the shareholders, interest free debt 
responsibility of stock company to overcome the deficit problem of the risk fund, return of the surplus 

                                                           
60 Detailed information can be obtained from 
http://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/Teknik%20Kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%20Y%C3%B
6netmeli%C4%9Fi-son.doc (20.08.2015) 
61 Detailed information can be obtained from 
http://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/Regulation_on_Internal_Systems_of_Insurance_Reinsurance_a
nd_Pension_companies.pdf (20.08.2015) 

http://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/Teknik%20Kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi-son.doc
http://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/Teknik%20Kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi-son.doc
http://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/Regulation_on_Internal_Systems_of_Insurance_Reinsurance_and_Pension_companies.pdf
http://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/Regulation_on_Internal_Systems_of_Insurance_Reinsurance_and_Pension_companies.pdf
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of the risk fund to the insureds, management fee of takaful operators for their operations and using 
retakaful intead of reinsurance. A company in Turkey thorough defining internal procedures may form 
a takaful model. However such implications would inevitably harm the perception of takaful because of 
possible different practices of the companies.  

In this sense, because one of the aims of the regulation is to protect less knowledged insureds to 
the insurers, it is suggested to make a definition of takaful in Insurance Law in order to overcome the 
information asymetry. 

Article 3 of Insurance Law is regarded suitable for the definition of takaful and it is evaluated that 
the definition should include the determined five principles of takaful.   
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Extended English Abstract 

Abstract 
This paper aims to identify the financing, investment and developmental importance of the most important Islamic 
financing instruments, especially Islamic Sukuk. It will focus on the lease instruments   as the most important types 
of Islamic instruments, through the definition of  financing capacityand the  investment and developmental 
importance of  type of  sukuk. 
This reaserch has been divided into three main chapters. The first one as the introduction chapter to the definition 
of both the lease contract and their derivative instruments, the second chapter studies the characteristics and types 
of this instuments, finally  the last chapter dealt with the financing and developmental importance and the reality 
of  trading in the financial markets. 
To answer the problem of research to reach the set goals we relied on the analytical descriptive approach, through 
the collection of data from deferent  references that dealt with the main variable of the study  which is "Ijara( lease) 
Sukuk" . In addition to the collection of data and statistics from various sources , espcially reports that provide a 
picture about  the reality of the use of Islamic instruments  particularly, the  Ijara sukuk on the global level.The 
reaserch concluded the following reasults:1. Ijara (lease) sukuk securities  is financial instrument can be  trated  in  
financial markets. even though they share some characteristics with both stocks and bonds as well as the other 
Islamic types of instruments, however, they have specific  advantages, and most important of these features  is 
reduction of  degree of risk relatively compared with other types of Sukuk;2-Ijara sukuk vary to leased(sukuk) of  
owned assets and utilities ownership instruments (sukuk)  and sukuk of  services.   under each of these types  there 
are other sub -division, vary according to its  utility included in  the original contract  of Ijara ( lease) . this very  
between Concreate benefit or , service benefit .also   between actual benifits or that are described in the discharge 
. this What makes it a financial investment tool valid for all productive and service sectors; 3- Ijara sukuk comes 
second after Murabaha in terms from side of trading on the financial markets, both domestically and internationally 
for more than ten years (  the period from 2001 to the first half of 2014). This evidence make investors’ perceived 
their importance;4. Financing development efficiency and effectiveness of Sukuk Ijara (leasing ) depends  on 
legitimate safety degree in terms of their commitment to regulation of Ijara Contract , in addition to the volume 
dealing  and the need to take advantage of all the benefits offered by different forms and kinds,  not focusing on 
just one type.  After the practical study and concluded results and for the sake of taking the advantage of the 
importance of Ijara sukuk it is needed to be activated in financial markets through awareness and encourage 
investors to use this type of sukuk. with the need to comitement  by thier legitimacy rules in the structure which 
is a prerequisite condition to any Islamic financial innovation. Although the Islamic financial instruments such as 
Islamic Sukuk including Ijara (leasing ) has become a concreate  reality, but there are many challenges still faced 
especial on  legal side. 
Key words: Islamic Sukuk, ijarah (lease) sukuk, Economic importance of Ijara sukuk 
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The purpose of this paper is to study the Islamic Sukuk specification, Islamic Sukuk 

securities is a novel instrument and represent common shares in the ownership of the 

Assets or benefit or for the benefit of the right holder of the Sukuk, and his ownership be 

temporary, the profit will calculated in the end of Sukuk Or through the Sukuk life, and 

Sukuk worth Recovery Project at the expiration or early Recovery According to the 

prospectus.As Islamic Sukuk is a new product in laws and regulations, this paper was to 

study the controls and standards upon which the laws formulated in related instruments 

to learn Islamic Sukuk law Specifications, according to the following controls and 

axes:Standard of law in the definition and differentiation between Sukuk and bonds 

1. 

Standard of law in issuers of the Sukuk. 2. 

Standard of law for the accepted formula. 3. 

Standard of law in control on the issuance of Sukuk. 4. 

Standard of law in Sharia control over the Sukuk. 5. 

Standard of law in the SPV, which owned the assets of exporting Sukuk. 6. 

Standard of law which dealing with the profit. 7. 

Standard of law in the liquidation of the Sukuk and put them out. 8. 
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Abstract 
  This study aims to propose a new funding formula that focuses on environmentally sustainable projects, thus 
promoting the activities of a real economy. 
It can be called Green Mudaraba Sukuk, Rules have also been given for their control and management: sharia law, 
accounting and legal. Suggestions have been developed to reduce the risks associated with financing transactions. 
Its role in the fulfillment of the principles of sustainable development was demonstrated. 

The study adopted the descriptive analysis method. In which information and data were collected which helps to 
present the proposed product: Green Mudaraba Sukuk .  
  The relationship between the Green Mudaraba Sukuk principle of sustainable development was also discussed. 
in addition, Data of the International Islamic Financial Market treating low issue of Mudaraba Sukuk  from 2001 
to 2014 were analyzed. The study also demonstrated the importance of Sukuk Mudaraba engineering to increase 
its market share and expand its use in sustainable development projects. 
  The study reached the following conclusions: the Green Mudaraba Sukuk is one of the best financial products, 
in which capital and labor are used optimally.This will contribute to the promotion of social justice, and a better 
distribution of wealth among members of society.For increasing the efficiency of this formula, yields should be 
invested in the new economic projects that respond to environmental standards. Mudaraba Sukuk and can 
therefore be instruments that provide stable funding away from financial crises. 

 

Key Words  : Mudaraba Sukuk ,Green Mudaraba Sukuk , Green bonds, the Elements of Sustainable 
Development. 
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 دني.طرح د.حمود هذه الفكرة عند تقديمه سندات المقارضة أفكاراً عامة لدى تقديم مشروع البنك اإلسالمي األر - 62
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، وهي صكوك ذات ربح حمدد وأجل معلوم، مع إعطاء حاملها حق اخليار بتحويل الصك إىل أسهم يف رأمسال شركة أخرى  (Exchangeable Sukuk)الصكوك القابلة للتبديل بأسهم - 64

 .يف العادة عند إصدار الصكوك. ومن أمثلة الصكوك املصدرة من هذا النوع صكوك شركة اخلزانة يف ماليزياغري الشركة املصدرة للصكوك، على أساس سعر حتويلي حيدد 
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Role of Green Mudaraba Sukuk  in  Achieving the Elements of Sustainable Development 
 

The purpose of the study 

This study aims to propose a new funding formula that focuses on environmentally sustainable projects, thus 
promoting the activities of a real economy. 

It can be called Green Mudaraba Sukuk, Rules have also been given for their control and management: sharia law, 
accounting and legal. Suggestions have been developed to reduce the risks associated with financing transactions. 
Its role in the fulfillment of the principles of sustainable development was demonstrated. 

Method 

The study adopted the descriptive analysis method. In which information and data were collected which helps to 
present the proposed product: Green Mudaraba Sukuk .  

  The relationship between the Green Mudaraba Sukuk principle of sustainable development was also discussed. 
in addition, Data of the International Islamic Financial Market treating low issue of Mudaraba Sukuk  from 2001 
to 2014 were analyzed. The study also demonstrated the importance of Sukuk Mudaraba engineering to increase 
its market share and expand its use in sustainable development projects. 

Results and recommendations 

The study reached the following conclusions: the Green Mudaraba Sukuk is one of the best financial products, in 
which capital and labor are used optimally.This will contribute to the promotion of social justice, and a better 
distribution of wealth among members of society. 

For increasing the efficiency of this formula, yields should be invested in the new economic projects that respond 
to environmental standards. Mudaraba Sukuk and can therefore be instruments that provide stable  

funding away from financial crises. 

The recommendations can be summarized as: 

 The need to highlight the difference between the Green Mudaraba Sukuk , and Green bonds and judicial 
and legal consequences attributed to each of them if they are processed by positive law. This in order to distinguish 
those usurious nature of those conforming to Islamic law. 

 Green Mudaraba Sukuk shall always attributed to real assets Asset Backed Sukuk (ABS) to prevent risks. 

 Recovering of funds by the project owner (Mudarab) should be done gradually to avoid moral hazard 
(loyalty Muadrab) on one hand, and to encourage them to provide the required effort to the success of the project 
on the other hand. 

Conclusion 

 The study showed that Green Mudaraba Sukuk fit with the requirements of sustainable development, especially 
from the Islamic aspect mainly related the reconstruction and restore land, without prejudice to the balance of the 
environment. It supports necessary to maintain the safety of the environment factors, and calls for better justice in 
the distribution of resources, 

Green Mudaraba Sukuk are interested environmentally sustainable projects, such as infrastructure projects, land 
reclamation and cultivation, renewable energies and therefore take into account the needs of future generations. 


