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YÖNETİCİ ÖZETİ
İslami fon yönetimi esasen, yatırımcıların menkul kıymetler portföyünde yer alan fonların veya 
paranın, bir varlığın veya bir varlıklar sınıfının, belirlenmiş finansal hedeflere ulaşmak amacıyla 
ve Şer’i ilkeler doğrultusunda fon yöneticileri tarafından profesyonel olarak yönetilmesi anlamına 
gelmektedir. Piyasada mevcut İslami fonlar genellikle Kolektif Yatırım Planları (KYP) kapsamındadır 
ve Şer’i yatırım fonu, yatırım fonu ve yatırım ortaklığı gibi çeşitli biçimlerde veya başka isimler 
altında bulunmaktadırlar. Bu çok çeşitli İslami fonlardan bazıları muhafazakâr yatırımlar, bazıları 
ise sermaye büyümesine yönelik daha agresif planlar kapsamındadır. Bu çözümlerin bazıları 
hem servet birikimine hem de anaparanın korunmasına odaklanırken, bazıları da uzun dönemli 
yatırımları ve nesiller arası servet aktarımını teşvik eden vergi teşvik fonlarını desteklemeye 
yöneliktir.

İslami Fon Yönetimi başlıklı bu raporda, İslami fon yönetimi sektörünün gelişimi incelenmekte 
ve sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi için gerekli faktörler analiz edilmektedir. Bu 
faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla, farklı gelişim aşamalarındaki piyasalara sahip 
ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır: Olgun piyasa örneği olarak Malezya, gelişmekte 
(ama gelişimin ileri bir aşamasında) olan piyasa örneği olarak Pakistan, gelişmekte olan (ama bu 
kez gelişim aşamasının daha ortalarında) bir başka ülke örneği olarak Güney Afrika ve gelişim 
sürecinin halen emekleme döneminde olan ülke örneği olarak Fas.  

Genel olarak bakıldığında, küresel fon yönetimi sektörünün (2016 itibarıyla 84,9 trilyon ABD 
doları) çok küçük bir kısmını (2016 sonu itibarıyla 56,1 milyar ABD doları) temsil etmekte olan 
İslami fon yönetimi sektörü hala niş bir sektördür. 2017 sonu itibarıyla sektördeki yönetilen 
varlıkların yüzde 88’i ilk beş ülkede (Suudi Arabistan: %37,10, Malezya: %31,66, İrlanda: %8,62, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) %5,25, Lüksemburg: %4,76) yoğunlaşmış, kalan yüzde 12’lik 
kısım ise deniz aşırı ülkeler de dâhil olmak üzere 29 diğer ülke arasında dağılmış durumdadır.

Raporda ayrıca piyasada mevcut olan diğer pek çok İslami fonun ayrıntılı tanımlarının yanı sıra 
karşılaştırmalı üstünlüklerine ve dezavantajlarına da yer verilmiştir. Bu fonlar arasında İslami 
öz sermaye fonları, sabit getirili fonlar, para piyasası fonları, borsa yatırım fonları (ETF’ler) ve 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO’lar) sayılabilir. 

Örnek vaka olarak ele alınan ülkelere ilişkin analizlerin ardından, İslami fon yönetimi sektörünün 
geliştirilmesine yönelik ilk adımı atmak ya da mevcut olan sektörün gelişimini desteklemek 
için gerekli olan bileşenlerin temin edilmesinin, sürdürülebilir organik büyümenin sağlanması 
bakımından kilit öneme sahip olduğu ortaya konulmaktadır. Şekil 1’de bu temel bileşenler 
gösterilmektedir.
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Şekil 1: İslami Fon Yönetimi Sektörünün Uzun Vadeli Büyümesini Sürdürmek 
İçin Yapı Taşları

İSLAMİ FON YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

Hukuki, 
Düzenleyici, Şer’i 

Çerçeveler ve 
Piyasa Gözetimi

•	Yatırım	fonlarına,	
ETF’lere ve 
GYO’lara yönelik 
kılavuz ilkeler

•	Şer’i	tarama		
(screening) 
metodolojisi ve 
tasfiye

Kurumsal Fonların 
Oluşturulması

•	Düzenlenmiş	
emeklilik planları

•	Şer’i	fonlar	
arasından seçim 
yapabilme 
esnekliği

Politika  ve Kılavuz 
İlkelerin

 Serbestleştirilmesi 
(Liberalisation)

•	Yurtdışı	varlıklara	
yatırım

•	Küresel	
yatırımcılar ağına 
erişim

Vergi 
Çerçevesi

•	Ürün	geliştirmeyi	
teşvik etmeye 
yönelik 
destekleyici vergi 
politikaları

•	Vergi	teşvikleri

Piyasa 
Altyapısı

•	Düzenlenmiş	
(regule edilmiş) 
borsa

•	Güçlü	arka	plan	
desteği veya idari 
hizmetler

Uygulanabilir Bir Fon Çerçevesini Desteklemeye Yönelik Temel Önlemler:

Siyasi irade ve kilit paydaşlarla 
uyumlu iş birliği

Sermaye piyasalarının
 sağlamlığı

İslami fonlara yönelik sabit bir 
talep tabanı oluşturulması

Farkındalık ve kapasite 
oluşturma

Kaynak: RAM

Bileşen 1 - Hukuki, Düzenleyici, Şer’i Çerçeveler ve Piyasa Gözetimi

Sağlam bir düzenleyici çerçevenin tesis edilmiş olması ve süregelen piyasa gözetimi piyasalara 
yönelik bir güven oluşturur. Böylelikle ürün geliştirme ve onay süreçlerinin yanı sıra yönetişimin 
de daha şeffaf olması sağlanarak yatırımcıların çıkarları garanti altına alınır. Düzenleyici bir kurum 
tarafından yayımlanan kural ve düzenlemelerle, varlık yönetimi şirketlerinin (VYŞ) veya fon 
yöneticilerinin nasıl davranması gerektiği belirlenir ve İslami fon yönetimi sektörünün düzgün 
bir şekilde gelişmesi kolaylaştırılır. Lisanslar yetkili kurumlar tarafından verildiğinden, uygunsuz 
hareketler veya halka yanlış bilgi sunulması sonucunda lisans geri alınabilir/askıya alınabilir ve/
veya ceza verilebilir.

Aynı derecede önemli bir başka husus da İslami fon yönetimi sektörünün işleyişini, kabul görmüş 
Şer’i parametreler kapsamında idare etmeye yarayacak güvenilir bir Şer’i çerçevenin oluşturulması 
konusudur. Şer’i tarama ve tasfiye süreçleri hakkında kılavuz ilkeler yayımlamak, yatırımcılara ve 
diğer piyasa katılımcılarına iş yapma kuralları ile ilgili daha net bilgiler sunulmasını sağlar.

Bileşen 2 - Kurumsal Fonların Oluşturulması

İslami fonlara yönelik bir yatırımcı tabanı tesisi için temel gereklilik, Şer’i uyumlu varlıklara özgü 
bir sermaye piyasasının oluşturulmasıdır. Servetin korunması ve sermaye değerinin artırılmasına 
yönelik ilk adım, piyasada yatırımın ve tasarrufun önemi hakkında bilinç oluşturmaktır.  Gerek 
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gelişmiş ülkelerdeki gerekse gelişmemiş ülkelerdeki çeşitli hükümetler, emeklilik fonlarının yönetimi 
için devlete bağlı kurumlar kurmuşlardır. Bununla birlikte, finansal katılımın derecesi ülkeden 
ülkeye değişiklik göstermektedir. Benzer şekilde, kamu tasarruflarının kurumsallaştırılması, yerel 
fon yönetimi sektörünün oluşturulmasını kolaylaştırmaya katkıda bulunmaktadır. Bu konuda 
bir örnek, emeklilik ödeneklerinin hem işverenler hem de çalışanlar için zorunlu hale getirilmiş 
olmasıdır. Bu fonların yönetimi için kurulmuş olan kurumlar, VYŞ’lere finansman sağlamaktadır. 
Dolayısıyla Müslümanların, etik konularda belirli tercihleri olan kişilerin veya kurumsal yatırımcıların 
Şer’i uyumlu fonlara yatırım yapmak istemesi durumunda bu, İslami fon yönetimi sektörünün 
gelişiminde bir katalizör görevi görecektir.

Bileşen 3 - Politika ve Kılavuz İlkelerin Liberalizasyonu

Politika ve kılavuz ilkelerin serbestleştirilmesi, bir yandan daha geniş spektrumdaki varlıklara ve 
kurumsal tahvil piyasalarına yatırım yapılmasını teşvik ederken diğer yandan fon yöneticilerinin ve 
yatırımcıların yatırım portföylerini çeşitlendirmesine olanak sağlamaktadır. Yabancı ülke kökenli fon 
yöneticilerinin yerel piyasaya girmesiyle birlikte küresel bir yatırımcı ağına da erişim sağlanmakta ve 
dolayısıyla, yerel fonlara yabancı yatırımcı çekilmesi fırsatı ortaya çıkmaktadır. Geniş bir yelpazedeki 
yatırımcılardan oluşan yatırımcı tabanı, yurt içi İslami sermaye piyasasının (İSP) likiditesini 
derinleştirmek açısından önemli bir rol oynamaktadır. Sermaye kontrollerinin liberalleştirilmesi de 
serbest sermaye fonu akışını kolaylaştırmak bakımından aynı derecede önemlidir.

Bileşen 4 - Vergi Çerçevesi

Vergi tarafsızlığının sağlanması, İslami finans ürünlerinin maliyetini düşürerek konvansiyonel 
ürünlerle rekabet edebilmelerini kolaylaştırır. Yatırımcıları Şer’i yatırımlar yapmaya teşvik eden 
ilave vergi teşvikleri de İslami finans piyasasının büyümesine yönelik bir başka araçtır. Bazı ülkeler 
kişilere, emeklilik planlarına ve çocukların eğitimine yatırım yapmaları karşılığında vergi indirimi 
de sağlamaktadır. Bu araçların tümü fon yönetimine olan talebin güçlendirilmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Bileşen 5 - Piyasa Altyapısı

Güçlü bir borsa oluşturulması, borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine, sukuka ve borsaya 
kote çeşitli fonlara yatırım yapmayı kolaylaştırmaktadır. Borsa işlemleri ile ilgili her çeşit hizmeti 
(ticaret, takas, mutabakat ve saklama hizmetleri) sunan tam entegre bir borsa, hisse senedi ve 
sukuk piyasalarının sağlam bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Aracılık, danışmanlık ve 
arka ofis hizmetlerinden oluşan kapsamlı bir değer zincirinin oluşturulması da İSP faaliyetlerinin 
desteklenmesi açısından aynı derecede önemlidir. Bu faaliyetler arasında, İslami fon yönetimi 
sektörünün genel gelişiminde önemli rol oynayan fon muhasebesi, yediemin hizmetleri, hukuki 
hizmetler ve denetim hizmetleri sayılabilir. 

Örnek vakalardan edinilen dersler, Gelişim Aşamaları Matrisi’nde özetlenmiştir. Çalışma 
kapsamında öncelikle, en büyük etkiye sebep olan faktörler araştırılıp bulunmuş, daha sonra 
ise bu bilgilere dayanarak İslami fon yönetimi sektörüne yönelik bir ekosistem oluşturulmuştur. 
Konuyla ilgili olarak, incelenen piyasaların karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik tavsiyelerde 
bulunulmuştur. Sunulan tavsiyeler, ilgili piyasaların gelişmişlik düzeyine göre değişkenlik 
göstermektedir. 

Aşağıdaki örümcek grafiklerde, örnek vaka olarak incelenen her bir ülkedeki İslami fon yönetimi 
sektörünün mevcut durumunun yanı sıra, sektörün gelişimini kolaylaştırmak adına daha da 
iyileştirilmesi gereken alanlara yer verilmiştir:
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Makroekonomik 
Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici 
Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Malezya

•	 Ülkedeki piyasanın olgunluk 
seviyesinden hareketle “olgun” olarak 
sınıflandırılmıştır. 

•	 Her bir faktörün derecelendirilmesi 
sonucunda, devletin ve düzenleyici 
kurumların İslami fon yönetimi 
sektörünün gelişimini desteklemeye 
yönelik olarak oluşturduğu ekosistemin 
güçlü bir ekosistem olduğu görülmüştür.

•	 Bununla birlikte, ileride ilgili örnek 
vakanın ele alındığı kısımda da 
bahsedildiği üzere, geliştirilmeye açık 
alanlar da mevcuttur. 

Makroekonomik 
Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici 
Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Pakistan

•	 Hisse senedi ve sukuk piyasasının 
büyümekte olduğu göz önünde 
bulundurularak “gelişmekte olan” (ileri 
düzey) şeklinde sınıflandırılmıştır.

•	 Devlet ve düzenleyici kurumlar, ülkedeki 
İslami finans sektörünü desteklemeye 
yönelik politika ve kılavuz ilkelerinin 
iyileştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar 
yürütmüştür.

•	 Piyasadaki faaliyetler arttıkça, örümcek 
grafikte gösterilen değişkenlerin 
seviyesinde de ilerleme olacaktır.

Makroekonomik 
Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici 
Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Fas

•	 Fas’taki İslami finans sektörü hala 
yeni oluşum aşamasında olduğu için 
“emekleme döneminde” şeklinde 
sınıflandırılmıştır.

•	 Ülkede henüz İSP oluşturulmamıştır. 
Yalnızca İslami bankacılık yapılmakta 
olup bu alandaki faaliyetlere de 2017 
yılında başlanmıştır.

•	 Ülkeye ilişkin örümcek grafik, yukarıda 
bahsi geçen ve oluşturulması gereken 
şart ve bileşenleri göstermektedir.
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Makroekonomik 
Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici 
Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Güney Afrika

•	 Müslüman olmayan bir ülke olan Güney 
Afrika, “gelişmekte olan” (orta düzey) 
şeklinde sınıflandırılmıştır.

•	 Ülkedeki sağlam bankacılık sistemi ve 
güçlü sermaye piyasaları, İslami finansı 
ülkenin finans sektörüne entegre 
etme konusunda yeni ortaya çıkan bir 
potansiyelin varlığını göstermektedir.

•	 Ülkedeki İslami fon yönetimi 
sektörünün sürdürülebilirliği, piyasadaki 
uygulayıcıların gelecekte büyüme elde 
etmeye yönelik değerli öneriler ortaya 
koyma konusunda gösterecekleri 
çabalara bağlı olacaktır. 

Kaynaklar: RAM ve ISRA

Sonuç olarak, İslami fon piyasalarının başarısını ölçmede kullanılacak temel ölçütlerden biri, 
piyasanın ne derece dışarıya açık olduğu ve servet yaratma ve sermaye oluşturmaya yönelik 
fırsatları ne derece teşvik ettiğidir. Aynı şekilde, İslami fon yönetimi sektörünün genel anlamdaki 
istikrarını, kolektif gelişimini ve ilerlemesini destekleyen bileşenler, gelecekte meydana gelecek 
büyümenin hızını etkileyecektir. Büyümeyi daha da artırmaya giden yolda başarılı olmanın 
anahtarı, başta bireysel yatırımcılar olmak üzere piyasa katılımcılarının güvenini muhafaza 
etmektir. Dolayısıyla yurt içi servet yaratabilmek ve bu serveti ülkenin ekonomik genişlemesini 
desteklemek için kullanmak, piyasadaki kilit paydaşların finansal süreçlere dâhil edilmesine ve bu 
paydaşlar arasındaki uyumlu iş birliğine bağlıdır.  
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1. GİRİŞ
Gerek İslami gerekse geleneksel sermaye piyasaları, genel finans sisteminin önemli bileşenleridir. 
Tıpkı geleneksel finans piyasaları gibi İSP’ler de gerekli yatırım ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
suretiyle fonların arz ve talep yönleri arasında son derece önemli bir aracılık görevini yerine 
getirmektedirler. İSP’lerin, İslam hukukunda belirtilmiş olan belirli kural ve esaslara uygun şekilde 
işlemesi gerekmektedir. Bu kural ve esaslar arasında faizin (ribâ), belirsizliğin (garar), kumarın 
ve spekülasyonun (meysir) ve haram kılınmış olan alkole, domuz etine, tütüne, pornografiye, 
yasadışı uyuşturucu maddelere ve haram kılınmış diğer faaliyetlere yatırım yapmanın yasak olması 
sayılabilir. Dolayısıyla İSP’ler, birincil piyasada Şer’i uyumlu hisse senetleri ve sukuk gibi menkul 
kıymetlerin (İslami tahvil olarak da bilinen İslami yatırım sertifikalarının) ihracına imkân sağlayan 
bir platform görevi görürler. Böylelikle kamu sektörüne ve özel sektöre, getirisi yüksek yatırım 
alanlarına yönlendirebileceği fonlar yaratma olanağı sunarlar. Devletler, İslami bankalar, İslami 
sigorta (tekâfül) şirketleri, VYŞ’ler ve diğer kurumların yanı sıra hanehalkları, likidite fazlalarını 
Şer’i uyumlu bu menkul kıymetlere yatırırlar ve karşılığında sermaye kazancı, kâr payı ya da kâr 
elde etmeyi hedeflerler. Diğer yandan, İSP’ler iyi işleyen bir ikincil piyasanın da oluşturulmasını 
sağlarlar. İkincil piyasada piyasa oyuncuları, likiditelerini yönetmek amacıyla, birincil piyasada 
ihraç edilmiş olan menkul kıymetleri alıp satabilir. İSP’ler, çeşitli finansal hizmetler sunarak ve 
yatırımcıların ve fon arayışı içinde olanların ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomilerin genel anlamdaki 
gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunur. 

İSP’ler ilk olarak 1990’lı yıllarda hisse senetlerinin İslami taramaya (screening) tabi tutulmasıyla ve 
Şer’i uyumlu fonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hisse senetleri piyasasında ortaya çıkan 
bir kavramdır. Aynı dönemde İslami borçlanma piyasası da, sukuk ihracı yoluyla bir dönüşüm 
içine girmiştir. Yıllar içinde hisse senedi piyasası çok çeşitli fonların (İslami yatırım fonları, İslami 
(ETF’ler, emtia fonları, İslami GYO’lar, İslami özel sermaye fonları ve risk sermayesi fonları, para 
piyasası fonları ve diğer yapılandırılmış fonlar gibi) yanı sıra çeşitli İslami endeksleri ve endeks 
ürünlerini içerecek şekilde genişlemiştir. Geleneksel borçlanma senetlerine bir alternatif olarak 
sukukun geliştirilmesi, İSP’lerin gelişimini hızlandırma yönünde atılan önemli bir adım olmuştur. 
Bugüne kadar sukuk, pek çok ülkede İSP’nin gelişmesinin bel kemiği olmuştur. Sukukun, İSP’lerin 
sınırlarını daha da genişleterek Müslüman ülkelerin dışına çıkmasında önemli bir rol oynamaya 
devam etmesi beklenmektedir. 

Etkili, iyi işleyen ve iyi düzenlenmiş İSP’lerin temel gereklilikleri arasında; kolaylaştırıcı bir hukuki 
ve düzenleyici çerçeve, sağlam bir Şer’i yönetişim çerçevesi, cazip vergilendirme politikaları, 
uygun muhasebe ve denetim mekanizmaları, yeterli risk yönetimi stratejileri, ürün inovasyonu, 
standardizasyon ve dokümantasyonun yanı sıra, geniş bir yatırımcı ve piyasa oyuncusu havuzu 
sayılabilir. Daha özele inildiğinde, Şer’i yönetişim çerçevesinin, sektördeki tüm süreçlerde 
Şer’i uyumun söz konusu olup olmadığının bağımsız olarak denetlenmesini sağlayacak; ürün 
yapılandırması ve uygulamadan, ihraca ve daha ileri düzey gelişime uzanan önemli organizasyonel 
önlemler alınmasını gerektirdiğini söylemek mümkündür.  

1.1 Çalışmanın Amacı, Hedefleri ve Kapsamı

Bu çalışma, İslami finans sektörünün kilit bir segmenti olan İslami fon yönetimi sektörüne, 
İSP’ler özelinde odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, İslami fon yönetimi sektörünün çalışma 
mekanizmalarını, gelişimini, sektörde karşılaşılan güçlükleri ve gelecek beklentilerini hem küresel 
anlamda hem de ülke bazlı örnek vakalar üzerinden incelemektir. Çalışmanın ana hedefleri ise 
şunlardır:
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1. İslami fonların tarihi gelişimini, kuramsal yapısını ve hukuki ve düzenleyici yönlerini 
incelemek ve çeşitli ekol ve ülkelerin konuyu nasıl yorumladığı hakkındaki tartışmaları 
analiz etmek. Çalışmada bunlara ilaveten, İslami fon yönetimi ve geleneksel alternatifi 
arasındaki farklılık ve benzerliklere de yer verilmiştir. 

2. Çeşitli İslami fon tiplerinin yapılarının ve işleme mekanizmalarının yanı sıra, sektörün daha 
da geliştirilmesine yönelik çalışmalarda karşılaşılan güçlükleri ve üzerinde durulan konuları 
incelemek.

3. Çeşitli ülkelerdeki İslami fon yönetimi sektörünün mevcut durumunun yanı sıra, her bir 
ülkenin karşılaştığı sorunları ve İslami fon yönetimi sektörünün geliştirilmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiş iyi uygulamaları ortaya koymak amacıyla ülke bazlı örnek vaka çalışmaları 
yapmak. 

Bu çalışmada İslami finansın teşvik edilmesine yönelik politika tavsiyelerine, İslami fonların küresel 
ve ulusal düzeyde oluşturulması, yönetilmesi ve uygulanmasına ilişkin alt sektöre odaklanarak yer 
verilmiştir. Bu yayın, İİT üyesi ülkelerdeki ilgili politika yapıcılara, İslami fon oluşturma konusunda 
birleştirici bir yol haritası hazırlamaya ilişkin kılavuz ilkeler sunmak amacıyla hazırlanmış olmakla 
birlikte, İİT üyesi olmayan ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve genel uluslararası finans topluluğu gibi 
diğer çevreler için de faydalı olabilir. Çalışma kapsamında genel olarak İİT üyesi ülkeler incelenmiş 
olup belirli bazı durumlarda ise İİT üyesi olmayan ülkeler de analiz edilmiştir.

1.2 Metodoloji

Çalışmada aşağıdaki araştırma yöntemleri kullanılmıştır:

1. Literatür Taraması: İkincil kaynakların gözden geçirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, 
gerek yazılı ve görsel bilgilere, gerekse ilgili ülkelerin (İİT üyesi ülkeler ve dünyanın geri 
kalanından çeşitli ülkelerin) yanı sıra ulusal ve uluslararası kurumlara ilişkin bilgi, belge, 
yayın ve deneyimlerle ilgili araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Özellikle, ulusal ve küresel 
fon yönetimi politikaları ve uygulamaları, belirli ülkelerin raporlarına ve analizlerine, endüstri 
ve ekonomi raporlarına ve diğer araştırma yayınlarına erişilerek gözden geçirilmiştir.

2. Masa Başı Araştırma: Bloomberg ve Eikon-Thomson Reuters gibi veri sağlayıcıların ve 
menkul kıymetler komisyonları ve merkez bankaları gibi ulusal düzenleyicilerin sunduğu, 
fon tipleri, pazar büyüklüğü, pazar payı, varlık sınıfı, yatırımcı tipi,yer ve diğer birincil 
verilere erişilmesinden ibarettir. Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve İslami 
Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) gibi uluslararası kuruluşların yayımladığı verilere de atıfta 
bulunulmuştur. 

3. Saha Ziyaretine Dayalı Vaka Çalışmaları: Gerek İİT üyesi gerekse İİT üyesi olmayan 
ülkelere yapılan saha ziyaretlerine dayanan örnek vakaların analiz edilmesinden ibarettir. 
Çalışmada ele alınan vakalar, ulusal ve uluslararası kurumların İslami fon yönetimini 
teşvik etme kapasitelerinin analiz edilmesi özelinde incelenmiştir. Saha ziyaretleri esasen, 
başka yollarla erişilmesi mümkün olmayan veri ve bilgilerin derlenmesinden ve İslami fon 
yönetimi politika ve uygulamalarına ilişkin hususların (siyasi güçlükler, algı ve farkındalık ve 
piyasa dinamikleri gibi) değerlendirilmesinden ibarettir. Bu kapsamda, bilgi kaynakları (ör. 
düzenleyiciler, politika yapıcılar, fon yöneticileri, yatırımcılar, danışmanlık firmaları, vb.) ile 
yüz yüze görüşmeler ve tartışmalar gerçekleştirilmesi şeklinde bir yöntem benimsenmiştir. 

4. Ülkelerin Gruplandırılması/Kategorilendirilmesi: Analizi kolaylaştırmak ve daha 
sağlıklı tavsiyelerde bulunabilmek adına, çalışmada ele alınan ülke bazlı örnek vakalar, 
ilgili ülkelerin İİT’nin hangi coğrafi grubuna (Arap, Asya, Afrika) dâhil olduğuna ve bu 
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ülkelerdeki geleneksel ve İslami fon yönetimi sektörlerinin gelişmişlik seviyesine odaklanarak 
gruplandırılmış/kategorilere ayrılmıştır.  

Çalışmada İİT üyesi ülkeleri temsilen Malezya, Pakistan ve Fas’a, İİT üyesi olmayan ülkeleri temsilen 
ise Güney Afrika’ya yer verilmiştir.  Bu dört ülke, Tablo 1.1’de gösterildiği gibi bulundukları coğrafi 
bölgelere göre seçilmiştir.  

Tablo 1.1: Vaka Çalışmaları Kapsamında Ele Alınan Ülkeler (Bölgesel Konuma Göre)

Arap Asya Afrika

İİT Üyesi Fas Malezya 
Pakistan

İİT Üyesi Değil Güney Afrika

İlgili ülkelerdeki İslami fon yönetimi sektörlerinin gelişmişlik seviyeleri, yapılan analize göre Tablo 
1.2’de kategorize edilmiştir.   

Tablo 1.2: Örnek Vaka Olarak Ele Alınan Ülkeler (Büyüme ve Rekabetçilik Seviyesi 
Bakımından) 

Piyasa büyümesi yavaş Piyasa büyümesi hızlı 

Güçlü rekabetçi pozisyon B Kategorisi A Kategorisi

Zayıf rekabetçi pozisyon D Kategorisi C Kategorisi

A Kategorisindeki ülkeler: İslami fon yönetimi sektöründe hızlı piyasa büyümesi ve güçlü 
rekabetçi pozisyon. Bu ülkeler mevcut başarılarını pekiştirmeye yönelik çabalarında çeşitli 
güçlüklerle karşılaşmakla birlikte, zaman içinde gösterdikleri gelişime paralel olarak sermaye 
piyasalarını da geliştirebilmeleri için İslami finans uygulamalarını sürdürmeleri kilit önemdedir.

B Kategorisindeki ülkeler: İslami fon yönetimi sektöründe yavaş piyasa büyümesi ve 
güçlü rekabetçi pozisyon. Ülkelerindeki İslami fon yönetimi sektörünü geleneksel segment ile 
aynı seviyeye getirme yönündeki çabalarında çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Ancak mevcut 
altyapı, sektörün geleneksel segmente kıyasla daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olabilir. 
Makroekonomik koşullardaki iyileşme, büyümenin elde edilebilmesi açısından kritik önemdedir 
(ör. Pakistan).

C Kategorisindeki ülkeler: İslami fon yönetimi sektöründe hızlı piyasa büyümesi ve zayıf 
rekabetçi pozisyon. İslami fon yönetimi sektörü gelişmekte olan ülkeler için bu durum geçerlidir. 
Fakat sektörün geneline bakıldığında bu kategorinin oldukça küçük bir orana karşılık geldiği 
görülmektedir.

D Kategorisindeki ülkeler: İslami fon yönetimi sektöründe yavaş piyasa büyümesi ve 
zayıf rekabetçi pozisyon. Bu ülkelerdeki İslami fon yönetimi sektörünün altyapısında köklü bir 
iyileştirme yapılması gerekmektedir (ör. Fas).

1.3 Çalışmaya Genel Bakış

Çalışma, aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

Yönetici Özeti: Bu bölümde, çalışmada yer verilen temel tartışmalar, bulgular ve tavsiyeler 
özetlenmektedir. 
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1. Bölüm - Giriş: Bu bölümde, çalışmayla ilgili genel bilgiler verilmekte; çalışmanın amacı ve 
hedefleri belirtilmekte; benimsenen araştırma metodolojisi tanımlanmakta; ve yayının içeriğine 
genel bir bakış sunulmaktadır.  

2. Bölüm - Küresel İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gözden Geçirilmesi: Bu bölümde, 
İslami fonları da içeren küresel fon yönetimi sektörünün gelişimine ilişkin genel bir bakış 
sunulmaktadır. Bölüm içeriğine daha ayrıntılı bakacak olursak, bu bölümde fonların işleyişi ve 
sermaye piyasalarındaki ve genel ekonomideki rolü ele alınmakta; geleneksel ve İslami fonlar 
arasında bir ayrım yapılmakta; ve fonlarla ilgili mevcut trendlere, fon büyüklerine ve tiplerine, 
varlık sınıflarına, yatırımcılara, araçlara ve diğer kriterlere ilişkin genel bir bakış sunulmaktadır. Bu 
bölümde ayrıca, İslami fon yönetimi, İslami fonların yapısına ilişkin sözleşme kaynaklı yükümlülükler 
ve İslami fon yönetimi konusunda faaliyet gösteren çeşitli tarafların rolleri incelenerek, İslami 
fon oluşturmak için gerekli Şer’i esaslara da odaklanılmaktadır. Bunlara ilaveten, fon yönetimi 
sektörünün, sürdürülebilir ve sorumlu yatırım (SSY) ve finansal teknoloji (fin-tek) gibi yeni trendler 
bağlamındaki gelişimi de bu bölümde ele alınmaktadır.    

3. Bölüm - İslami Fon Yönetiminin Kapsamlı Analizi: Altyapı Oluşturma ve Yatırım ve 
Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar: Bu bölümde, çeşitli farklı tiplerdeki 
İslami fonların kapsamlı ve detaylı bir analizine yer verilmiş olup analiz, fon oluşturma, fon 
yapısı, Şer’i kılavuz ilkeler ve hukuki ve düzenleyici gereklilikler gibi konulara odaklanarak 
gerçekleştirilmiştir. Bölümde ayrıca fon oluşturma ile ilgili olarak yatırım ve ticaret açısından 
dikkate alınması gereken hususlar da analiz edilmiştir. Bu kapsamda analiz edilen faktörler 
arasında fon tipi, yatırım stratejileri, varlık tahsisi, portföy izleme ve portföylerin periyodik olarak 
yeniden dengelenmesi, operasyonel maliyetler, hedef yatırımcılar ve coğrafi dağılım sayılabilir. Son 
olarak, İslami fon yönetimi sektörünün oluşturulmasındaki en önemli faktörlere ve bu aşamada 
karşılaşılan güçlüklere yer verilmiştir.  

4. Bölüm - Ülke Bazlı Örnek Vakalar: Bu bölümde öncelikle, çalışmada incelenen ülke bazlı 
örnek vakalara ilişkin metodoloji ve seçme kriterleri ve bu ülkelerdeki İslami fon yönetimi ile 
ilgili politika ve uygulamalar anlatılmaktadır. Daha sonra, incelenen dört ülkedeki (Malezya, 
Pakistan, Fas ve Güney Afrika) İslami fon yönetimi piyasasının bir analizi sunulmaktadır. Örnek 
vaka incelemelerinde dikkate alınan kriterler arasında ilgili ülkelerdeki İslami finans piyasalarının 
farklı segmentlerinin yurt içi ve küresel pazar payları; İslami fon yönetiminin gelişimi; İslami 
fonlara yönelik olarak oluşturulan altyapılar; yatırım ve ticaret açısından dikkate alınan hususlar; 
İslami fon yönetimi sektörünün genel büyümesini ve gelişimini etkileyen temel faktörler ve alınan 
dersler sayılabilir. Bu bölümde ayrıca ülkelere özgü tavsiyelere de yer verilmiştir. 

5. Bölüm - İİT Üyesi Ülkelere Yönelik Genel Politika Tavsiyeleri: Bu bölümde, İslami fon 
oluşturma ve mevcut İslami fonların geliştirilmesi hakkında genel politika tavsiyelerine yer 
verilmiştir. Tavsiyeler hazırlanırken İslami fonların işleyiş mekanizmaları, hukuki ve düzenleyici 
çerçeve, Şer’i yönetişim, piyasa ve altyapı oluşturma konusu, ticari konular ve İslami fon yönetimi 
sektörünün ilerlemesi üzerinde etkiye sebep olan güçlükler göz önünde bulundurulmuştur. 
Politika tavsiyeleri, İİT üyesi ülkelerin, İslami fon oluşturma ve genel anlamda İslami finans 
konusundaki çalışmalarında başvurabilecekleri bir yol haritası şeklinde sunulmuştur. Tavsiyeler, 
ülkedeki piyasanın yukarıda Tablo 1.2’de gösterilen gelişim aşamalarından hangisinde olduğuna 
dayanarak hazırlanmıştır.   

6. Bölüm - Sonuç: Bu bölüm, çalışmada elde edilen bilgileri özeltmekte ve çalışmayı 
sonuçlandırmaktadır.  
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2. KÜRESEL İSLAMİ FON YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
İslami öz sermaye piyasası yıllar içinde, Şer’i uyumlu hisse senetlerinin ve İslami endekslerin 
geliştirilmesine yol açan Şer’i uyumlu tarama metodolojilerinin oluşturulmasından, daha inovatif 
ve yapılandırılmış yatırım ürünlerine ve farklı fon tiplerine kadar uzanan bir gelişim sürecinden 
geçmiştir. İslami öz sermaye piyasasında, ürün ve hizmetlerdeki artışın yanı sıra, piyasadaki 
oyuncular, coğrafi kapsam, altyapı oluşturma, finansal teknoloji, sürdürülebilir stratejiler ve 
diğer pek çok alan bakımından da bir genişleme olmuştur. Bu bölümde, küresel fon yönetimi 
sektöründeki gelişim trendlerine İslami fonlar özelinde değinilmektedir. Bu kapsamda, İslami 
fon yönetimine ilişkin ilkeler, roller, işlevler, mekanizmalar, sektörün gelişimi ve geleceğe yönelik 
trendler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.    

2.1 Küresel İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimi

2.1.1 Fon Yönetiminin Tanımı

Fon yönetimi, fazla paralarını, “fon” olarak bilinen bir tüzel kişiliğe yönlendiren bir grup yatırımcıyı 
içerir; toplanan paralar bu “fon”da tutulur ve belirli finansal hedeflere ulaşmak amacıyla, çok 
çeşitli menkul kıymetlerden ve diğer varlıklardan oluşan bir portföye yatırılır (ISRA, 2015, s.524). 
Genellikle hisse sahibi ya da pay sahibi olarak adlandırılan yatırımcılar, birey ya da kurum olabilir. 
Fonları profesyonel olarak yöneten ve yatırımcılar adına yatırım yapma işini üstlenen tüzel kişiliğe 
fon yöneticisi ya da fon yönetimi şirketi denir. Fon yöneticisi hisse senedi, tahvil, para piyasası araçları 
gibi menkul kıymetlerden, bunların veya hatta başka fonların bir kombinasyonundan oluşan bir 
portföy oluşturarak müşterilerin yatırımlarını değerlendirir. Fon kapsamındaki yatırımlardan oluşan 
portföy yapılandırılmış bir portföydür ve fon izahnamesinde belirtilmiş olan yatırım hedeflerine 
uygun şekilde yönetilir. Fon yönetimi sürecine ilişkin akış şeması Şekil 2.1’de gösterilmektedir. 

Şekil 2.1: Fon Yönetimi Sürecine İlişkin Akış Şeması

•	Fonları	profesyonel	
olarak yönetir 
ve yatırıma 
yönlendirir.

•	 Çeşitli	menkul	
kıymetlerden 
oluşan portföy

•	 Yatırımlardan	getiri	
elde edilir.

•	 Getiri	yatırımcılara	
iletilir veya 
yeniden yatırıma 
yönlendirilmek 
üzere elde tutulur.

•	 Fazla	paralarını	
yatırırlar.

•	 İzahnamede	
belirtilen yatırım 
hedefleriyle 
eşleştirilir.

Yatırım Fonu İzahname
Yatırımcılar

(Pay Sahipleri)

Getiri
Yatırımcılar

(Pay Sahipleri)
Menkul 

Kıymetler

Kaynak: ISRA

Fon yatırımcılara hisse (diğer bir deyişle pay) satabildiği gibi, parasını geri almak isteyen 
yatırımcılardan hisse de satın alabilir. Her iki durumda da hissenin bedeli, fonun o andaki net 
varlık değeri (NVD) üzerinden hesaplanır (Gerber, 2008, s. 3). NVD, fondaki bir adet hissenin, 
işlem günü sonundaki değeridir. Fon ilk oluşturulduğunda bir adet hissenin birim değerini 
bulabilmek için, fondaki yatırımların parasal değeri, ihraç edilmiş olan hisse senedi sayısına 
bölünür. Dolayısıyla fonun NVD’si değişkenlik gösterir çünkü dayanak varlıklar günlük olarak 
işlem görür ve yatırımcılar fondaki paylarını alıp satar1.  

1 Fon yönetimi süreci burada genel hatlarıyla anlatılmaktadır. Örneğin ETF’lere ilişkin süreç daha farklı işler. Borsaya kote 
edilmemiş varlıklardan oluşan fonların işleyişi de farklıdır.
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Fondaki her bir hisse ya da pay, yatırımcıların fondaki portföyde sahip oldukları oranı yansıtır. 
Bu oran, yatırımcının sermayeye olan katkısının payı kadardır. Pay sahibi, yatırım fonu sayesinde 
elde edilen getiriden de bu pay oranında bir miktarı (fon yöneticisinin alacağı kısım ve diğer 
muhtemel kesintiler yapıldıktan sonra kalan net tutarı) alma hakkına sahiptir. Dayanak varlıkların 
performansı arttıkça fonun değeri de arttığı için, getiriler genellikle gelir bölüşümü (kâr payı 
dağıtımı) ve/veya sermaye değerinin artırılması şeklinde paylaşılır. 

Fonların çoğunun talep ettiği ücret tipleri aşağıdaki gibidir: 

•	 Payların satın alınmasını müteakiben alınan bir komisyon ücreti (önden yüklemeli olarak 
tabir edilir).

•	 Payların satılmasını müteakiben alınan bir itfa ücreti (sonradan yüklemeli olarak tabir edilir).

•	 Yıllık yönetim ücreti.

Bazı fonlar ayrıca paranın erken çekilmesi durumunda da ücret talep etmekte veya cezai yaptırım 
uygulamaktadır.  

Kutucuk 2.1’de, İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu’nun (AAOIFI) 
yatırım fonu tanımına yer verilmiştir. 

Kutucuk 2.1: AAOIFI’nin Yatırım Fonu Tanımı

Kendilerini oluşturan kurumlardan finansal olarak bağımsız yatırım araçları olan fonlar, hisse/
pay sahiplerinin varlıklardaki ve kâr ya da zarardaki payları oranında temsil edildiği hisseler/
paylar şeklinde olabilmektedir. Fonlar belirli bir vadesi olan kolektif yatırım araçları olduğu 
için üçüncü tarafların haklarının gözetilmesini gerektirirler. Bu sebeple, katılımcıların hak ve 
yükümlülükleri ortak çıkar gözetilerek belirlenmekte ve sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda, 
fonun bir kurum tarafından yönetildiği durumlarda, kararname veya yönetmeliklerde belirtilen 
sınırlama veya şartlarla uyumlu olan haller haricinde, hisse/pay sahipleri yönetim, itfa ya da 
tasfiye konusundaki haklarından feragat ederler.

Kaynak: AAOIFI, Mali Muhasebe Standardı No. 14, Yatırım Fonları, Ek B.

Yatırım fonu kavramı genellikle, kolektif yatırım planı (KYP) adı verilen üst bir terim kapsamında 
değerlendirilmektedir. Fonlar, oluşturuldukları ülkelere göre farklı şekillerde (yatırım fonu, yatırım 
ortaklığı veya diğer başka isimler altında) ortaya çıkabilirler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerindeki 
(ABD) yatırım fonları genellikle mutual fund olarak adlandırılırlar. Birleşik Krallık’ta (BK) ise 
yaygın olarak kullanılan terim unit trust’tır. Bu terim Malezya, Güney Afrika ve Endonezya’da da 
kullanılmaktadır. Unit trust, fon şirketini yapısal olarak bir yatırım fonuna dönüştüren önemli bir 
araçtır.  Yediemin (trustee), genellikle yatırımcılardan oluşan faydalanıcılar adına hareket eder ve 
faydalanıcıların yatırımlarını yönetmeleri için profesyonel fon yöneticileri ile anlaşır. Yatırım fonları 
ticari senetlerin yanı sıra gayrimenkul gibi başka varlıklara da yatırım yapabilir.  

Avrupa Birliği’ndeki (AB) hukuki çerçeveye göre oluşturulmuş fonlar genellikle Devredilebilir 
Menkul Kıymetlere Yatırım Yapan Kolektif Yatırım Kuruluşu (UCITS) olarak adlandırılırlar. Her ne 
kadar UCITS’lerin AB’deki düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekse de, kuruldukları ülkedeki 
düzenlemelere de tabidirler. Dolayısıyla, düzenleyici ve yatırımcıları koruma amaçlı gereklilikleri 
belirli bir derecede yerine getirmekle yükümlüdürler ve bu sebeple de, UCITS’leruluslararası 
yatırımcılara cazip gelmekte ve Asya, Afrika ve Latin Amerika da dâhil olmak üzere farklı 
bölgelerde giderek artan oranda ilgi çekmektedir (ISRA, 2015, s.525). 
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2.1.2 İslami ve Geleneksel Fonlar Arasındaki Temel Farklar

İslami yatırım fonlarının ve geleneksel fonların hedefi aynıdır: Yatırımları bir havuzda toplamak, 
anaparayı korumak ve getirileri optimize etmek (ISRA, 2015, s.523). Bu iki fon grubuna ilişkin 
faaliyetler de aynıdır:

•	 Müşterilerin finansal ihtiyaç ve hedeflerini belirlemek.

•	 Yatırımların finansal analizini yapmak.

•	 Uygun varlık ve menkul kıymetleri seçmek. 

•	 Yatırım planlaması yapmak ve strateji oluşturmak.

•	 Portföy izlemesi yapmak ve portföyleri periyodik olarak yeniden dengelemek. 

Bu iki fon tipini birbirinden ayıran özellik, İslami fonların her zaman Şer’i kurallara ve kanunlara 
uygun şekilde işletilmesinin, faaliyet göstermesinin ve yatırım yapmasının şart olmasıdır. 

Bir başka deyişle İslami fon yönetimi, yatırımcıların parasının Şer’i uyumlu menkul kıymet ve 
varlıklara yatırılarak ve önceden belirlenmiş finansal hedeflere ulaşmak amacıyla Şer’i ilkelere 
uygun şekilde profesyonel olarak yönetilmesi anlamına gelmektedir. Yatırımların Şer’i uyumluluk 
açısından taranması; Şer’i Kurulların rolü ve Şer’i gözden geçirme ve denetimleri, uygunsuz yollarla 
elde edilmiş gelirin arındırılmasını ve zekât hesaplamasını içeren Şer’i yönetişim mekanizmaları 
gibi unsurlar, İslami fonların faaliyetlerinin Şer’i gerekliliklere uyumu açısından önemlidir. İslami 
fonları geleneksel fonlardan ayıran temel kriterler Şekil 2.2’de açıklanmaktadır.  

Şekil 2.2: İslami ve Geleneksel Fonları Birbirinden Ayıran Kriterler

Sözleşmeye Dayalı 
İlişki

Yatırımcı ile fon yönetici 
arasındaki ilişki vekâlet 

sözleşmesine ya da mudârebe 
sözleşmesine dayalı olabilir. Vekâlet 

sözleşmesinde yatırımcılar müvekkil (asil), 
fon yöneticileri ise vekil sıfatına sahiptir. 

Vekil, yatırımcıların fonlarını bir ücret 
karşılığında yönetir. Mudârebe 
sözleşmesinde ise yatırımcılar 

sermaye sağlayıcı, fon yöneticileri 
ise idareci sıfatına sahiptir.

Yönetişim

Fon, gerçekleştirdiği yatırımların 
ve faaliyetlerin Şer’i gözden 

geçirmeler ve süreç denetimleri 
yoluyla devamlı olarak izlenmesini 

sağlamalıdır.

Şer’i Uyumlu 
Portföyler

Fonun yatırım yaptığı 
portföylerin Şer’i gerekliliklere 

uygun olması gerekmektedir. Bu 
nedenle, hisse senetleri ve reel varlıklar 
gibi yatırım araçlarının Şer’i uyumluluk 

açısından taranması, fonun yatırım yapacağı 
alanın kabul edilebilir olup olmadığına 
karar verilmesi açısından son derece 

önemlidir. 
Uygulamada kullanılan pek çok 
farklı Şer’i tarama metodolojisi 

vardır. Bunlar 3. Bölüm’de 
açıklanmaktadır. 

Uygunsuz Yollarla 
Elde Edilmiş Gelirin 

Arındırılması

Şer’i makamlar, kaçınılması 
mümkün olmayan piyasa 

şartlarından kaynaklı olarak , 
uygunsuz yollarla edinilmiş gelirin 
Şer’i uyumlu yatırımların belirli bir 

yüzdesinekadarına izin verecek düzeyde bir 
sınırlandırma getirmişlerdir. 

Tamamen Şer’i uyumlu bir yatırım yapmak 
isteyen yatırımcıların, şirket hesabında 

birikmiş olan, uygunsuz yollarla 
edinilmiş gelirden kendi paylarına 

düşen kısmı, şirket hisselerine 
yapmış oldukları yatırımın 
miktarıyla orantılı şekilde 

arındırmaları gerekir.

Şer’i Danışmanın Rolü

Şer’i danışman fona, 
işlemlerinin ve faaliyetlerinin 
Şer’i ilkelere uygunluğunu 

sağlaması konusunda tavsiyede 
bulunur. Örneğin, Şer’i uyumlu hisse 

senetlerini değerlendirmeye yönelik bir 
metodoloji oluşturulmasını ya da Şer’i 
tarama ile ilgili ulusal kılavuz ilkelere 
uygun davranılmasını teşvik edebilir. 

Ayrıca fona, hisse senetlerinin 
Şer’i uyumluluğa aykırı hale 

gelmesi durumunda ilgili hisse 
senetlerini elden çıkarmasını 

tavsiye edebilir.

Ücret Yapısı

Vekâlete dayalı yapıda bir 
yönetim ücreti söz konusudur. 

Bazı zamanlarda, fon yöneticisi, 
yatırımcının fonları herhangi bir yatırım 
aracına yönlendirilmeden önce ücreti 

peşinen düşebilir. Vekâlet ücreti performansa 
dayalı ücretleri de içerebilir. Mudârebeye 

dayalı yapıda ise, yatırımcı ile yapılan 
anlaşmada belirtildiği şekilde kâr 

paylaşımı söz konusudur.

Kaynak: ISRA (2015)’ten uyarlanmıştır.
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İslami varlık yönetiminin en önemli etkilerinin menkul kıymet seçimi üzerinde olduğunu belirtmek 
gerekir. Örneğin Tablo 2.1’de, geleneksel yatırımcı ile İslami yatırımcı arasında varlık tahsisi 
açısından mevcut olan farklılıklar gösterilmektedir.

Tablo 2.1: Geleneksel Yatırımcı ile İslami Yatırımcı Arasında Varlık Tahsisi 
Açısından Mevcut Olan Farklılıklar 

Geleneksel Yatırımcı İslami Yatırımcı

Varlık Sınıfı Tahsis Varlık Sınıfı Tahsis

Para piyasası fonları %5 Murabaha ve ticaret 
finansmanı fonları

%5

Sabit gelir %40 Sukuk %40

Hisse senetleri %40 Şer’i uyumlu hisse senetleri %40

Alternatif yatırımlar %15 Şer’i uyumlu alternatifler %15

Kaynak: Sandwick (2016)

2.1.3 Ekonomik ve İslami Bakış Açılarına Göre Fon Yönetiminin Rolü

Pek çok ülkede bankacılık sektörünün gelişmesine öncelik verilmekte olup bu gelişim çoğu zaman 
fon yönetimine zarar vermek pahasına gerçekleşmektedir. Bu durumun ise, finansal istikrar 
üzerinde (çünkü kısmi rezerv bankacılığı daha kırılgan bir modeldir) ve sermaye hareketlerinin 
verimliliği üzerinde negatif etki yaratma potansiyeli vardır. Bankalar kamu sektörüne/kurumsal 
sektöre ve bireysel (ev ve araba) segmente teminata dayalı sermaye kredisi verme eğilimindedir. 
Bu da, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ’lere) nispeten daha az hizmet sunulması 
anlamına gelmektedir. Uzmanlaşmış risk sermayesi ve özel sermaye fonları genellikle anapara 
dağıtımı, kurumsal kabiliyet geliştirme ve kurumsal davranışların iyileştirilmesi konularında 
beceri sahibidirler. Kamusal alanda yatırımcılar tarafından yapılan taramaların sonuçları kurumsal 
davranışları da etkilemektedir (ör. 1970’lerde Güney Afrika’da yatırımcılar tarafından yapılan 
tarama sonuçlarına göre ırkçılık yapan şirketler boykot edilmiştir; günümüzde ise güçlü yatırımcı 
ağları tarafından Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ESG) kriterlerine göre yapılan tarama sonuçları 
etkili olduğu için şirketler ESG standartlarını yüksek tutmaya teşvik edilmektedirler.).

Varlık yönetimi sektörü oluşturmanın avantajları şunlardır: 

•	 Düşük sermaye girdileri, yüksek fikri mülkiyet girdileri. 

•	 Minimum hacme ulaşıldığında sabit kazanç. 

•	 Kazançlarda daha düşük volatilite. 

•	 Yüksek brüt ve net marjlar. 

•	 Hisse sahiplerinin anaparasına yüksek getiri. 

•	 Yatırım bankacılığında söz konusu olan risklerden çok daha düşük riskler (Sandwick, 2016). 

Makroekonomik bakış açısına göre, iyi gelişen bir fon yönetimi sektörü, aşağıdaki bakımlardan 
önemli rol oynamaktadır: 

•	 Tasarrufların ve yatırımların teşvik edilmesi.

•	 Reel ekonomide sermaye dolaşımının sağlanması. 

•	 Ülkelerin, kurumların ve bireylerin sermaye ihtiyaçlarını fonlamak için gerekli likiditenin 
sağlanması.
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•	 Bankacılıkta genellikle söz konusu olana göre daha özgün şekilde risk paylaşımı olanağı 
sağlanması. 

•	 İslami bankacılık ve tekâfül sektörlerini tamamlayıcı olması.

•	 Ekonomik kalkınmaya ve büyümeye katkıda bulunulması. 

Mikroekonomik bakış açısına göre ise, bir havuzda toplanmış olan yatırımların profesyonel 
şekilde yönetilmesi, önemli avantajları beraberinde getirmektedir. Kişi ve kurumların, küçük 
miktarlardaki paralarını bir araya getirerek daha yüksek bir toplam oluşturmasına olanak 
sağlamakta ve böylelikle bireysel bir yatırımcının, normalde katılması mümkün olmayan geniş 
çaplı yatırımlara dâhil olması imkânını sunmaktadır (Gerber, 2008). Bu da, yatırımcıların ölçek 
ekonomisinden yararlanmasına ve reel varlıklarda ya da işletme faaliyetlerinde kısmi sahiplik elde 
etmesine olanak sağlamaktadır. Bireysel yatırımda ise bu mümkün değildir. Bir başka avantaj ise, 
profesyonel yönetimin maliyeti çok sayıda yatırımcı tarafından paylaşıldığı için her bir yatırımcıya 
düşen maliyetin (aracılık komisyonunun) nispeten düşük olmasıdır. Ayrıca, fon yönetiminde çok 
çeşitli yatırım araçları kullanıldığı için yatırımcıların maruz kaldığı risk daha düşüktür. Havuzda 
toplanan fonlar farklı şirketlere, sektörlere, ülkelere ve bölgelere yatırılabilir; bu da çok geniş bir 
yelpazedeki yatırım imkânlarına minimum riskle erişmek anlamına gelmektedir. Diğer avantajlar 
ise şu şekilde sıralanabilir: 

•	 Fona girmek ve çıkmak kolaydır. 

•	 Eldeki payları geri satmak ve likit pozisyona dönmek kolaydır. 

•	 Kayıt tutmak ve idare etmek kolaydır. 

•	 Uzun vadedeki finansal getirisi iyi düzeydedir. 

•	 Şeffaflık, bilgiye erişim ve daha iyi kurumsal yönetişim olanağı sunar.  

•	 Muhtemel vergi avantajları söz konusudur.  

•	 İyi düzenlenmiştir; o nedenle de yatırımcılara belirli derecede bir koruma güvencesi verilir.    

İslami bakış açısına göre fon yönetimi, Şer’i uyumlu yatırım mecralarına yatırım yapmak isteyen 
bireysel yatırımcıların karşılaştığı aşağıda belirtilen sorunlara yönelik çözümler sunmaktadır:

•	 Şer’i uyumlu yatırımlar konusunda araştırma yaparken katlanılan maliyetler. 

•	 Tarama işlemi, trendleri ve yatırım yapılan şirketin hedeflerini tutturup tutturamadığını 
anlayabilmek için ciddi miktarda bilginin (ör. şirket yıllık raporlarının, hesapların) uzun yıllar 
boyunca dikkatle incelenmesini gerektirmektedir. Fon yöneticisi ya kendi oluşturduğu 
tarama metodolojilerini kullanır ya da İslami bir endeksi takip eder.  

•	 Finansal oranları analiz edebilmek için belirli becerilere ihtiyaç vardır.  

•	 Şer’i makamların, finans danışmanlarının ve diğer danışmanların sunduğu tavsiyeler 
genellikle birbiriyle çelişmektedir. Bu da, bireysel yatırımcılar açısından bir yorumlama ve 
koordinasyon ihtiyacı doğurmaktadır.  

•	 Yatırım gözden geçirmeleri ve denetimler şeklinde uygulanan Şer’i yönetişim.  

Şekil 2.3’te, İslami fon yönetiminin gerek ekonomik gerekse İslami bakış açısına göre rolleri ve 
sunduğu avantajlar özetlenmektedir. 
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Şekil 2.3: İslami Fon Yönetiminin Rolleri ve Avantajları

Bireysel yatırımcıların tek başına katılamayacakları çok çeşitli yatırımlara katılmalarına 
olanak sağlayan ölçek ekonomileri

Likit yatırımlar ve işlem kolaylığı

Daha düşük maliyetli profesyonel yönetim hizmeti

Çeşitlilik sayesinde daha düşük risk

Makroekonomik faydalar: Tasarruf ve yatırım seviyelerinde artış ve büyümeye katkı

Risk paylaşımı ve finansal katılım modeli sayesinde daha yüksek güven

Yatırımların Şer’i uyumlu olarak taranması ve izlenmesi

Fon yönetimi süreci boyunca Şer’i yönetişim

Kaynak: ISRA

2.1.4 İslami ve Geleneksel Fon Tipleri 

Fonlar genel olarak üç tiptedir: Açık uçlu fonlar, kapalı uçlu fonlar ve borsa yatırım fonları. Bu 
fonların tümünde yatırımcılara, belirli yatırım hedefleri olan çeşitli yatırımlardan oluşan bir havuza 
kolaylıkla ve düşük maliyetli bir şekilde yatırım yapma olanağı sunulmaktadır (Foster, 2014). Fon 
tiplerine ayrı ayrı bakıldığında ise birbirinden farklı oldukları hususlar şu şekildedir:

•	 Açık uçlu fonlarda, ihraç edilebilecek pay/hisse sayısı açısından bir sınır yoktur. Yatırımcılar 
pay alım satımını doğrudan fon üzerinden gerçekleştirebilecekleri gibi yetkili acenteler 
aracılığıyla da gerçekleştirebilirler. Fon, yatırımcılardan gelen talebi karşılayabilmek için daha 
fazla pay ihraç eder ve toplanan paralar, yatırım fonunun portföyünü oluşturan menkul 
kıymetlere yatırılır. Dayanak varlıkların performansı, fonun net varlık değerini belirler. Bu 
değer, her işlem gününün sonunda hesaplanır. Yatırımcılar fondan pay satın alabilir ya da 
fona pay satabilirler. Alım satımda kullanılacak olan fiyat, fonun NVD’sine göre belirlenir. 
Dolayısıyla fiyatlar, NVD’deki dalgalanmalara göre artış ya da azalış gösterebilir. 

•	 Kapalı uçlu fonlarda, sabit bir sayıdaki hisse İlk Halka Arz (İHA) için ihraç edilir. İHA süreci 
sona erdiğinde fon yeni yatırımlara kapatılır (ISRA, 2015, s.540). Fon borsaya kote edilir 
ve fondaki hisseler borsada işlem görür. Tıpkı hisse senetlerinde olduğu gibi, fonun hisse 
başına bedeli de piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir; genellikle NVD’sine kıyasla bir 
miktar indirimli ya da itibari kıymetinin üzerinde bir bedel üzerinden alım satım yapılır 
(Foster, 2014).

•	 ETF’ler, S&P 500 veya Dow Jones gibi endekslere dâhil edilmiş olan menkul kıymetlere 
yatırım yapar (ISRA, 2015, s. 543). Bu fonlar tarafından oluşturulan portföy, endeks 
bileşenlerini ve dolayısıyla endeksin performansını yansıtır. ETF’lerin mülkiyeti hisselere 
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bölünür; açık uçlu fonlardan farklı olarak ETF’lerin hisseleri borsadaki hisse senetleri gibi 
işlem görürler. Hisse bedeli, tıpkı kapalı uçlu fonda olduğu gibi piyasadaki arz ve talebe göre 
belirlenir. Ancak, ETF’ler kapalı uçlu fonlardan farklı olarak kendi NVD’sini daha yakından 
takip ederler çünkü ETF hisseleri sürekli ihraç edilirler veya bir finans kurumu tarafından 
geri alınırlar (Foster, 2014). 

Yatırım fonları, yatırım yaptıkları varlık sınıfını yansıtan yatırım portföylerine göre de 
sınıflandırılabilir. Tablo 2.2’de, oluşturdukları yatırım portföylerine ve yatırım yaptıkları varlıklara 
dayanarak hazırlanmış olan, farklı fon tiplerinin bir listesi sunulmaktadır.  

Tablo 2.2: Yatırım Portföyüne ve Varlık Sınıfına Göre Fon Tipleri

Yatırım Portföyüne 
Göre Fon Tipi

Açıklama Yatırım Yapılan Varlık

Hisse Senedi Fonu Esasen, borsaya kote şirketlerin hisse senetlerine 
yatırım yapar. Aktif ya da pasif şekilde (belirli bir 
endeksi takip ederek) yönetilebilir. Alt kategorileri 
de vardır: 
•	 Büyüme fonu: Sermaye kazancı elde etmeyi 

hedefleyen, hiç kâr payı ödemesi yapılmayan 
ya da sınırlı miktarda kâr payı ödemesi yapılan 
çeşitli hisse senetlerinden oluşan portföye 
yatırım yapar. Değer artışı sağlayan hisse 
senetleri, hisse senedi piyasasının büyüme 
hızından daha yüksek bir hızda büyümesi 
beklenen şirketlerin hisse senetleridir. Bu 
şirketler, piyasa değeri düşük ya da yüksek 
şirketler olabilir.  

•	 Gelir getiren hisse senedi fonu: Pay 
sahiplerine kâr payı şeklinde gelir sağlayan 

Şirket hisse senetleri.

Emtia Fonu Değerli metaller (ör. altın), enerji kaynakları 
(ör. petrol ve gaz), tarım ürünleri (ör. buğday) 
ve hayvancılık ürünleri (ör. hayvan) gibi 
emtialara yatırım yapar. Elinde doğrudan emtia 
bulundurabileceği gibi, emtia piyasasında faaliyet 
gösteren şirketlerin (ör. altın madenciliği yapan 
şirketlerin) hisse senetlerine ve emtiaya dayalı 
opsiyon işlemleri (options) ile vadeli işlemlere 
(futures) de yatırım yapabilir. Genellikle bir 
emtiaya olan talep ne kadar fazlaysa, o emtianın 
fiyatı ve yatırımcının elde edeceği kâr da o kadar 
yüksek olur.  

Emtialar, emtiaya dayalı 
opsiyonlar ve vadeli işlemler.  

İslami emtia fonlarına yönelik 
Şer’i uyumlu emtialar. 

Para Piyasası Fonu Kısa (bir yıl veya daha az) vadeli para piyasası 
menkul kıymetlerine yatırım yapar; başlıca amacı 
ana sermayesini muhafaza etmek ve pay sahipleri 
için mütevazı miktarda bir gelir yaratmaktır. Genel 
görüş, banka mevduatı kadar güvenli ama daha 
yüksek getirili olduğu yönündedir. Likiditesi son 
derece yüksektir; yatırımcılar istedikleri zaman 
paralarını çekebilirler ve anapara kaybı riski 
neredeyse sıfırdır. 

İslami para piyasası fonları kısa vadeli sukuka veya 
diğer yatırım araçlarına yatırım yapar.  

Kısa vadeli hazine bonoları, 
borç senetleri, finansman 
bonoları. 

İslami para fonlarına yönelik 
kısa vadeli sukuk. 
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Sabit Getirili Fon Başlıca hedefi sabit bir gelir akışı sağlamaktır. Devlete ait, yerel ve kurumsal 
borç yükümlülükleri, tercih 
edilen hisse senetleri, para 
piyasası araçları ve kâr payı 
ödemesi yapılan hisse senetleri.

Sukuk ve sabit getirili İslami 
fonlarda kâr payı ödemesi 
yapılan hisse senetleri. 

Dengeli veya Karma 
Fon

Bu fonların yatırım hedefi aşırı riskten kaçarak 
güven temin etmek ve gelir ve sermaye kazancı/
büyümesi elde etmektir. Her bir varlık sınıfına 
yapılan yatırım miktarı genellikle minimum ve 
maksimum oranlar arasında bir miktar olmalıdır.  

Hisse senetleri (büyüme için), 
tahviller, para piyasası araçları 
veya diğer sabit getirili araçlar 
(gelir için). 

Dengeli İslami fonlara yönelik 
Şer’i uyumlu hisse senetleri ve 
sukuk. 

Endeks Fonu Yatırım portföyü, belirli bir piyasa endeksinin 
bileşenlerine uygun olacak ya da bu bileşenleri 
takip edecek şekilde oluşturulur. Dolayısıyla bu 
fonlar, piyasa koşullarından bağımsız olarak 
karşılaştırma endeksinin (benchmark index) 
performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. 
Bu tip fonlar pasif yatırım kategorisi altında 
değerlendirilir.  

Piyasa endeksinin tüm 
bileşenlerini veya piyasa 
endeksini temsil eden menkul 
kıymetlere yatırım.  

Başka Fonlara 
Yatırım Yapan Fon 

Doğrudan hisse senetlerine veya diğer menkul 
kıymetlere yatırım yapmak yerine başka yatırım 
fonları kapsamındaki paylara/hisselere yatırım 
yapar. Çeşitli fonlara yapılan yatırımların tek 
bir fon altında toplandığı bu yatırım stratejisi, 
çok yöneticili yatırım olarak da bilinmektedir. 
Başka ülkelerdeki veya farklı sektörlerdeki, farklı 
oranlarda riske sahip fonlara ve varlık sınıflarına 
yatırım yaparak çeşitlilik sağlamak mümkündür.  

Başka fonlardaki paylar.

GYO Çeşitli mülklerden (ör. iş merkezleri, öğrenci 
yurtları, emeklilere yönelik huzurevleri, alışveriş 
merkezleri, konut kompleksleri, arsalar ve ekili 
alanlardan) oluşan bir havuza yatırım yapar. 
Getiriler kira ödemesi şeklindedir. GYO’lar 
genellikle kazançlarının çoğunu pay sahiplerine 
dağıtmak zorundadırlar. 

Gayrimenkul.

İslami GYO’larda kiracıların 
Şer’i uyumlu faaliyetlere katılım 
göstermesi şartı aranır.

Kaynaklar: ISRA (2015), PWC (2016) ve ISRA  

Yukarıda bahsi geçen fonların İslami eşdeğerleri olabildiği gibi, özel sermaye ve risk sermayesi 
fonları, riskten koruma fonları (hedge fonlar) ve belirli alanlarda uzmanlaşmış diğer fonlar gibi 
bazı başka fonlar da alternatif fonlar olarak sınıflandırılmaktadır. Özel sermaye ve risk sermayesi 
fonları sermaye piyasalarına aktif yatırım yapmazlar. Esasen çoklu “fonlar”dan oluşan kurumlar 
olsalar da, emeklilik fonları ve devlet varlık fonları genellikle fon olarak değerlendirilmezler. Bu 
fonlar, aşağıda Tablo 2.3’te alternatif fon tipleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu kategori altında, icâre 
ve murabahanın yanı sıra hac ve vakıf fonları gibi belirli İslami fon tipleri daha detaylı olarak 
anlatılmaktadır. 
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Tablo 2.3: Alternatif Fonlar ve Bazı Özel İslami Fon Tipleri

Alternatif ve İslami 
Fonlar

Açıklama Yatırım Yapılan Varlık

Özel Sermaye ve Risk 
Sermayesi Fonları

Özel sermaye ve risk sermayesi firmalarına 
yapılan yatırımlara karşılık gelen bu fonların 
amacı, şirketlerin performansını artırmak ve bu 
yatırımları daha yüksek getirili bir şekilde elden 
çıkarmaktır. Özel sermaye fonlarında nispeten 
olgun işletmelere yatırım yapılırken risk sermayesi 
fonları, daha riskli olan start-up işletmelere 
yapılan yatırımlara karşılık gelir. Bu fonların 
yatırımcıları çoğunlukla kurumsal ve yüksek net 
değerli müşterilerdir ve bu müşteriler genellikle 
bu fonları 10 yıldan uzun bir süreyle ve ayrıca 
birden fazla kez süreyi uzatarak ellerinde tutarlar. 
Özel sermaye/risk sermayesi fonları yüksek riskli 
yatırımlardır; geleneksel varlık sınıflarından daha 
yüksek getiri yaratmaları beklenir.   

Nispeten daha riskli olan start-
up şirketleri (risk sermayesi) ve 
olgun işletmeler (özel sermaye).

Emeklilik Fonu İşverenlerden ve çalışanlardan emeklilik katkı payı 
toplar ve çeşitli varlıklardan oluşan bir portföye 
yatırım yapar. Genellikle, yatırıma yönlendirecek 
yüksek miktarda paraları olur ve borsaya kote ve 
özel şirketlerin başlıca paydaşları arasındadırlar.  

İşverenlerden ve çalışanlardan 
topladıkları emeklilik katkı 
paylarını yatırıma yönlendirirler.

Riskten Koruma 
Fonları (Hedge 
Fonları)

Havuzda topladığı fonlar sofistike ve kurumsal 
yatırımcıların fonları olduğu için ve kompleks 
portföy oluşturma ve risk yönetimi stratejilerine 
dayanarak çok çeşitli varlıklara yatırım yaptığı için, 
yatırım fonundan farklıdır. İslami hedge fonlar çok 
tepki çekmiş olmasına karşın, Şer'i uyumlu hedge 
fonlara izin verenler de vardır. 

Hisse senetleri, sabit getirili 
menkul kıymetler, opsiyon 
işlemleri, vadeli işlemler, takas 
işlemleri (swaps).

Devlet Varlık Fonu Ekonomik kalkınma, sermaye maksimizasyonu 
ve istikrar gibi ulusal hedeflere ulaşmak için 
bir hükümetin sahip olduğu ve doğrudan veya 
dolaylı olarak yönettiği bir yatırım fonu anlamına 
gelir (PWC, Sovereign Investors 2020).  

Altyapı, gayrimenkul, petrol 
ve gaz gibi emtialar, özel 
sermayeler.

İcâre Fonu Reel varlıklara yatırım yapar, bu varlıklar daha 
sonra kiraya verilir ve pay sahipleri kira ödemesi 
şeklinde bir gelir elde eder. GYO, icâre fonuna bir 
örnektir.  

Kiraya verilen varlıklar.

Murabaha Fonu Emtiaların veya reel varlıkların vadeli ödeme 
koşullarıyla alım satımını içerir. Emtia murabaha 
fonları buna bir örnektir. 

Emtialar, reel varlıklar.

Hac Fonu Hacca gitmek isteyen kişilerin birikimlerini 
toplamayı, yönetmeyi ve yatırıma yönlendirmeyi 
içerir. Malezya’daki Lembaga Tabung Haji (Hac 
Fonu anlamına gelen Tabung Haji olarak da 
bilinen fon) buna bir örnektir.  

Şer'i uyumlu yatırımlar, ör. İslami 
menkul kıymetler, emtialar, 
varlıklar.

Vakıf Fonu Vakıf gayrimenkullerinin yönetilmesini ve 
bunlardan elde edilen getirilerin Şer'i uyumlu 
varlıklara yatırılmasını içerir.  

Gayrimenkuller, sosyal hedefi 
olan yatırımlar (ör. sağlık, 
eğitim, yoksulluğun azaltılması).

Kaynaklar: ISRA (2015) ve ISRA
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2.1.5 Fon Oluşturmaya İlişkin Genel Esaslar, Tarihi Gelişim, Önemli Küresel Eğilimler

Şekil 2.4’te kısaca bahsedildiği gibi, fon oluşturmaya ilişkin temel esaslar hem geleneksel 
fonlar için hem de İslami fonlar için geçerlidir. Fon oluştururken dikkate alınması gereken kilit 
unsurlardan bazıları şunlardır: Fonu kurmak için gerekli düzenleyici çerçevenin istenen seviyede 
olduğu bir ülke seçmek, hedef yatırımcıları ve onların ihtiyaçlarını hesaba katmak, fonun yatırım 
hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, menkul kıymet seçimi yapmak. Bu hususlar, fon oluşturma 
sürecinin farklı aşamalarında göz önünde bulundurulmaktadır.     

Şekil 2.4: Fon Oluşturma Sürecine İlişkin Akım Şeması

1. Aşama:

Konsept 
Oluşturma

2. Aşama: 
Planlama

3. Aşama:

Düzenleyici 
Onayı

4. Aşama:

Uygulama
5. Aşama: 

İzleme

Yatırım Analizi

•	 Hedef yatırımcılar 
- bireysel, sofistike 
veya toptan satış 
yapan.

•	 Şer’i varlık seçimi 
(ör. hisse senetleri, 
sukuk, para piyasası 
araçları, varlık 
karması).

•	 Şer’i tarama ve 
karşılaştırma ölçütü 
seçimi (ör. AA01F1, 
Dow Jones).

•	 Yatırım stratejisinin 
seçilmesi (ör. pasif, 
dengeli, agresif).

Finansal Analiz

•	 Varlık sınıfının 
seçilmesi.

•	 Yatırım stratejisi.

•	 Risk ve getiriye 
ilişkin miktar bazlı 
önlemler.

•	 Şer’i tarama 
metodolojisi.

•	 Şer’i uyum süreçleri.

•	 Arındırma sürecinin 
tanımlanması.

•	 Uyumun 
tanımlanması 
ve gözden 
geçirme sürecinin 
denetlenmesi.

Sunum

•	 Kılavuz ilkeler ve 
politikalar.

•	 Kontrol listesi ve 
onaya sunma.

•	 Düzenleyicilerle 
proaktif çalışmalar.

Portföy Oluşturma

•	 Yatırım stratejisinin 
uygulanması.

•	 Strateji 
optimizasyonu - risk 
ve getiri.

•	 Şer’i gözden geçirme 
ve uyum.

•	 Profesyonel 
yöneticiler atanması 
(ör. Şer’i danışmanlar, 
hukuk müşavirleri, 
vekiller, denetçiler, 
vergi danışmanları).

Performans Analizi 
ve Portföyün Gözden 

Geçirilmesi

•	 Performans Analizi 
ve Portföyün Gözden 
Geçirilmesi

•	 Performans ölçümü.

•	 Eş karşılaştırma 
ölçütleri.

•	 Dikkate alınan 
hususların yeniden 
dengelenmesi.

•	 Şer’i uyumun gözden 
geçirilmesi (ör. 
Şer’i uyumlu hisse 
senetleri).

•	 Arındırma sürecinin 
uygulanması 
(gerekliyse).

•	 Uyuma ve denetime 
yönelik gözden 
geçirmeler yapılması.

•	 Komite raporlaması 
ve piyasa koşullarına 
göre stratejinin 
güncellenmesi.

Kaynaklar: Saturna Sdn Bhd, Amundi Islamic Malaysia Sdn Bhd, Franklin Templeton Asset Management (Malezya) Sdn Bhd, RAM

İslami fon yöneticilerinin ayrıca, daha önce Şekil 2.2’de bahsi geçen Şer’i uyum kriterlerini de 
dikkate almaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında, öngörülen yatırım ve faaliyetler, yatırımlara 
yönelik Şer’i taramaya ilişkin gereklilikler, Şer’i kurul atama ve Şer’i gözden geçirme ve denetimler 
yapma gerekliliği, gelirin arındırılması ihtiyacı ve uygun ücret yapısının uygulanması bulunmaktadır.      

Yatırım fonu oluşturma fikrinin, nispeten yakın geçmişte ortaya çıkmış bir fikir olduğu bilinmektedir. 
Bu fikrin hikâyesi, Boston’daki hukuk firmalarının zengin ailelerin varlıklarını yönetmek amacıyla 
yatırım ortaklıkları kurdukları 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır (Pozen ve Hamacher, 
2011). Zaman içinde ailelerin varlıkları sonraki nesillere aktarıldıkça, birden fazla aile hesabının 
aynı anda yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve böylelikle yatırım fonları değişim göstermeye 
başlamıştır. Fonun 1924 yılında ilave paralar toplayarak yatırımcıların hisselerini günlük bazda geri 
almalarına olanak sağlaması üzerine açık uçlu fon kavramı ortaya çıkmıştır. (Pozen & Hamacher, 
2011).  
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Diğer yandan, Müslümanların kendi yatırımlarını inançlarına uygun şekilde yönetme ihtiyacından 
kaynaklı olarak Şer’i uyumlu fon kavramı ortaya çıkmıştır. Fon yönetimi kavramı, ilk olarak İslami 
bağış toplama uygulamasından (vakıf) hareketle benimsenmiştir (ISRA, 2015, s. 534). 

İlk modern İslami yatırım fonu 1960’lı yılların başında Malezya’da Tabung Haji adlı Hac Fonu’nun 
oluşturulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu fon, hacca gitmek isteyen Müslümanların birikimlerini 
toplamaktadır. Kendi fon yönetimi sektörünü oluşturmak isteyen pek çok diğer ülkede de 
başlangıç olarak bu fikir gittikçe yaygınlaşan bir şekilde uygulanmaktadır.      

İslami hisse senedi piyasalarının ilk oluşmaya başladığı zamanlarda odaklanılan bir diğer husus 
da, şirket hisse senetlerine - özellikle de faiz (ribâ) gibi yasak unsurlarla ilgili faaliyetlerde 
bulunan şirketlerin hisse senetlerine - ve yatırım fonlarına yatırım yapmanın Şer’i uyumlu bir 
şekilde gerçekleştirilmesine yönelik net kılavuz ilkeler oluşturma ihtiyacıydı. Müşâreke fonuna 
yatırım yapma fikri Şer’i açıdan kabul gören bir fikir olsa da, dikkate alınması gereken birtakım 
hususlar vardır. Bu hususlardan bazıları şunlardır: Şirketin tüzel kişiliği, şirketin sınırlı sorumluluk 
yapısı, zaman zaman yasak işlemlerle (ör. tefecilik, hisse ticareti) uğraşan şirketlere katılım (ISRA, 
2015, s.474-484). Bu konular, İİT İslam Fıkıh Akademisi’nin 1992 yılında Suudi Arabistan’ın 
Cidde kentinde gerçekleştirilen 7. oturumunda, 1993’te Brunei Darussalam’da gerçekleştirilen 
8. oturumunda ve 1995’te Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi kentinde gerçekleştirilen 
9. oturumunda tartışılmıştır. Bu oturumlarda alınan kararlardan bu anlamda en önemlisi, 7. 
oturumda alınan 63/1/7 sayılı karardır. Bu kararla, İslam’da yasaklanan unsurlara ilgili faaliyetlerde 
bulunan şirketlerin hisselerine yatırım yapılması yasaklanmıştır:

Temel ilke, ana faaliyetleri izin verilen unsurlardan oluşsa da, zaman zaman ribâ gibi 
yasak unsurları içeren faaliyetlerde bulunan şirketlere katılım göstermenin yine de 
yasak olmasıdır. 

Fakat bu tür şirketlere katılım göstermenin yasaklanmasının kamu açısından zarar doğurduğu ve 
çeşitli zorluklar yarattığı düşünülmektedir. Bu sebeple, ticari piyasalardaki yaygın faiz kullanımının 
bir gereklilik olduğunu kabul eden ve Müslüman yatırımcıların karşı karşıya oldukları zorluk ve 
zararların ortadan kaldırılması gerektiği ilkesini benimseyen pek çok Şer’i makam “tolere edici” 
bir bakış açısı benimsemiştir. Bir başka deyişle, bu tip şirketlerin yasak işlem veya faaliyetleri belirli 
bir sınır çerçevesinde tolere edilebilmektedir (SC/SAC, 2006; AAOIFI, 2015).

Şer’i uyumlu hisse senetlerinin gözden geçirilmesi ve belirlenmesi, Şekil 2.5’te de anlatıldığı gibi 
İslami hisse senedi piyasalarının daha da gelişmesine yol açmıştır.  

Şekil 2.5: İslami Hisse Senedi Piyasalarındaki Gelişmeler

1983 Bank Islam Malaysia Berhad’ın Şer’i uyumlu hisse 
senetlerinin listesini çıkarma konusundaki çalışmaları.

Kuzey Amerika Şer’i Yatırım Fonu (NAIT) üyeleri 
tarafından kurulan, ABD’nin ilk İslami hisse senedi 
fonu olan Amana Income Fund.

Haziran 1986

1987
Dallah AlBaraka Group, özellikle İslami hisse senedi 
fonlarının oluşturulmasına yönelik iki şirket (Al-
Tawfeek ve Al-Amin) kurdu.

İlk İslami hisse senedi endeksi Malezya’da, RHB Unit 
Trust Management Berhad tarafından geliştirildi. Mayıs 
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Haziran 1997 Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, Şer’i uyumlu 
hisse senetlerinin listesini hazırladı.

Şubat’ta Dow Jones & Company tarafından Dow 
Jones İslami Piyasalar Endeksi (DJIM); Nisan’da Bursa 
Malaysia tarafından Kuala Lumpur Şer’i Endeksi 
(KLSI); Ekim’de ise FTSE Group tarafından FTSE 
Küresel İslami Endeks Serisi oluşturuldu.

1999

Kaynak: IOSCO (2004)

Yukarıda bahsi geçen gelişmelere ek olarak, İslami fon yönetimi sektörünü de kapsayan İslami 
hisse senedi piyasaları önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu anlamdaki önemli küresel eğilimler 
aşağıdaki gibidir:

•	 Geleneksel, İslami ve SSY’den gelen talep artışından kaynaklı olarak farklı coğrafi 
bölgelerdeki fon tiplerinin çeşitliliğinin artması.  

•	 Varlık sınıflarının sürdürülebilir sektörlerle birlikte genişlemesi (ör. yenilenebilir enerji ve 
yeşil finans fon yöneticilerinin ilgisini çekmiştir). 

•	 Tekâfülün ve emeklilik fonlarının İslami fon yönetimi piyasasının gelişimini desteklemedeki 
artan rolü.  

•	 Hisse senetlerinin Şer’i uyumlu olup olmadığına karar verilmesine yönelik Şer’i taramada 
kullanılan kriterlerin standartlaştırılması çabalarının daha uyumlu hale getirilmesi.

•	 Çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) ilkeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
(SDG’ler) varlık yöneticileri, yatırımcılar ve düzenleyiciler tarafından daha fazla bilinir hale 
gelmesiyle birlikte, İslami fonların yatırım stratejileri ile SSY arasındaki sinerjinin artması. 

•	 Finansal teknolojinin finansmana erişimi kolaylaştırması ve böylelikle finans sektörünün 
verimliliğini artırması.   

•	 Şer’i uyumu sıkı bir şekilde sağlamak, standardizasyonu teşvik etmek ve kredibiliteyi 
(güvenilirliği) artırmak amacıyla gelişmiş piyasa altyapısı, ör. Şer’i yönetişim çerçevesi 
açısından, çeşitli yetki alanlarında daha yüksek bir Şer’i makamın kurulmasına yönelik 
çabalar. 

•	 Piyasa altyapısı, sınır ötesi pazarlama ve İslami fonların dağıtımı ile ilgili olarak ülkeler 
arasında yapılan Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları MRAaracılığıyla da gelişim göstermektedir.  

•	 Bir başka gelişen alan da, yatırımcı tabanlarını genişletmekte olan piyasa katılımcılarına 
eşit şartlar sağlayan fon pasaportu sistemidir. Çeşitli ülkelerde teşvik edilmekte olan 
UCITS’ler buna bir örnektir. Bir başka önemli küresel gelişme de, Ağustos 2014’te ASEAN 
(Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) tarafından ortaya koyulan KYP çerçevesidir. Bu çerçeve, 
Malezyalı, Singapurlu ve Taylandlı yatırımcılara belirli standartları karşılamaları koşuluyla 
yatırım fonu ticareti yapma olanağı sunmaktadır (Thomson Reuters, 2015).     

•	 Lüksemburg, Cayman Adaları, Jersey ve Labuan Uluslararası İş ve Finans Merkezi (Labuan 
IBFC) gibi uluslararası finans merkezlerinin rolü, ilgili ülkelerdeki İslami fonlara vergi avantajı 
sunmak suretiyle giderek artmaktadır.   

2.1.6 Küresel Fon Yönetimi Sektörünün Mevcut Büyüklüğü ve Piyasa Payı

Küresel varlık yönetimi sektörü, trilyonlarca dolarlık bir sektördür. PWC’nin 2017 tarihli bir raporuna 
göre, sektörün önümüzdeki yıllarda bankacılık ve sigortacılık sektörlerini geride bırakarak finans 
sektörünün merkezine yerleşecek derecede genişleyeceği öngörülmektedir. Buna katkıda bulunan 
faktörler arasında bankalara yönelik sermaye düzenlemelerinin ve emeklilik planlarına yapılan 
katkıların giderek artması, kentleşme ve devlet varlık fonlarının (SWF’ler) büyümesi sayılabilir.  
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PWC’nin 2017 yılındaki tahminine göre, Tablo 2.4’te görüldüğü gibi 2015 yılında 78,7 trilyon 
ABD doları değerinde olan yönetilen varlıkların değeri 2020 yılında 112 trilyon ABD dolarına 
çıkacaktır. Bunun başlıca sebebinin, yoğun varlıklı müşterilerin ve yüksek net değerli bireylerin 
(HNWI) kişisel varlıkları olması, ikincil sıradaki sebebin ise emeklilik fonları ve sigorta şirketleri 
tarafından yönetilen varlıklar olması beklenmektedir. Müşterilerin yönetilen varlıklarına ilişkin 
nüfuz oranının 2015 yılındaki yüzde 38,9 seviyesinden 2020 yılında yüzde 39,4 seviyesine 
çıkması öngörülmektedir.  

PWC’nin 2017 tarihli rapordaki tahminine göre büyümenin Avrupa ve ABD gibi gelişmiş pazarlara 
kıyasla Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Doğu’da daha hızlı olması beklenmektedir. Genel 
olarak bakıldığında, 2016 itibarıyla yönetilen varlıklar içinde Avrupa ve ABD’nin payı sırasıyla 
yüzde 55 ve yüzde 26 düzeyindedir. Ardından ise, yönetilen varlıkların yüzde 14’ünün bulunduğu 
Asya-Pasifik bölgesi gelmektedir (PWC, 2017b). Grafik 2.1’de, 2017 yılı sonu itibarıyla ülke 
bazındaki İslami fon sayıları gösterilmektedir. Grafik 2.3’te ise, aynı dönemde dünya çapındaki 
yönetilen varlıkların bölgelere göre dağılımı sunulmaktadır.

Tablo 2.4: Dünya Çapındaki Yönetilen Varlıkların Tahmini Değerleri (2004-2020) 
(trilyon ABD doları)

Müşteriler 2004 2007 2012 2013 2014 2015 2020

Yoğun Varlıklı 42,1 55,8 59,5 64,2 67,2 62,5 96,3

HNWI 37,9 50,1 52,4 59,2 69,6 67,8 83,5

Emeklilik Fonları 21,3 29,4 33,9 35,8 38,7 38,2 55,8

Sigorta Şirketleri 17,7 21,2 24,1 26,1 26,2 27,1 38,8

Devlet Varlık 
Fonları

1,9 3,3 5,3 6,1 6,3 6,7 10,0

Müşteri Varlıkları 
Toplamı

120,9 159,8 175,2 191,4 208,0 202,3 284,4

Dünya Çapındaki 
Yönetilen Varlıklar

37,3 59,4 63,9 71,9 78,0 78,7 112,0

Nüfuz Oranı %30,9 %37,2 %36,5 %37,6 %37,5 %38,9 %39,4

Kaynak: PWC (2017, s. 5)

Grafik 2.1: Ülkelere Göre İslami Fon Sayıları (2017)
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Suudi Arabistan, 250

Malezya, 371

Pakistan, 83

Lüksemburg, 62

Kuveyt, 33

İrlanda, 32

Morityus, 22 Güney Afrika, 19

Diğer, 153

Cayman Adaları, 20

Bahreyn, 11 

Mısır, 10
BAE, 10

Diğer, 83

Kaynaklar: IFSB (2018), Bloomberg
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İslami varlık yönetimi sektörü 1980’lerin sonundan bu yana hem fonların hem de yönetilen 
varlıkların sayısı bakımından ciddi bir büyüme kaydetmiştir. Raporlara göre, 2008 yılında yaklaşık 
800 İslami fonun mevcut olduğu sektörde (IFSB, 2017), 2017 yılı sonu itibarıyla 1.161 İslami 
fon bulunmaktadır. Bu da, 2017 yılı sonu itibarıyla yönetilen varlıkların yaklaşık 66,7 milyar ABD 
doları kadarına karşılık gelmektedir (IFSB, 2018). Fakat bu sektör aynı tarih itibarıyla toplam 
İslami finans varlıklarının yalnızca küçük bir yüzdesini (2,05 trilyon ABD dolarına karşılık gelen 
yaklaşık yüzde 3’lük bir kısmı) temsil etmektedir; İslami finans sektörü ise en çok İslami bankacılık 
sektörü (toplam varlıkların yüzde 76’sı veya 1,6 trilyon ABD doları tutarındaki kısmı) ve sukuk 
(toplam varlıkların yüzde 19,5’i veya 399,9 milyar ABD doları tutarındaki kısmı) tarafından 
yönlendirilmiştir. Grafik 2.2’de İslami finans varlıklarının 2017 sonu itibarıyla bölgeye ve sektöre 
göre dağılımı gösterilmektedir. İslami Özel Sektör Kalkınma Kuruluşu - Thomson Reuters’in (ICD-
TR) 2017’deki tahminlerine göre, İslami finans sektörünün 2022’ye kadar ortalama yüzde 9,5’luk 
bir yıllık büyüme göstermesi ve toplam varlıkların değerinin 3,8 trilyon ABD dolarına yükselmesi 
beklenmektedir.  

Grafik 2.2: İslami Finans Varlıklarının Bölgeye ve Yatırım Aracına Göre Dağılımı (2017)
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Bölgelere Göre İslami Finans Varlıkları (2017) İslami Finans Varlıklarının Dağılımı (2017)

İslami Bankacılık

Tedavüldeki Sukuklar

Tekâfül

İslami Fonlar

%76

%19,5

%3,3

%1,3

861,6

596,9

499,6

31,4

61,3

2.050,2

1.557,5

399,9

66,7

26,1

Kaynak: IFSB (2018)

2016 sonu itibarıyla İslami fon yönetimi sektörü (56,1 milyar ABD doları) genel fon yönetimi 
sektörünün (84,9 trilyon ABD doları) yalnızca küçük bir segmentini temsil etmektedir. Bu da, 
büyüme ve genişleme potansiyelinin çok yüksek olduğu anlamına gelmektedir. ICD-TR’nin 
2017’deki projeksiyonlarına göre, 2022’de 403 milyar ABD dolarına ulaşması beklenen İslami varlık 
yönetimi sektörünün büyüme potansiyeli çok yüksektir. Bu tespit, Thomson Reuters’in 2015’teki 
projeksiyonunu da desteklemektedir. Bahsi geçen projeksiyona göre, İslami fonlara olan talebin 
2019 yılına kadar arzı açık ara geçmesi beklenmekteydi ve ilgili çalışmada İslami fonların güçlü 
bir büyüme potansiyeli olduğunun altı çizilmişti. Bu büyümenin başlangıç noktasının, Malezya, 
Suudi Arabistan ve İran gibi İİT ülkelerini de içeren en büyük piyasalar olması beklenmektedir 
(ICD-TR, 2017).
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Günümüzde, İslami fon yönetimi sektörü hâlâ niş bir sektördür. Grafik 2.3’te gösterildiği gibi, 
2017 sonu itibarıyla sektördeki yönetilen varlıkların en yüksek olduğu beş ülkenin toplamı yüzde 
88 düzeyindeydi (Suudi Arabistan: %37,10; Malezya: %31,66; İrlanda: %8,62; ABD: %5,25; 
Lüksemburg: %4,76). Buradan da anlaşıldığı gibi, İslami fonların işlerliği hâlâ sınırlıdır çünkü 
İslami finansın yaygın olduğu başlıca ülkelerdeki (ör. BAE, Pakistan, Endonezya, Kuveyt ve Katar) 
İslami bankacılık sektörü oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Geriye kalan yüzde 12’lik kısım 
(yönetilen varlıkların değeri 8,4 milyar ABD doları) 29 diğer ülke arasında (denizaşırı ülkeler dâhil) 
dağılmış durumdadır (IFSB, 2018). 

Grafik 2.3: Küresel İslami Fonlardaki Büyüme 
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Kaynak: IFSB (2018)

İslami fon yönetimi sektörü ile ilgili kilit noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•	 İslami fonların mevcut olduğu ülke sayısı 2016’da 37 iken 2017’de 34 olmuştur. Buna 
rağmen, Grafik 2.3’te gösterildiği gibi, yönetilen varlıkların değeri 2016’da 56,1 milyar 
ABD doları iken 2017’de bu rakam 66,7 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 

•	 2017 itibarıyla 66,7 milyar ABD doları değerinde olan yönetilen varlıklar toplam 1.161 
İslami fonun bünyesindedir. Bu fonlardan 821’i aktif fon olarak sınıflandırılmıştır ve 61,6 
milyar ABD doları tutarında yönetilen varlığı bünyesinde barındırmaktadır. 2016 yılında ise 
aktif fonların sayısı 826 ve bu fonlar bünyesindeki yönetilen varlıkların değeri 51,2 milyar 
ABD dolarıydı. Her ne kadar aktif fonların sayısında bir düşüş olsa da, IFSB’ye (2018) göre, 
2017 yılında İslami fonların ortalama büyüklüğünde bir artış meydana gelmiştir; İslami 
fonlar hem yoğunluk açısından hem de ölçek ekonomisi yaratarak pozitif bir gelişme 
göstermişlerdir.

•	 2017 yılı sonu itibarıyla İslami fona sahip 34 ülkeden 20’si İİT üyesi olmayan ülkelerden 
oluşmaktaydı; bu kategorideki en büyük ülkeler İrlanda, ABD ve Lüksemburg’du. İslami fon 
işletmeye başlayan geriye kalan 14 İİT üyesi ülke arasında ise, küresel İslami fon yönetimi 
sektöründeki en büyük piyasa payına sahip ülkeler Suudi Arabistan ve Malezya’dır.
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•	 İslami fon oluşturan İİT üyesi ülkelerdeki arka plan bir ülkeden diğerine değişkenlik 
göstermektedir. Bu değişkenliğin sebebi ise, İslami fon yönetimi sektörüne yönelik hukuki, 
kurumsal ve teknik altyapı gelişiminin farklı derecelerde olmasıdır. İslami fon yönetimi 
konusunda lider konumunda olan Suudi Arabistan ve Malezya gibi ülkeler, İslami fonlara 
ev sahipliği yapan başlıca ülkeler olmaya devam etmektedir. IFSB’ye (2018) göre bu ülkeler 
aynı zamanda, İslami fonların yatırım yaptığı coğrafi bölgeler arasında da en çok ilgi gören 
kategoride yer almaktadırlar. Örneğin Malezya, ülkenin rekabet gücünü artırmaya yönelik 
stratejiler geliştirmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, vergi teşvikleri sunmaktadır ve 
ayrıca fon yönetimi faaliyetinde bulunmak ve yatırım danışmanlığı yapmak isteyenler için 
şart koşulan ruhsatlandırma gerekliliklerini hafifletmiştir. Malezya’nın özel emeklilik fonları 
konusundaki hamlesi ise, sektörü bir üst aşamaya çıkaracak olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir (MIFC, 2017). Malezya’da yaşanan diğer gelişmeler, İslami fon 
yönetimi açısından örnek vaka olarak raporun 4. Bölümünde ele alınmıştır. 

•	 Diğer yandan, İslami fon yönetimi sektörünün henüz ortaya çıkmadığı Fas gibi İİT üyesi 
ülkeler de vardır. İslami finans/İslami fon yönetimi konusundaki gelişmişlik açısından 
kendisini emekleme döneminde olarak sınıflandırabilecek bir İİT üyesi ise Fildişi Sahilidir. Bu 
ülkeler henüz, İslami finansın gelişimine yönelik temel altyapıyı oluşturma aşamasındadır 
ve yavaş yavaş İslami sermaye piyasaları gibi diğer alt sektörleri geliştirmeye yönelik bir 
genişleme içindedirler. Raporun ilerleyen bölümlerinde Fas’taki İslami fon yönetimi 
sektörünün durumu hakkında açıklamalara yer verilmiştir.   

•	 Gelişmekte olan İslami fon yönetimi sektörüne sahip ülkeler olarak sınıflandırılabilecek 
diğer İİT üyesi ülkeler arasında Endonezya (küresel İslami fon varlıklarının yüzde 2,96’sı), 
Kuveyt (küresel İslami fon varlıklarının yüzde 2,49’u) ve Pakistan (küresel İslami fon 
varlıklarının yüzde 2,32’si) sayılabilir (bkz. yukarıdaki Grafik 2.3). Bu raporda ayrıca, İslami 
fon yönetimi alanında önemli ilerleme kaydeden bir İİT ülkesi olan Pakistan’a da örnek 
vaka olarak yer verilmiştir.     

IFSB (2018), 2017 sonu itibarıyla küresel İslami fonların, varlık sınıfı açısından, öz kaynağa dayalı 
fonlar (%42) ve ardından para piyasası fonları (%26) ile emtiaya dayalı fonlar (%14) tarafından 
yönlendirildiğini belirtmiştir. Diğer önemli varlık sınıfları arasında, Grafik 2.4’te gösterildiği gibi 
sabit getirili fonlar veya sukuk fonları (%10) ve karma fonlar (%7) yer almaktadır. 

Grafik 2.4: Varlık Sınıfına Göre İslami Fonlar (2017)

Hisse senetleri Para Piyasası Emtia Sukuk Karma Diğer

%42 %26 %14 %10 %7 %1
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6,6 milyar 
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4,7 milyar 
ABD doları

0,7 milyar 
ABD doları

Kaynaklar: Bloomberg, IFSB (2018)
Not: Varlık sınıfları arasında birtakım örtüşmeler olabilir. Örneğin, emtiaya odaklı bir fon o emtianın ait olduğu sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaptığında, prensip olarak emtia fonu ya hisse senedi fonu olarak değerlendirilebilir. 
Bu rapordaki fon kategorizasyonu, Bloomberg tarafından yapılan sınıflandırmadaki varlık sınıflarına göre yapılmıştır.
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İslami fon yönetimi sektörünü daha da geliştirebilmek için, küresel fon yönetimi sektörünün 
gelişiminden alınacak dersler vardır. Avrupa ve ABD özelinde bakacak olursak, buralarda 
sektörün başlıca bileşenleri emeklilik fonları ve sigorta şirketleridir (Quorum Centre, 2018). Bu 
fonlardan ve şirketlerden yatırım fonlarına her yıl trilyonlarca dolar taze para akışı olmaktadır. 
İslami finans piyasasında, tekâfül ve İslami emeklilik fonları hâlâ küçük bir paya sahiptir; henüz 
mevcut varlık yönetimi sektörüne anlamlı katkı yapabilecek düzeyde değillerdir. Varlık yönetimi 
sektörünün büyüyebilmesi için, öncelikle tekâfül tarafında varlıklar oluşturulması gerekmektedir 
çünkü böylelikle İslami fonlarda doğal bir büyüme meydana gelecektir. Quorum Centre’ın 2018 
tarihli bir raporunda, tekâfül çatısı altında küresel bir hac tasarruf planı hazırlamak suretiyle 
sürdürülebilir bir tekâfül sektörü oluşturulması tavsiye edilmektedir. Dünyadaki iki milyara yakın 
Müslümanın yalnızca yüzde 1’i bile ayda 10 ABD doları tutarında bir katkıda bulunsa, ayda 
200 milyon ABD doları, yani yılda 2,4 milyar ABD doları değerindeki bir miktar taze para olarak 
tekâfüle ve İslami varlık yönetimi sektörüne yatırılmış olur.  

IFSB (2018) de, fon başına ortalama 80 milyon ABD doları tutarında yönetilen varlığın söz konusu 
olduğu aktif İslami fonların, geleneksel alternatiflerine kıyasla küçük kaldığını belirtmiştir. Bu 
tespit göstermektedir ki İslami fonların, kritik yoğunluk hacmine ulaşabilmek ve ölçek ekonomileri 
yaratabilmek için, küresel fon yönetimi sektöründe daha rekabetçi olmalarını sağlayacak 
potansiyel birleşmeler ve çeşitli iş birliği fırsatları konusunda araştırma yapmaları gerekmektedir. 
Ölçeği büyütmek amacıyla birleşme yoluna gitmek, geleneksel piyasada bile uygulanan nispeten 
yeni bir olgudur. Örneğin Avrupa’da, örtüşen maliyetleri azaltmak, dağıtımı kolaylaştırmak ve 
sabit maliyetleri dağıtmak amacıyla pek çok uluslararası fon yöneticisi birleşme yoluna gitmiştir 
(PWC, 2017). 

2.2 İslami Fon Yönetimi ve İslami Sermaye Piyasalarındaki Rolü 

İslami fon yönetimi bir ülkenin ekonomik genişlemesini teşvik etmek amacıyla yabancı sermaye 
girişlerine aracılık etme ve yurt içi tasarrufları harekete geçirme konusunda önemli rol oynamaktadır. 
Sektör, finans ve sermaye piyasalarından oluşan genel ekosistemi tamamlayıcı niteliktedir. Konuyu 
ele almadan önce bu kısımda, Şer’i uyumlu fon oluşturmak için gerekli temel şartların yanı sıra 
İslami fon yönetiminde rol alan taraflar ve oynadıkları roller belirtilmiştir.

2.2.1 Şer’i Uyumlu Bir Fonun Yapılandırılması 

İslami Fon Oluşturmaya İlişkin Temel Şer’i Gereklilikler

İslami fon oluşturma süreci, geleneksel fon oluşturma süreci kadar basit değildir çünkü aşağıda 
belirtilen belirli Şer’i  yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu gereklilikleri karşılamak, 
fon yapısının Şer’i uyumlu olduğunu göstererek yatırımcıların güvenini kazanmakla ilgili bir şarttır.  

1. Şer’i kurul/danışman: Fonun faaliyetlerinin özellikle de yatırım açısından Şer’i ilkelerle 
uyumlu olup olmadığını izleyecek, değerlendirecek ve faaliyetlerin bu ilkelere uyumlu 
olmasını sağlayacak bir Şer’i kurul/danışman atanması. Şer’i kurul/danışman, fonun 
yönetim kuruluna ve diğer yöneticilerine de rehberlik sunar. Şer’i kurulun yayımladığı 
kararlar fon ve yöneticisi için bağlayıcıdır.

2. Şer’i denetim/gözden geçirme: Fonun Şer’i ilkelere uyumlu olduğundan emin 
olmak için yıllık denetim veya gözden geçirmeler yapılması. Bu uygulama Şer’i kurul/
danışman tarafından gerçekleştirilebileceği gibi, bilinen ve nitelikli bir üçüncü tarafça da 
gerçekleştirilebilir.

3. Şer’i uyumlu yatırım: Yalnızca, tarama süreci sonucunda Şer’i uyumlu olduğu belirlenen 
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varlık ya da portföylere yatırım yapılması. 

4. Şer’i tarama: İslami fonların yatırım yaptığı şirketlerin Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerde 
bulunup bulunmadıklarını belirlemek (işletme taraması) ya da şirketlerin finansal yönetiminin 
faize dayalı borçlanmayı içerip içermediğini veya finansal durum tablolarında nakit veya 
alacak fazlası olup olmadığını belirlemek (finansal tarama) amacıyla tarama yapılması. 

5. Gelirin arındırılması: Şer’i tarama süreci neticesinde Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerinin 
tolere edilemez düzeyde olduğu tespit edilen şirketlere yapılan yatırımlardan elde edilen 
gelirlerden fonun arındırılması. Şer’i uyumlu olmayan gelirlerin, Şer’i kurul/danışman 
tarafından onaylanmış hayır kuruluşlarına bağışlanması gerekmektedir.

6. Emanet: İslami fonlar kapsamındaki varlıkların, faiz getirmeyen hesap veya Şer’i uyumlu 
repo gibi Şer’i uyumlu araçlara yatırılmasının sağlanması.

İslami fonlara İlişkin bu temel Şer’i gereklilikler Şekil 2.6’da özetlenmektedir. Daha detaylı analize 
ise 3. Bölüm’de yer verilmiştir.

Şekil 2.6: İslami Fonlara İlişkin Temel Şer’i Gereklilikler

Şer’i kurul/danışman:

Fon faaliyetlerinin baştan sona Şer’i uyumlu 
olmasına ilişkin tavsiyelerde bulunur.

Emanet:

İslami fonlar kapsamındaki 
varlıkların Şer’i uyumlu araçlara 

yatırılması sağlanır.

Gelirin arındırılması:

Fon, Şer’i uyumlu olmayan 
yollarla edinilmiş gelirlerden 

arındırılır.

Şer’i denetim/gözden 
geçirme:

Fon düzenli (ör. yıllık) denetim 
veya gözden geçirmelere tabi 

tutulur.

Şer’i uyumlu yatırım:

Yalnızca Şer’i uyumlu varlıklara 
ya da portföylere yatırım yapılır.

Şer’i tarama:

Şer’i uyumlu yatırımlara ilişkin 
tarama kriterleri belirlenir.

Kaynaklar: PWC (tarih yok) ve ISRA kaynaklarından uyarlanmıştır.

IFSB’nin IFSB-6 no’lu Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investment Schemes 
[İslami Kolektif Yatırım Planlarına (İKYP) İlişkin Yönetişim Hakkında Kılavuz İlkeler] başlıklı yayınında 
İslami fonlara ilişkin beş kılavuz ilkeden bahsedilmektedir: 

1.  İlke: İslami fonlara yönelik genel yönetişim yaklaşımı: İKYP konusundaki en yetkili 
idare makamı, kapsamı bir yönetişim politikası çerçevesi hazırlar. Bu çerçeve kapsamında, 
yönetişimle ilgili tüm organların bağımsızlığı ve bütünlüğü güvence altına alınır ve çıkar 
ve görev çatışmalarının uygun şekilde kontrol altına alınmasına ve yönetilmesine yönelik 
mekanizmalar oluşturulur.
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2.  İlke: Şeffaflık ve ilgilileri aydınlatma: İKYP üzerinde çalışanlar (yani yöneticiler), önemli 
bilgilerin yalnızca doğru bir şekilde ve zamanında kamuya açıklanmasını değil, aynı 
zamanda yatırımcı dostu bir şekilde sunulmasını da sağlamalıdır.

3.  İlke: Şer’i kurallara ve ilkelere uyum: İKYP’den sorumlu idare makamı, Şer’i uyumun 
hem başlangıçta (ex-ante) hem de sonradan (ex-post) var olduğunu izlemeye yönelik 
uygun sistem ve mekanizmaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır.

4.  İlke: İKYP kapsamındaki yatırımcılara yönelik ek koruma: İKYP’den sorumlu idare 
makamı, İKYP kapsamındaki fon ya da varlıkların her tür hareketinin (yasalara uygun 
olmak kaydıyla) İKYP’de belirtilmiş olan yatırımcı hedef ve çıkarlarıyla uyumlu olmasını ve 
değerlemelerin her zaman uygun ve objektif bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.

5. İlke: İKYP kapsamındaki yatırımcılara yönelik ek koruma: İKYP üzerinde çalışanlar, 
her tür ücret talebi, herhangi bir rezerv oluşturma ve herhangi bir kâr payı ödemesinin 
kolaylaştırılması konusunda şeffaf olmalıdır.

Bu kılavuz ilkelerin amacı İslami fonların uygun gözetim, kontrol ve gözden geçirme mekanizmaları 
aracılığıyla etkin bir şekilde organize edilmesini ve yönetilmesini sağlamak ve yatırımcılarla fon 
yöneticileri arasındaki çıkar çatışmalarıyla ilişkili riskleri azaltmaktır. 

İslami Fon Yönetimi Konusunda Faaliyet Gösteren Taraflar ve Görevleri

İslami fon oluşturma sürecinde görev alan başlıca taraflar ve kilit rolleri Şekil 2.7’de gösterilmektedir.

Şekil 2.7: İslami Fon Yönetimi Konusunda Faaliyet Gösteren Taraflar ve Görevleri

•	 Dağıtıcılardan	ya	da	varlık	yönetimi	şirketlerinden	yatırım	fonu	satın	almak	suretiyle	fon	oluşturanlar.

•	 Yatırımcılar,	 fonlarının	 onaylanmış	 maksimum	 büyüklüğe	 ulaşmamış	 olması	 şartıyla,	 istedikleri	
zaman açık uçlu fonlardan pay alabilirler.

•	 Yatırımcılar	aldıkları	bu	payları	yönetici	şirkete	geri	satabilirler.

Yatırımcılar/Pay 
Sahipleri

•	 Fonu	kamuya	tanıtan	kuruluş;	fon	yönetimi	konusunda	yatırım	uzmanlığı	hizmeti	sunar.

•	 Fonların,	önceden	belirlenmiş	olan	yatırım	stratejilerine	uygun	şekilde	yatırıma	yönlendirilmesinden	
sorumludur.

•	 Varlık	yönetimi	şirketi	aynı	zamanda	fonun	kayıt	sorumlusudur;	yatırımcıların	kayıtlarını	tutar.

Varlık Yönetimi 
Şirketi

•	 Danışman,	Şer’i	gerekliliklere	uyumu	sağlamaya	yönelik	olarak,	fonun	genel	yapısı	ve	fonla	 ilgili	
dokümantasyon konusunda tavsiyelerde bulunur.

•	 Varlık	 yönetimi	 şirketi	 tarafından	 yayımlanmış	olan	 yatırıma	 ilişkin	kılavuz	 ilkelerin	Şer’i	 uyumlu	
olmasını sağlar.

•	 Şer’i	danışman	ayrıca,	 fonun	baştan	sona	Şer’i	uyumlu	bir	 şekilde	 faaliyet	gösterdiğinden	emin	
olmak için fon faaliyetlerini izler ve değerlendirir.

•	 Fonun	ara	raporlarına	ve	yıllık	raporlarına	yönelik	Şer’i	raporu	hazırlar.

Şer’i  Kurul/
Danışman

•	 Yediemin	genel	anlamda,	yatırımcıların	çıkarlarını	korumak	amacıyla	vekâletnameyle	görevlendirilen	
tanınmış bir kurumdur.

•	 Fonun	Şer’i	gerekliliklere,	fon	hedeflerine	ve	ilgili	kurallar	ile	kılavuz	ilkelere	uygunluğunu	sağlar.

•	 Sözleşmeye,	izahnameye	ve	fon	sektöründeki	genel	işleyişe	uygun	hareket	etmek	bakımından	fon	
yöneticisi üzerinde gerekli gözetimi yapar.

Yediemin
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•	 Varlık	yönetimi	şirketi	tarafından,	şirket	adına	müşterilere	yatırım	fonu	satmakla	görevlendirilmiş	
temsilci.

•	 Ön	ödeme	veya	satış	bedeli	dağıtıcılara	komisyon	olarak	ödenir.

Dağıtıcı

•	 Düzenleyici	kurum,	ülkedeki	İslami	fon	yönetimi	sektörünü	yönetir.

•	 Yatırım	fonunun	yatırımcılarının	çıkarlarını	korur.	

•	 Yatırım	fonlarının	işleyişine	yönelik	kılavuz	ilkeler	ve	düzenlemeler	oluşturur.	İşletme	faaliyetlerinin	
kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamakla yetkilendirilmiştir.

•	 Ayrıca	varlık	yönetimi	şirketlerine	yatırım	fonu	işletme	lisansı	verme	ya	da	mevcut	lisanlarını	askıya	
alma yetkisine de sahiptir.

Düzenleyici 
kurum

Kaynaklar: ISRA (2015), Khalid (2017), ISRA ve RAM kaynaklarından uyarlanmıştır.

İslami Fon Yönetimi Alanındaki Şer’i Sözleşmelere İlişkin Sözleşme Yükümlülükleri

İslami fon yönetimi alanında faaliyet gösteren taraflar için bağlayıcı olan çeşitli Şer’i sözleşme 
tipleri mevcuttur (ISRA, 2015, s. 532-533):

1. Ortaklık (müşâreke) sözleşmesi: Paralarını bir fona yatırmış olan pay sahipleri (yani 
yatırımcılar) arasında, elde edilen kârın sermayedeki paya ya da üzerinde anlaşılmış bir kâr 
paylaşım oranına göre paylaşılması esasına göre yapılan sözleşmedir.

2. Satış sözleşmesi (bey’): Pay sahipleri ve fon yöneticisi arasında yapılır (satıcılar veya 
dağıtıcılar aracılığıyla); genellikle nakit ödeme esasına dayalıdır. Yatırım fonundaki her 
bir pay, satın alma ya da geri alma talebinin alınması üzerine, normalde yöneticinin bir 
sonraki değerleme noktasında uygulayacağı ileri tarihli alım ya da satım fiyatına dayanarak 
fiyatlandırılır. Değerleme, ilgili günün mesai bitiminde yapılır. 

3. Temsilcilik (vekâlet) sözleşmesi: Pay sahipleri fon yöneticisine satın alma veya geri alma 
konusunda vekâlet verdiğinde yapılan sözleşmedir. Vekâlet sözleşmesi kapsamında asil olan 
pay sahibi, vekil olan ise fon yöneticisidir ve vekilin atanma sebebi, pay satın alma veya pay 
geri alma işlemini pay sahibi adına gerçekleştirmektir. Pay sahipleri fonu, fon kapsamındaki 
varlıkları emniyetli bir şekilde saklaması için bir yediemine emanet ettiklerinde de vekâlet 
sözleşmesi yapılır.

4. Garantili emanet (vedîa) sözleşmesi: Pay sahipleri yatırımlarını bir yediemine emanet 
ettiklerinde yapılan sözleşmedir. Pay sahipleri fon sahipleridir; yediemin emanetçidir; 
mülkiyet ise fonu oluşturan, para ya da diğer yatırım araçları biçimindeki her tür varlığı 
içerir.

Şekil 2.8’de, İslami fon yönetiminde rol oynayan başlıca taraflar arasındaki Şer’i sözleşmelere 
dayalı ilişkiler.
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Şekil 2.8: İslami Fonlarla İlgili Şer’i Sözleşmelere Dayalı İlişkiler

Şer’i ve düzenleyici 
gereklilikleri izlerler

Şer’i ve düzenleyici 
gereklilikleri izlerler

Pay sahipleri arasında müşâreke

Dağıtıcılar

Şer’i Kurul/Danışman Düzenleyici kurum

Yediemin

Kaynaklar: ISRA (2015)’ten uyarlanmıştır; başka ISRA verilerinden de faydalanılmıştır.

İslami Fonlarda Kâr-Zarar Paylaşım Mekanizması

Kâr-zarar paylaşım mekanizmasının, tüm İslami fon yönetimi ürünlerinde önemli bir yeri vardır; bu 
mekanizma tamamen riske ve ödüle dayalı bir mekanizmadır. Alınan riskler, elde edilen getirilerle 
ve maruz kalınan kayıplarla orantılı olmalıdır; risk ne kadar yüksekse getiri ve kayıp da o kadar 
yüksek olur veya tam tersi söz konusudur. Riskler ve ödüller birbirine bağlı olduğu için, yatırım 
stratejilerine karar verirken ve İslami fonlar kapsamındaki varlıkların tahsisinde ihtiyatlı davranmak 
önemlidir. IMF’nin, farklı tipteki çeşitli geleneksel yatırım fonları hakkındaki bir çalışmasında 
(2015, s. 97), standart yapıların ve ETF yapılarının (yüksek maliyetler yaratabilecek ve kamuyu 
bilgilendirmeye ilişkin daha az şartın bulunduğu karmaşık stratejiler benimseyebilecek) hedge 
fonlardan daha az riskli olduğu ortaya koyulmuştur. Bu durum Tablo 2.5’te gösterilmektedir.        

Tablo 2.5: Başlıca Yatırım Fonu Kategorilerinin Özellikleri ve Risk Profilleri

Araç Halka Arz

Geri Alma 
ve Alım 
Satım 
Usulü

Mutabakat 
Yöntemi

Ödeme 
Gücü Riski

Borçlanma 
Yoluyla 
Kaldıraç 

Etkisi

Portföy 
Kaldıracı 
(Türev 

Araçları)

Yatırımcı 
Tabanı 

Açık Uçlu 
Yatırım 
Fonu

Evet Gün 
sonunda

Nakit Düşük Olası, 
sermaye ile

Var, 
sermaye ile

Bireysel, 
kurumsal

Kapalı 
Uçlu 
Yatırım 
Fonu

Evet Uygulana-
bilir değil 
(birincil) 

Gün içinde 
(ikincil)

Nakit Düşük Bazılarında 
mevcut, 

sermaye ile

Var, 
sermaye ile

Bireysel, 
kurumsal
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Para 
Piyasası 
Fonu

Evet Gün 
sonunda

Nakit Düşük Olası, 
sermaye ile

Var, 
sermaye ile

Bireysel, 
kurumsal

ETF Evet Nadiren 
(birincil) 

Gün içinde 
(ikincil)

Aynî 
(birincil) 
Nakit 

(ikincil)

Düşük Olası, 
sermaye ile

Var, 
sermaye ile

Bireysel, 
kurumsal

Özel 
Sermaye 
Fonu

Hayır Uygulana-
bilir değil 

(kapalı uçlu, 
uzun vadeli 
sonlu ömür)

Nakit Yüksek Bazılarında 
mevcut, 
sermaye 
olmadan

Bilgi yok Kurumsal

Riskten 
Koruma 
Fonları 
(Hedge 
Fonlar)

Hayır Üç ayda 
bir + bloke 
+ 90 gün 
önceden 
bildirim

Nakit Yüksek Yüksek, 
sermaye 
olmadan

Yüksek, 
sermaye 
olmadan

Kurumsal

Kaynak: IMF (Nisan 2015, s. 98)

Vekâlete (yani yatırımcılar ve fon yönetici arasında bir vekâlete) dayalı bir İslami fonda, yatırımcılar/
pay sahipleri ortak (müşârik) sıfatıyla hareket eden asil (müvekkil) konumunda, fon yöneticisi 
ise fonların yönetimiyle görevlendirilmiş vekil konumundadır. Bu durumda yatırımcılar kârı 
sermayeye katkıları oranında veya önceden üzerinde mutabık kalınmış bir kâr paylaşım oranına 
göre paylaşırlar. Fon yöneticisi ise ücretini fonları yatırıma yönlendirmeden önce talep edebileceği 
gibi, performansa dayalı ücretler de talep edebilir. Fon yöneticisi ihmal, suistimal ve şartların 
ihlali durumları haricinde, yatırım değerindeki düşüşlerden sorumlu değildir.  Bununla birlikte, 
Şer’i ilkelere uyumlu risk yönetimi araçları ve teknikleri kullanmak fon yöneticisinin görevidir. Fon 
yöneticisi ayrıca, İslami fonlara yapılan yatırımların, Şer’i kurallara göre yasaklanmış spekülasyon 
ve kumar gibi eylemlerden kaynaklı yatırımları içermediğinden emin olmalıdır. Benzer şekilde, 
yüksek kaldıraçlı yatırımlardan da kesinlikle kaçınılmalıdır.

2.2.2 İslami Sermaye Piyasalarında Fon Yönetiminin Önemi

Sermayenin yurt içi ve yabancı kaynaklardan, sermayeyi kullananların ihtiyaçlarına kanalize 
edilmesindeki en temel unsur etkili finansal aracılıktır.  Şekil 2.9’da görüldüğü gibi VYŞ’ler de 
dâhil olmak üzere farklı finansal aracıların her biri, finans sisteminin genelini harekete geçirme 
konusunda kendilerine özgü roller üstlenmektedir ve böylelikle, İslami ya da geleneksel kuruluşlar 
olmalarından bağımsız olarak, risklerin etkin bir şekilde aktarılmasını ve likiditenin etkin bir şekilde 
yönetilmesini sağlamaktadırlar.   

Bu çerçevede, VYŞ’ler bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım fonları, ticari kuruluşlar, 
devlet kurumları ve bireysel yatırımcılar gibi çeşitli kaynaklardan fon toplamakta ve topladıkları bu 
fonları yatırım amacıyla finans piyasalarına yönlendirmektedirler. 

VYŞ’ler aracılığıyla yapılan finansal aracılık, bankaların mali sıkıntıda oldukları zamanlarda 
dahi yatırımcıların varlıklarını kolaylıkla çeşitlendirmelerine ve reel ekonomiyi fonlamalarına 
yardımcı olmaktadır. Bankalar kısmî rezerve dayalı bir sermaye yapısına sahip oldukları için 
ve bankalarla ilgili düzenlemeler sebebiyle, sermaye kullanıcılarını VYŞ’lerin fonladığı şekilde 
fonlamaktan alıkoyulmuşlardır. VYŞ’ler fonları bankalardan çok daha farklı şekillerde yatırıma 
yönlendirebilmektedir (bankalar diğer bankalara ve büyük şirketlere borç fonlaması yapma 
eğilimindedirler; bireysel finansmanı genellikle teminata dayalı olarak yapmaktadırlar). Bankalar 
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yalnızca güvenilir muhatapları fonlamak üzere tasarlanmışlardır. Sonuç olarak, VYŞ’lerin kendi 
ilgilendikleri niş yatırım alanlarındaki getirileri maksimize edip riskleri azaltma konusunda 
uzmanlaşmaları ve mevcut olan uzmanlıklarını geliştirmeleri gerekmektedir. Bu niş yatırım 
alanları arasında yüksek riskli hedge fonlar, risk sermayesi/özel sermaye fonları, özellikli borçlar 
(mortgage, ekipman kiralama fonu veya KOBİ’lere yönelik krediler), emtia fonları, gayrimenkul 
fonları ve düşük riskli para piyasası fonları sayılabilir.

Ayrıca fon yönetimi sektörü pek çok alanda, finans piyasalarını derinleştirmek ve finansal istikrarı 
sağlamak açısından bankalardan daha avantajlı çözümler sunmaktadır. IMF’nin Nisan 2015 tarihli 
bir yayınına göre, gelişmiş ekonomilerin finans sistemlerinde varlık yönetimi sektörü, özellikle de 
tahvil fonları aracılığıyla önemli rol oynamıştır. Gelişmekte olan pazarlarda ise, fonlar aracılığıyla 
yönlendirilen portföy akışları sürekli büyüme kaydetmektedir.

Şekil 2.9: Finans Sistemindeki Aracılar

Bankalar, sigorta şirketleri
 ve emeklilik fonları

Finansal Aracılık

Sermaye kaynakları - 
Tasarruf sahipleri

İşletmeler
Hükümetler
Hane halkları

Sermaye kullanıcıları - 
Harcama yapanlar

İşletmeler
Hükümetler
Hane halkları

VYŞ’ler

Finans Piyasaları

Doğrudan Finansman

Yatırım bankaları ve 
broker’lık firmaları (aracı firmalar)

Kaynak: Sandwick (2016, s. 6).

İslami Sermaye Piyasalarında Fon Yönetiminin Rolü

İslami fon yönetiminin İslami finans piyasasında oynadığı temel roller şunlardır:  

1. Bireysel yatırımcıların, yatırım fonları ve tasarruf planları gibi standartlaşmış varlık yönetimi 
araçları aracılığıyla sermaye piyasalarına erişmesini sağlamak. Bu aracılık rolü sayesinde 
elde edilebilecek faydalar aşağıdaki gibidir:

a. KOBİ’ler gibi düşük varlıklı yatırımcılar İslami hisse senetleri, sukuk, gayrimenkul ve 



İslami Fon Yönetimi

33

İslami türev araçları gibi farklı İslami sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma imkânı 
bulur. Ayrıca, doğrudan satın almaları halinde pahalı olacak çeşitli menkul kıymetlerden 
oluşan geniş bir portföye erişim olanağı da bulabilirler.

b. Sofistike olmayan yatırımcılar (örneğin bireysel oyuncular) sermaye piyasalarına girişte 
eşit fırsata sahip olur (Davydoff, Gabaut & Naacke, 2011, s. 19).

2. Fiyat keşfi yapmanın rolünü güçlendirerek, işlem maliyetlerini azaltarak (özellikle ETF’ler 
için), piyasada likiditeyi sağlayarak, piyasadaki volatiliteyi daha ılımlı hale getirerek ve finans 
sisteminin genelini istikrara kavuşturarak finans piyasasının verimliliğine katkıda bulunmak 
(Davydoff, Gabaut & Naacke, 2011; Dünya Ekonomik Forumu, 2015).      

3. Sermaye geri dönüşümü (capital recycling) için verimli bir ortam yaratmak. Emeklilik fonları 
gibi fon yönetimi araçları, tasarruf sahiplerinin ve emeklilerin birikimlerini erken aşamadaki 
bir sermaye yatırımına yönlendirmelerine olanak sağlar. Bu sermaye yatırımı ise, işletmelere 
ve reel ekonomik faaliyetlere finansman sağlanmasına yardımcı olur. Tasarruf sahipleri 
bunun karşılığında, yatırım olumlu sonuçlanırsa yüksek getiri elde ederler; yatırımın 
olumsuz sonuçlanması durumunda ise riske katlanırlar (Caprosia, 2015).

2.3 İslami Fon Yönetimi Sektörüne İlişkin Gelecek Trendleri

İslami fon yönetimi sektörü üzerinde önemli etkiye ve bu sektörü ciddi şekilde genişletme 
potansiyeline sahip iki eğilim, sürdürülebilir ve sorumlu yatırımın rolüyle ve yatırım yönetiminde 
finansal teknolojinin uygulanmasıyla ilgilidir. Bu iki trend aşağıda açıklanmaktadır. 

2.3.1 Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım (SSY) 

İslami finans ilkeleri, ESG ilkeleri, SSY, SDG’ler, yeşil yatırım ve etki yaratan yatırım arasında doğal 
bir yakınsama söz konusudur. Her ne kadar farklı isimler veriliyor ve farklı konular ele alınıyor olsa 
da, bu farklı yaklaşımların hepsinin benzer hedefleri vardır: Daha adil, sürdürülebilir ve toplum, 
çevre ve ekonomi üzerinde daha etkili finans sistemleri oluşturmak. Örneğin devletlerin karbon 
emisyonlarını azaltıp doğal kaynakların sürdürülebilirliğini artırma konusundaki taahhütleri 
üzerinden ele alındığında iklim değişikliği konusu, yeşil finansın dünya çapındaki çevreyle ilgili 
projeleri finanse edecek yatırımların ya da fonlama girişimlerinin bir parçası olmasına yönelik 
önemli fırsatlar sunmaktadır. SSY’nin ve İslami finansın ortak değerlere sahip olması, Şer’i uyumlu 
SSY fonlarına yönelik olumlu bir bakış açısı yaratmaktadır.    

Örneğin Malezya’da düzenleyici kurumların ve sektör oyuncularının işbirlikçi çabaları neticesinde 
İslami SSY sektörüne yönelik pozitif bir ortam yaratılmış durumdadır. Konuyla ilgili güncel 
gelişmelere Şekil 2.10’da yer verilmiştir.
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Şekil 2.10: Malezya’da SSY Sektörüne Yönelik Pozitif Ortam Yaratma Çabaları

2014 yılında Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından SSY sukuku çerçevesi [Borsaya Kote Olmayan 
Sermaye Piyasası Ürünleri Hakkında Kılavuz İlkelerle ve Lansman Çerçevesiyle entegre bir şekilde] tanımlanmıştır. 
Çerçeve kapsamında, SSY olarak sınıflandırılabilecek projeler hakkında genel bilgiler verilmektedir.

2014 yılında FTSE4Good Bursa Malaysia ESG Endeksi kullanılmaya başlanmıştır.

İlk SSY sukuku 2015 yılında Khazanah Nasional tarafından, ilk yeşil SSY sukuku ise 2017 yılında Tadau 
Energy and Quantum Solar Park tarafından ihraç edilmiştir.

2016 yılında EPF, yatırımlarını Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ESG) ilkelere ve Şer’i uyum ilkelerine göre 
yönlendireceğini duyurmuştur.

2017 yılında, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) kapsamındaki sermaye piyasalarının, sürdürülebilir 
bölgesel büyümeyi desteklemek ve bölgedeki yeşil yatırımlara olan yatırımcı ilgisine cevap verebilmek 
amacıyla yeşil finans alanına girmesine yardımcı olmak üzere ASEAN Yeşil Tahvil Standartları getirilmiştir.

Aralık 2017’de, SSY fonu olarak nitelendirilmek isteyen fonların ya da hâlihazırda SSY fonu niteliğine sahip 
fonların yerine getirmesi gereken ilave şartları belirlemek amacıyla Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu 
tarafından SSY Fonları Hakkında Kılavuz İlkeler yayınlanmıştır.    

Kaynaklar: Soo (2017), ISRA

Küresel sürdürülebilir yatırım varlıkları etkileyici bir büyüme göstermiştir. 2016 tarihli, Global 
Sustainable Investment Review (Küresel Sürdürülebilir Yatırımlara İlişkin Gözden Geçirme) başlıklı 
yayına göre küresel sürdürülebilir yatırım varlıklarının değeri 2014’te 18,28 trilyon ABD doları 
düzeyindeyken yaklaşık yüzde 25 artış göstererek 2016 yılında 22,89 trilyon ABD dolarına 
yükselmiştir. Bu büyümeye Tablo 2.6’da yer verilmiştir. 

Tablo 2.6: SSY Varlıklarındaki Büyüme, Bölgelere Göre, 2014-2016 (milyar ABD doları)

Bölge 2014 2016

Avrupa 10.775 12.040

ABD 6.572 8.723

Kanada 729 1.086

Avustralya/Yeni Zelanda 148 516

Asya (Japonya hariç) 45 52

Japonya 7 474

Toplam 18.276 22.890

Kaynak: Küresel Sürdürülebilir Yatırım Birliği (GSIA) (2016)

SSY varlıkları hemen hemen tüm bölgelerde, profesyonel olarak yönetilen varlıklara oranla kayda 
değer bir büyüme göstermiş olup en yüksek artış Avustralya’da ve Yeni Zelanda’da görülmüştür. 
İlgili rakamlara Tablo 2.7’de yer verilmiştir. 

Tablo 2.7: SSY Varlıklarının Yönetilen Toplam Varlıklara Oranı (2014-2016)

Bölge 2014 2016

Avrupa %58,8 %52,6

ABD %17,9 %21,6
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Kanada %31,3 %37,8

Avustralya/Yeni Zelanda %16,6 %50,6

Asya (Japonya hariç) %0,8 %0,8

Japonya - %3,4

Küresel %30,2 %26,3

Kaynak: GSIA (2016)

RFI Foundation (Sorumlu Finans ve Yatırım Vakfı), “sorumlu finansın, tüm dünyadaki toplam 
finansal varlıkların yaklaşık üçte birine karşılık geldiğini” belirtmiştir2. İslami finans varlıklarının, 
Grafik 2.5’te gösterildiği gibi sorumlu finans sektöründeki büyümenin başlıca sebeplerinden 
olduğu kabul edilmektedir.

Grafik 2.5: Sorumlu Finans Varlıklarının Nispi Büyüklüğü (2007-2016)

Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI) 
Tarafları 

Küresel Sürdürülebilir Yatırım 
Varlıkları 

İslami Finans Varlıkları 
(rhs)  

Etki Yatırımı (rhs)

milyar ABD doları milyar ABD doları

Kaynak: RFI Foundation

Teşvik edici düzenleyici gelişmeler, çok taraflı kalkınma bankaları (ör. Dünya Bankası, İslam Kalkınma 
Bankası) tarafından verilen teşvikler ve İslami- ESG değerlerinin varlık yöneticileri tarafından 
giderek daha fazla bilinmeye başlanması, sorumlu finans uygulamalarının topyekûn artmasına 
vesile olmaktadır (Goud, 2017). Şer’i uyumlu SSY fonu sektörünün, değer bazlı yatırımcıların 
artan talebi neticesinde ve ESG yatırımların piyasada öne çıktığını gösteren kanıtların artması 
sebebiyle de genişlemesi beklenmektedir. 

2.3.2 Finansal Teknoloji (Fin-tek)

Fin-tek’teki yükseliş, finansal hizmetlerde devrim niteliğinde değişimlere ve finans sektörünün 
geleneksel işleyiş şeklinde çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. Fin-tek’in sunduğu yenilikler, 
hizmetlerde iyileşme sağlamanın yanı sıra hizmetlere daha rahat erişilmesini ve teknoloji 
konusunda bilgili müşterilerin kendi finansal verilerine doğrudan erişim ve ihtiyaçlarının anında 

2 Kaynak: http://www.rfi-foundation.org/main/background#responsible_finance
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karşılanması gibi taleplerinin kişisel gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden yerine getirilebilmesini 
de sağlamaktadır (Kmeid, 2017). Fin-tek, finansal hizmetlere erişimin önündeki fiziki engelleri 
düşük maliyetli taşınır cihaz ve internet teknolojileri aracılığıyla ortadan kaldırmaya yardımcı 
olmakta ve böylelikle finans sistemine katılımın artmasını teşvik etmektedir.

Genel olarak bakıldığında fon yönetimi sektörünün yavaş geliştiği söylenebilir, bazı gelişmiş 
ülkelerde dahi durum böyledir. Sebebi ise oyuncu sayısının az, maliyetlerin yüksek olmasıdır. 
Maliyetleri düşürmek, özellikle gelişmekte olan piyasalarda, yabancıların yeni gelişmekte olan 
piyasalara maliyet etkin bir şekilde girmesine ve yurt içinde yerel fon yönetimi firmalarının 
kurulmasına yardımcı olmak suretiyle fon yönetimi sektörüne büyüme ve çeşitlilik açısından bir 
hareket getirebilir.  Yakın bir gelecekte, fon yönetimi işine girmek için önemli kurulum maliyetlerine 
katlanma gereği ortadan kalkabilir. Bunun gerçekleşmesi durumunda, niş sermaye kullanıcılarına 
hizmet eden ve yatırımcılara kolaylıkla erişebilen uzmanlaşmış firmaların kurulmasına olanak 
sağlanır.

Çin’deki, bireysel/kurumsal yatırımcılardan kaynaklı ihtisaslaşmış fonlardan oluşan ve (Çin’deki 
bankaların uygun hizmetler sunamadığı) büyümekte olan firmaların en çok ihtiyaç duyduğu 
şey olan sermayeyi sağlayan, tüm bunları teknolojiyi kullanarak mümkün hale getiren gölge 
bankacılık/kitle fonlaması piyasası bunun güzel bir örneğidir. 

Tıpkı müşterilerine yenilikçi ve dijital finansal hizmetler sunabilmek için dönüşüm geçiren 
bankacılık sektörü gibi fon yönetimi sektörünün de fin-tek kullanarak maliyetleri azaltmak, 
çevrimiçi hizmetleri genişletmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak suretiyle piyasasını genişletmesi 
beklenmektedir. Teknoloji sayesinde fon yöneticileri ödeme, uzaktan hesap açma ve hesaptan 
para çekme gibi bankacılık benzeri hizmetler sunabilmektedir (ör. Tabung Haji (Hac Fonu) ve 
diğer büyük fonlar). Fon yöneticileri genellikle bankalardan daha düşük maliyetlere katlanıp 
daha yüksek getiri elde ettikleri için, teknoloji sayesinde bankacılık alanına da girmeleri aracılık 
maliyetlerini ciddi anlamda azaltarak finansal aracılık sektöründeki verimliliği artırmaktadır.

İslami fon yönetimi sektörünün, dönüştürücü dijitalleşme stratejileri benimsemek suretiyle de 
geleneksel alternatifine yetişmesi beklenmektedir. Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, dijital 
finans hizmetleri açısından Müslümanların tercihleriyle gayrimüslimlerin tercihleri arasında 
belirgin bir fark yoktur (Kmeid, 2017). Bir nebze de olsa insan gözetimine tabi olan fin-tek 
uygulamalarının, İslami sektörü de içeren küresel fon yönetimi sektörüne ilişkin değer zincirinde 
Şekil 2.11’de de görüldüğü gibi çarpıcı bir değişim yaratması beklenmektedir.   

Şekil 2.11: İslami Fon Yönetimine İlişkin Değer Zincirindeki Çarpıcı Değişim

Yatırım 
tavsiyelerinin 
ihtiyaca göre 

özelleştirilmesi

Müşteri  
erişimi

Araştırma 
ve portföy 
yönetimi

Şer’i tarama 
süreçleri ve 

Şer’i yönetişim

Şer’i uyumlu 
varlık seçimi

Orta ve arka 
ofis süreçleri

Dağıtım ve 
müşterinin 
sürece dahil 

edilmesi

Gelirin 
arındırılması 

ve zekât 
verme süreci

Kaynak: PWC (2017b)’den uyarlanmıştır.

Örneğin fin-tek sayesinde finans danışmanlarının, planlayıcıların ve fon yöneticilerinin rolünü 
devralan robo-danışmanlık uygulamalarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte mevcut yatırım 
danışmanlığı hizmetlerinde şimdiden değişiklikler olmuştur (Investopedia). İlk robo-danışmanlık 
uygulaması 2008 yılında “Betterment” adı altında piyasaya sürülmüştür. Bu robo-danışmanlık 
uygulaması ya da web platformu müşterilerin kendi mali durumları ve yatırım hedefleri hakkında 
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detaylar paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. Böylelikle robo-danışman bu verilere dayanarak 
müşterilere çok düşük bir ücret karşılığında optimum portföyü tavsiye etmektedir. Bu hizmet, 
geleneksel danışmanların aldığı ücretlere kıyasla çok daha ucuz olmakla birlikte ancak yatırım 
ürünleri konusunda kendilerini rahat hisseden müşterilere sunulabilecek bir seçenektir. Otomatik 
yatırım yönetimi danışmanlığı hizmetleri düşük maliyetli bir seçenek olmanın yanı sıra başka 
avantajlar da sunmaktadır: Düşük bütçeli yatırımcılar da dâhil herkesin erişebileceği, rahatlıkla 
ve etkin bir şekilde 7/24 kullanılabilecek bir uygulama aracılığıyla bu hizmetlerden faydalanmak 
mümkündür.      

Kullanılan dijital platform teknolojisinin, yatırımcı portföylerini pasif olarak yönetmek isteyen 
varlık yöneticilerinin 2000’li yılların başından bu yana kullanmakta oldukları otomatik portföy 
tahsis yazılımlarına benzer bir teknoloji olduğu söylenmektedir. Bu teknolojinin robo-danışmanlık 
uygulamasından farkı, artık müşterilere doğrudan sunuluyor olması ve vergi kaybı hasadı (yani 
sermaye kazancından dolayı ortaya çıkan bir vergi yükümlülüğünden kurtulmak için zararına 
menkul kıymet satışı yapmak), yatırım seçimi, emeklilik planlaması ve genel finansal danışmanlık 
hizmeti gibi daha sofistike görevleri yerine getirebiliyor olmasıdır.

Bu tip robo-danışmanlık uygulamalarının sayısı ABD’de 200’e ulaşmış olup varlık yönetimi 
şirketleri tarafından her yıl yeni uygulamalar piyasaya sürülmektedir (Investopedia). İslami fon 
yönetimi sektöründe ise bu tip uygulamalardan yatırımlara ilişkin Şer’i tarama sürecinde, Şer’i 
uyumlu varlıkların seçiminde, yatırımların arındırılmasında ve Şer’i yönetişim çerçevesinin daha 
şeffaf hale getirilmesinde faydalanılabilir.          
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3. İSLAMİ FON YÖNETİMİ SEKTÖRÜNÜN 
KAPSAMLI ANALİZİ: ALTYAPI OLUŞTURMA, 
YATIRIM VE TİCARET AÇISINDAN DİKKATE 
ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
3.1 İslami Fon Ekosisteminin Altyapısının Oluşturulması

Sürdürülebilir organik büyümeyi sağlayabilmek için yapılması gereken en önemli şeylerden biri 
İslami fon yönetimi sektörünün gelişmesini destekleyecek temel bileşenleri oluşturmaktır. Bu 
temel bileşenler Şekil 3.1’de özetlenmektedir.

Şekil 3.1: İslami Fon Yönetimi Sektörünün Uzun Vadeli Büyümesini 
Sürdürmenin Yapı Taşları 

İSLAMİ FON YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

Hukuki, 
Düzenleyici, Şer’i 

Çerçeveler ve 
Piyasa Gözetimi

•	Yatırım	fonlarına,	
ETF’lere ve 
GYO’lara yönelik 
kılavuz ilkeler

•	Şer’i	tarama		
(screening) 
metodolojisi ve 
tasfiye

Kurumsal Fonların 
Oluşturulması

•	Düzenlenmiş	
emeklilik planları

•	Şer’i	fonlar	
arasından seçim 
yapabilme 
esnekliği

Politika ve 
Kılavuz İlkelerin 
Liberalizasyonu

•	Yurtdışı	varlıklara	
yatırım

•	Küresel	
yatırımcılar ağına 
erişim

Vergi 
Çerçevesi

•	Ürün	geliştirmeyi	
teşvik etmeye 
yönelik 
destekleyici vergi 
politikaları

•	Vergi	teşvikleri

Piyasa 
Altyapısı

•	Düzenlenmiş	
borsa

•	Güçlü	arka	plan	
desteği veya idari 
hizmetler

Uygulanabilir Bir Fon Çerçevesini Desteklemeye Yönelik Temel Önlemler:

Siyasi irade ve kilit paydaşlarla 
uyumlu iş birliği

Sermaye piyasalarının
 sağlamlığı

İslami fonlara yönelik sabit bir 
talep tabanı oluşturulması

Farkındalık ve kapasite 
oluşturma

Kaynak: RAM

Bileşen 1 - Hukuki, Düzenleyici, Şer’i Çerçeveler ve Piyasa Gözetimi

Sağlam bir düzenleyici çerçevenin tesis edilmiş olması ve sürekli piyasa gözetimi piyasalara 
yönelik bir güven oluşturur ve ürün geliştirme ve onay süreçlerinin yanı sıra yönetişimin de daha 
şeffaf olmasını sağlayarak yatırımcıların çıkarlarını garanti altına alır. Bir ülkenin menkul kıymetler 
komisyonu tarafından yayımlanan kural ve düzenlemelerle, VYŞ’lerin (veya fon yöneticilerinin) 
nasıl davranması gerektiği belirlenir ve İslami fon yönetimi sektörünün düzgün bir şekilde 
gelişmesi kolaylaştırılır. Lisanslar yetkili kurumlar tarafından verildiğinden, uygunsuz hareketler 
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veya halka yanlış bilgi sunulması sonucunda lisans geri alınabilir/askıya alınabilir ve/veya ceza 
verilebilir.

Aynı derecede önemli bir başka husus da, İslami fon yönetimi sektörünün işleyişini, kabul görmüş 
Şer’i parametreler kapsamında idare etmeye yarayacak güvenilir bir Şer’i çerçevenin oluşturulması 
konusudur. Şer’i tarama ve arındırma süreçlerine ilişkin kılavuz ilkeler yayımlanması, yatırımcılara 
ve diğer piyasa katılımcılarına işlerini daha net bir şekilde yürütme imkânı sunar.

Bileşen 2 - Kurumsal Fonların Oluşturulması

İslami fonlara yönelik bir yatırımcı tabanı oluşturulması için temel gereklilik, Şer’i uyumlu varlıklara 
özgü bir sermaye piyasasının tesisidir. Servetin korunması ve sermaye değerinin artırılmasına 
yönelik ilk adım, piyasada yatırımın ve tasarrufun önemi hakkında bilinç oluşturmaktır. Gerek 
gelişmiş ülkelerdeki, gerekse gelişmemiş ülkelerdeki çeşitli hükümetler, emeklilik fonlarının 
yönetimi için devlete bağlı kurumlar kurmuşlardır. Bununla birlikte, finansal katılımın derecesi 
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Benzer şekilde, kamu tasarruflarının kurumsallaştırılması, 
yerel fon yönetimi sektörünün oluşturulmasını kolaylaştırmaya katkıda bulunmaktadır. Bu konuda 
bir örnek, emeklilik ödeneklerinin hem işverenler hem de çalışanlar için zorunlu hale getirilmiş 
olmasıdır. Bu fonların yönetimi için kurulan kurumlar, VYŞ’lere finansman sağlamaktadır. 
Dolayısıyla Müslümanların, etik konularda belirli tercihleri olan kişilerin veya kurumsal yatırımcıların 
Şer’i uyumlu fonlara yatırım yapmak istemesi durumunda bu, İslami fon yönetimi sektörünün 
büyümesinde bir katalizör görevi görecektir.

Bileşen 3 - Politika ve Kılavuz İlkelerin Liberalizasyonu

Politika ve kılavuz ilkelerin serbestleşmesi, bir yandan daha geniş spektrumdaki varlıklara ve 
kurumsal tahvil piyasalarına yatırım yapılmasını teşvik ederken diğer yandan fon yöneticilerinin 
ve yatırımcıların yatırım portföylerini çeşitlendirmesine olanak sağlamaktadır. Yabancı ülke 
kökenli fon yöneticilerinin yerel piyasaya girmesiyle birlikte küresel bir yatırımcı ağına da erişim 
sağlanmakta ve dolayısıyla, yerel fonlara yabancı yatırımcı çekilmesi fırsatı ortaya çıkmaktadır. 
Yatırımcı tabanındaki çeşitlilik, yerel İslami sermaye piyasasının likiditesini derinleştirmek açısından 
önemli bir rol oynamaktadır. Sermaye kontrollerinin liberalizasyonu da ilgili ülkeye serbest sermaye 
fonu akışını kolaylaştırmak bakımından aynı derecede önemlidir.

Bileşen 4 - Vergi Çerçevesi

Vergi tarafsızlığının sağlanması, İslami finans ürünlerinin maliyetini düşürerek alışılagelmiş 
ürünlerle rekabet edebilmelerini kolaylaştırır. Yatırımcıları Şer’i uyumlu yatırımlar yapmaya teşvik 
eden ilave vergi teşvikleri de İslami finans piyasasının genişlemesine yönelik bir başka araçtır. Bazı 
ülkeler, kişilere, emeklilik planlarına ve çocukların eğitimine yatırım yapmaları karşılığında vergi 
indirimi de sağlamaktadır. Bu araçların tümü talebin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Bileşen 5 - Piyasa Altyapısı

Güçlü bir borsa oluşturulması, borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine ve borsaya kote 
çeşitli sukuk fonlarına yatırım yapmayı kolaylaştırmaktadır. Borsa işlemleri ile ilgili her çeşit hizmeti 
(ticaret, takas, mutabakat ve saklama hizmetleri) sunan tam entegre bir borsa, sağlam bir hisse 
senedi ve sukuk piyasasının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 

Aracılık, danışmanlık ve arka ofis hizmetlerinden oluşan kapsamlı bir değer zincirinin oluşturulması 
da İslami fon yönetimi faaliyetlerinin desteklenmesi açısından aynı derecede önemlidir. Bu 
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faaliyetler arasında, İslami fonların genel gelişiminde önemli rol oynayan fon muhasebesi, 
yediemin hizmetleri, hukuki hizmetler ve denetim hizmetleri sayılabilir.

Başlıca yapısal özellikler bakımından İslami fonlarla geleneksel İslami fonlar arasında bir fark 
yoktur. Örneğin, yatırım aracına ilişkin hukuki yapının ve ülkenin seçilmesinde her ikisinde de 
aynı faktörler dikkate alınır:

1. Esnek ve maliyet etkin bir düzenleyici çerçeve (özellikle de denetleyici kurumlardan onay 
alınması gerekliliği ve borsaya kote olabilmek açısından). 

2. Vergi tarafsızlığının ve hem yatırımcılara hem fon yöneticilerine yönelik vergi avantajlarının 
mevcut olduğu elverişli bir vergi rejimi.

3. Şeffaflığı sağlayan ve yatırımcıların korunması konusuna önem veren sağlam bir gözetim, 
denetim ve izleme süreci.

4. Şer’i uyumlu varlık arzının sabit olduğu güçlü bir sermaye piyasası, borsaya kote Şer’i 
uyumlu şirketlerdeki artış ve Şer’i uyumlu yatırımlara yönelik sabit talep.

Ülkeler özelinde bakıldığında, Malezya hariç hemen hemen hiçbir ülkedeki sermaye piyasası 
kurumlarının İslami fon yönetimine özgü kılavuz ilkeler yayımlamamış olduğu görülmektedir. 
Bu ülkelerde İslami fonlara ilişkin hükümlere, geleneksel anlamdaki fon yönetimine ilişkin genel 
kılavuz ilkelerde ve düzenlemelerde yer verilmiştir. 

3.1.1 İslami Fon Oluşturma Açısından Yapısal Farklılıklar

Bu genel unsurların yanı sıra İslami fonların ayrıca Şer’i gerekliliklerle de uyumlu olması 
gerekmektedir. Baştan sona uyum sağlanması gereken hususlardan bazıları şunlardır:

•	 Şer’i yönetişim.

•	 Şer’i hisse senedi taraması.

•	 Gelirin arındırılması.

•	 Zekât hesaplaması.

•	 Risk yönetimi.

İslami Fonlarda Şer’i Yönetişim

Tablo 3.1’deki özette gösterildiği üzere, geleneksel fonların ve İslami fonların temel özellikleri 
arasındaki en belirgin fark İslami fonların Şer’i yönetişim ilkelerine göre yönetiliyor olmasıdır. 
İslami VYŞ’lerde bağımsız bir Şer’i danışman veya üç ila beş ulemadan oluşan bir Şer’i kurul 
bulunur. Bu kurul, genellikle fon oluşturulmadan ve herhangi bir varlık satın alınmadan önce, 
fonun Şer’i uyumuna ilişkin parametreler geliştirir. Şer’i kurul ayrıca fonun Şer’i kurallara ne derece 
uyumlu şekilde işletildiğini gösteren yıllık bir beyanda bulunmaktan da sorumludur. Fona ilişkin 
yasal belgelerde, uluslararası düzenleyici kurumların konusu olan çıkar çatışmalarını önlemek 
amacıyla, hem Şer’i kurulun hem de fon yöneticisinin görev ve sorumlulukları açık ve net olarak 
belirtilmelidir.
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Tablo 3.1: Geleneksel Yatırım Fonları ile İslami Yatırım Fonlarının Karşılaştırması

Tip Geleneksel Yatırım Fonu İslami Yatırım Fonu

Özellik Yatırımcılardan toplanan sermaye 
katkılarının birleştirilerek, yasal 
şekilde oluşturulmuş bir emanet 
fonuna dönüştürülmesine dayanan 
bir yatırım planı.

Benimsenen Şer’i sözleşmenin tipine göre 
yatırımcı ve fon yöneticisi farklı şekilde 
adlandırılmaktadır. Örneğin mudârebe 
sözleşmesinde yatırımcılar rabbü’l-mâl, fon 
yöneticisi ise mudârib sıfatını taşır. Yatırımcılar 
kolektif bir yatırım planı kapsamında eşit katkıda 
bulunurlar ve kâr ve zararı paylaşırlar.

Varlık Yöneticisi Her iki fonda da yatırımlar, pazarlanabilir menkul değerlerden oluşan bir portföy 
oluşturmak suretiyle yatırımcılar adına hareket eden profesyonel fon yöneticileri 
tarafından yapılır ve yönetilir. 

Hisse Senedi Tipi Her tür hisse senedi. Şer’i tarama metodolojilerine (ör. AAOIFI, Dow 
Jones, MSCI, SC) göre taranan Şer’i uyumlu hisse 
senetleri ile sınırlı. 

Kaynak: RAM

Ayrıca, İslami fonların Şer’i denetim işlevine de sahip olması gerekmektedir. Bu hizmeti dışarıdan 
temin edebilecekleri gibi, kurum içinden Şer’i konularda uzman biriyle de çalışabilirler. Denetimi 
yapacak kişinin sorumluluğu, fonun Şer’i düzenlemelere ve Şer’i kararlara uygun şekilde işletilip 
işletilmediğini denetlemektir. 

Şer’i Hisse Senedi Taraması

Bir yatırım fonunun Şer’i uyumlu olabilmesi için ilgili şirketin hisse senetlerinin, yapılacak yatırımın 
İslam’a uygunluğunu temin etmek amacıyla taramaya tabi tutulması gerekmektedir. Şer’i hukuka 
göre, bir şirkette hisseye sahip olmak demek o şirketin işlerinde ve varlıklarında da o oranda bir 
paya sahiplik anlamına gelir; bunun anlamı da İslami yatırımcıların, herhangi bir haram faaliyetle 
iştigal eden bir şirkete sahip olmalarının yasak olmasıdır. Yatırımcılar bir yatırımın ya da ticari 
girişimin izin verilebilir nitelikte olup olmadığını öğrenmek amacıyla fonun Şer’i kuruluna danışırlar.

İslami yatırımcıların finans piyasalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla, önde gelen bir grup 
ulema tarafından, bir şirketin Şer’i uyumlu olmayan unsurlarını belirlemeye yönelik bir dizi 
tarama kriteri belirlenmiştir. Bu ulema grubu, ilgili unsurların önüne geçmenin veya bunları 
Şer’i ilkelere uygun şekilde ele almanın yollarını da ortaya koyacaktır. Dolayısıyla Şer’i uyumlu 
yatırımcılar, tarama süreci neticesinde tarama kriterlerini yerine getirdiği belirlenen şirketlere 
yatırım yapabilirler. Tarama kriterleri öncelikle yatırım kararının verildiği anda uygulanmakta, daha 
sonra ise şirketin yatırım dönemi boyunca Şer’i uyumlu ilkelere uygun hareket ettiğinden emin 
olmak amacıyla Şer’i kurul tarafından gerçekleştirilen izleme süreci sırasında uygulanmaktadır.  

Tarama kriterlerinin nasıl yorumlanacağı ve nasıl uygulanacağı konusu çokça tartışılmıştır; 
çünkü bu kriterler genellikle her vaka için farklıdır. Fakat bir İslami yatırım portföyünde yer alma 
potansiyeli olan şirketler için her durumda uygulanabilecek iki temel tarama süreci mevcuttur.

Birincisi işin niteliğiyle ilgili tarama: Şer’i ilkelere ters düşen herhangi bir haram faaliyeti elimine 
etmek amacıyla şirketin yaptığı asıl işin ne olduğu araştırılır. Haram olarak nitelendirilen faaliyetler 
arasında geleneksel bankacılık, alkol, domuz eti ürünleri, Şer’i uyumlu olmayan gıda ürünleri, 
kumar, belirli tütün ürünleri, pornografi ve silah imalatı bulunmaktadır. Yalnızca ana şirketin 
sektörel tarama kriterlerine uygun olması yeterli değildir; tüm iştiraklerinin de aynı kriterlere 
uygun olması gerekmektedir. 
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Bu ilk taramadan geçen şirketler ikinci aşamada, şirketin Şer’i ilkelerle uyumlu olmayan 
finansal faaliyetlerinin derecesini belirlemeyi amaçlayan finansal taramaya tabi tutulur. Bu 
aşama oldukça zorlu bir aşamadır; çünkü günümüz küresel piyasasında çok az sayıda şirket 
tamamen Şer’i uyumlu faaliyetlerle iştigal etmektedir. Sonuç olarak, İslam alimlerinin çoğu, bir 
şirketin finansal açıdan Şer’i uyumlu olup olmadığına karar vermek için belirli finansal oranlar 
kullanılması konusunda mutabık kalmıştır. Bu oranlar her bir Şer’i kurulun kendi takdir yetkisine 
göre belirlenmekle birlikte, AAOIFI tarafından 2015 yılında geliştirilmiş olan ortak standardın 
kullanılması da mümkündür:

•	 Geleneksel borçların (uzun vadeli ve kısa vadeli borçların) şirketin toplam piyasa değerine 
oranı yüzde 30’dan az olmalıdır.

•	 Faiz getiren (vadeli) mevduatların şirketin toplam piyasa değerine oranı yüzde 30’dan az 
olmalıdır.

•	 Faiz gelirlerinin ve Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirler toplamının 
şirketin toplam gelirlerine oranı yüzde 5’ten az olmalıdır. 

Şirketin toplam piyasa değerinden faydalanmak mümkün olduğunda, şirketin toplam değeri 
(maddi olmayan varlıklar dâhil) dikkate alınabilir ve böylelikle daha fazla sayıda şirket Şer’i uyumlu 
olarak kabul edilebilir. Şirketin Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerden elde ettiği her tür gelirin 
yatırımcı tarafından arındırılması gerekmektedir. Arındırma işlemi, gelirin haram kısmını hayır 
kuruluşlarına bağışlamak şeklinde yapılmaktadır. 

Tablo 3.2’de, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu Şer’i Danışma Konseyi’nin (SC/SAC) ve 
çeşitli endeks sağlayıcıların benimsediği tarama metodolojileri listelenmektedir. Şekil 3.2’de ise 
Malezya’daki İslami hisse senedi fonları için uygulanan tarama süreci örnek olarak sunulmaktadır.

Tablo 3.2: Farklı Şer’i Tarama Metodolojilerinin Karşılaştırması

SC/SAC 
(Malezya) 

S&P Dow 
Jones Şer’i 
Endeksleri

MSCI İslami Endeksi FTSE Şer’i 
Global Hisse 

Senedi  
Endeksi Serisi

Standart Seri M Serisi

Kapsam Malezya hisse 
senetleri

Küresel hisse 
senetleri

Küresel hisse senetleri Küresel hisse 
senetleri

Taramayı 
yapan kurum

Düzenleyici 
kurum

Endeks sağlayıcı Endeks sağlayıcı Endeks sağlayıcı

Odak Yapılan iş ve 
karşılaştırmada 

ölçüt kabul 
edilen finansal 

oranlar

Sektör bazlı 
tarama ve 

muhasebe bazlı 
tarama

Yapılan iş ve finansal tarama Faaliyette 
bulunulan 
sektör ve 

finansal tarama

Finansal Oran •	 Toplam 
borçlar/
Toplam 
varlıklar= < 
%33

•	 Toplam 
borçlar/Piyasa 
değeri = < 
%33

•	 Alacak 
hesapları/
Piyasa değeri 
= < %49

•	 Toplam 
borçlar/
Toplam 
varlıklar = < 
%33,33

•	 Toplam 
borçlar/
Ortalama 
piyasa değeri 
= < %33,33

•	 Toplam 
borçlar/
Toplam 
varlıklar = < 
%33,333

•	 Alacak 
hesapları + 
Nakit/Toplam 
varlıklar = < 
%50
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•	 Nakit/Toplam 
varlıklar = < 
%33

•	 Nakit + 
Faiz getiren 
menkul 
kıymetler/
Piyasa değeri 
= < %33

•	 Faiz geliri 
dışındaki izin 
verilmeyen 
faaliyetlerden 
elde edilmiş 
gelir/Toplam 
gelir = < %5

•	 Nakit + 
Faiz getiren 
menkul 
kıymetler/
Toplam 
varlıklar = < 
%33,33

•	 Alacak 
hesapları + 
Nakit/Toplam 
varlıklar = < 
%33,33

•	 Nakit + 
Faiz getiren 
menkul 
kıymetler/
Ortalama 
piyasa değeri 
= < %33,33

•	 Alacak 
hesapları 
+ Nakit/
Ortalama 
piyasa değeri 
= < %49,00

•	 Nakit + 
Faiz getiren 
menkul 
kıymetler/
Toplam 
varlıklar = < 
%33,333

•	 Toplam faiz 
gelirleri ve 
Şer’i uyumlu 
olmayan 
faaliyetlerden 
elde edilen 
gelir/Toplam 
gelir = < %5

Kâr Payı 
Arındırma 
Oranı

•	 Kâr payı 
x (İzin 
verilmeyen 
faaliyetlerden 
elde edilen 
gelir/Toplam 
gelir)

•	 (Toplam kazanç – (İzin 
verilmeyen faaliyetlerden elde 
edilen gelir + Faiz gelirleri))/
Toplam kazanç

Kâr paylarının 
yüzde 5’i 

aşmayacak 
şekilde 

arındırılması

Kaynaklar: SC (2013), S&P Dow Jones Shariah Indices Methodology (Aralık 2017), MSCI Islamic Index Series Methodology 
(Eylül 2017), FTSE Shariah Global Equity Index Series (Ocak 2018)

Şekil 3.2: İslami Hisse Senedi Fonu Tarama Süreci Örneği (Malezya)

Geleneksel bankacılık, geleneksel sigortacılık, alkollü 
içki ve içkiyle ilişkili faaliyetler, domuz eti ve domuz 
etiyle ilişkili faaliyetler, helal olmayan yiyecek ve 
içecekler, Şer’i uyumlu olmayan eğlence faaliyetleri, 
geleneksel hesap ve araçlardan kaynaklı faiz gelirleri, 
tütün ve tütünle ilişkili faaliyetler ve Şer’i uyumlu 
olmadığı düşünülen diğer faaliyetler.

Hisse senedi ticareti, broker’lık (borsa işlemlerinde 
aracılık), Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerden 
elde edilen kira gelirleri ve Şer’i uyumlu olmadığı 
düşünülen diğer faaliyetler.

Nakit yalnızca geleneksel hesap ve araçlarda tutulan nakdi 
içerebilir. İslami hesap ve araçlarda tutulan nakit hesaplamaya 
dâhil edilmez. Oran yüzde 33’ün altında olmalıdır.

Borç yalnızca faiz getiren borçları içerebilir. İslami borç/
finansman veya sukuk hesaplamaya dâhil edilmez. Oran yüzde 
33’ün altında olmalıdır.

Halka açık, 
borsada kote 

TÜM hisse 
senetlerinden 
oluşan evren

Etik ve ahlak 
dışı ticari 

faaliyetlerde 
bulunmayan 
borsaya kote 
şirketlerden 
oluşan evren

Sınırlı riskli ve 
düşük borç 

oranına sahip 
borsaya kote 
şirketlerden 
oluşan evren

Şer’i uyumlu 
bir yatırım 

portföyünde 
yer alabilecek 

tüm hisse 
senetlerinden 
oluşan evren

Filtreleme Filtreleme

Birinci Aşama
Niteliksel Tarama

İkinci Aşama
Niceliksel Tarama

Nakit

Toplam Varlıklar

Borç

Toplam Varlıklar

%5

%20

Kaynaklar: CIMB-Principal Islamic Asset Management, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, RAM
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Elde Edilen Gelirin Arındırılması

İslami fonların, Şer’i uyumlu olmayan yatırımlardan elde edilen gelirlerden arındırılması işlemi iki 
seviyede gerçekleştirilmektedir: 

1. Şer’i uyumlu olmayan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen sermaye 
kazancının aşırı miktarda olduğu durum. Bu durum, bir İslami fon Şer’i uyumlu olmayan ya 
da yeniden sınıflandırılmış menkul kıymetlere yatırım yaptığında ortaya çıkar. Aşırı sermaye 
kazancının hiçbir türü saf gelir olarak değerlendirilmez ve bu sebeple, Şer’i danışman ya da 
yediemin tarafından onaylanmış hayır kuruluşlarına yönlendirilmesi gerekir.

2. Fonun, Şer’i uyumlu olmayan yatırım faaliyetlerinden (faiz getiren faaliyetler, domuz eti 
satışı, alkol ve kumar gibi) elde ettiği gelir, yukarıda belirtilen yüzde 5 oranını aşmamalıdır. 
İslam alimlerinin, gelirin arındırılmasında uygulanacak hesaplama yöntemi ve bu süreci 
kimin (fonun mu yoksa yatırımcıların mı) yürütmesi gerektiği konusunda farklı görüşleri 
vardır. Bu görüşlere Box 3.1’de yer verilmiştir.

Kutucuk 3.1: İslam Âlimlerinin, Şer’i Uyumlu Olmayan Gelirin Arındırılması 
Konusundaki Görüşleri

İslam âlimlerinin, arındırma sürecinden hangi tarafın sorumlu olması gerektiği 
hakkındaki görüşleri:

1. Arındırma işlemi fon seviyesinde yapılmalıdır. Yani fon yöneticisi Şer’i uyumlu olmayan 
faaliyetlerden elde edilen gelirleri hesaplayıp ilgili tutarı (örneğin %2) yatırımcılara/
pay sahiplerine herhangi bir kâr/kâr payı dağıtımı yapılmadan önce, onaylanmış hayır 
kuruluşlarına yönlendirmelidir. 

2. Arındırma işlemi fon tarafından değil, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu 
durumda, fon yöneticisi yalnızca Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirleri pay 
bazında raporlar. Kişilerin sahip olduğu paylara dayanarak arındırılacak tutarı hesaplamak 
yatırımcıların sorumluluğundadır. Çünkü yatırımcılar arasında hem Müslümanlar hem de 
gayrimüslimler olabilir ve gayrimüslimler arındırma ile ilgili Şer’i gereklilikleri yerine getirmek 
zorunda değildir.  

Arındırmaya tabi gelirin hesaplanma yöntemi:

1. İzin verilmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirler söz konusu olduğunda, arındırma 
işlemi gelirin kaynağına, şirketin kâr elde edip etmediğine ya da kâr payı dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın toplam gelir üzerinden yapılmalıdır. İzin verilmeyen 
faaliyetlerden elde edilen gelirlerin tam tutarı belirlenemediğinde bu tutar tahmin 
edilmelidir. Böyle bir senaryoda, arındırmaya tabi gelir, izin verilmeyen faaliyetlerden elde 
edilen gelirler toplamının şirketteki toplam hisse sayısına bölünüp ilgili dönemde fonun 
elinde bulundurduğu ortalama hisse sayısı ile çarpılması yoluyla hesaplanır. Daha sonra, 
arındırılan tutar hisselerin elde tutulduğu dönemle orantılı olarak dağıtılır.

2. Geleneksel borç verme faaliyetinde bulunan şirketlerde, bu borçlardan kaynaklı kârın 
arındırılması işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

•	Şirketin geleneksel yolla verdiği borçların toplamı, şirketin toplam varlıklarına bölünür.

•	Çıkan rakam, fona aktarılan net kâr paylarının toplamı ile çarpılır.
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•	Elde edilen sonuç, geleneksel yolla verilen borçlardan kaynaklı olarak fona aktarılan net kâr 
paylarının toplamı olur.

•	Daha sonra bu tutar, kâr payı sermaye ve emekten oluştuğu için ikiye ayrılır. Sermayeden 
kaynaklı kısmın hayır kuruluşlarına aktarılması gerekir çünkü Şer’i uyumlu olmayan bir 
kaynaktan elde edilmiştir. Emekten kaynaklı kısmın ise elde tutulması gerekir çünkü bu 
kısım, izin verilmiş olan ticari faaliyetlerden kaynaklıdır. Geleneksel borçlardan elde edilen 
kârın arındırılması işlemi, şirketlerin kâr payı ödemediği durumlarda gerçekleştirilemez. 
Kısa vadeli geleneksel borçlarla ilgili arındırma işlemi, borcun vadesine uygun olarak ilgili 
mali dönemde gerçekleştirilir. 

Kaynak: ISRA (2015)

Zekât Ödemesi

İslami fonlarla ilişkili zekât ödemesi hakkında iki yaygın görüş vardır: İlk görüş pek çok ülkede 
geniş kabul görmüştür. 

1. Zekât, bireysel pay sahibinin/yatırımcının sorumluluğundadır. İlgili varlığı edinmesinden 
itibaren bir kamerî yıl (hawl, zekât dönemi) geçmiş olan yatırımcıların, fonu sattıktan ya 
da kâr payı ödemesi aldıktan sonra ve alınan miktar zekât verilmesini gerektirecek rakama 
(nisab) ulaştığında zekât ödemesi gerekir.

2. Tıpkı bireyler gibi, tüzel kişiler olan İslami fonların da zekât ödemesi gerekmektedir.  

Risk Yönetimi

Şer’i kurallar tarafların, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve riskin (ve beraberinde getirdiği ödüllerin) 
dengeli bir şekilde dağıtılması için adil, dürüst ve etik olmalarını şart koşmaktadır. Burada amaç, 
bir işlem yaparken, pazarlık gücü yüksek olan tarafın, adil ve eşit şartlarda müzakere etme gücü 
daha düşük olan diğer bir tarafı istismar etmesinin önüne geçmektir.

Risk seviyesinin, müşterinin almak için istekli olduğu ve kabul etmeye hazır olduğu riskin seviyesiyle 
orantılı olmasını sağlama konusu üzerine giderek daha fazla odaklanılmaktadır. İslami ilkeler bir 
ödül kazanma karşılığında riskin kabul edilmesini şart koşarken, spekülasyon (meysir) kavramına 
ilişkin ilke kumara benzer şekilde risk almayı yasaklamaktadır.

Sonuç olarak, İslami fon yöneticilerinin karşılaştıkları başlıca zorluklardan biri, yatırımcının 
maruz kalacağı potansiyel riski minimize edecek bir yatırım fonu sunmaktır. Yatırım portföylerini 
çeşitlendirmek suretiyle riski azaltmayı başarabilen ana akım fonlardan farklı olarak İslami fonlar, 
tarama kriterlerini karşılayan yatırımlarla sınırlıdır ve bu kısıt sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. 
Vadeli işlemler (futures) gibi geleneksel türev araçlara genellikle izin verilmemektedir. Bununla 
birlikte, hisse senedi, emtia ve döviz risklerini azaltmak amacıyla kullanılmasına son zamanlarda 
izin verilmeye başlanan bazı seçenekler mevcuttur. Fakat risk yönetiminde uygulanan birincil 
yöntem, anapara koruması sunan öz sermaye yapılarını tercih etmek şeklindedir. Bu yöntemde 
yatırımcıdan, portföyün küçük bir kısmını, gelecekteki bir tarihte teslim edilecek bir hisse senedi 
sepeti için ön ödeme (urbun) olarak kullanması istenir. Bu uygulamanın dezavantajı, yatırımın kısa 
vadeli likiditesini azaltması ve yatırımcının geri alma sıklığından feragat etmesini gerektirmesidir 
(Motani & Sah, 2017).
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3.1.2 Çeşitli Fonların Yatırım Portföyü Bazında Gözden Geçirilmesi ve Analizi 

Fon tiplerinin risk profilleri, sahip oldukları yatırım portföylerine göre farklılık göstermektedir. 
Şekil 3.3 bununla ilgilidir. Örneğin öz sermaye fonları yüksek risk içeren, uzun vadeli yatırımlardır 
ve agresif yatırımcılar için daha uygundur.

Şekil 3.3: Çeşitli Fon Tiplerinin Yatırım Portföyü Bazında Analizi

Öz Sermaye 
Fonları

Sabit Getirili
 Fonlar

Dengeli
 Fonlar

Para
 Piyasası 
Fonları

GYO’lar ETF’ler Alternatifler

%100’ü hisse 
senetlerine 

yatırılır.

%100’ü sabit 
getirili menkul 

kıymetlere 
yatırılır.

Sabit getirili 
menkul 

kıymetlerden 
ve hisse 

senetlerinden 
oluşan karma 

sepet

%100’ü kısa 
vadeli sabit 

getirili menkul 
kıymetlere 

yatırılır.

%100’ü mülke 
yatırılır.

%100’ü hisse 
senetlerine 

yatırılır.

Risk sermayesi 
fonlarına, 

özel sermaye 
fonlarına, 

hedge fonlara, 
belirli alanlarda 
uzmanlaşmış 
fonlara, vb.’ye 

yatırım.

%15 ila %20
’si orta riskli; 
diğer fonlara 
kıyasla daha 
yüksek risk

Ortalama yıllık 
getiri:

%6-%10

Ortalama yıllık 
getiri:

 %6-%10

Ortalama yıllık 
getiri:

 %1-%2

Ortalama yıllık 
getiri:

 >%10

Ortalama yıllık 
getiri:

 %1-%10

Ortalama 
yıllık getiri: 

İlgili fonların 
performansına 
göre değişir.

Agresif 
yatırımcılara 

yönelik

Orta risk; diğer 
fonlara kıyasla 
daha düşük 

risk

Orta risk; diğer 
fonlara kıyasla 
daha düşük 

risk

Orta risk; diğer 
fonlara kıyasla 
daha da düşük 

risk

Orta risk; diğer 
fonlara kıyasla 
daha düşük 

risk

Orta risk; diğer 
fonlara kıyasla 
daha da düşük 

risk

Yüksek risk

Uzun dönemli 
büyüme için 

ideal

(5 yıl veya daha  
uzun)

Muhafazakâr 
yatırımcılara 

yönelik

Muhafazakâr 
yatırımcılara 

yönelik

Çok 
muhafazakâr 
yatırımcılara 

yönelik

Muhafazakâr 
yatırımcılara 

yönelik

Muhafazakâr 
yatırımcılara 

yönelik

Yüksek riskli 
yatırımcılara 

yönelik

Kaynaklar: Çeşitli fonların izahnamelerinden derlenmiştir, RAM

1. Öz Sermaye Fonları

Öz sermaye fonları, hisse senetlerinden ve öz kaynağa dayalı araçlardan oluşan portföye yatırım 
yapar. Yatırımcı, bir şirkete doğrudan yatırım yapmak yerine, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir portföyün piyasa performansı riskini paylaşır. Çeşitli öz 
sermaye fonu tiplerine ilişkin stratejiler aşağıda anlatılmaktadır:

a) Piyasa değeri yüksek öz sermaye fonları, sabit performans getirisine sahip büyük ve 
likit güvenilir şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapar.

b) Piyasa değeri orta seviyede olan öz sermaye fonları, daha fazla büyüme ve getiri 
potansiyeline sahip ve piyasa değeri orta seviyede olan şirketlere yatırım yapar.

c) Piyasa değeri düşük öz sermaye fonları, piyasa değeri düşük şirketlere yatırım yapar; 
burada amaç, hisse senetlerinin fiyat performansı şeklinde daha yüksek getiriler elde 
etmektir. Çünkü küçük şirketlere yeni iş fırsatlarından yararlanma fırsatı doğmaktadır.

d) Sektörel fonlar, belirli sektörlerdeki (ör. teknoloji veya bankacılık) şirketlere yatırım yapar. 
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Sektörel fonlardaki risk yüksektir çünkü risk dağıtılmamıştır. Belirli bir sektördeki şirketlere 
ait hisse senetlerinde meydana gelen düşüşler, yatırım değerinde önemli bir azalmaya 
sebep olabilir. 

e) Tematik fonlar, belirli bir ortak tema çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse 
senetlerine yatırım yapar. Örneğin, altyapı fonları altyapı sektöründeki şirketlere ait 
hisse senetlerine yatırım yapar ve böylelikle inşaat, çimento ve çelik sektörlerine yönelik 
tamamlayıcı etkiler doğurabilir.

Şer’i kurallara dayalı yatırım fonları yapılandırılırken varlık yöneticisi piyasada mevcut çeşitli 
tarama metodolojileri arasından seçim yapar. Örneğin, yatırımcıların bulunduğu coğrafi konuma 
bağlı olarak, küresel yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dow Jones, MSCI ya da FTSE 
Şer’i tarama standartları benimsenebilir. Şekil 3.4’te, İslami öz sermaye fonunun temel yapısı 
gösterilmektedir.

Şekil 3.4: İslami Öz Sermaye Fonunun Temel Yapısı

YATIRIMCILAR VEYA PAY 
SAHİPLERİ

Kâr payı

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

EMANETÇİLER VEYA 
YEDİEMİNLER

FON YÖNETİCİLERİ

MENKUL KIYMETLER
Şer’i Tarama:

YATIRIM FONU

Varlıkların mülkiyeti

Yatırımların 
izlenmesinden 

ve yönetiminden 
sorumlu

Pay sahipleri adına 
hareket ederler

Menkul Kıymetler 
Komisyonu oluşturulan 
fonları ve tüm lisanslı 
fon yöneticilerini 
onaylar

Yatırım fonunda 
toplanan yatırım 
havuzu

Getiri ortaya çıkarır

ŞER’İ HİSSE 
SENETLERİ

Yönetim ücretleri

Kaynak: RAM

2. Sabit Getirili Fonlar

Borç fonları, tahvil ve hazine bonosu gibi sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. Borç 
fonları öz sermaye fonlarına kıyasla daha düşük volatiliteye sahiptir ve sabit ama düşük getirilidir. 
Bu fonların temel yapısı öz kaynağa dayalı fonların yapısına benzemekle birlikte, yatırım tipi 
açısından bir farklılık vardır. Burada, Şekil 3.5’te gösterildiği gibi sabit getirili menkul kıymetlere 
veya sukuka yatırım yapılır. Sabit getirili fon tipleri aşağıdakileri içerir:

a) Likit fonlar: Bu fonlar, likiditesi çok yüksek olan para piyasası araçlarına yatırım yapar ve 
kolaylıkla likide dönme imkânı sunar. Kalan vadesi 91 günü aşmayan menkul kıymetlere 
yatırım yapar. Yatırımcılar paralarını bu fonlara kısa bir süreliğine (örneğin birkaç günlüğüne) 
yatırabilecekleri gibi birikimlerini aylarca da bu fonda tutabilirler. Diğer fonlara kıyasla bu 
fonlarda dalgalanma daha azdır.
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b) Ultra kısa vadeli fonlar: Ultra kısa vadeli fonların çoğu kalan vadesi bir yılı aşmayan 
menkul kıymetlere yatırım yapar. Bu fonlar, biraz daha fazla getiri elde edebilmek için daha 
yüksek marjinal risklere katlanmaya razı olan yatırımcılar için uygundur. Yatırımcılar kısa 
vadeli fazla fonlarını birkaç aydan bir yıla kadar bir süreyle bu fonlarda tutabilirler.

c) Kısa vadeli fonlar: Bu fonlar çoğunlukla, ortalama vadesi 1 ila 4,5 yıl olan borçlanma 
senetlerine yatırım yapar. Düşük veya orta seviyede risk iştahına ve birkaç yıllık bir yatırım 
ufkuna sahip muhafazakâr yatırımcılar için uygundur.

d) Dinamik borç fonları: Her çeşit borçlanma aracına ve para piyasası aracına çeşitli 
vadelerde yatırım yaparlar. Bu fonların aktif şekilde yönetilen portföyleri, fon yöneticilerinin 
faiz oranları ile ilgili görüşlerine paralel olarak dinamik bir değişim içindedir. Faiz oranlarının 
gelecekte ne yönde hareket edeceği konusunda şimdiden bir tercihte bulunmak istemeyen 
ama yine de olası pozitif hareketlerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için idealdir.

e) Gelir amaçlı fonlar: Ortalama vadesi 4,5 yıl veya daha fazla olan kurumsal tahvillere, devlet 
tahvillerine ve para piyasası araçlarına yatırım yaparlar. Faiz oranlarındaki değişikliklere son 
derece hassaslardır. Yüksek risk almaya razı ve uzun vadeli yatırım ufkuna sahip yatırımcılar 
için uygundur.

f) Kısa, orta ve uzun vadeli birinci sınıf fonlar: Kısa, orta ya da uzun vadeli devlet menkul 
kıymetlerine yatırım yaparlar. Ellerinde bulundurdukları menkul kıymetlerin ortalama 
vadeleri, açıklanan hedeflerine paralel olarak büyük değişiklikler gösterebilir. Bu fonlarda, 
borcun zamanında ödenememesi riski yoktur çünkü tahviller devlet tarafından ihraç 
edilmektedir. Bu planların NVD’si, faiz oranlarındaki değişikliklere ve diğer ekonomik 
faktörlere bağlı olarak değişir. Bu fonların maruz kaldığı faiz oranı riski yüksektir ve riskin 
derecesi vadeye göre değişir. Yatırım aracının vadesi ne kadar uzunsa faiz oranı riski de o 
kadar yüksek olur.

Şekil 3.5: Sabit Getirili İslami Fonun Temel Yapısı

YATIRIMCILAR VEYA PAY 
SAHİPLERİ

Kâr payı

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

EMANETÇİLER VEYA 
YEDİEMİNLER

FON YÖNETİCİLERİ

SABİT GETİRİLİ
 MENKUL KIYMETLER

YATIRIM FONU

Varlıkların mülkiyeti

Yatırımların 
izlenmesinden 

ve yönetiminden 
sorumlu

Pay sahipleri adına 
hareket ederler

Menkul Kıymetler 
Komisyonu oluşturulan 
fonları ve tüm lisanslı 
fon yöneticilerini 
onaylar

Yatırım fonunda 
toplanan yatırım 
havuzu

Getiri ortaya çıkarır

SUKUK

Yönetim ücretleri

Kaynak: RAM
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3. Para Piyasası Fonları

Para piyasası fonları, borçlanma senetlerine yatırım yapan, sabit getirili bir fon tipidir. Başlıca 
özellikleri kısa vadeli olması ve minimum kredi riski taşımasıdır (bkz. Şekil 3.6). Para piyasası 
fonları, volatilitesi en düşük yatırım tiplerindendir. Para piyasası fonlarından elde edilen gelir, 
fonun yatırım yaptığı menkul kıymetlerin tipine bağlı olarak vergiye tabi olabilir ya da vergiden 
muaf olabilir (SC, 2016).

Şekil 3.6: İslami Para Piyasası Fonunun Temel Yapısı

YATIRIMCILAR VEYA PAY 
SAHİPLERİ

Kâr payı

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

EMANETÇİLER VEYA 
YEDİEMİNLER

FON YÖNETİCİLERİ

PARA PİYASASI VE 
SABİT GETİRİLİ MENKUL 

KIYMETLER

YATIRIM FONU

Varlıkların mülkiyeti

Yatırımların 
izlenmesinden 

ve yönetiminden 
sorumlu

Pay sahipleri adına 
hareket ederler

Menkul Kıymetler 
Komisyonu oluşturulan 
fonları ve tüm lisanslı 
fon yöneticilerini 
onaylar

Yatırım fonunda 
toplanan yatırım 
havuzu

Getiri ortaya çıkarır

SUKUK

Yönetim ücretleri

Kaynak: RAM

4. GYO’lar

GYO’lar, gayrimenkule yatırım yapar. Bu iki farklı şekilde olabilir: Fiziki mülkiyete veya gayrimenkul 
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin menkul kıymetlerine yatırım yapmak şeklinde. 
Özellikle yatırımcının, yapacağı yatırımı, risk seviyesini ve/veya gayrimenkulün yönetimine 
dâhil olma derecesini sınırlandırmak istediği durumlarda gayrimenkul yatırım fonları, yatırım 
amaçlı gayrimenkul satın almaya bir alternatif oluşturur. İslami GYO’lar ile geleneksel GYO’lar 
arasındaki temel ayırıcı faktör, İslami GYO’ların faaliyetlerini denetlemek amacıyla atanacak 
bir Şer’i danışmanın Şer’i uyum değerlendirmesi yapması gerekliliğidir. Bu izleme kapsamında 
mutasarrıfların faaliyetleri, kira gelirleri, birikimler ve finansman kararları, mülkiyet edinimi ve 
elden çıkarılması ve yatırımların takibi yapılır. İslami GYO’lar kapalı uçlu fonlardır ve bazıları borsaya 
kotedir. İlginç bir şekilde, İslami GYO’lar pek çok ülkede (ör. Malezya, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn 
ve BAE) mevcut olsa da, yalnızca Malezya İslami GYO’lar hakkında kılavuz ilkeler yayımlamıştır 
(kılavuz ilkelerde belirtilen başlıca şartlar için bkz. Tablo 3.3). Şekil 3.7’de bir İslami GYO örneği 
sunulmaktadır. 
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Tablo 3.3: Malezya’nın İslami GYO’lar Hakkındaki Kılavuz İlkelerinde Belirtilen 
Başlıca Şartlar 

Başlıca Şartlar

Mutasarrıflar İslami GYO’lar aşağıdaki durumlarda gayrimenkule yatırım yapabilir:

1. Tüm mutasarrıfları Şer’i uyumlu faaliyetlerle iştigal ediyorsa; veya

2. Bazı mutasarrıflar Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerle iştigal etmekle birlikte bu 
faaliyetlerden elde edilen kira gelirlerinin (Şer’i uyumlu olmayan kira gelirlerinin) 
İslami GYO’nun toplam cirosu içindeki payın yüzde 20’den az ise.

Şer’i Uyumlu 
Olmayan Kira Geliri 
Eşiği

Bir mutasarrıfın faaliyetleri hem Şer’i uyumlu hem de Şer’i uyumlu olmayan 
faaliyetlerden oluşuyorsa, Şer’i uyumlu olmayan kiranın yüzde 20 eşiğinin altında 
olduğundan emin olmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

1. Şer’i uyumlu olmayan kira gelirinin hesaplanmasında, Şer’i uyumlu 
olmayan faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanın, mutasarrıfın tüm faaliyetlerini 
gerçekleştirdiği toplam alan içindeki yüzde oranı esas alınmalıdır. 

2. Yukarıdaki (1) no’lu maddeden bağımsız olarak, bir alana ihtiyaç duyulmayan 
faaliyetler (örneğin hizmete dayalı faaliyetler) için, ilgili mutasarrıfların Şer’i 
uyumlu olmayan kira gelirlerini değerlendirirken içtihada (entelektüel akıl 
yürütmeye) başvurması gerekir.

Kaynak: Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (2018)

Şekil 3.7: İslami GYO’nun Temel Yapısı

ŞER’İ DANIŞMA KOMİTESİ

Kâr payı
 dağıtımı

YATIRIMCILAR VEYA PAY 
SAHİPLERİ

YÖNETİM ŞİRKETİ YEDİEMİN

MÜLKLER

İSLAMİ GYO

Doğrudan mülkiyet

Pay sahipleri adına 
hareket eder

Yönetim 
hizmetleri

Yediemin atanması
İlk Halka Arzda (İHA’da) 
katılımda bulunulan ve/
veya serbest piyasadan 
edinilen paylar 

Mülkiyetten elde edilen net gelir

Yediemin 
ücretleri

MÜLKİYET YÖNETİCİSİ

Şer’i uyuma dair 
yönetişim

Mülkiyet 
yönetim 
ücretleri

Mülkiyet 
yönetimi 
hizmetleri

Yönetim 
ücretleri

Kaynak: RAM

5. ETF’ler

ETF’ler, açık uçlu fonların özellikleriyle hisse senetlerinin özelliklerini bünyesinde bir arada 
bulunduran bir yatırım fonu tipidir. Plan işletilmeye başlandığında paylar doğrudan yatırımcılara 
ihraç edilir. Paylar tıpkı bir hisse senedi gibi borsaya kote edilir ve borsada alınıp satılır. İşlemler 
borsadaki broker’lar tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcıların, biri broker’lık için, diğeri ise menkul 
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kıymet alım satımı için olmak üzere iki ayrı hesabı olması gerekir. Satın alınan paylar kaydileştirilerek 
yatırımcının hesabına kaydedilir. Borsada işlem gören ETF paylarının fiyatları, fonun NVD’sine bağlı 
olacaktır fakat borsaların işlem hacmine bağlı olarak gerçek zamanlı fiyatlar da belirlenmektedir. 
Bu bağlamda, arbitraj işlemi ETF’nin fiyatının herhangi bir anda kendi net varlık değerine çok 
yakın olmasını garanti eder. ETF, ihraç ettiği hisse senedi sermayesini artırma/azaltma kabiliyeti 
gerektirdiği için ve bu hisseler dayanak varlıkları temsil ettiğinden, ETF, hisse oluşturmak ve bu 
hisseleri dayanak varlıklarıyla birlikte geri almak için yetkili katılımcılardan (genellikle büyük finans 
kurumları) faydalanır. Şekil 3.8’de, İslami ETF’nin temel yapısı gösterilmektedir.

Şekil 3.8: İslami ETF’nin Temel Yapısı

YATIRIMCI (ALICI) BORSA

ETF Sağlayıcı

İslami karşılaştırma ölçütü
 endeksi:

YATIRIMCI (SATICI)

ŞER’İ DANIŞMA KOMİTESİ

ŞER’İ HİSSE SENETLERİ/DÖVİZ/
EMTİALAR

ETF hisseleri

YETKİLİ KATILIMCILAR

Nakit ETF hisseleri

ETF hisseleri

Nakit

ETF hisseleri

İkincil Piyasa

Birincil Piyasa

ETF hisseleriETF hisseleri

Şer’i hususlar 
hakkında 
danışmanlık

Kaynaklar: Nafis Alam (2013), RAM

3.1.3 Çeşitli Fonların Avantajları ve Dezavantajları

Her yatırım tipinde, yatırımcılar için riskler ve ödüller söz konusudur. Net bir finansman hedefine 
ve bu hedefle ilişkili riskler hakkında bilince sahibi olmak, yatırımın performansı konusundaki 
beklentileri yönetmeye yardımcı olur. Fonların varlık sınıfı bazında potansiyel avantaj ve 
dezavantajları Tablo 3.4’te gösterilmiştir.
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Tablo 3.4: Fonların Varlık Bazında Avantaj ve Dezavantajları

Varlık Sınıfı Avantajlar Dezavantajlar

Hisse senetleri •	 Sabit vadeli mevduattan ve diğer fon 
tiplerinden daha yüksek getirili.

•	 Sabit gelir.
•	 Sermaye kazancı.
•	 Portföy çeşitliliği.
•	 Fonlar, ortalama yatırımcılara kıyasla 

daha sağlıklı bilgilere erişim sağlayarak 
profesyonel olarak yönetilir.

•	 Yatırım için minimum giriş maliyeti.

•	 Getirileri etkileyecek işlem maliyetleri 
(işlem öncesinde ve yinelenen) söz 
konusudur.

•	 Öngörülemezlik - konjonktürel piyasa 
koşulları riskten kaçınan yatırımcılar 
için uygun olmayabilir.

•	 Orta ila uzun vadeli yatırım ufku.

Sabit Getirili Menkul 
Kıymetler

•	 Portföy çeşitliliği.
•	 Düşük ila orta riske razı yatırımcılar 

için uygun.
•	 Sabit gelir.
•	 Fonlar profesyonel olarak yönetilir.
•	 Yatırım için minimum giriş maliyeti.

•	 Getirileri etkileyecek işlem maliyetleri 
(işlem öncesinde ve yinelenen) söz 
konusudur.

•	 Öz kaynağa dayalı fonlara kıyasla 
piyasa volatilitesine daha az maruziyet 
söz konusudur. Fakat yatırımcılar yine 
de piyasadaki döngülere maruz kalır.

ETF’ler •	 Yatırımcılara, hisse senetlerine/dövize/
emtiaya ayrı ayrı yatırım yapmaktansa 
daha çeşitli bir sepete yatırım yapma 
imkânı sunar.

•	 Doğrudan yatırımlara (örneğin altın) 
kıyasla giriş maliyeti daha düşüktür. 

•	 Yatırım fonlarına kıyasla daha düşük 
yıllık yönetim ücretleri.

•	 Şeffaflık – yatırımcılar tam olarak 
hangi varlıkların ETF’de tutulduğunu 
bilir.

•	 ETF’ler hisse senedi gibi alınıp satıldığı 
için, yatırımcılar kolaylıkla likide 
dönebilir.

•	 Fonlar profesyonel olarak yönetilir.

•	 Yatırım fonlarına kıyasla, piyasada 
aralarından seçim yapılacak ETF’lerin 
sayısı sınırlıdır.

•	 Gün içindeki fiyat değişiklikleri kısa 
vadeli yatırımcılarda gerginliğe sebep 
olabilir.

•	 Maliyetler, herhangi bir yönetim 
ücretinin söz konusu olmadığı hisse 
senedi alım satımındaki maliyetlerden 
yüksek olabilir.

GYO’lar •	 Portföy çeşitliliği.
•	 Orta seviye risk karşılığında daha 

yüksek getiri potansiyeli.
•	 Gelir uzun vadeli kiralama 

işlemlerinden elde edilir.
•	 Mülkler profesyonel olarak yönetilir.

•	 Yalnızca yüzde 10’unun yeniden 
yatırıma yönlendirilmesine izin 
verildiği için, potansiyel büyüme hızı 
düşüktür.

•	 Potansiyel olarak yüksek kaldıraç 
oranları söz konusudur.

•	 Kâr payı üzerinde yüksek vergi oranı 
vardır.

•	 GYO konseptine uygun bir şekilde 
işletilmeleri gerekir.

•	 Diğer yüksek getirili yatırımlara 
hassastır.

Kaynaklar: Sharmila (2014), RAM

3.2 Yatırım ve Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar

3.2.1 Fonların Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler

Risk iştahının derecesi her yatırımcı için farklıdır. Bu sebeple fonlar, yatırımcıların farklı derecedeki 
risk iştahlarına göre yapılandırılır. Mevcut fonların farklı seviyedeki risklerini ve getirilerini anlamak, 
yatırım hedeflerini yönetebilmek açısından önemlidir.  Genel kural şudur: Risk ne kadar yüksekse 
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getiri ve/veya zarar da o kadar yüksektir. Bazı fonlar diğerlerine kıyasla daha az riskli olmakla 
birlikte, fonların hepsinde bir miktar risk vardır. Bu risk tiplerini anlamaya giden yoldaki ilk adım, 
kamuya açık fon izahnamelerinin gözden geçirilmesidir.

Şekil 3.9’da anlatıldığı gibi, her fonun önceden belirlenmiş bir yatırım hedefi vardır. Fonun varlık 
büyüklüğü, yatırım tipleri, yatırım stratejileri ve/veya planları bu hedefe göre belirlenir.  Temel 
olarak, fonlar aşağıdaki parametrelere göre sınıflandırılabilir:

1. Fon yapısı

2. Yatırım hedefi

3. Özel planın tipi

Şekil 3.9: Fonların Özelliklerine Genel Bakış

FON TİPİ

YAPI YATIRIM HEDEFLERİ ÖZEL PLANLAR

Açık Uçlu  Fonlar

Kapalı Uçlu Fonlar

Öz Sermaye Fonları

Sabit Getirili Fonlar

Dengeli Fonlar

Para Piyasası Fonları

Alternatif Fonlar

Sektöre Özgü Planlar

Endeks Planları

Sektörel Planlar

Yu
ka

rıd
an

 A
şa

ğı
ya

A
şağıdan Yukarıya

Yatırım Süreci

Kaynaklar: Yatırım Fonları (2013), RAM

Fon Yapısı

Fonlar açık uçlu ve kapalı uçlu olarak yapılandırılabilir. Tedavüldeki fonların çoğu açık uçlu fondur. 
Açık uçlu ve kapalı uçlu fonlar arasındaki başlıca farklar Tablo 3.5’te açıklanmaktadır.

Tablo 3.5: Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Fonların Karşılaştırması

Tip Açık Uçlu Fon Kapalı Uçlu Fon

Özellik Herhangi bir anda pay ihraç edebilen ve 
geri alabilen fon (ör. çoğu yatırım fonu, 
ETF’ler).

Katılım amaçlı hisse ihracı yapan şirket 
(yatırım şirketi) (ör. GYO’lar). Geri alma 
dönemi bellidir.

Ayırt edici özellik Birikimlerin fonun yöneticisi tarafından 
halka arz yoluyla, fonun hedefleriyle 
uyumlu bir grup varlığa yatırıldığı bir 
fondur. 

Tedavüldeki pay sayısı sabit bir 
fondur. Paylar, tıpkı hisse senetleri 
gibi yatırımcılar tarafından borsada 
geri alınabilir/satılabilir. Borsaya kote 
olduktan sonra, fon yöneticisi yeni pay 
oluşturmaz.
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Pay Sayısı Fonun ihraç edebileceği pay sayısı ile 
ilgili bir kısıt yoktur.

Pay sayısı kısıtlıdır.

Alınıp Satılabilirlik Alım satım işlemleri yatırım fonu 
şirketleri aracılığıyla yapılır.

Borsada pay alım satımı için broker 
atanır.

Fiyat - Net Varlık 
Değeri

Günlük hesaplanır: 
(Fonun Toplam Varlıkları – Borçlar) 

Tedavüldeki Pay Sayısı

Piyasa talebine bağlı olarak hisse başı 
net varlık değerinden yüksek ya da 
düşük olabilir.

Kaynak: Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu

Yatırım Hedefleri

Yukarıda Şekil 3.9’da gösterildiği gibi, yatırım hedefleri genellikle aşağıdaki temalara 
dayanmaktadır:

•	 Öz Sermaye Fonları: Gelir amaçlı fonlar da dâhil olmak üzere büyüme fonlarının amacı, 
orta ila uzun vadede sermaye kazancı elde etmektir. Bu fonlar nispeten yüksek risklidir.

•	 Sabit Getirili Fonlar: Özel şirketler, finans kurumları, devletler ve çeşitli sektörlerden diğer 
işletmeler tarafından ihraç edilen orta ila uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapan 
fonlardır.

•	 Dengeli Fonlar: Hem borca hem öz sermayeye yatırım yaptıkları için bu fonlar, büyümenin 
yanında düzenli gelir de sağlar. Bu planların NVD’leri sadece öz sermayeye dayalı 
fonlarınkinden daha az değişkendir.

•	 Para Piyasası Fonları: Kısa vadeli (vadesi bir yıl içinde dolan) sabit getirili menkul kıymetlere 
yatırım yapar. Bu araçlar son derece likittir ve yatırım güvenliği sağlarlar. Dolayısıyla para 
piyasası fonları diğer yatırım fonu tiplerine kıyasla en güvenli yatırım seçeneğidir. 

Özel Planlar

•	 Sektöre Özgü Planlar: Yalnızca teklif belgelerinde belirtilen sektörlere yatırım yaparlar. 
Bu fonların yatırımları belirli sektörlerle (ör. paralı yollar ve elektrik ya da su temini gibi 
altyapıyla ilgili sektörlerle) sınırlıdır. 

•	 Endeks Planları: Yatırım fonları tarafından toplanan para, Dow Jones veya MSCI ile ilişkili 
endeksler gibi borsa endekslerinin dayanak hisselerine yatırılır.

•	 Sektörel Planlar: Bunlar, finans piyasasındaki belirli bir alt sektöre (ör. bankacılık, finansal 
teknoloji) yatırım yapan fonlardır. Sektörel fonlar, farklı şirketlerin öz sermayelerine dayanan 
fonlardan daha risklidir çünkü belirli bir sektördeki şirketlerin hisse senetlerine yatırım 
yaparak çeşitlendirme fırsatlarını azaltırlar.

•	 Alternatifler: Nispeten yüksek riskli fonlar olan risk sermayesi fonlarını, özel sermaye 
fonlarını, hedge fonları ve belirli alanlarda uzmanlaşmış fonları içerir.

Yatırım Süreci

Her bir VYŞ, sahip olduğu rekabet avantajlarına ve güçlü yanlarına dayanarak kendine özgü bir 
yatırım süreci benimser. Şekil 3.10 ve Şekil 3.11’de yatırım süreci örneklerine yer verilmiştir.
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Şekil 3.10: Yatırım Süreci Örneği  (1)

KÜRESEL VE BÖLGESEL FAKTÖRLER
Faiz oranları, menkul kıymetler borsasının genel görünümü, ekonomik büyüme, bölgesel ekonomi, likidite akışı

DÖVİZ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE ÜLKE DEĞERLENDİRMESİ
GSYH, enflasyon, dış ticaret dengesi, faiz oranlarının genel görünümü

KÜRESEL SABİT GETİRİ PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ
Talep ve arz, devlet menkul kıymetlerinin performansı, getirilerle ilgili piyasa duyarlılığı

VADE YAPISI VE SEKTÖREL TAHSİS

MENKUL KIYMET SEÇİMİ

Yu
ka

rıd
an

 A
şa

ğı
ya

A
şağıdan Yukarıya

KREDİ ANALİZİ

•	 Niteliksel	Analiz

•	 Niceliksel	Analiz

MENKUL KIYMET ANALİZİ

•	 Fonun	yapısı

•	 Şartlar	ve	koşullar

•	 Değerleme	Analizi

İÇ DİSİPLİN

•	 Ekonomideki	veya	sektörün	
genel görünümündeki değişim

•	 Kredi	koşullarında	bozulma

•	 Yanlış	fiyatlandırma

Kaynaklar: Opus Asset Management Sdn Bhd, RAM

Şekil 3.11: Yatırım Süreci Örneği (2)

ŞER’İ UYUMLU OLDUĞU ONAYLANMIŞ MENKUL 
KIYMETLER
Her bir potansiyel hisse senedi için, finansal ve 
yürüttüğü faaliyetler açısından Şer’i uyumlu olup 
olmadığını değerlendirmek amacıyla iki aşamalı bir 
süreç izlenir.

TEMPLETON TARAFINDAN ONAYLANMIŞ MENKUL 
KIYMETLER 
Aşağıdan yukarıya hisse senedi seçimi yöntemi, 
değere dayalı küresel yatırım konusuna yönelik 
uzun vadeli ve disiplinli (aynı zamanda esnek) bir 
yaklaşımdır.

Portföyün ve Riskin 
İzlenmesi

Aşağıdan Yukarıya Portföy 
Oluşturulması

Araştırma Ekibi Tarafından 
Değerlendirme Yapılması

Derinlemesine Temel 
Analiz

Potansiyel Pazarlık 
Konularının Belirlenmesi

TEMPLETON’IN ŞER’İ 
KÜRESEL ÖZ SERMAYE 

STRATEJİSİ

Potansiyel 
Varlıklara 
Dayanarak 
Stratejiye Özgü 
Portföy OluşturmaPortföy Oluşturma

Uyumu Garanti Etmeye Yönelik Test ve Analiz

Finansal
 Uyum

 Taraması

İşletme 
Faaliyetle-

rinin Derin-
lemesine 

Analizi

Veri Çıkışı 
/ İlave 

Hizmetler

Şer’i 
Uyumlu 
Olduğu 

Onay-
lanmış 

Menkul 
Kıymetler

Potansiyel Varlıklar

Kaynak: Franklin Templeton Investments (2018, s. 9)
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3.2.2 İşlem Maliyetlerinin Karşılaştırması

Fonlara yapılan yatırımlar, çeşitli işlem maliyetlerini de beraberinde getirmektedir ve bu işlem 
maliyetleri yatırımcının potansiyel getirisini azaltmaktadır. O’Shea’ya (2016) göre, yatırım ve 
broker’lık ile ilgili başlıca ücretler aşağıdaki gibidir:

•	 Broker’lık hizmeti için açılan hesaba ilişkin ücretler: Broker’lık hizmeti için açılan hesaba 
ilişkin yıllık ücretler, alım satım stratejilerinin hazırlanmasında yapılan kârlılık araştırmaları 
için ilgili kuruluşlara ödenen abonelik ücretleri ve ticaret platformlarına erişim ücretleri.

•	 Alım satım komisyonları: Yatırımcı hisse senedi gibi belirli menkul kıymetler alıp sattığında 
broker tarafından talep edilir.

•	 Yatırım fonu işlem ücretleri: Bazı yatırım fonlarını almak ve /veya satmak için broker 
tarafından talep edilir.

•	 Masraf oranları: Tüm yatırım fonları, endeks fonları ve ETF’ler tarafından talep edilen, 
yatırımcının ilgili fondaki yatırımının belirli bir yüzdesi olarak talep edilen yıllık ücretler.

•	 Satış yükleri: Bazı yatırım fonlarının satışı ile ilgili olarak broker’a veya fonu satan satışçıya 
ödenen bedel veya komisyon.

•	 Yönetim ya da danışmanlık ücretleri: Yatırımcının finans danışmanına veya robo-
danışmanlık uygulamasına ödediği, yönetilen varlıkların yüzdesi olarak ifade edilen 
ücretlerdir. 

Tablo 3.6’ya göre, İslami öz sermaye fonlarına ilişkin işlem maliyeti, Malezya örneğinde, diğer 
yatırım tiplerine (özellikle de ETF’lere) kıyasla en yüksektir. Yukarıda ifade edildiği gibi, ETF’lerin 
pasif şekilde yönetilmesi sebebiyle ilgili yönetim ve yediemin ücretleri ciddi anlamda daha 
düşüktür. 

Tablo 3.6: İşlem Ücretlerinin Varlık Sınıfı Bazında Karşılaştırması (Malezya Örneği)

Fon Tipi Öz Sermaye Fonu Sabit Getirili Fon ETF

Ücret Tipi

CIMB Islamic DALI 
Öz Sermaye Büyüme 

Fonu
Franklin Malaysia 

Sukuk Fonu
MyETF Dow Jones US 

Titans 50

Minimum Yatırım 500 MYR (Malezya 
Ringiti)

1.000 MYR Piyasa fiyatı üzerinden 
minimum 100 paylık lot

Başlangıç Ücreti (İşlem 
Öncesinde)

Satış masrafı: Pay başına 
net varlık değerinin 

%6,5’ine kadar

Satış masrafı: Pay başına 
net varlık değerinin 

%3’üne kadar

Broker’lık ücreti: 
Sözleşme bedelinin 
%0,7’sine kadar 

(minimum tutar 40 MYR 
olmak kaydıyla)

Yönetim Ücreti %1,50 %0,95 %0,40

Yediemin Ücreti %0,06 %0,06 %0,035

Geçiş Ücreti Geçişe konu iki fonun 
uygulama ücretleri 

arasındaki fark

- -

Geri Alma Ücreti - - -

Yıllık Endeks Lisansı 
Ücreti

- - %0,04
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Borsada Menkul 
Kıymet Takası Ücreti

- - -

Ücretler Toplamı %8,06’ya kadar %4,01’e kadar %1,175’e kadar

Kaynaklar: CIMB Islamic DALI Öz Sermaye Büyüme Fonu İzahnamesi (Haziran 2016), Franklin Malaysia Sukuk Fonu İzahnamesi 
(Kasım 2016), MyETF Dow Jones US Titans 50 İzahnamesi (Eylül 2017)

Not: Yukarıdaki tabloda temel işlem maliyetleri karşılaştırılmıştır. Diğer maliyetler ilgili izahnamelerde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. 

Tablo 3.7’de gösterilen Pakistan örneğinde İslami öz sermaye fonlarında ve İslami emtia fonlarında 
söz konusu olan toplam işlem maliyetleri hemen hemen aynıdır. Tek fark, İslami öz sermaye 
fonlarında daha yüksek yönetim ve yediemin ücreti talep edilmesidir. 

Tablo 3.7: İşlem Ücretlerinin Varlık Sınıfı Bazında Karşılaştırması (Pakistan Örneği)

Fon Tipi
İslami Öz Sermaye 

Fonu
İslami Para Piyasası 

Fonu
İslami Emtia Fonu

Ücret Tipi

Ulusal Yatırım Fonu 
(NIT) İslami Öz 
Sermaye Fonu HLB Para Piyasası Fonu Meezan Altın Fonu

Minimum Yatırım 5.000 PKR (Pakistan Rupisi) 1.000 PKR 5.000 PKR

Yönetim Ücreti %2 %1 %1

Yediemin Ücreti 
= Fiili emanet 
ücretleri/Masraflar 
artı belirlenmiş olan 
tarife

Net Varlıklar 
(milyon)

Tarife Net Varlıklar 
(milyon)

Tarife Net Varlıklar 
(milyon)

Tarife

1.000 
PKR’ye 
kadar

0,7 milyon 
PKR veya 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,20’si 
(hangisi 

yüksekse) 

2,0 milyon 
PKR artı 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,10’u 

(fazla miktar 
üzerinden) 

1 milyar PKR 

1 PKR - 
1.000 PKR

0,6 milyon 
PKR veya 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,17’si 
(hangisi 

yüksekse) 
1,7 milyon 

PKR artı 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,085’i (1 
milyar PKR’yi 
aşan miktar 
üzerinden) 

1 PKR - 
1.000 PKR

Net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,17’si 

1,7 milyon 
PKR artı 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,085’i (1 
milyar PKR’yi 
aşan miktar 
üzerinden) 

5.000 
PKR’den 

fazla

5,1 milyon 
PKR artı 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,07’si (5 
milyar PKR’yi 
aşan miktar 
üzerinden) 

5.000 
PKR’den 

fazla

5,1 milyon 
PKR artı 
net varlık 
değerinin 

yıllık 
%0,07’si (5 
milyar PKR’yi 
aşan miktar 
üzerinden) 
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Önden Yüklemeli 
Ücret

Halihazırda %0 fakat net 
varlık değerinin %3’üne 
kadar bir miktar talep 

edilebilir (yalnızca C sınıfı 
için)

Halihazırda %0 fakat net 
varlık değerinin %5’ine 
kadar bir miktar talep 

edilebilir

Halihazırda %2 fakat net 
varlık değerinin %5’ine 
kadar bir miktar talep 

edilebilir

Sonradan 
Yüklemeli Ücret

- - -

Pay Transferi 
Ücreti

%0 İsteğin yapıldığı tarihteki 
net varlık değerinin %1’ine 

kadar

İsteğin yapıldığı tarihteki 
net varlık değerinin %1’ine 

kadar

Kaynaklar: Ulusal Yatırım Fonu İslami Öz Sermaye Fonu İzahnamesi (Nisan 2015), HBL İslami Para Piyasası Fonu İzahnamesi 
(Mayıs 2011), Meezan Altın Fonu İzahnamesi (Nisan 2015)

Not: Yukarıdaki tabloda temel işlem maliyetleri karşılaştırılmıştır. Diğer maliyetler ilgili izahnamelerde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. 

3.2.3 Hedef Yatırımcılar ve Coğrafi Dağılımları

Üç ana yatırımcı grubu vardır: Bireyler, kurumlar ve kurum benzeri kuruluşlar. İlk gruptaki ayırıcı 
kriter varlıktır; yoğun varlıklı, yüksek net değerli ve ultra yüksek net değerli bireyler (bkz. Şekil 
3.12). Yoğun varlıklı (likit varlıkları 50.000-500.000 ABD doları arasında olan) bireyler genellikle 
kısa vadeli, güvenli ve basit ürünlere (ör. sigortacılık ürünlerine ve yıllık gelir sigortası ile ilgili 
ürünlere) yatırım yaparlar. Yüksek net değerli bireyler (likit varlıkları en az 1,0 milyon ABD doları 
olan) bireyler ve ultra yüksek net değerli bireyler (likit varlıkları en az 30,0 milyon ABD doları olan) 
bireyler, güvenli varlıklara ve anaparanın korunmasına odaklanma eğilimindedirler (IRTI-UNDP, 
2017).

Kurumsal yatırımcılar arasında tekâfül ve hac fonları (yalnızca Şer’i uyumlu araçlara yatırım 
yaparlar), devlet varlık fonları ve emeklilik fonları sayılabilir. Devlet varlık fonları, etik yatırımlar 
yaparak İslami finansa yönelebilir. IRTI-UNDP’ye (2017) göre bu kurumlar, en çok “sofistike, 
yapılandırılmış ürünlerle ve uluslararası piyasalarla” ve ayrıca rekabetçi getirilerle ve birinci sınıf 
hizmetlerle ilgilenmektedir. Yapıları gereği uzun vadeli yatırımlara yönelen emeklilik fonları, olgun 
piyasalardaki uluslararası yatırımlara odaklanmaktadır. 

Vakıf (tanımı gereği Şer’i uyumludur) ve bağış toplamadan (İslami olmayanlar da dâhil) ibaret 
olan kurum benzeri kuruluşlar, uzun vadeli sermaye büyümesi ve anapara korumasının yanı sıra 
fon yönetimi konularıyla ilgilenmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, çoğunlukla gayrimenkule 
ve ondan çok daha az bir oranda hisse senetlerine yatırım yapmaktadırlar (IRTI-UNDP, 2017). 

Şekil 3.12: İslami Finanstaki Temel Yatırımcı Profilleri

Yoğun Varlıklı Bireyler

Yüksek Net Değerli

 Bireyler

Ultra Yüksek Net Değerli

 Bireyler

Bireysel Yatırımcılar

Emeklilik Fonları

Devlet Varlık Fonları

Tekâfül

Hac Fonları

Özel Amaçlı Fonlar

Kurumsal Yatırımcılar

Vakıflar (Evkaf)

Bağış Toplayan Kuruluşlar

Kurum Benzeri Kuruluş Şeklindeki 
Yatırımcılar

Kaynak: IRTI-UNDP (2017), RAM
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Şekil 3.13’te görüldüğü gibi, halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde Şer’i uyumlu yatırımlara 
yönelik bir talep söz konusu olduğu için, yönetilen İslami varlıklardaki büyüme güçlüdür. Fakat, bu 
ülkelerin ev sahipliği yaptığı İslami fon yönetimi sektörlerindeki ilerlemenin düzeyi, ilgili piyasalara 
İslami finansın katılım derecesine bağlıdır. Coğrafi olarak bakıldığında, Güneydoğu Asya’nın lideri 
Malezya, Orta Doğu’nun lideri ise Suudi Arabistan’dır. İlginç bir şekilde, çok küçük bir Müslüman 
nüfusa sahip olmasına rağmen Güney Afrika’nın payı, dünyadaki yönetilen İslami varlıkların 
%1,9’una karşılık gelmektedir. Güney Afrika’daki olgun geleneksel piyasa, varlıklı Müslüman 
nüfusun daha yüksek olduğu komşu Afrika ülkelerinden giderek daha fazla İslami fonun girişine 
katkıda bulunmaktadır.

Şekil 3.13: Yönetilen İslami Varlıkların ve Müslüman Nüfusun Coğrafi Dağılımı

Dünya Müslüman Nüfusu
Dünya Müslüman Nüfusu İçindeki Yüzde Paylar

Kaynak: RAM

Not: Rakamlar ICD-Thomson Reuters’in 2017 tarihli raporundan alınmıştır.

3.3 İslami Fon Yönetiminin Gelişimine Etki Eden Temel Faktörler 

Yukarıda 3.1 no’lu başlık altında açıklandığı gibi, İslami fon yönetimi sektörünün gelişimi için 
gerekli en önemli başarı faktörleri beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar dışındaki diğer önemli 
faktörler aşağıda sıralanmış olup ilgili bulgular Tablo 3.8’de özetlenmektedir. 
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Tablo 3.8: Ülkedeki İslami Fonların Gelişim Aşaması ve Makroekonomik Faktörler 

Ülke ve Kredi 
Derecelendir-

mesi

Piyasasının 
Gelişim 
Aşaması

Şer’i Uyumlu 
Hisse 

Senetlerinin 
Toplam 
Piyasaya 

Oranı (%)

Ülkedeki Makroekonomik Durumun Özeti

Malezya
A- (S&P), A3 
(Moody’s),
A- (Fitch),
A2 (RAM)

Olgun •	 Şer’i uyumlu 
hisse 
senetlerinin 
oranı 
%76,2’dir 
(688 hisse 
senedine 
karşılık 903 
adet borsaya 
kote hisse 
senedi).

RAM’e göre, Malezya’nın kredi derecelendirme 
notları ülkedeki ekonomik büyümenin ne kadar 
dirençli olduğunun, devletin mali konsolidasyon 
çabalarının ve sabit büyüme oranına sahip GSYH’sinin 
(2017 tahmini %5,8) bir göstergesidir. Bu elverişli 
koşullar, ülkedeki sermaye piyasalarının büyümesine 
önemli katkılarda bulunmuştur. Malezya sermaye 
piyasaları %12,6 genişleyerek 2017 yılı sonunda 3,2 
trilyon MYR’ye ulaşmış ve böylelikle Asya’daki beşinci 
en büyük sermaye piyasası konumuna gelmiştir.

Pakistan 
B (S&P), B3 
(Moody’s),
B (Fitch)

Gelişmekte olan
(İleri düzey)

•	 Şer’i uyumlu 
hisse 
senetlerinin 
oranı 
%44,7’dir 
(250 hisse 
senedine 
karşılık 559 
adet borsaya 
kote hisse 
senedi).

S&P’ye göre Pakistan’ın GSYH’sinin, 2017-2020 
döneminde ortalama %5,7 düzeyinde bir büyüme 
hızına sahip olması beklenmektedir. Bu nispeten 
yüksek büyüme projeksiyonu, Çin-Pakistan Ekonomik 
Koridoru (CPEC) kapsamında ekonominin enerji ve 
altyapı sektörlerinde yapılan büyük ölçekli yatırımların 
bir yansımasıdır. Buna rağmen, dar vergi tabanı 
ve hem yurt içi hem de yurt dışı güvenlik riskleri 
sebebiyle kredi notu sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

Güney Afrika 
BB (S&P), Baa3 
(Moody’s),
BB+ (Fitch)

Gelişmekte olan 
(Orta düzey)

•	 Şer’i uyumlu 
hisse 
senetlerinin 
oranı %40’tır 
(toplam 400 
hisse senedi 
içinde 160 
hisse senedi).

Moody’s’e göre, Güney Afrika’daki zayıflamış 
kurumsal çerçeve kademeli olarak, daha şeffaf ve 
öngörülebilir bir politika çerçevesine dönüşecektir. 
Fakat mevcut durumdaki siyasi belirsizlikler ve 
net olmayan politikalar, ülkenin kredi notunun 
değişmesinin önünde engel teşkil etmeye devam 
etmektedir. 2017 yılında GSYH, Ulusal Hazinenin 
%1,0 düzeyindeki büyüme tahmininin üzerine 
çıkarak %1,3 oranında artmıştır.

Fas BBB- (S&P) 
Ba1(Moody’s),
BBB- (Fitch)

Emekleme 
dönemi

Veri yok Moody’s’e göre, Fas’ın kredi notunun yükselten 
faktörler arasında, ülkenin gittikçe iyileşen dış 
pozisyonu ve ülkedeki mali dengesizliklerin giderek 
azalması sayılabilir.  Moody’s ayrıca, ülkenin 
sanayileşme stratejisinde görülen sürekli ilerlemeyi 
de hesaba katmaktadır. Bu strateji kapsamında, 
imalat sektörünün 2017 yılında yüzde 16 seviyesinde 
olan payının 2020 yılında yüzde 23’e çıkarılması 
amaçlanmaktadır.

Kaynaklar: Kredi derecelendirme kuruluşlarının bültenleri, Düzenleyici kurumların raporları

1. Sağlıklı Makroekonomik Faktörler

Tüm sermaye piyasalarının temelinde, içinde bulunduğu ülkedeki makroekonomik faktörler 
bulunmaktadır. Bu faktörlerden en etkilileri ekonominin ve döviz kurunun istikrarı, GSYH 
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büyümesi, enflasyon hızı ve işsizlik oranıdır. Bir ülkenin makroekonomik sağlığı iyileştikçe ülkedeki 
sermaye piyasalarının sağlığı da iyileşir ve bu da fon yönetimi sektörünün performansını etkiler. 

2. İslami Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Sağlamlığı

Bir ülkedeki sermaye piyasalarının genel performansı, o ülkedeki İSP’lerin ilerlemesini destekler. 
İslami sermaye piyasası faaliyetleri (ör. hisse senetleri ve sukuk) fonların gelişimini destekleyeceği 
için, yurtiçi İSP’nin genel anlamda gelişmesine odaklanmak önemlidir. Akdi takdirde, İslami fon 
yönetimi sektöründe Şer’i uyumlu varlık kıtlığı ortaya çıkacaktır.  

3. Borsaya Kote Şer’i Uyumlu Şirketlerin Geliştirilmesi

Yıllar içinde İslami finans varlıklarında meydana gelen artış ağırlıklı olarak talep kaynaklı olmuştur 
ve İslami bankacılık ve sukuk toplam İslami varlıkların yüzde 89’unu temsil etmektedir. Bu 
güçlü talep, farklı ülkelerden giderek daha fazla sayıda borsaya kote şirketi Şer’i taramadan 
geçmeye teşvik etmiştir. İslami finans ve SSY yatırımcılarının sahip oldukları ortak değerler de, 
bu SSY fonlarını çekmek isteyen şirketleri uluslararası Şer’i tarama metodolojilerine uyumlu hale 
gelmeye teşvik etmiştir. Piyasada bu konudaki bilinç arttıkça, borsaya kote Şer’i uyumlu menkul 
kıymetlerin de buna bağlı olarak artması beklenmektedir. Buna hazırlık olarak, yerel borsanın 
altyapısı geliştirilmeli ve borsada kullanılan sistemler, daha fazla borsaya kote hisse senedine 
hizmet verebilecek şekilde yükseltilmelidir.  

4. Şer’i Uyumlu Yatırımlara veya Varlıklara Yönelik Sabit Talep

Şer’i uyumlu yatırımlara veya varlıklara özgü bir piyasaya sahip olmak, İslami fonlara giden 
yolda hafif dalgalı bir etkiye sebep olacaktır. Genel olarak bakıldığında, İslami fon arayışında 
olan çok sayıdaki yatırımcıdan oluşan havuz, İslami bankalar, tekâfül işletmecileri ve kurumsal 
ve bireysel yatırımcıları içermektedir. Bir piyasa kendi içinde İslami finans sektörü oluşturarak bu 
alanda olgunlaştıkça, sabit tabanın da buna bağlı olarak genişlemesi ve İslami banka ve tekâfül 
işletmecilerinin sayısının artması beklenir. 

3.3.1 İslami Fon Yönetimine İlişkin Temel Sorunlar ve Güçlükler

Son Gelişmeler

İslami fonlar, özellikle Müslüman olmayan ülkelere yönelirken gittikçe artan güçlüklerle 
karşılaşacaklardır. Avrupa’da son dönemde meydana gelen (Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri 
Direktifi gibi) düzenleyici değişiklikler, fon yöneticilerine yönelik yeni kısıtlamalar getirmektedir.

İslam’ın pek çok ilkesi hâlihazırda, Avrupa’da yayımlanan son düzenlemelerle uyumludur. Şer’i 
uyumlu yatırım fonlarındaki risk-ödül mekanizması, Avrupa’daki düzenleyici kurumların, varlık 
yöneticileri tarafından müşterilerine sunulan ürünlerin uygunluğu konusuna giderek daha fazla 
odaklanmasında da kendini göstermektedir. Alım satım konusunda kişisel tavsiyelerde bulunan 
veya tavsiyesinin ya da alım satımın müşteri için uygun olduğunu göstermek için takdir yetkisini 
kullanan varlık yöneticisinin çok açık bir yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, müşteri çıkarlarının 
en üst seviyede karşılanması ve müşterilere adil davranılması şeklindeki temel ilkelerden 
kaynaklanmaktadır.

İslami fon yöneticileri, yatırımcıları adına takdir yetkisi kullanabilme konusunda çok daha fazla 
kısıtlamaya tabidir ve yatırımların ahlaki hedeflerle bağlantılı olması gerekliliğini de yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
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Mevcut İslami fon yönetimi sektörüne ilişkin temel sorun ve güçlüklerden bazıları şunlardır:

İslami Fonlara Yönelik Altyapının Oluşturulmasına İlişkin Sorunlar ve Güçlükler

1. Bazı Ülkelerde Düzenlemelerin Yetersiz Olması

Varlık yönetimi sektörüne, özellikle de fonlara ilişkin düzenlemeler bakımından KİK ülkeleri 
ile Uzak Doğu ülkeleri arasında ciddi farklılıklar vardır. Bu düzenlemeler gelişmiş piyasalardaki 
düzenlemelere kıyasla oldukça zayıf kalmaktadır. Her ne kadar düzenleyici çevre giderek 
iyileşmekte olsa da, pek çok ülkede düzenlemeler istenen düzeyde değildir. Bu, hem sektörü 
hem de yatırımcıları sektör çapında itibar riski ve Şer’i uyumsuzluk gibi gereksiz risklerle karşı 
karşıya bırakabilir. Şer’i uyumsuzluk riski, bir İslami finans kurumu mali zorluğa düştüğünde ya da 
Şer’i kurallara uygun davranmamakla suçlandığında ortaya çıkabilir. Bu tür bir durum, eğer sektör 
yeni oluşmaya başlamışsa daha da karmaşık hale gelir ve sektörün varlığını tehlikeye atabilir. 
Düzenlemelerin yetersiz olduğu bir ülkede piyasa güveni de bu durumdan etkilenir ve sonunda 
sektörün gelişimi sekteye uğrar. Dolayısıyla, fon yönetimi sektörünün daha iyi düzenlenmesi, 
İslami finans sektörünü yeni oluşmakta olan bu segmentin olgunlaşmasına ve büyümesine 
yardımcı olacaktır (The Islamic Fund and Investment Report, 2008). Ayrıca, düzenlemelerin açık, 
net ve kolaylaştırıcı olması ve güçlü bir piyasa gözetimiyle desteklenmesi gerekmektedir.

İslami bankacılıktan farklı olarak, özellikle İslami yatırım sektöründe şeffaflık ve kamuyu aydınlatma 
konusunda bir eksiklik olduğu gerçektir. Düzenleme ve kamuyu aydınlatma konusundaki bu 
eksiklik İslami finans sektörünün kendisinden kaynaklanmamaktadır. Bu fonlar, yeterli derecede 
inceleme yapılmadan geliştirilmiştir; uygun düzenlemeler ve daha derin incelemeler piyasa 
şeffaflığına büyük katkılar sağlayabilir (Siddiqi & Hrubi, 2008). Bu da, hem İslami segmentte hem 
de geleneksel segmentte yatırımcı güvenini artırarak İslami fon yönetimi sektörünün daha da 
genişlemesine ve gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Hâlihazırda geleneksel finans kurumlarına yönelik düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, 
İslami finans kurumlarına ilişkin düzenlemelerin, mantıken en iyi şekilde işlemesi beklenir. Pek çok 
alandaki düzenlemeler yeterli olmakla birlikte, düzenleyici çerçevenin henüz mevcut olmadığı 
diğer bazı alanlarda yeni kılavuz ilkelere ihtiyaç duyulabilir. Sonuç olarak, fazla ya da eksik 
düzenlemeler arasında hassas bir denge kurulması gerekmektedir. Gereğinden fazla düzenleme 
yapılırsa bunun olumsuz sonuçları olabilir. Bu tür olumsuz sonuçlar arasında finans ürünlerinin 
sayısında azalma, işlem maliyetlerinde artış ve verimlilik düşüşü sayılabilir. Dolayısıyla asıl mesele, 
mevcut düzenlemelerin müşterileri ya da yatırımcıları koruyacak şekilde nasıl kabul edileceğidir. 
Düzenleyici çerçeve körü körüne, olduğu gibi değil sağduyulu bir şekilde kabul edilmelidir (Siddiqi 
& Hrubi, 2008).

2. Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin İlave Gereklilikler

İslami fonlarda kamuyu aydınlatma zorunluluğu vardır. Fakat bilgilendirmenin derecesi, yatırımcıların 
entelektüel düzeyine ve yatırımları ile bağlantılı zararları kabul etme konusundaki istekliliğine bağlı 
olarak değişebilmektedir. Yatırımcıların, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için bilinçli 
kararlar vermeleri gerekmektedir ve bunun için de, yatırımlarına ilişkin risk-getiri parametrelerini 
bilme hakkına sahiptirler. Yatırım fonlarının yapısı gereği, yatırımcılara farklı alanlarda ilave bilgiler 
sunulması gerekmektedir (McMillen, 2018, s. 94). Bu tür bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

•	 Yatırım hedefleri, kriterler ve parametreler.

•	 Ücret yapıları (genellikle anlaması zordur, entelektüel düzeyi çok yüksek yatırımcılar için 
bile bu durum geçerlidir).
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•	 Varlık değerleme, fiyatlama ve net varlık değerleme.

•	 Geri alma hakları ve kısıtlar.

•	 Kredi derecelerindeki artışlar.

•	 Getiri ve ödeme ile ilgili hükümler (ödemelerin dayanağı ve önceliği de dâhil olmak üzere). 

Küresel İslami fonlardaki güçlü büyüme göz önünde bulundurulduğunda, bu hususun daha 
detaylı incelenmesi ve üzerinde daha çok durulması gerekmektedir.

3. Vasıflı Beşerî Sermaye Eksikliği

2008 tarihli Islamic Fund and Investment Report başlıklı rapora göre, İslami finans sektörünün 
genelinde insan kaynaklarına yüksek talep söz konusudur. İslami fon yönetimi sektörünün 
büyüyüp gelişmesiyle birlikte bu talep de güçlenecektir. Bu durum, küresel kaynaklara erişimin 
istihdam konusunu büyük bir risk olmaktan çıkardığı geleneksel fon yönetimi sektörü ile 
çelişmektedir. Nitelikli insan kaynaklarının yetersizliğinden dolayı, bir kurumun nitelikli kişileri 
cezbedip kurumda kalmalarını sağlayabilmesi rekabetçi bir avantaj teşkil etmektedir. Finansal 
teşviklerin ve cazip bir çalışma ortamının yanı sıra sunulan olanaklar da, daha iyi bir fırsat ortaya 
çıktığında iş değiştirmeye yönelebilecek nitelikli personeli kurumda tutmaya katkıda bulunan 
temel faktörlerdir. İslami ürünlerin geleneksel emsallerine yetişebilmeleri için, insan kaynaklarının 
uzmanlığı son derece önemlidir.

4. Tutarsız Finansal Tablolar

Tarama, İslami yatırımların ve İslami fon yönetiminin önemli bir boyutudur. Taramanın doğruluğu 
için bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Fakat doğru bilginin varlığı (ya da yokluğu) başlı başlına 
bir güçlüktür. Pek çok kuruluşun üç ayda bir ya da yılda bir duyurdukları finansal veriler eksik 
ve/veya hatalıdır. Benzer şekilde, şirketlerin çoğu üç aylık/yıllık finansal tablolarında faiz gelirine 
yer vermemektedir. Sonuçta, fon yöneticisinin kullandığı veriler hatalı olabilmekte ve bu da Şer’i 
uyumlu hisse senetlerinin veya portföylerin uygun olmayan şekilde seçilmesine yol açmaktadır. Bir 
başka husus ise, şirketlerin çoğunun, finansal raporlarında nakit ve nakit eşdeğerleri (ör. kolaylıkla 
nakde çevrilebilen para piyasası araçları ve hazine bonoları) ayrımı yapmamasıdır. Diğer bir konu, 
çoğu şirketin çeşitli finansal oranların hesaplanmasında eski finansal verileri kullanıyor olmasıdır, 
ki bu da yanıltıcı bilgilere sebep olmaktadır. Bazı başka durumlarda ise, veri sağlayıcılar şirketler 
tarafından yapılan önemli duyuruları (ör. hisse senedi bölünmeleri, ikramiye duyuruları ve kâr payı 
ödemeleri) kaçırabilmektedir (Cognizant 20-20 Insights, 2012). 

5. Finansal Teknolojiye Adapte Olmak 

Yeni ortaya çıkmakta olan bir başka güçlük de, müşterilerin demografik yapılarının değişmesi 
ve modern ve dijitalleşen dağıtım yöntemlerini tercih etmeye başlamaları gibi yeni durumlardan 
kaynaklanmaktadır. Küresel varlık yönetimi sektörü, böylesi bir değişim içindeki müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni yatırım platformlarını kullanmaya itilmektedir. Değişim 
isteyen bu müşteriler, mobil cihazlar gibi yeni dağıtım kanallarını tercih etmektedir. Bu durum 
hem şeffaflığı gerektirmekte hem de satışla ilgili benzersiz güçlüklere yol açmaktadır. İslami 
fon yönetimi sektörü bu değişen dinamiklere adapte olamazsa, rekabetçi dezavantajı daha da 
şiddetlenebilir (IFSB, 2017).

6. Ölçeklenebilirlik

İslami fon yönetimi sektörünün karşılaştığı bir diğer güçlük, ölçeklenebilirlik konusudur. Fon 
yönetimi genellikle sabit maliyetler doğurur ve yönetilen varlıklar arttıkça maliyet etkinliği de artar. 
İSP’ler niş bir pazarı temsil ettiği için, ölçek verimliliği konusunda minimum seviyeye ulaşmak dahi 
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zordur. Bu noktada finansal teknoloji, minimum verimliliği sağlamaya yönelik eşiği aşağı çekmeye 
yardımcı olmaktadır.

Yatırım ve Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Sorunlar ve 
Güçlükler

1. Yatırım Yapılabilir Şer’i Uyumlu Varlıkların Küçük Bir Evren Oluşturması 

Şer’i uyumlu yatırım 1990’lardan bu yana büyük gelişim göstermiş olsa da, başlıca güçlüklerden 
biri, yatırım fırsatlarının ve Şer’i uyumlu finansal varlıkların az olduğuna dair algıdır (Chan, 
2017). İslami endeksler, sınırlı sayıda hisse senedine dayanarak oluşturulmaktadır; çoğu şirket 
bu endekslerde yer almamaktadır. Bu nedenle, oluşturacağı portföy için ne kadar uygun olsa da, 
bir hisse senedi yatırımcının esas aldığı Şer’i uyumlu endekste yer almıyorsa hisse senedi seçimi 
yatırımcı açısından zorluk teşkil eder. Ayrıca bazı sektörler geleneksel fonların ayrılmaz bir parçası 
olsa da, Şer’i kısıtlar sebebiyle İslami fon yöneticisi için bir seçenek olamaz. Bunun güzel bir örneği 
geleneksel bankacılık ve finansal hizmetler sektörüdür. Hemen hemen tüm şirketler (İslami finans 
kurumları hariç) Şer’i açıdan uyumsuz kabul edilmektedir ve dolayısıyla İslami fon yöneticileri 
için bir seçenek oluşturmamaktadırlar (Cognizant 20-20 insights, 2012). Potansiyel alanlar 
listesindeki pek çok yatırım alanını dışarıda bırakan tarama süreci, fon yöneticilerinin seçeneklerini 
sınırlandırmaktadır ve bu da onların pek çok kârlı yatırım fırsatından faydalanamaması anlamına 
gelmektedir. 

2. Yüksek İşlem Maliyeti

İslami fonların yönetimi her zaman geleneksel emsallerinin yönetiminden daha pahalıdır çünkü 
İslami fon yönetiminde, Şer’i kurula/danışmana ve düzenli Şer’i denetimlerin fon dışı taraflara 
yaptırılması durumunda ilgili taraflara da ücret ödenmesi gerekmektedir. 

3. Menkul Kıymetlerin Yeniden Sınıflandırılması

Bir fon yöneticisini Şer’i uyumlu portföyünde yer alan hisse senetlerinin çoğu bir yıl içinde Şer’i 
kurallara uyumsuz hale gelebilmektedir. Uyum durumundaki bu değişimin çeşitli sebepleri 
olabilmektedir. Örneğin, bir şirket Şer’i uyumlu bir faaliyetini sürdürmekten vazgeçmiş olabilir, bu 
da o şirkete ait hisse senetlerinin Şer’i uyumlu hisse senetleri listesinden çıkarılmasına sebep olur. 
Benzer şekilde, bir otel ya da konut hizmetleri sağlayıcısı alkollü içki servisi yapılan bar hizmetleri 
sunmayı bırakabilir, bu da o şirkete ait menkul kıymetlerin Şer’i uyumlu menkul kıymetler 
listesine alınabilecek duruma gelmesine neden olur. Niceliksel tarama açısından bakıldığında, 
belirli dış/iç faktörlerden ya da birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetinden kaynaklı olarak şirket 
piyasa değerindeki artış ya da azalışlar sonucunda bir hisse senedi Şer’i uyumsuz hale gelebilir. 
Bu gibi tüm durumlarda, değişimleri yakından takip ederek fon yöneticine haber vermek VYŞ 
bünyesindeki uyum departmanının sorumluluğundadır. Değişimden haberdar olan fon yöneticisi 
portföyünde gerekli ayarlamaları yapacak ve gelecekte ihtiyaç duyulduğunda Şer’i şartlarla ve 
fonun hedefleriyle uyumu sağlamaya yönelik ayarlamaları planlayacaktır. Bu tür durumlarla 
ilgili olarak Şer’i kurulu/danışmanı bilgilendirmek de önemlidir; çünkü durumdan haberdar 
olduklarında durumu analiz edip gerekli görürlerse yeni bir fetva yayımlayabilirler (Cognizant 
20-20 insights, 2012).  

Yukarıdaki bilgiler ışığında, bir hisse senedinin Şer’i uyumlu olup olmadığını sürekli izlemek, İslami 
fon yöneticileri için güçlük teşkil etmektedir. Bu tür bir izleme sürekli yapıldığında maliyetler 
de artacaktır. Ayrıca, Şer’i uyumlu menkul kıymetler yeniden sınıflandırıldıktan sonra yapılması 
gereken ayarlamalar kolay olmayabilir; çünkü yeniden sınıflandırılan hisse senetlerinin performansı 
genellikle bir süre sonra düşmeye başlar. 



İslami Fon Yönetimi

65

4. ÖRNEK VAKALAR
4.1 Giriş: Metodoloji ve Seçim Kriterleri

Seçilen ülkelerdeki İslami fon yönetimi sektörünün, gelişmenin hangi aşamasında olduğu analiz 
edilmiş ve ülkeler bu analizin sonuçlarına göre olgun, gelişmekte olan ve emekleme döneminde 
olan ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. Analizde hesaba katılan faktörleri göstermek ve sınıflandırma 
sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, bir gelişim aşaması matrisi (Tablo 4.1) 
hazırlanmıştır; daha ayrıntılı bilgilere ise Tablo 4.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.1: İslami Fon Sektörüne İlişkin Gelişim Aşaması Matrisi

 Göstergeler: Yüksek Orta Düşük

Olgun
Gelişmekte olan 

(İleri düzey)
Gelişmekte olan 

(Orta düzey)
Emekleme 

dönemi

Malezya Pakistan Güney Afrika Fas

Makroekonomik faktörler:
- Makroekonomik istikrar düzeyi
(jeopolitik gerilim, yerel para biriminin 
oynaklığı ve enflasyon oranı gibi çeşitli 
faktörlere göre ülke derecelendirme 
notları)

A- (S&P) 
A3(Moody’s)

A- (Fitch)
A2 (RAM)

B (S&P) 
B3(Moody’s)

BB (S&P) 
Baa3 (Moody’s)

BB+ (Fitch)3 

BBB- (S&P) 
Ba1(Moody’s)
BBB- (Fitch)

- Müslüman nüfusun toplam nüfusa 
oranı

%61,3 %96,4 %1,54 %99

- İslami bankacılık varlıklarının toplam 
bankacılık varlıklarına oranı (%)

%25,8 %12,45 %1-2 %3-56 

- İslami finans varlıklarının küresel 
finans varlıkları içindeki pazar payı 

%18,5 %1,2 %0,41 %0

Hukuki çerçeve:
- İçtihat hukuku veya medeni hukuk
- Yerel hukukta değişiklikler
- Anlaşmazlıkların net bir şekilde 
çözümü, iflas kanunu ve tahkim

Düzenleyici çerçeve:
- İslami finans piyasasının yönetimine 
ilişkin tek ve güçlü bir düzenleyici 
çerçeve
- İslami fon yönetimine özgü kılavuz 
ilkeler
- İslami finans piyasasındaki 
yatırımcıların düzenlemelerle 
korunması 

3 4 5 6

3 Trading Economics internet sitesi
4 Live World Population Clock internet sitesi
5 Islamic Banking Bulletin, Pakistan, Aralık 2017
6 Thomson Reuters’in 2014 tarihli raporuna dayalı 2018 beklentisi
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Şer’i yönetişim çerçevesi:
- Merkezi Şer’i kurul
- İslami fon yapıları hakkında Şer’i 
kararlar/standartlar
- Danışmanlık, gözden geçirme ve 
denetim gibi temel işlevler 
- Şer’i tarama

Altyapı:
- Alım satım platformu
- Takas ve mutabakat
- Kotasyon ve onay süreçleri

Vergi tarafsızlığı ve teşvikler:
- Varlık devri ile ilgili vergilerin 
kaldırılması
- İslami fon yönetimi sektörüne yönelik 
teşvikler

Fon çeşitliliği:
- İslami fon yapılarında ve ürünlerinde 
çeşitlilik

Varlık sınıfı çeşitliliği:
- İslami fon tahsisinde çeşitlilik 

Yatırımcı tabanında çeşitlilik:
- Kurumsal yatırımcılar
- Bireysel yatırımcıların dâhil edilmesi

İşlem maliyetlerinin şeffaflığı:
- Hukuki konular, fiyatlandırmayla 
ilgili hususlar ve ihraçların zaman 
planlaması bakımından tüm maliyetler 

Kapasite/Yetenek geliştirme:
- İslami finans ve İslami fon yönetimi 
sektöründeki uzmanlar

Kaynaklar: RAM, ISRA

Gelişim aşaması matrisine dair diğer detaylar Tablo 4.2’de verilmiştir. “Gelişmekte olan” kategorisi, 
her bir ülkedeki piyasa gelişiminin hangi aşamada olduğuna göre alt sınıflara da ayrılmıştır: i) İleri, 
ii) orta düzey, iii) başlangıç düzeyi.

Tablo 4.2: Gelişim Aşaması Matrisine İlişkin Detaylı Açıklamalar

Ülke
Kalkınma 
Aşaması

Açıklama (Gerekçe)

Malezya Olgun Malezya’daki İslami finans sektörü dünyadaki en ileri İslami finans 
sektörlerinden biridir. Sektörün olgunluk seviyesi, bünyesinde barındırdığı 
İSP’lerin güçlü bir performansa sahip olmasına katkıda bulunmaktadır. 
Malezya’daki İSP’nin genel sermaye piyasaları içindeki payı da bunu 
yansıtmaktadır (2017: %59). Ayrıca kişi başı GSYH düzeyinin yüksek olması 
(2017’de 9.944,9 ABD doları) ülkedeki sağlıklı ekonomik büyümenin bir 
göstergesidir7. İki seviyeli bir niceliksel Şer’i tarama yaklaşımının benimsenmesi, 
ülkenin İslami fon yönetimi sektörünün rekabet gücünü artırmıştır.

7

7 Her bir ülkeye ilişkin kişi başı GSYH rakamı Dünya Bankası’nın 28 Ağustos 2018 tarihli verilerinden alınmıştır: http://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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Pakistan Gelişmekte 
olan (İleri 
düzey)

2017 tarihli İslami Finans Gelişmişlik Göstergesi’ne (IFDI) göre Pakistan, İslami 
finans alanındaki en iyi beş ülkeden biridir. Ülkedeki kişi başı GSYH 2017’de 
1.547,9 ABD doları düzeyindeydi. Pakistan Borsasına (PSX) kote 559 şirketten 
250’si Mart 2018 itibarıyla Şer'i uyumludur. Mart 2018’de Pakistan, taslak 
bir Şer’i Yönetişim Tüzüğü (2018) yayımlamıştır; bu tüzükle birlikte mevcut 
Şer’i tarama metodolojisinin daha da güçlenmesi beklenmektedir. Bu gelişme, 
ülkenin “gelişmekte olan (ileri düzey)” bir piyasa olarak sınıflandırılmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Güney 
Afrika 

Gelişmekte 
olan (Orta 

düzey)

Güney Afrika’daki İslami fon yönetimi sektörü yavaş adımlarla oluşmaktadır; 
2017 sonu itibarıyla küresel İslami fonlar içindeki payı %2,4; sıralamadaki 
konumu ise sekizdir. Şer’i taramaya ilişkin uyumlaştırılmış bir yaklaşımın ve 
sağlıklı bir sukuk mekanizmasının olmayışı, sektörün mevcut performansını 
düşüren güçlüklerdendir. Johannesburg Borsası’ndan (JSE) elde edilen son 
verilere göre, 400 şirketten 160’ı Şer'i uyumludur. Güney Afrika’daki kişi başı 
GSYH 2017’de 6.160,7 ABD doları düzeyindeydi. Ülkenin “gelişmekte olan 
(orta düzey)” olarak sınıflandırılmış olması, daha da gelişebilme potansiyeli 
olduğunu göstermektedir; fakat bunun için kilit paydaşların sürdürülebilir değer 
yaratmaya yönelik ortak çaba göstermesi gerekmektedir.

Fas Emekleme 
dönemi

Fas’taki İslami finans sektörü halen oluşum aşamasındadır. İslami bankacılık 
sektörü birçok finansal reformu takiben ancak 2017 yılında faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Fas’ta, Şer’i uyumlu yapıya sahip iki etik fon bulunmakla birlikte 
henüz resmi bir İslami fon yönetimi sektörü yoktur. Bu nedenle, ülkede bir 
Şer’i tarama metodolojisi oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, ülkedeki 
sermaye piyasalarının büyüme potansiyeli oldukça yüksektir ve finans piyasası 
bankacılık sektörünün hâkimiyetindedir. Bu sebeple Fas, “emekleme dönemi” 
kategorisindedir. 2017 sonu itibarıyla ülkedeki kişi başı GSYH 3.007,2 ABD 
doları düzeyindeydi.

Kaynaklar: RAM, ISRA

Gelişim aşaması matrisine dayanarak, Grafik 4.1’de her bir ülkenin pozisyonu dört kadran 
üzerinde gösterilmiştir. Böylelikle, ülkelerin piyasa büyümesi ve rekabetçi pozisyon açısından 
ilerleme düzeyi genel olarak ortaya koyulmuştur. 

Grafik 4.1: Ülkelerin Dört Kadran Üzerinde Konumlandırılması 

Piyasa Büyümesi Hızlı
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Kaynaklar: RAM, ISRA
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Her bir kadran, kendine özgü fırsat ve güçlükler barındırmaktadır:

A Kadranı:

Fırsat: İvmeyi koruyabilmek ve yeni ortaya çıkan trendlere ev sahipliği yapmak.

Güçlük: Rehavete kapılıp tempoyu kaybetme riski.

B Kadranı:

Fırsat: İSP’yi harekete geçirmeye yönelik olarak piyasa genelinin hızlı büyümesini sağlamak.

Güçlük: Piyasa geneli gelişim gösterirken İSP’nin “geride kalmamasını” sağlamak.

C Kadranı:

Fırsat: İslami finansın nispeten güçlü konumunu, sermaye piyasalarının genelini iyileştirmek için 
kullanmak.  

Güçlük: Sermaye piyasalarının genel durumunun İSP üzerinde kısıtlayıcı olmamasını sağlamak.

D Kadranı:

Fırsat: İslami sermaye piyasalarını, sermaye piyasalarının genelinin büyümesini teşvik edecek 
merkezi bir bileşen olarak değerlendirmek.

Güçlük: Yapılması gereken iyileştirmeler, sermaye piyasalarının tamamına yönelik (yalnızca İSP’ye 
değil) sistemli bir yaklaşım gerektirmektedir.
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4.2 Malezya 

4.2.1 Malezya İslami Finans ve İslami Fon Yönetimi Sektörlerine Genel Bakış

Malezya İslami Finans Piyasasının Güncel Genel Görünümü

Şekil 4.1 ve Grafik 4.2’de görüldüğü gibi, Malezya dünyadaki en ileri İSP’lerinden birine ev sahipliği 
yapmaktadır. Ülkedeki İSP dünyanın en büyük sukuk piyasasını bünyesinde barındırmaktadır; 
2007-2017 yılları arasındaki büyüme oranı %11,0 düzeyindedir. 2017 sonu itibarıyla Malezya’nın, 
105,5 milyar ABD doları tutarındaki küresel sukuk ihraçları toplamı içindeki payı 36,5 milyar ABD 
doları (%34,6) seviyesindeydi.

Ülkedeki İslami fon yönetimi sektörü güçlü bir büyüme göstermekte olup, 2017 sonu itibarıyla 
Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sıradadır (İran hariç). Malezya’nın örnek vaka incelemesi için 
seçilen ülkelerden biri olması ve “olgun” olarak sınıflandırılmasının arkasındaki faktörler şunlardır:

•	 İslami finans piyasasının gelişmişlik düzeyi ve küresel İslami bankacılık sektörü, İSP (ör. 
sukuk, fon yönetimi) ve tekâfül sektörü içindeki kayda değer piyasa payı.

•	 Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO)  ilkelerine dayanan iyi 
yapılandırılmış ve kolaylaştırıcı bir düzenleyici ortam içinde faaliyet göstermektedir. Şer’i 
yönetişim ve vergi çerçeveleri de bu ortamı desteklemektedir.

•	 Şer’i tarama konusunda net bir metodoloji ve kılavuz ilkeler.

•	 İSP’nin güçlü performansı, yatırım yapılabilir Şer’i uyumlu varlıkların sürdürülebilir arzına 
önemli katkılarda bulunmuştur.

Şekil 4.1: Malezya’daki İslami Finans Piyasası

İslami Finans Piyasası

İslami Bankacılık ve Tekâfül

İslami Bankacılık

İslami Sermaye Piyasası

Sukuk

Hisse senetleri

İslami Fon Yönetimi

Tekâfül 

Alternatif Varlık Sınıfları

Şer’i Uyumlu Türev Ürünler

•	Şer’i	uyumlu	mevduat	yatırım	ürünleri
•	Para	piyasası	ürünleri
•	Finansman	ürünleri
•	Diğer	yatırım	ürünleri

•	Tekâfül	ürünleri
•	Tekâfül	ile	bağlantılı	yatırım	ürünleri

•	İslami	risk	sermayesi/özel	sermaye	fonları
•	Öz	sermaye	kitle	fonlaması
•	Yapılandırılmış	İslami	ürünler

•	Varlığa	dayalı	sukuk
•	Varlık	destekli	sukuk

•	Yatırım	amaçlı	sukuk
•	Para	piyasası	araçları

•	Şer’i	uyumlu	menkul	kıymetler
•	İslami	endeksler

•	İslami	yatırım	fonları
•	İslami	ETF’ler
•	İslami	toptan	fonlar

•	İslami	GYO’lar
•	Özel	emeklilik	planı
•	Özel	talimat

•	Borsada	işlem	görenler:
•	Ham	hurma	yağına	dayalı	vadeli	işlemler	

(futures)
•	Ham	hurma	çekirdeği	yağına	dayalı	vadeli	

işlemler
•	Tek	hisse	senedine	dayalı	vadeli	işlemler	

(dayanak hisselerin Şer’i uyumlu olması 
kaydıyla)

•	Tezgâh	üstü:
•	İslami	kâr	oranına	dayalı	takas	işlemi	(swap)
•	Döviz	kuruna	dayalı	takas	işlemi
•	Çapraz	kura	dayalı	takas	işlemi

Kaynak: SC verilerinden uyarlanmıştır.
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Grafik 4.2: Malezya İSP’sinin 2010-2017 Dönemindeki Büyümesi

İslami sermaye piyasasının 
toplam büyüklüğü 

Toplam sermaye piyasası 
İslami sermaye piyasasının 

toplam sermaye piyasası içindeki 
payı (%)

milyar MYR

%59

%54

Kaynaklar: BNM, SC

Not: SC’nin tanımına göre İslami sermaye piyasasının büyüklüğü, Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri ile 
tedavüldeki sukuk miktarının toplamı kadardır.

Malezya’daki öz sermaye, sukuk ve İslami fon piyasasının sağlam performansı, İslami fon yönetimi 
sektöründeki güçlü büyümeye katkıda bulunmuştur. ICD-Thomson Reuters’in 2017 yılında 
yayımladığı İslami Finans Sektörünün Gelişimi Hakkında Rapora göre, Grafik 4.3’te görüldüğü 
gibi, Malezya’nın küresel İslami fonlar içindeki payı %22,1 (20,1 milyar ABD doları) düzeyine 
yükselmiştir. Böylelikle ülke, 2016 sonu itibarıyla İran ve Suudi Arabistan’ın ardından üçüncü 
sıraya yerleşmiştir. Bahsi geçen raporda, tedavüldeki yönetilen İslami varlıkların küresel toplamının 
2022 yılı itibarıyla 403,0 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir (bu rakam 2016 sonu 
itibarıyla 91,2 milyar ABD doları düzeyindeydi). 

Grafik 4.3: İslami Finans Varlıkları İçinde Malezya’nın Piyasa Payı (2016 sonu itibarıyla)

İran

Suudi Arabistan

Malezya

BAE

Kuveyt

Bahreyn

Endonezya

Katar

Türkiye

Bangladeş

İslami Bankacılık

Malezya 165.480 - 3’üncü sırada

Tedavüldeki Sukuklar

Malezya 168.942 - 1’inci sırada

Diğer İslami finans kurumları

Malezya  43.039 - 1’inci sırada

İslami Fonlar

Malezya  20.143 - 3’üncü sırada

Tekâfül

Malezya  8.381 - 3’üncü sırada
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Kaynak: ICD-Thomson Reuters Raporu (2017)
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Yönetilen Toplam Fonlar İçinde Yurt içi İslami Fonların Payı 

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu’nun 2001-2010 yıllarına ilişkin Sermaye Piyasası Master 
Planı’nda (CMP) ve 2011-2020 yıllarını kapsayan CMP2’de oluşturulan yol haritası doğrultusunda 
çeşitli gelişim girişimleri geçekleştirilmiş ve sektör odaklı yenilikler yapılmıştır. Bu gelişmeler, gerek 
bireysel gerekse kurumsal (ya da toptan iş yapan) yatırımcılara oldukça kapsamlı İslami yatırım ve 
finans ürünleri sunulmasının yolunu açmıştır. Şer’i uyumlu ürünlere ilişkin talebin ve arzın artıyor 
olması sebebiyle, ülkedeki yönetilen İslami varlıklar hızla artmaya devam etmektedir. Chart 4.4’te, 
yönetilen İslami varlıkların Malezya’daki tüm fon yönetimi sektörü içindeki payının, 2010 yılındaki 
yüzde 13 (49,0 milyar MYR) seviyesinden 2017’de yüzde 22 (170,8 milyar MYR) seviyesine 
yükseldiği gösterilmektedir. Fon yönetimi sektörünün toplam değeri 2017 sonu itibarıyla 776,2 
milyar MYR düzeyindedir8. 

Grafik 4.4: Malezya’daki Yönetilen İslami Varlıkların Toplam Yönetilen Varlıklar 
İçindeki Yüzdesi (2010-2017)  

48,0 
milyar MYR 

64,2 
milyar MYR 

79,6 
milyar MYR 

97,5 
milyar MYR 

110,6 
milyar MYR 

132,4 
milyar MYR 

149,6 
milyar MYR 

170,8 
milyar MYR

Yönetilen İslami varlıklar (milyar MYR) Fon yönetimi sektörünün toplam değeri (milyar MYR)

Yönetilen 
İslami 
Varlıklar 
Toplamı

Yönetilen 
Varlıklar 
Toplamı

377,0 
milyar 
MYR 

423,6 
milyar 
MYR 

505,1 
milyar 
MYR 

588,4 
milyar 
MYR 

630,0 
milyar 
MYR 

667,8 
milyar 
MYR 

696,3 
milyar 
MYR 

776,2 
milyar 
MYR

%13 %18 %20 %21%17%16%15 %22

Kaynak: SC

Grafik 4.5’de gösterildiği gibi, yönetilen İslami varlıklar, varlık tahsisi bakımından alt bölümlere 
ayrılmıştır. 2017 sonu itibarıyla, varlık sınıfına göre, Şer’i uyumlu hisse senetleri en büyük paya 
(%40) sahipken, ardından para piyasasına yapılan yatırımlar (%33) ve sabit getirili menkul 
kıymetler (%21) gelmiştir.

8 Veriler, 27 Temmuz 2018’de Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu internet sitesinden alınmıştır.
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Grafik 4.5: Yönetilen Toplam Varlıklardan Şer’i Uyumlu Yatırım Varlıklarına 
Yönlendirilenlerin Payı (2017 sonu itibarıyla)

%40 %21 %33

Hisse senetleri
Sabit Getirili Menkul 

Kıymetler
Para Piyasası Yatırımları

68,6 milyar MYR 36,0 milyar MYR 56,0 milyar MYR

%1 %0,1 %5

Yatırım Fonları
Özel Sermaye/Borsaya Kote 

Olmayan Hisse Senetleri 
Diğer

1,8 milyar MYR 0,1 milyar MYR 8,2 milyar MYR

Kaynak: SC

Not: “Diğer” olarak sınıflandırılmış olan 8,21 milyar MYR değerindeki kısım yatırıma yönlendirilmemiş nakitleri, GYO’ları, toptan 
fonları, türev ürünleri, ticaret tröstlerini, vadeli işlemleri (futures) ve kapalı uçlu fonları kapsamaktadır.

Şer’i uyumlu varlıklara olan talebi ilk tetikleyen, 1963 yılında kurulan ve ürün inovasyonuna 
yol açan Tabung Haji’dir (Hac Fonu). Bu fon, Şer’i uyumlu varlıklara yönelik değer zincirini 
şekillendirmiştir. Hisse senetlerinin ve sukukun yanı sıra Malezya’daki İslami sermaye piyasasında; 
yatırım fonları, toptan fonlar, GYO’lar ve ETF’ler, özel emeklilik planları (ÖEP’ler) ve özel talimattan 
oluşan ve kolektif yatırım planları kapsamında geniş bir yelpazede İslami fonlar da mevcuttur.        

Tablo 4.3’te, İSP’deki temel segmentlerin performansı genel hatlarıyla açıklanmaktadır. Sektörün 
sağlam performansı sayesinde Malezya, 2017 sonunda sahip olduğu 170,8 milyar MYR 
değerindeki yönetilen varlıklarla, dünyada yönetilen İslami varlıklar arasında ikinci sırada (İran 
hariç) yer almış ve aynı zamanda dünyada İslami fon sayısının en yüksek olduğu ülke olmuştur. 
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Tablo 4.3: Malezya İSP’sinde Temel Segmentlerin Performansı  

Yönetilen İslami 
Varlıkların Toplam 
Yönetilen Varlıklar 
İçindeki Yüzdesi 

Şer’i Uyumlu Menkul 
Kıymetler

Sukuk İslami GYO’lar

2017 sonu itibarıyla, 
Malezya’da yönetilen 
776,23 milyar MYR 
değerindeki toplam 

varlıklar içinde yönetilen 
İslami varlıkların payı 
170,8 milyar MYR 

(%22,2) düzeyindeydi.

2017 sonu itibarıyla, 
Bursa Malaysia’ya 

kote 688 hisse senedi 
(%76) Malezya Menkul 

Kıymetler Komisyonunun 
Şer’i tarama metodolojisi 
ile uyumluydu. Toplam 

piyasa değeri 1,9 trilyon 
MYR iken, bu hisse 
senetlerinin piyasa 

değeri 1,1 trilyon MYR 
düzeyindeydi.

2017 sonu itibarıyla, 
toplam tahvil ihraçları 
içinde yurtiçinde ihraç 
edilen sukukların payı 
168,68 milyar MYR 

(%53,3) düzeyindeydi. 
Yurtiçinde tedavülde 

olan sukuklar ise toplam 
yurtiçi borçlanma 
senetlerinin yüzde 

58,8’ini oluşturmaktaydı. 

2017 sonu itibarıyla, 
toplam 18 GYO’dan 
4’ü İslami GYO idi ve 

piyasa değeri 19,1 milyar 
MYR) olan bu İslami 

GYO’ların, 46,5 milyar 
MYR değerindeki toplam 
piyasa içindeki payı yüzde 

41,0 düzeyindeydi.

İslami ETF’ler İslami Yatırım Fonları İslami ÖEP’ler İslami Toptan Fonlar

2017 sonu itibarıyla, 
toplam 9 ETF’den 5’i 

İslami ETF idi ve piyasa 
değeri 468,4 milyon 
MYR olan bu İslami 
ETF’lerin, 1,9 milyar 

MYR değerindeki toplam 
piyasa içindeki payı yüzde 

24,2 düzeyindeydi. 

2017 sonu itibarıyla, 
toplam NVD’si 77,8 

milyar MYR olan 213 
İslami yatırım fonu vardı 
ve bunların, 427,0 milyar 
MYR değerindeki toplam 
piyasa içindeki payı yüzde 

18,2 düzeyindeydi.

2017 sonu itibarıyla, 
toplam NVD’si 0,72 
milyar MYR olan 25 

İslami özel emeklilik planı 
vardı ve bunların, 2,23 

milyar MYR değerindeki 
toplam piyasa içindeki 

payı yüzde 32,3 
düzeyindeydi.

2017 sonu itibarıyla, 
toplam NVD’si 37,7 
milyar MYR olan 77 

İslami toptan fon vardı 
ve bunların, 84,7 milyar 

MYR değerindeki toplam 
piyasa içindeki payı yüzde 

44,5 düzeyindeydi. 

Kaynaklar: Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, Bursa Malaysia, Eikon-Thomson Reuters

4.2.2 Malezya İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimi

Malezya’daki İSP, çatı mevzuat olan 2007 tarihli Sermaye Piyasaları ve Hizmetleri Kanunu 
kapsamındaki sağlam temelli ve kolaylaştırıcı bir düzenleyici çevre içinde faaliyet göstermektedir. 
Ülkedeki sermaye piyasasına ilişkin düzenleyici çerçeve, Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları 
Örgütü’nün (IOSCO) menkul kıymetlerin düzenlenmesine ilişkin ilkelerini esas almaktadır. Bu 
ilkelerin amacı yatırımcıları korumak; adil, verimli ve şeffaf piyasalar oluşturmak ve bunların 
devamlılığını sağlamak; ve sistemik riskleri azaltmaktır.

Şer’i uyumlu olanlar da dâhil olmak üzere ürün ihracı ve hizmet sunumunun her ikisi de kamuyu 
bilgilendirme, şeffaflık, yönetişim ve iyi uygulamalar bakımından aynı şartlara tabidir. Ayrıca 
aracıların yanı sıra, düzenlenmiş faaliyetlerde bulunan temsilcilerinin gözetiminin de, hem ürünler 
hem hizmetler için tek bir denetleyici çerçeve kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla İSP’dekiyatırımcılar, hukuki ve düzenleyici koruma açısından geleneksel piyasalarla 
hemen hemen aynı düzeyde korumaya tabidir.

İSP’ye yönelik düzenleyici çerçeve, Şer’i yönetişim ve vergi çerçeveleriyle de desteklenmektedir. 
SC, ulusal düzeyde bir SAC’den ve komisyon bünyesinde firma düzeyinde kayıtlı Şer’i danışman 
atanmasından oluşan iki seviyeli bir Şer’i yönetişim çerçevesi oluşturmuştur. Şer’i ilkelerin tutarlı 
bir şekilde uygulanabilmesi için ihraççılara, yatırımcılara ve aracılara rehberlik sunmak ve güven 
telkin etmek amacıyla pek çok Şer’i kural ve ulema çıkarımı bir araya getirilerek şeffaf bir şekilde 
yayımlanmaktadır. 
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Tablo 4.4’te, Malezya’daki İslami fon yönetimi sektörü üzerinde etki yaratmış politika ve kılavuz 
ilkelerin yayımlandığı tarihlerin yanı sıra, sektörün gelişimine ilişkin kilometre taşlarına yer 
verilmiştir.

Tablo 4.4: Malezya’daki Temel Düzenleyici Girişimlere Dair Zaman Çizelgesi

Yıl Açıklama

1995 •	 Kapalı uçlu fonlarda menkul kıymetlerin halka arzı hakkında kılavuz ilkeler.
•	 Şer’i tarama metodolojisinin yayımlanması.

2000 •	 Yabancı fon yönetimi şirketlerinin kurulması hakkında kılavuz ilkeler.

2002 •	 CMP’nin yayımlanması.

2005 •	 Fon yönetiminin uyum işlevi hakkında kılavuz ilkeler.
•	 İslami GYO’lara dair kılavuz ilkeler.

2007 •	 İslami fon yönetimi hakkında kılavuz ilkeler.
•	 SC, Dubai Finansal Hizmetler Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması (MRA) imzaladı.

2008 •	 Yatırım fonları hakkında kılavuz ilkeler.
•	 KYP hakkında kılavuz ilkeler.

2009 •	 ETF’ler hakkında kılavuz ilkeler.
•	 SC, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ile MRA imzaladı.
•	 Yabancıların geleneksel ve İslami fon yönetimi şirketlerine sahip olabilmesinin yolunu açmak için, 

sermaye piyasası aracıları nezdindeki hisse senetlerinin liberalizasyonu.       

2011 •	 SC, İrlanda Merkez Bankası ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.
•	 CMP2’nin  yürürlüğe koyulması.

2012 •	 SC, devredilebilir menkul kıymetlere yapılacak kolektif yatırımlar kapsamında İslami girişimlerin 
de önerilmesini kolaylaştırmak amacıyla Lüksemburg Finans Sektörü Gözetim Komitesi 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg) ile MoU imzaladı. 

•	 ÖEP çerçevesi.
•	 SAC, Şer’i tarama metodolojisinde değişiklik yaparak iki kademeli bir niceliksel yaklaşım 

benimsedi. 

2014 •	 Malezya, Singapur ve Tayland, İslami KYP’leri de içeren sınır ötesi kolektif yatırım planlarının 
oluşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) KYP 
çerçevesini uygulamaya koydu.

2017 •	 SC İslami Fon ve Varlık Yönetimi Planı.
•	 SSY fonları hakkında kılavuz ilkeler. 
•	 Dijital yatırım yönetimi çerçevesi.

Kaynak: Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu

Liberal düzende mülkiyetin tamamen yabancılara ait olması mümkün olduğu için Malezya’daki 
İslami fonların önemli bir kısmını uluslararası fon yöneticileri yönetmektedir ve yurt dışı yatırımlar 
üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sonuç olarak, Malezya’da 2017 sonu itibarıyla 20 adet 
tam donanımlı İslami fon yönetimi şirketi faaliyet göstermektedir ve bunların yarısı tamamen 
yabancı mülkiyetlidir; biri ise yerli-yabancı ortak girişimidir. 

CMP2 kapsamında SC tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen temel çalışmalardan biri, 
Malezya’daki özel emeklilik sektörünün geliştirilmesidir. CMP2’nin temel amaçları arasında, 
sermaye oluşumuna yönelik olarak piyasaların yurt içi tasarruflardan efektif şekilde yararlanmasını 
kolaylaştırmak; ekonomik büyüme için gerekli yatırımların finansmanı açısından sermaye 
piyasalarının kapasitesini ve verimliliğini artırmak; ve tasarruflarla ilgili aracılık faaliyetlerinin 
(Kutucuk 4.1’de anlatılan ÖEP’lerin geliştirilmesi de dâhil) verimliliğini sağlamak yer almaktadır. 
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Kutucuk 4.1: Malezya’daki ÖEP’lerin görünümü

Malezya’da emekliliğe yönelik ürün ve 
hizmetler, özel emeklilik planları çerçevesinin 
hazırlanmasıyla birlikte artış göstermiştir. 

2012 yılı bütçesi kapsamında Malezya 
Hükümeti, gerekli şartları sağlayan bireylere 
2012-2022 yılları arasında yıllık 3.000 MYR 
vergi indirimi sağlayacağını duyurmuştur. 
2014 yılı bütçesi kapsamında ise ilave bir 
teşvik sağlanmıştır: Malezya Hükümeti, 
20 ile 30 yaş arasındaki kişilere 500 MYR 
katkıda bulunmuştur.  2017 bütçesinde 
teşvik miktarı 1.000 MYR’ye yükseltilmiştir. 
Katılımcı sayısı nispeten düşük olduğundan, 
özel emeklilik planlarına yönelik yatırımların 
teşvik edilmesi için ilave çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Buna rağmen, 
bugüne kadarki girişimler neticesinde, özel 
emeklilik planı sektörü, oluşturulduğu 2012 
yılından bu yana yılda yüzde 30 oranında 
genişlemektedir.  

Özet bilgi
Aralık 2017 

itibarıyla

Katılımcı sayısı 301.279

NVD 2,2 milyar MYR

Kaynak: SC

Oluşturulduğu 2012 yılından bu yana ÖEP 
sektöründeki yönetilen varlıkların değeri 
66,0 milyon MYR’den (22.000 katılımcı), 
2017 yılında 1,7 milyar MYR’ye yükselmiştir 
(248.000 katılımcı). Katılımcı sayısının 
Malezya nüfusuna oranı hâlâ yüzde 1’in 
altındadır. Bu durumun tam aksine, yatırım 
fonları sektöründeki yönetilen varlıkların 
değeri aynı dönemde 505,0 milyar MYR’den 
750,0 milyar MYR’ye yükselmiştir. Bu da 
göstermektedir ki, ÖEP sektörü yatırım 
fonları sektöründen daha yavaş bir hızla 
büyümektedir.

Kaynak: FIMM Today – State of the Malaysian Investment Management Industry, Aralık 2017

Günümüzde, Malezya’daki başlıca hükümet destekli emeklilik fonu, kayıtlı işçilerden zorunlu katkı 
payı toplayan Çalışanlara Yönelik Yardım Sandığıdır (EPF). Toplanan paralar çeşitli varlık sınıflarına 
yatırılmaktadır. EPF’nin 2017 yıllık raporuna göre, fon kapsamında yönetilen varlıkların değeri 
2017 sonu itibarıyla 791,5 milyar MYR (208,3 milyar ABD dolarına eşdeğer) düzeyindedir. İşçi ve 
işverenlerden toplanan katkı paylarının toplam değeri yaklaşık 65,5 milyar MYR seviyesindedir. 
Fonun 13,8 milyon katılımcısından 7,1 milyonu aktif katılımcı konumundadır. EPF kapsamındaki 
yönetilen varlıkların büyüklüğünden dolayı, sandık Malezya fon yönetimi sektörünün gelişiminde 
önemli rol oynamaktadır. Özel tasarrufların Hac Fonu, özel emeklilik planı, EPF, sigorta/tekâfül 
işletmecileri ve diğer temel kurumlar aracılığıyla yatırıma yönlendirilmesinin, fon yönetimi 
sektörünün gelişiminde büyük ve derin etkileri olmuştur. Malezya’daki Müslüman nüfusun 
yüksek olması (toplam nüfusun %61,3’ü), Şer’i uyumlu yatırımlara olan talebi ve İslami fonların 
büyümesini daha da tetiklemiştir. 

4.2.3 Yatırım ve Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar

İslami Fonlara İlişkin Değer Önermeleri

Malezya’daki İslami fon yönetimi sektörünün gelişiminin ardındaki temel değer önermeleri 
aşağıdaki gibidir: 

1. İslami Finans Alanındaki Liderliği Kabul Edilmiş ve İslami Finans Faaliyetleri için Temel 
Bir Piyasa Olması

Malezya’daki İslami finans ekosistemi, her tür İslami finans hizmetini bünyesinde barındırmakta 
ve İslami bankacılık ve tekâfül segmentleri tarafından da desteklenen kapsamlı İSP olanaklarına ev 
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sahipliği yapmaktadır. Ülkedeki İslami fon ve sukuk piyasaları dünyadaki en büyükler arasındadır. 
İslami fon yönetimi sektörünün gelişimi ve büyümesinin arkasındaki temel etkenin, İSP sağlamlığı 
olduğunu söylemek mümkündür. 

İSP ekosistemi, Şer’i yönetişim çerçevesini ve ilgili düzenleyici çerçeveleri kapsamaktadır. Her 
iki çerçeve de, Şer’i konularda rehberlik ve netlik sağlayarak Şer’i uyumlu ürün ve hizmetlerin 
piyasaya sürülmesini kolaylaştırmıştır. Çerçeveler ayrıca, piyasa katılımcılarının İSP’ye olan 
güvenini ve sektörün kredibilitesini önemli oranda artırmıştır. Bu anlamda Malezya, dünyada 
İslami fon yönetimi şirketlerine yönelik bir düzenleyici çerçeveye sahip tek ülkedir. 2017 sonu 
itibarıyla ülkede 20 adet tam donanımlı İslami fon yönetimi şirketi ve 35 fon yönetimi şirketi 
(İslami pencereden bakan) tarafından sektöre İslami fon yönetimi olanakları sunulmaktadır.  

Vergi çerçeveleri ve teşvikleri de Malezya’daki İSP’nin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Burada 
amaç, İSP bünyesindeki mevcut ve yeni piyasa segmentlerinin büyümesini kolaylaştırmaktır. İslami 
fon yönetimi sektöründe hâlihazırda, İslami fonların yönetiminden elde edilen ücret gelirleri 
vergiden muaftır. Fon yönetimi sektörüne ilişkin diğer teşvikler Tablo 4.5’te belirtilmiştir.

Tablo 4.5: Malezya’daki Fon Yönetimi Sektörüne Yönelik Vergi Teşvikleri

Fon Yönetimi Şirketi KYP

Lisanslı yabancı fon yönetimi şirketi:

•	 Yabancı yatırımcılara sunulan fon yönetimi 
hizmetlerinden elde edilen ücret gelirleri üzerinden 
yüzde 10 oranında vergi alınmaktadır.

Lisanslı fon yönetimi şirketi:

•	 Aşağıdakilere fon yönetimi hizmetleri sunmaktan 
kaynaklanan yasal gelir vergiden muaftır:

1. Malezya’daki yerel ve yabancı yatırımcılar.

2. Malezya’daki ticaret tröstleri ve GYO’lar.

Fonun, Şer’i ilkelere uygun şekilde yönetilmesi ve 
Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından 
onaylanması gerekmektedir (2020 yılına kadar).

•	 Geleneksel ve Şer’i uyumlu SSY fonlarının 
yönetiminden elde edilen yönetim ücreti gelirleri, 
2018-2020 yılları arasında vergiden muaftır. SSY 
fonlarının Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu 
tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yatırım Fonu:
•	 Banka/finans kurumu/kalkınma amaçlı finans 

kurumu (DFI) gibi kurumlardan elde edilen faiz 
gelirleri vergiden muaftır. Bir para piyasası fonu 
olan toptan fonda, muafiyet yalnızca fonun, SC’nin 
ilgili kılavuz ilkelerinde belirlenen kriterlere uygun 
olduğu durumlarda uygulanabilmektedir.

•	 Yatırımlar gerçekleştikten sonra elde edilen 
kazançlar vergiden muaftır.

•	 Faizler ya da indirimler vergiden muaftır.

ÖEP:
•	 Malezya Hükümeti, 2014-2018 döneminde her yıl 

özel emeklilik planına katkıda bulunan ve gerekli 
şartları sağlayan kişilere (20-30 yaş arası) 1.000 
MYR verecektir.

•	 ÖEP’ye yönelik olarak 3.000 MYR’ye kadar vergi 
indirimi ve yıllık gelir sigortası prim ödemelerine 
erteleme (2012’den 2021’e kadar) getirilmiştir.

GYO:
•	 Toplam gelirin en az yüzde 90’ının dağıtılması 

ve GYO’nun Bursa Malaysia’ya kote olması 
durumunda, gelirin tümü vergiden muaf 
olmaktadır.

•	 Mülk alımı ile ilgili mülkiyet devir işlemleri/devir 
senetleri ve gayrimenkullerin GYO’ya devrine ilişkin 
işlemler damga vergisinden muaftır.

•	 Gayrimenkullerin GYO’ya devri sebebiyle elde 
edilen kazançlar vergiden muaftır.

•	 Şirket sıfatına sahip olmayan yabancı kurumsal 
yatırımcılara dağıtılan GYO kaynaklı gelir üzerinden 
alınan yüzde 10 oranındaki nihai stopaj 2019’a 
kadar kaldırılmıştır.
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•	 Ülkede yerleşik olmayan şirketlere dağıtılan GYO 
kaynaklı gelir üzerinden alınan yüzde 24 oranındaki 
nihai stopaj kaldırılmıştır.

•	 GYO’nun oluşturulma aşamasına ilişkin 
danışmanlık hizmetleri, hukuki hizmetler ve 
değerleme hizmetleri için tek seferlik özel bir 
indirim uygulanmaktadır.

•	 Bir şirketin sanayi tesisi binasını GYO’ya devretmesi 
durumunda mutabakat ücreti alınmamaktadır. 
Binayı devreden şirketin GYO’da yüzde 50 ya 
da daha fazla paya sahip olması halinde GYO, 
devreden tarafın talep etmediği her tür gelir 
üzerinde hak talep edebilir.

•	 GYO’ların oluşturduğu özel amaçlı kurumlar 
(special purpose vehicle, SPV) vergi açısından 
şeffaf kuruluşlar olarak değerlendirilmektedir. 
Bu kurumların geliri, ilgili GYO tarafından gelir 
vergisine ilişkin amaçlarla kullanılır.

Kapalı uçlu fon:
•	 Yatırımlar gerçekleştikten sonra elde edilen 

kazançlar vergiden muaftır.
•	 Faizler ya da indirimler vergiden muaftır.

Kaynak: 27 Ekim 2017’de açıklanan 2018 Malezya Bütçesi

2. İslami Sermaye Piyasası Ürün ve Hizmetlerinde Kapsamlı Çeşitlilik

SC liderliğinde yürütülen gelişim amaçlı girişimler ile sektör odaklı inovasyonun bir araya gelmesi 
sonucu, piyasada çok çeşitli İslami finansman ve yatırım araçları ortaya çıkmıştır. İslami fon 
yönetimi sektöründeki önemli kilometre taşları arasında, 1995 yılında borsaya kote menkul 
kıymetlere yönelik Şer’i tarama metodolojisinin ortaya koyulması ve bundan iki yıl sonra, ilk kez 
oluşturulan borsaya kote Şer’i uyumlu menkul kıymetler listesinin açıklanması sayılabilir. 

İslami finans sektörünün olgunluk derecesine paralel olarak, SC 2012 yılında metodolojiyi revize 
ederek, işletme faaliyetine dayalı mevcut karşılaştırma ölçütüne ek olarak finansal orana dayalı 
yeni bir karşılaştırma ölçütü geliştirmiş ve Şekil 4.2’de gösterildiği gibi iki aşamalı bir kıyaslama 
mekanizması oluşturmuştur. Bu girişimler, İslami fonların gelişimini teşvik etmek amacıyla sabit bir 
Şer’i uyumlu hisse senedi arzı yaratarak, Malezya’daki İslami hisse senedi piyasasının ve İslami fon 
yönetimi sektörünün rekabet gücünü artırmıştır.

Yatırım ürün ve hizmet tiplerinin çok çeşitli oluşu sayesinde yatırımcılar, finansal hedeflerine belirli 
bir risk-getiri profiline dayanarak ulaşmalarını sağlayacak daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. 
Yatırımcılar, geniş yelpazedeki varlık sınıflarına yatırım yaparak yatırımlarını çeşitlendirebilmekte 
ve yatırım riskini dağıtabilmektedir. Örneğin,Şer’i uyumlu hisse senetlerine dayalı ETF’lere yatırım 
yaptıklarında, her bir hisse senedine ayrı ayrı yatırım yapmak yerine, çeşitli hisse senetlerinden 
oluşan tek bir sepete yatırım yapmış olmaktadırlar. GYO’lara bakıldığında ise ortak yatırımcılar, 
seçilmiş Şer’i uyumlu gayrimenkullere sahip GYO’ların paylarını ellerinde tutmak suretiyle yatırım 
portföylerini çeşitlendirebilmektedir.
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Şekil 4.2: SC’nin Şer’i Tarama Yöntemi

İşletme Faaliyetiyle İlgili Karşılaştırma Ölçütleri

Geleneksel bankacılık, geleneksel sigortacılık, alkollü içki ve içkiyle ilişkili 
faaliyetler, domuz eti ve domuz etiyle ilişkili faaliyetler, helal olmayan yiyecek 
ve içecekler, Şer’i uyumlu olmayan eğlence faaliyetleri, geleneksel hesap ve 
araçlardan kaynaklı faiz gelirleri, tütün ve tütünle ilişkili faaliyetler ve Şer’i 
uyumlu olmadığı düşünülen diğer faaliyetler.

Hisse senedi ticareti, broker’lık (borsa işlemlerinde aracılık), Şer’i uyumlu 
olmayan faaliyetlerden elde edilen kira gelirleri ve Şer’i uyumlu olmadığı 
düşünülen diğer faaliyetler.

Nakit yalnızca geleneksel hesap ve araçlarda tutulan nakdi içerir. İslami hesap ve 
araçlarda tutulan nakit hesaplamaya dahil edilmez. Oran yüzde 33’ün altında 
olmalıdır.

Borç yalnızca faiz getiren borçları içerir. İslami borç/finansman veya sukuk 
hesaplamaya dahil edilmez. Oran yüzde 33’ün altında olmalıdır.

Nakit

Toplam Varlıklar

Borç

Toplam Varlıklar

Finansal Oranlara Dayalı Karşılaştırma Ölçütleri

%5

%20

Kaynak: SC

3. Geniş Yatırımcı Tabanı

Malezya’nın nispeten yüksek Müslüman nüfusu sebebiyle, Şer’i uyumlu yatırımlara yönelik talep 
hızla artmaktadır. Finansal katılımın derecesi de, piyasa oyuncularının tasarrufların ve finansal 
planlamanın önemi (ör. çocukların eğitimi, emeklilik) hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya 
başlamasıyla birlikte yükselmiştir. Malezya Hükümeti’nin özel tasarrufların kurumsal fonlara 
yönlendirilmesine ilişkin vergi teşvikleri (ör. ÖEP, çocukların eğitimi), Şer’i fonlara olan talebi daha 
da artırmıştır. 

Malezya’daki sermaye piyasasında kurumsal yatırımcıların varlığı, piyasanın likiditesinin 
derinleştirilmesinde de önemli rol oynamıştır. İSP’deki diğer oyuncular (ör. Hac Fonu, yalnızca Şer’i 
uyumlu varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar) ise, daha geniş çapta yatırımcılara ulaşmayı 
mümkün kılmaktadır.

İslami GYO’lar

2005 yılında Malezya, İslami GYO’lar hakkında kılavuz ilkeler yayımlayan ilk ülke olmuştur. Bu öncü 
çaba, Malezya’daki düzenleyici kurumların ülkeyi İslami finans konusunda lider ülke konumuna 
getirmeye yönelik pek çok girişiminden yalnızca biridir. İslami GYO’ların oluşturulmasına ilişkin 
kılavuz ilkelerin yayımlanması olumlu tepkiler doğurmuş ve bu gelişme sonucunda dört adet 
GYO borsada işlem görmeye başlamıştır. Tablo 4.6’da, Malezya’daki İslami GYO’lara ilişkin özet 
bilgilere yer verilmiş olup, Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’te seçilmiş İslami GYO’ların yapısı gösterilmektedir. 
Geleneksel olarak GYO’lar, gayrimenkule ve gayrimenkule dayalı varlıkları elde tutmaya/bunlara 
yatırım yapmaya odaklanan kapalı uçlu fonlardır.
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Tablo 4.6: Malezya’daki İslami GYO’lar 

Al-Aqar KPJ 
GYO

Al-Hadharah 
Boustead 

GYO
AXIS GYO KLCC GYO

Al-Salam 
GYO

Borsada işlem 
görmeye 
başladığı tarih

Haziran 2006 Ocak 2007 Ağustos 2005 Mayıs 2013 Eylül 2015

Sahip olunan 
mülk tipi

Sağlık hizmetleri
Hurma yağı elde 
etmeye yönelik 
hurma dikimi 

Sanayi tesisi ve 
ofis binaları

Ticari binalar, 
alışveriş 

kompleksleri, 
arazi

Ticari binalar, 
alışveriş 

kompleksleri, 
restoranlar

Piyasa değeri 
(2017 sonu 
itibarıyla)

1,04 milyar 
MYR

2014’te borsa 
kotundan 

çıkarılmıştır.

1,71 milyar 
MYR

13,45 milyar 
MYR

496,0 milyon 
MYR

Kaynak: İslami GYO’ların internet siteleri

Not: AXIS GYO ilk başta geleneksel GYO olarak kurulmuş, ancak daha sonra Aralık 2008’de Şer’i uyumlu GYO’ya 
dönüştürülmüştür.

Şekil 4.3: Al-Aqar KPJ GYO’nun Yapısı

Şer’i Danışma Komitesi
 Üyeleri

Al’Aqar KPJ GYO’ya, 
Şer’i hususlar hakkında 

danışmanlık verir.

Pay sahipleri

Damansara REIT Managers 
Sdn Bhd (Müdür)

Amanah Raya Berhad
(Yediemin)

Healthcare Technical
Services Sdn Bhd

(Mülkiyet Yöneticisi)
Hastane kiraları

GYO mülkleri
(Hastaneler)

Gelir dağıtımı Payların elde tutulması

Pay sahipleri adına 
hareket eder.

Kira ödemeleri

Yönetim  
hizmetleri

Bakım ve yönetim 
hizmetleri

Yönetim ücretleri Yediemin ücretleri

Gayrimenkul 
mülkiyeti

Mülkiyetten elde edilen 
net gelir

Bakım ve yönetim ücretleri Kira bedeli talebi

Kaynak: Al-Aqar KPJ GYO internet sitesi
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Şekil 4.4: Al-Hadharah Boustead GYO’nun Yapısı

Boustead
 Şirketler Grubu

Şer’i hususlar hakkında 
danışmanlık

Pay sahipleri

Malezya İslami Bankacılık ve
 Finans Kurumu Malezya

CIMR Trustee Berhad
(Yediemin)

Boustead GYO
Managers Sdn Bhd

(Müdür)

Bitki Dikimi Danışmanı
GYO mülkleri

(Hurma yağı elde etmeye 
yönelik hurma dikimi)

Dikilen 
varlıkların 

kiraya 
verilmesi

Gelir dağıtımı

Mülkiyetten elde edilen 
net gelir

Payların elde 
tutulması

Gayrimenkul 
mülkiyeti

Yönetim ücretleri Yediemin ücretleri

Pay sahipleri 
adına hareket 

eder.
Yönetim 
hizmetleri

Dikilen 
varlıkların 
izlenmesi

Dikilen 
varlıkların 
satılması

Payların elde 
tutulması

Kaynak: Al-Hadharah Boustead GYO izahnamesi

İslami ETF’ler

Nisan 2018 itibarıyla, Bursa Malaysia’da işlem gören altı İslami ETF vardır. Geleneksel ETF ile 
İslami ETF arasındaki başlıca fark, İslami ETF’nin karşılaştırma ölçütü olarak takip ettiği endekstir. 
İslami ETF’ler, karşılaştırma ölçütü olarak yalnızca Şer’i uyumlu şirketleri esas alan endeksleri takip 
etmektedir. İslami ETF’ler, yatırımcılara, yatırım fonu alıp satmanın maliyetinden daha düşük bir 
maliyet yaratan, likit ve maliyet etkin finansal araçlar olarak kabul edilir. Şekil 4.5’te, Malezya’daki 
bir İslami ETF’nin temel yapısı gösterilmekte, Tablo 4.7’de ise Nisan 2018 itibarıyla Bursa 
Malaysia’da işlem gören İslami ETF’lere ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir. ETF’ler genellikle 
açık uçlu fonlardır.

Şekil 4.5: Malezya’daki Bir İslami ETF’nin Temel Yapısı

Yatırımcılar

ETF payları 
satın alır

Şer’i Danışman/
Şer’i Danışma Komitesi

YedieminMüdür

Borsa

İslami ETF

Katılımcı Dealer’lar

Likidite Sağlayıcılar

ETF payları satın alır

Şer’i hususlar 
hakkında 
danışmanlık

ETF payları satar

ETF payları satar

ETF payları satar

ETF payları satar

ETF payları satın alır

ETF payları satın alır

Kaynak: Borsada işlem gören ve alım satımı yapılan yatırım fonlarına yapılan yatırımlar, SC
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Tablo 4.7: Bursa Malaysia’da işlem gören İslami ETF’ler (Nisan 2018 itibarıyla)

MyETF 
Dow Jones 

Islamic 
Market 

Malaysia 
Titans 25

MyETF 
MSCI 

Malaysia 
Islamic 

Dividend

MyETF 
MSCI SEA 

Islamic 
Dividend

MyETF 
Thomson 
Reuters 

Asia Pacific 
ex-Japan 
Islamic 

Agribusi-
ness

GOLDETF

MyETF 
Dow Jones 
US Titans 

50

Borsada işlem 
görmeye 
başladığı tarih

31 Ocak 
2008

21 Mart 
2014

7 Mayıs 
2015

3 Aralık 
2015

Aralık 2017 28 Şubat 
2018

Fona İlişkin 
Arka Plan 
Bilgisi

MyETF-
DJIM25, 

yatırımcılara 
Malezya Şer’i 
hisse senedi 
piyasasının 
performan-
sına erişme 
imkânı sun-
maktadır.

MyETF-
MMID, 

yatırımcılara 
Malezya Şer’i 
hisse senedi 
piyasasından 
düzenli gelir 
ve sermaye 
kazancı elde 
etme fırsatı 

sunmaktadır.

MyETF-
MSEAD, 

yatırımcılara 
Güneydoğu 
Asya’daki 

çok sayıdaki 
şirketten 

düzenli gelir 
ve sermaye 
kazancı elde 
etme fırsatı 

sunmaktadır.

MyETF-AGRI, 
yatırımcılara 
Asya-Pasifik 
Bölgesindeki 

seçilmiş 
borsalarda 
işlem gören 

Şer’i uyumlu, 
tarıma 

dayalı hisse 
senetlerine 

yatırım 
yapma fırsatı 
sunmaktadır.

GOLDETF, 
yatırımcılara, 
Şer’i uyumlu 
bir yatırım 

yapısı aracı-
lığıyla, altın 
fiyatlarının 
performan-
sına paralel 

sonuçlar 
sağlayan 

yatırım fırsat-
ları sunmayı 
amaçlamak-

tadır.

MyETF-US50, 
ABD’deki 
güvenilir 
şirketlere 
odaklı bir 

endeks takip 
etme özel-
liğine sahip 
likit finansal 

araçlara 
yatırım yap-
mak isteyen 
yatırımcılara 
yönelik ola-
rak tasarlan-

mıştır.

Yönetilen 
Varlıklar 
(Nisan 
2018 sonu 
itibarıyla)

304,9 milyon 
MYR

29,8 milyon 
MYR

44,1 milyon 
MYR

20,0 milyon 
MYR

41,2 milyon 
MYR

45,1 milyon 
MYR

Kaynak: İslami ETF’lerin yıllık raporları.

Not: Borsada işlem gören İslami ETF’lerin tümü i-VCAP Management Sdn Bhd tarafından yönetilmektedir. Bunun tek istisnası, 
Affin Hwang Asset Management Berhad tarafından yönetilmekte olan GOLDETF’dir.

Malezya’daki ETF sektörü, 16 Ekim 2002 tarihli ValueCAP Sdn Bhd’nin (ValueCAP) kurulmasıyla 
faaliyete başlamıştır. Kutucuk 4.2’de, Malezya’daki İslami ETF’lerin gelişim durumuna yer 
verilmiştir.

Kutucuk 4.2: Malezya’daki ETF’lerin gelişimi 

Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ve Permodalan 
Nasional Berhad’ın eşit payla sahibi olduğu ValueCAP, Bursa Malaysia’da işlem gören 
şirketlere yatırım yapan bir şirket olarak faaliyetlerine başlamıştır. Güçlü bir yatırım performansı 
gösterdikten sonra ValueCAP, işletme modeli olarak bir holding şirketine dönüşmüştür. Bu yeni 
yapı, biri İslami ETF’leri yöneten i-VCAP Management Sdn Bhd (i-VCAP), diğeri ise geleneksel 
fonları yöneten VCAP Asset Managers Sdn Bhd olmak üzere iki ayrı lisanslı varlık yönetimi 
şirketinden oluşmaktadır.
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2017 sonu itibarıyla i-VCAP, Bursa 
Malaysia’da işlem gören toplam 5 İslami 
ETF’den 4’ünü yönetmekteydi. Bu İslami 
ETF’lerin toplam piyasa değeri, aynı tarih 
itibarıyla 468,4 milyon MYR düzeyindeydi ve 
bu rakam, yüzde 24,2’lik bir piyasa payına 
karşılık gelmekteydi (ETF’lerin toplam piyasa 
değeri 1,9 milyar MYR düzeyindeydi). Grafik 
1’de gösterildiği gibi, ETF’lerin piyasaya 
nüfuz etmesi yavaş olmuştur. Piyasa değeri 
açısından, diğer fonlara kıyasla en düşük 
seviyeye sahip fon tipi ETF’dir (karşılaştırma 
için bkz. Tablo 4.3). ETF sektörünün karşı 
karşıya olduğu güçlüklerden biri, piyasa 
taraflarının farkındalığının ve piyasaya 
erişimin yeterli seviyede olmamasıdır 
(yani yatırım işlemleri broker’lar ve MSS 
kapsamında hesabı bulunan bireyler 
tarafından gerçekleştirilmektedir). 

Grafik 1: ETF’lerdeki büyüme (piyasa 
değeri açısından)
Piyasa değeri (milyar MYR)

1,9 milyar MYR

0,56 milyar 
MYR

Kaynak: i-VCAP

Malezya’daki İslami ETF’lerin kurulması, işletilmesi ve borsada işlem görmesi Malezya Menkul 
Kıymetler Komisyonunun öne sürdüğü çeşitli hüküm ve şartlara tabidir. Şekil 4.6’de, Malezya’daki 
İslami ETF’lere yönelik düzenleyici çerçeveye genel bir bakış sunulmaktadır.

Şekil 4.6: Malezya’daki İslami ETF Konsepti ve İlgili Düzenlemeler

Menkul Kıymetler Kanunu 
ve İlgili Düzenlemeler

İslami ETF’lerin tabi olduğu menkul kıymetler kanunları 
ve düzenlemeleri
•	 2007	tarihli	Sermaye	Piyasaları	ve	Hizmetleri	Kanunu	
•	 Sermaye	Piyasaları	ve	Hizmetleri	Kanunu	kapsamında	

yayımlanan düzenlemeler
•	 ETF’lere	ilişin	kılavuz	ilkeler
•	 Bursa	Malaysia	(Malezya	Borsası)	ile	ilgili	kurallar
•	 Borsada	işlem	görebilmenin	şartları
•	 Bursa	Malaysia	Saklama	Kuruluşuna	İlişkin	Kurallar
•	 Kolektif	yatırım	planlarına	yönelik	izahnameler

Menkul Kıymetler
 Komisyonu

Vekâletname

Fon izahnamesi

Bursa Malaysia (Malezya 
Borsası)

Pay sahipleri

Yediemin
(Yediemin olarak hareket edebilmek için 

SC’den onay alır.)

Şer’i Danışman
(Fonun Şer’i danışmanı olarak hareket 

edebilmek için SC’den onay alır.)

Müdür
(Fon yöneticisi olarak hareket edebilmek 

için SC’den onay alır.)

Kaynak: Borsada işlem gören ve alım satımı yapılan yatırım fonlarına yapılan yatırımlar, SC



İslami Fon Yönetimi

83

4.2.4 Malezya İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Temel Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Malezya, finans piyasalarının çok çeşitli yönlerini ele alan kapsamlı bir hukuki ve düzenleyici 
çerçeveye sahiptir. Ülkedeki finansal istikrar, 2007 tarihli Sermaye Piyasaları ve Hizmetleri Kanunu 
(sermaye piyasası faaliyetlerini düzenler); 2013 tarihli Finansal Hizmetler Kanunu ve 2013 tarihli 
İslami Finansal Hizmetler Kanunu’nun (sırasıyla geleneksel ve İslami bankacılık sektörlerini 
düzenlerler) yanı sıra, yıllar içinde yayımlanan diğer çeşitli politika ve kılavuz ilkeler tarafından 
desteklenmekte ve idame ettirilmektedir. 

İslami fon sektörüne özel olarak ve yukarıda Tablo 4.4’te belirtildiği gibi, düzenleyici kurumlar 
ürünlerin gelişmesini ve çeşitlenmesini desteklemeye ve daha geniş yelpazedeki yatırımcıları (hem 
yurtiçi hem yurtdışı) çekmeye yönelik çeşitli önlemleri devreye sokmuştur.

Şer’i Yönetişim Çerçevesi

Başarılı bir İslami finans ortamı yaratmak için gerekli ayırt edici özellik, Şer’i yönetişim çerçevesi 
kapsamındaki ulvi etik değerlerdir. SC, 1996 yılında SAC’yi kurmuş ve bu Konseye, İSP’nin Şer’i 
ilkelere uygun olarak işletilmesini sağlama konusunda yetki vermiştir.  Şer’i Danışma Konseyi, 
İslami sermaye piyasasının gelişimiyle ilgili her konuda SC’ye danışmanlık vermekte ve İSP’ye 
ilişkin tüm hususlar için başvurulabilecek bir merkez işlevi görmektedir. Merkezi yaklaşım, Şer’i 
kural ve kararların şeffaf olmasını teşvik etmekte ve bu da yatırımcılar açısından bir güven ortamı 
oluşturmaktadır. 

Piyasa Altyapısı

Malezya ekonomisinin, daha çok çeşitliliğe sahip ve özel sektöre daha çok odaklanacak şekilde 
dönüşüm geçirmesi, borçlanma senetleri ve sukuk piyasaları açısından temel itici güç olmuştur. 
Bu da, 1997 yılında Asya’da meydana gelen mali krizin ardından ortaya çıkan bir durum olan 
ekonominin bankacılık sektörüne olan bağımlılığını azaltmıştır. Piyasanın etkin bir şekilde 
işlemesini sağlamaya yönelik olarak, likiditeyi artıracak ve genel fiyat keşfi sürecini iyileştirecek 
çeşitli mekanizmalar devreye sokulmuştur. Piyasanın merkezinde, borçlanma senetlerinin ihracını, 
alım satımını ve ilgili mutabakat işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı ve modern bir 
saklama, teslim ve mutabakat sistemi yer almaktadır. Malezya Merkez Bankası (BNM)’nın %100 
oranında hisseye sahip olduğu alt kuruluşu MyClear, entegre bir yüksek değerli ödeme ve menkul 
kıymet mutabakat sistemi şeklinde faaliyet göstermektedir. RENTAS olarak bilinen bu sistem, 
gerçek zamanlı ve kapsamlı bir mutabakat sistemidir. Ayrıca, merkezi bir saklama sistemi ile de 
entegre şekilde işletilmekte ve borsada işlem görmeyen, hükümete ve BNM’ye ait borçlanma 
senetlerine ve kurumsal borçlanma senetlerine ilişkin mutabakat işlemlerini yürütmektedir. 
Bursa Malaysia ise benzer şekilde, borsada işlem gören menkul kıymetlere ve türev ürünlere 
ilişkin takas ve mutabakat işlemlerini gerçekleştirmektedir. Yıllar içinde kotasyon ücreti ve diğer 
ücretler, özel şirketlerin borsaya kote olmasını teşvik etmek ve İHA’larda piyasaya daha fazla 
zaman kazandırmak amacıyla düşürülmüştür. Şer’i uyumlu tarafta ise, İslami likiditenin İslami 
finans kurumları tarafından yönetilmesini ve finanse edilmesini sağlamak üzere Bursa Suq Al-Sila 
(BSAS) adlı platform kurulmuştur.

Böyle bir altyapıya sahip olan Malezya’nın borçlanma senetleri ve sukuk piyasası, büyüklük 
açısından Asya’da üçüncüdür. Ülkedeki hisse senedi piyasası, ASEAN ülkeleri arasında en fazla 
şirkete ev sahipliği yapan hisse senedi piyasasıdır (SC 2017 Yıllık Raporu).
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Vergi Çerçevesi

İslami finansın ekonomideki rolünü güçlendirmek amacıyla, Malezya’daki vergi çerçevesinde 
çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yasa yapıcılar tarafından, İslami finans ürünlerine ilişkin vergi 
uygulamalarına yönelik çeşitli değişiklikler getirilmiştir. Bu kapsamda, 1967 tarihli Gelir Vergisi 
Kanunu’nda, 1949 tarihli Damga Vergisi Kanunu’nda ve 1976 tarihli Gayrimenkul Kazançları 
Hakkında Kanun’da revizyon yapılmıştır. Bu girişimlerin amacı, geleneksel ve İslami araçlara ilişkin 
vergi uygulamalarındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmaktı. Günümüzde, Malezya’daki İslami finansa 
elverişli ekosistemin altında yatan başlıca faktör, ülkenin benimsemiş olduğu vergi kolaylığına 
dayalı çerçevedir.

Talep Yönü

Güçlü bir kurumsal yatırımcılar tabanı: Malezya, Güneydoğu Asya’daki en derin sermaye 
piyasalarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Ülkedeki sermaye piyasası, kurumsal yatırımcı 
tabanının genişliği ile karakterizedir. SC verilerine göre, Aralık 2017 itibarıyla toplam değeri 
170,83 milyar MYR olan İslami fonlara yatırım yapmış yurt içi yatırımcıların yaklaşık yüzde 97,8’i 
(167,08 milyar MYR) şirketlerden, kamu tüzel kişilerinden ve devlet kurumlarından oluşmaktadır.

Bununla birlikte, Malezya Hükümeti’nin çeşitli girişimleri sonucunda, bireysel yatırımcıların katılımı 
da yavaş yavaş artmaya başlamıştır. Hükümetin bu bağlamdaki girişimlerinden bazıları şunlardır: 
(i) ÖEP’ye yönelik vergi indirimi (yılda 3.000 MYR’ye kadar); (ii) Ulusal Eğitim Tasarrufları Planı 
(Skim Simpanan Pendidikan Negara, SSPN) aracılığıyla çocukların eğitimine yönelik olarak yapılan 
yatırımlara vergi indirimi uygulaması (yılda 6.000 MYR’ye kadar); (iii) EPF’nin, onaylanmış yatırım 
fonlarına yatırım yapmasının sağlanması. EPF katılımcılarının, birikimlerinin bir kısmını onaylanmış 
yatırım fonlarına aktarmasına izin veren plan, Mayıs 2015’te duyurulmuştur.

Malezya’da, Müslüman yatırımcılar doğrudan Hac Fonuna yatırım yapabilmek iken, bumiputralar 
(Sabah ve Sarawak eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar ve bu eyaletlerde yaşayan diğer yerli 
nüfus) yüksek kâr payı ödemesi geçmişine sahip olan devlet destekli Amanah Saham Berhad 
(ASB) fonlarına yatırım yapabilmektedir. 2017’de Hac Fonu ve ASB tarafından açıklanan kâr payı 
oranları sırasıyla yüzde 6,25 ve yüzde 8,25 olmuştur. Aynı dönemde EPF, geleneksel fonlar için 
yüzde 6,90, Şer’i uyumlu fonlar için ise yüzde 6,40 oranında kâr payı ödemesi yaptığını açıklamıştır. 
Hac Fonunun, ASB’nin ve EPF’nin sabit performanslı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
bireysel yatırımcıların, yatırım getirilerini bu kurumlar aracılığıyla maksimize etme imkânı olduğu 
söylenebilmektedir. Bu kurumların dağıttığı kâr payı ödemeleri sebebiyle elde edilen gelirler de 
vergiden muaftır.

Malezya Hükümeti’nin ve düzenleyici kurumların İslami fon yönetimi sektörünün 
gelişimine verdikleri stratejik destek: Ocak 2017’de İslami Fon ve Varlık Yönetimi Planı, 
Aralık 2017’de ise SSY Fonları Hakkında Kılavuz İlkeler uygulamaya konmuştur. Malezya Menkul 
Kıymetler Komisyonu tarafından geçtiğimiz 10 yılda bir dizi politika ve çerçeve yayımlanmış 
olması, Komisyon’un, 2016-2020 dönemine ilişkin 11. Ülke Planı ve CMP2 kapsamında Malezya 
Hükümeti tarafından gerçekleştirilen girişimleri kolaylaştırmada ne kadar önemli bir rolü olduğunu 
göstermektedir. Özel sektörün, bireysel yatırımcıların ve kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmek 
için gerekli itici gücü sağlamak üzere mali uyarıcılar devreye sokulmuştur. Hükümetin, düzenleyici 
kurumların ve piyasa oyuncularının uyumlu çabalarının da katkısıyla, Malezya dünyanın en büyük 
ikinci İslami fon yönetimi sektörüne ev sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir. Sektörde faaliyet 
gösteren Şer’i uyumlu fonların sayısı bakımından ise dünyada birinci sıradadır.
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Kişisel varlık yönetimini geliştirmeye yönelik cazip vergi teşvikleri: Yukarıda Tablo 4.5’te 
listelenmiş olan vergi teşviklerinin yanı sıra, bireylere yönelik kişisel vergi indirimleri, hükümetin 
kişisel varlık yönetimi alanının gelişmesine ve bu konuda bireylerin eğitimine odaklandığının 
önemli bir göstergesidir. Bu itici gücün etkisiyle, piyasada mevcut olan çeşitli fonlara yatırım yapan 
bireysel yatırımcıların sayısı yavaş yavaş artmaktadır. 2017 sonu itibarıyla, bireysel sözleşmelerin 
toplam değeri 9,67 milyar MYR düzeyine yükselmiştir (2016 sonundaki değeri 8,36 milyar MYR 
idi). 

Arz Yönü

Mevcut kaliteli İslami varlıkların çeşitliliği: İslami fon yönetimi sektörüne olan talebi 
karşılayabilmek için, Şer’i uyumlu varlıkların sürekli arzını sağlamaya yönelik çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. CMP) ve CMP2 kapsamında öngörülen destekler; kamuya ait sukukların ve özel 
sukukların ihracı, Şer’i hisse senetleri ve İslami para piyasası araçları gibi yatırım araçlarından 
oluşan sağlıklı bir yapıya sahip olan Malezya’daki güçlü İSP’nin daha da gelişmesine katkıda 
bulunmuştur.  

Yatırımcıların farklı getiri tercihlerine yönelik karşılaştırma ölçütleri: Piyasadaki oyuncuların 
getiri ile ilgili tercihleri birbirinden farklıdır. Örneğin kısa vadeli (1 yıldan az vadeli) ve uzun vadeli 
(10 yıla kadar vadeli) menkul kıymetler talep eden finans kurumları olabildiği gibi, potansiyel 
olarak 10 yıldan uzun vadeli yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen kurumsal yatırımcılar 
da olabilmektedir. Bu farklılıklar, fiyat keşfini desteklemek üzere, getiri ile ilgili karşılaştırma 
ölçütlerinin oluşturulmasına yol açmıştır.

4.2.5 Ülkeye Özgü Tavsiyeler

Malezya’nın İSP açısından sahip olduğu rekabet avantajı, CMP ve CMP2 kapsamında önerilen 
politika ve tavsiyelere dayanmaktadır. Asya’daki mali kriz döneminde bankacılık dışı finans 
sektörünün atağa geçmesinden öğrenilen derslerden faydalanılarak, ülkenin finansal yapısını 
güçlendirmeye yönelik olarak İslami bankacılığı ve İSP’yi de içeren daha güçlü bir ekosistem 
yaratılmıştır. Malezya Hükümeti’nin ve düzenleyici kurumların (yani BNM ve SC) ortak ve 
uyumlu çalışmaları neticesinde Malezya, dünyadaki en ileri ve lider konumundaki İslami finans 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şekil 4.7’de, Malezya’nın bu alandaki yolculuğuna dair temel 
kilometre taşlarına yer verilmiştir.

Şekil 4.7: Malezya Deneyiminden Öğrenilen Dersler

Güçlü Bir Ekosistem
 Oluşturulması

İslami bankacılık sektörünün, 
İSP’nin, tekâfül sektörünün ve 

fon yönetimi sektörünün gelişimi, 
Malezya’daki ekosistemi güçlendirmiştir.  

Hem kamu sektörünün hem de özel sektörün 
aktif katılımı, finansal faaliyetlerin ve 
büyümenin sürdürülebilirliğine de 

katkıda bulunmaktadır.

Sağlam Hukuki ve 
Düzenleyici Çerçeve

Finansal ortamın güçlü olması; 
sistemik riski azaltacak, şeffaflığı 

sağlayacak ve yönetişimi güçlendirecek 
ve yatırımcıların korunmasını amaçlayan 
yüksek standartları savunacak sağlam 
bir hukuki ve düzenleyici çerçevenin 

oluşturulmasına bağlıdır.
 

Merkezi Şer’i 
Yönetişim

Malezya, ulusal düzeyde 
bir SAC’den ve komisyon 

bünyesinde kayıtlı Şer’i danışmanların 
atanmasından oluşan iki seviyeli bir Şer’i 

yönetişim çerçevesi oluşturmuştur.

Merkezi yaklaşım, diğer pek 
çok faydasının yanı sıra, ürün 
geliştirmeyi ve Şer’i kuralların 

tüm ilgili taraflarca aynı 
şekilde anlaşılmasını 

kolaylaştırmıştır.

1 2 3
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Politika ve Kılavuz 
İlkelerin Liberalizasyonu

2005 yılında, Malezya’daki 
sermaye piyasalarına uluslararası 

katılımı genişletmeye yönelik özel bir 
plan yürürlüğe koyulmuştur.

Planın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, 
yurt içi fon yönetimi sektörüne olan 
güven artmış ve küresel yatırımcıların 

sektördeki varlığı güçlenmiştir.

Destekleyici Vergi 
Çerçevesi

Malezya’nın İslami finans 
sektörünü desteklemek amacıyla 

benimsediği koruyucu tutum, vergi 
tarafsızlığına dayalı ve vergi açısından 

pozitif bir ortama yol açmıştır.

İslami finans ürünlerini teşvik etmeye 
yönelik mali teşvikler, yatırımcıları 

ve müşterileri finansman 
tercihleri konusunda daha da 

cesaretlendirmiştir. 

Kapasite Oluşturma

Malezya’nın başarısının 
ardındaki temel faktörlerden 

biri, İslami finans alanında yetenek 
sahibi kişilerden oluşan güçlü bir 

havuz tesis etmesidir. 

İslami finans ürünlerinin uygulanabilir bir 
fonlama çözümü olarak görülmeye 

başlanmasıyla birlikte giderek 
daha fazla tercih edilir olması 
ve yatırımcıların daha bilgili 

hale gelmesi, büyümeyi 
destekleyecek uzmanlar 

yetiştirilmesini 
gerektirmiştir.

4 5 6

Kaynak: RAM

Not: Sistemik risk, finans sistemi üzerinde ve dolayısıyla ekonominin geneline yönelik yaygın bir etki yaratma potansiyeli 
anlamına gelir. Sistemik riskin artmasına sebep olabilecek faktörler, belirli yatırım ürünlerinin tasarlanması, dağıtımı veya zor 
şartlara nasıl tepki verdikleri; düzenlenmiş bir tüzel kişinin faaliyetleri veya iflası; piyasadaki bozulma; ve piyasa bütünlüğünün 
bozulması ile ilgili olabileceği gibi, piyasaya olan güvenin kademeli bir şekilde erozyona uğraması ile de ilgili olabilir (SC’nin 
2015 tarihli “Regulatory Philosophy” başlıklı yayını).

İyi yapılandırılmış bir ekosisteme sahip olması sebebiyle Malezya, kurulan Şer’i fon sayısı 
bakımından dünya lideridir. Grafik 4.6’da Malezya’daki yurt içi Şer’i fon piyasasının gelişimine 
etki eden faktörlere, Tablo 4.8 ve Tablo 4.9’da ise İslami fon sektörünün daha da güçlü bir şekilde 
ilerlemesine yönelik politika tavsiyelerine genel hatlarıyla yer verilmektedir.

Grafik 4.6: Malezya İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Faktörler

Makroekonomik Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Malezya

Kaynaklar: RAM, ISRA
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Tablo 4.8: Talebin Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Alım Tarafı)

Sorunlar ve güçlükler Talep (alım tarafı) fırsatları

1. Bireysel yatırımcılara yönelik 
finansal okuryazarlık, eğitim 
ve farkındalık programlarının 
sürekli olarak geliştirilmesi.

•	 Yatırımcı eğitimine ve finansal okur yazarlığa olan ihtiyaç, şimdiye 
kadar hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyededir. Finans piyasası 
değişmeye ve yenilikler ortaya koymaya devam ettikçe, yatırım 
ürünleri gittikçe karmaşıklaşmakta ve finansal hizmetler giderek 
çeşitlenmektedir. Bireysel yatırımcıların, kendileri için uygun 
seçenekleri değerlendirebilmek ve dolandırıcılıktan kaçınabilmek için 
temel mali kavramlar hakkında daha bilgili olması gerekmektedir. 
Yatırımcı eğitimi ve finansal okur yazarlık programları da bireysel 
yatırımcıların daha yüksek finansal getiri elde etmesine katkıda 
bulunabilmektedir. Bu tür programların faydaları arasında, tasarruf 
ve yatırım konusunda daha bilinçli karar verilebilmesi; finansal 
planlamanın ve emeklilik planlamasının daha sağlıklı yapılabilmesi; 
menkul kıymetler piyasalarına güvenin ve katılımın artması; daha fazla 
varlık birikimi; ve yatırımcıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilincin 
artması sayılabilir.

2. Malezya’nın, SSY fonlarına 
yönelik uluslararası bir 
merkez olduğuna dair değer 
önermesinin güçlendirilmesi.

•	 Yabancı yatırımları yurt içi fonlara çekmeye yönelik birtakım fırsatlar 
söz konusudur. Gelişmiş piyasalardaki yatırımcıların SSY segmentine 
olan ilgisinin artması ve bu segmentin giderek daha popüler hale 
gelmesi, Malezya’ya, İslami fonları uluslararası profile sahip fonlar 
olarak pazarlama fırsatı sunmuştur. Çünkü İslami yatırım araçları ile 
SSY fonları benzer ilkeleri esas almaktadır. Dünyada sürdürülebilir 
yatırım kapsamında yönetilen varlıkların değeri, 2014 yılına 
(18,28 trilyon ABD doları) kıyasla yüzde 25 artış göstererek 2016 
yılında 22,89 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. İslami fonlar da SSY 
kapsamında değerlendirildiği için, Malezya yüzde 30 pazar payıyla 
hâlihazırda Asya’daki (Japonya hariç) en büyük SSY fonu piyasasıdır. 
Bölgede SSY varlıklarına yönelik talebin artacağı beklentisiyle SC, 
Malezya’daki SSY fonlarının daha da büyümesini kolaylaştırmak ve 
teşvik etmek amacıyla yakın zamanda Sürdürülebilir ve Sorumlu 
Yatırım Hakkında Kılavuz İlkeler yayımlamıştır. Bu yeni kılavuz ilkeler, 
piyasadaki SSY ürünlerinin çeşitliliğini artıracak ve daha çok yatırımcıyı 
SSY segmentine çekecektir. 

3. Yeni dijital ticaret 
modellerinin hayata 
geçirilmesi ve büyük varlıklı 
yatırımcılarla kesintisiz 
etkileşimin sağlanması.

•	 Bir sonraki adım, varlık yönetimi ve finansal planlama çalışmalarının 
dijitalleşmesi olacaktır. Kesintisiz etkileşim sunan platformların ve 
mobil uygulamaların oluşturulmasıyla, büyük varlıklı yatırımcıların 
daha çok ilgisi çekilecek ve finansal katılımın derecesi artacaktır.

Kaynak: RAM

Tablo 4.9: Arzın Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Satış Yönü) 

Sorunlar ve güçlükler Arz (Satış Yönü) Fırsatları

1. Sınır ötesi yatırımlar 
için bölgesel iş birliğinin 
artırılması.

•	 İkili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla sağlanan bölgesel iş birliği, 
piyasaya erişimin artırılması ve uluslararası tarafların birbiriyle 
daha kolay bağlantı kurabilmesi amacıyla daha da artırılabilir. 
Lüksemburg’un küresel bir fon merkezi haline gelme başarısı, güzel 
bir ticari örnek teşkil etmektedir.
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2. Kurumsal fonların Şer’i 
uyumlu yatırımlara ya da 
SSY’lere tahsis edilmesi.

•	 EPF, 2016 yılında 100 milyar MYR değerindeki Simpanan Shariah’yı 
kurarak bu alanda öncü olmuştur. Bu gelişme, piyasa oyuncularının 
Şer’i uyumlu varlık arzını artırmasında itici güç olmuştur.  Giderek 
daha fazla kurum (ör. Khazanah, KWAP) benzer fonlar tahsis etmeye 
başladığı için, Şer’i uyumlu varlıklara olan talep daha da güçlenecektir.

3. Malezya’nın, yatırım 
destek hizmetlerine 
yönelik bir merkez haline 
getirilerek pozisyonunun 
güçlendirilmesi.

•	 Malezya, ticari hizmetler sektörü kapsamındaki ortak hizmetler ve 
dış kaynak kullanımı faaliyetleri segmentini aktif bir şekilde teşvik 
etmektedir. Bu segment, başarılı bir şekilde oluşturulmuş ve pek 
çok uluslararası fon sağlayıcısına ev sahipliği yapmıştır. Bu rekabet 
avantajları; operasyonel altyapının yanı sıra vergi ve insan kaynakları 
altyapısının da geliştirilmesi yoluyla daha fazla uluslararası fon 
yönetimi hizmeti sağlayıcısının ülkeye çekilmesine katkıda bulunabilir. 
Böylelikle bu hizmet sağlayıcılar, Malezya’da kendi bölgesel ve 
uluslararası tabanlarını oluşturabilirler. Aynı zamanda, bu piyasa 
segmentinde faaliyet gösteren yurt içi firmaların daha da gelişmesine 
yönelik kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacaktır.

•	 Çok çeşitli uluslararası ve yurt içi firmaların varlığı, sektörün rekabetçi 
pozisyonunu güçlendirecek ve böylelikle, çok geniş bir yelpazede 
fon yönetimi hizmetleri sunulabilmesini sağlayacaktır. Bu hizmetler 
arasında emanet, yediemin, takas, fon muhasebesi ve fon transferine 
ilişkin vekâlet hizmetleri sayılabilir. Fon yöneticileri için uluslararası 
bir merkez olarak kabul edilmek, Malezya’nın geniş yelpazedeki 
uluslararası fonlara, özellikle de İslami ve sürdürülebilir sorumlu 
yatırım (SSY) fonlarına ev sahipliği yapma konusundaki rekabet 
gücünü artıracaktır.

Kaynak: RAM



İslami Fon Yönetimi

89

4.3 Pakistan

2000’li yıllarda, Pakistan ikili bir mali sistem kapsamında İslami finans uygulamalarını başlatmıştır. 
O zamanlardan bu yana ülke, bu alandaki temel küresel oyunculardan biri olmuştur. Pakistan 
Hükümeti, İslami finansın temellerini sağlam bir şekilde atmaya yönelik güçlü taahhüdünü gözler 
önüne sermiştir. Bu kapsamda, Aralık 2013’te, sektörün karşılaştığı güçlükleri değerlendirmek ve 
bunların çözümüne yönelik tavsiyeler geliştirmek amacıyla İslami Bankacılığın Teşvik Edilmesine 
Yönelik İzleme Komitesi kurulmuştur. İzleme Komitesi’nin tavsiyelerini uygulamak için ise, 2015 
yılında Maliye Bakanlığı tarafından, dört alt komiteden oluşan bir Uygulama Komitesi kurulmuştur: 
(i) Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve Alt Komitesi; (ii) Vergilendirme Alt Komitesi; (iii) İslami Sermaye 
Piyasası Alt Komitesi; (iv) Bilinçlendirme ve Kapasite Oluşturma Alt Komitesi (Pakistan Devlet 
Bankası, 2017). 

Pakistan’ın, İslami fon yönetimi sektörünün gelişimini değerlendirmek amacıyla seçilen örnek 
ülkelerden biri olmasının sebepleri aşağıdaki gibidir: 

•	 Pakistan’ın küresel İslami finans sektörü içindeki payının büyümesi. 

•	 Güney Asya’yı temsil eden Pakistan, İslami finans sektöründe gelişmekte olan piyasalardan 
biri olarak kabul edilmektedir. Ülkenin nüfusunun yüzde 95- 98 civarında bir kısmı 
Müslümanlardan oluşmaktadır. Bu da, Şer’i uyumlu yatırımlara yönelik güçlü bir potansiyel 
talep tabanı oluşturmaktadır.

•	 2016 sonu itibarıyla Pakistan, İslami fon yönetimi kapsamındaki küresel varlıklar bakımından 
dünyada beşinci sırada yer almıştır.

4.3.1 Pakistan İslami Finans ve İslami Fon Yönetimi Sektörlerine Genel Bakış

Pakistan İslami Finans Piyasasının Güncel Genel Görünümü

Pakistan’daki finans sektörü, Şekil 4.8’de gösterildiği gibi üç ana kurum tarafından 
düzenlenmektedir: Pakistan Devlet Bankası (SBP), Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu 
(SECP) ve Federal Hükümet. Plan dahilindeki bankalar, kalkınma amaçlı finans kurumları, 
mikrofinans bankaları, borsa şirketleri ve ödeme hizmeti sağlayıcıların yanı sıra ödeme ve kredi 
bürosu işletmecilerinden oluşan bankacılık sektörü, SBP tarafından düzenlenmektedir. Sermaye 
piyasaları, banka dışı finans şirketleri (NBFCs) veya banka dışı finans kurumları (NBFIs), sigorta 
şirketleri, mudârebe şirketleri, mikrofinans şirketleri ve diğer kurumsal tüzel kişilikler ise SECP’nin 
sorumluluk alanındadır. Diğer yandan, Pakistan federal hükümeti, Milli Tasarruflar Müdürlüğü’nün 
(DNS) izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.  
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Şekil 4.8: Pakistan Finans Sektörüne Genel Bakış

Finans Piyasasındaki Yetkili Makamlar

Plan Dahilindeki Bankalar

Kalkınma Amaçlı Finans Kurumları

Mikrofinans  Kurumları

Borsa Şirketleri

Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar

Ödeme Sistemi İşletmecileri

Kredi Büroları

Sermaye Piyasaları

Banka Dışı Finans Şirketleri

Mudârebe Şirketleri

Sigorta Şirketleri

Mikrofinans Kurumları

Milli Tasarruflar Müdürlüğü (DNS)

Menkul Kıymetler Komisyonu
Pakistan Devlet Bankası Federal Hükümet

Kaynaklar: SBP  (2016), SECP (2013)

NBFCs, sundukları hizmet tiplerine göre Şekil 4.9’da gösterilen iki geniş sınıfa ayrılmaktadır. 
Pakistan, NBFCs sektörünü harekete geçirmek için 1980’lerin başında mudârebe şirketlerinin 
kurulmasına ön ayak olmuştur. Mudârebe şirketleri, 1980 tarihli Mudârebe Şirketleri ve 
Mudârebe Kararnamesi ve 1981 tarihli Mudârebe Şirketleri ve Mudârebe Kuralları tarafından 
düzenlenmektedir. VYŞ’lerin ve GYO yönetim şirketlerinin yanı sıra özel sermaye ve risk sermayesi 
şirketlerini de içeren fon yönetimi şirketleri de NBFCs sınıfında yer almaktadır.  
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Şekil 4.9: Pakistan’daki NBFCs’nin Genel Alt Kategorileri

Finansman/Borç Verme Hizmetleri

Banka Dışı Finans Şirketleri

Fon Yönetimi Hizmetleri

Kiralama Şirketleri

Konut Finansmanı Şirketleri

Yatırım Finansmanı Şirketleri

Mudârebe Şirketleri

Varlık Yönetimi Şirketleri

GYO Yönetim Şirketleri

Özel Sermaye ve  Risk Sermayesi 
 Yönetim Şirketleri

•	Yatırım	fonları
•	Emeklilik	fonları
•	Yatırım	danışmanları

Kaynak: 2016 tarihli Pakistan İslami Finans Raporu’ndan uyarlanmıştır.

Genel olarak bakıldığında gelişim açısından, Pakistan’daki geleneksel finans piyasasının çok 
gerisinde olan İslami finans sektörünün güçlü düzenlemelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
durum özellikle, müşterilere erişimi son derece kolay olan ve ölçek ekonomilerine sahip ticari 
bankaların aynı hizmetleri daha düşük maliyetlerle sunması sebebiyle küçük kalmış NBFIs/NBFCs 
için geçerlidir (Pakistan İslami Finans Raporu, 2016).

Hükümetin ülkede İslami finansın büyümesini teşvik etmeye yönelik girişimleri kapsamında SBP 
tarafından, 2014-2018 yıllarına kapsayan İslami Bankacılık Sektörüne Yönelik Stratejik Plan 
hazırlanmıştır. SBP, İslami bankacılık varlıklarının değerinin 2018 sonu itibarıyla toplam piyasanın 
yüzde 15’i kadar olmasını hedeflemektedir. Pakistan SECP ise 2015 yılında İslami Finans Dairesini 
(IFD) kurmuştur. Dairenin amacı, İslami sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemek ve Şer’i 
uyumlu şirketlerin ticari faaliyetlerini Şer’i ilkelere uygun şekilde gerçekleştirdiğinden emin 
olmaktır. IFD’nin takdire şayan girişimlerinden bazıları, 2017 tarihli Şirketler Kanununa Şer’i 
uyumlu şirketlere ve menkul kıymetlere ilişkin hususların eklenmesi (451. Kısım); 2017 tarihli 
Şer’i Danışmanlar Hakkında Tüzük; ve 2018 tarihli Taslak Şer’i Yönetişim Düzenlemelerinin ve 
AAOIFI’nın çeşitli Şer’i standartlarının kabul ve istişare için yayımlanmasıdır. Ayrıca SECP tarafından 
2016-2018 yıllarını kapsayan bir CMDP yayımlanmıştır. Planda, ülkedeki sermaye piyasalarının 
geliştirilmesi için üç yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen girişimlere yönelik kısa vadeli bir yol 
haritasına yer verilmiştir. Kutucuk 4.3’te, CMDP’ye genel bir bakış sunulmaktadır.

Kutucuk 4.3: SECP’in Sermaye Piyasasını Geliştirme Planı (2016-2018) 

Misyon:

Paydaşlarının ihtiyaçlarına cevap veren ve güçlü ekonomik büyüme için gerekli itici gücü 
sağlayan sağlam düzenleyici ilkelere dayanan ve ülkedeki yatırımlar ve fon yaratma çabaları 
için temel kolaylaştırıcı rolü oynayan adil, modern, verimli ve küresel anlamda rekabetçi bir 
piyasa olmak.



İslami Fon Yönetimi

92

Vizyon:

Ülkenin genel ekonomik kalkınmasına etkili bir şekilde katkıda bulunmak; ve ülkede adalet, 
verimlilik ve şeffaflık ilkelerine dayanan, inovasyon ve yatırımcı korumasına odaklı, uluslararası 
hukuki standartlara ve iyi uygulama örneklerine uygun sağlam bir düzenleyici çerçeveyle 
yönetilen ve güçlü bir risk yönetimi sistemine sahip bir yatırım ortamı oluşturmak. 

A. Temel Stratejik Hedefler:

1. Hukuki ve düzenleyici reformlar.

2. Kendi kendini düzenleyen kuruluşlar (SRO’lar) (Pakistan Borsası, CDC, Pakistan Ulusal Takas 
Limited Şirketi, Pakistan Ticaret Borsası Limited Şirketi) kapsamındaki yapısal reformlar ve 
kalkınma girişimleri.

3. Sermaye piyasasındaki aracılara yönelik reformlar.

4. Ürün ve pazar geliştirme.

5. Sermaye piyasasındaki ihraççılara yönelik reformlar.

6. Yatırımcıların piyasaya erişimine, bilinçlendirilmesine, korunmasına ve işlemlerinin 
kolaylaştırılmasına yönelik reformlar.

7. Pazarlanabilirliğin artırılması, imaj oluşturma ve uluslararası standartlara uygunluk.

Kaynak: SECP (2016, s. 16)

İkili finans sisteminin uygulanmaya başladığı 2000’li yılların başından bu yana, İslami finans 
varlıklarının pazar payı istikrarlı bir şekilde artmaktadır (Pakistan İslami Finans Raporu, 2016). 
2017 tarihli İslami Finans Gelişmişlik Göstergesine (IFDI) göre Malezya, Bahreyn, BAE ve 
Umman’ın ardından gelen Pakistan, İslami finans alanındaki en iyi beş ülkeden biridir (IFDI 
2016’da 6.sıradaydı). 2017 yılında bir üst sıraya çıkmasının arkasında pek çok faktör vardı: Hem 
küresel düzeyde işlem gören devlet sukukunun (iki yıl aradan sonra) hem de yurt içi işlem gören 
sukukun ihraç edilmesi; İslami fonların daha iyi performans göstermesi; ve CPEC kapsamındaki 
altyapı projelerinin İslami finans yoluyla fonlanması (ICD-Thomson Reuters, 2017). Grafik 4.7’de 
Pakistan’ın konumu, 2016 sonu itibarıyla İslami finans varlıkları piyasasındaki küresel pazar payı 
açısından özetlenmektedir. İlgili veriler ICD-Thomson Reuters’in 2017 tarihli raporundan alınmıştır.
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Grafik 4.7: Dünyadaki ve Pakistan’daki Toplam İslami Finans Varlıkları (2016, 
milyon ABD doları) 

İslami Bankacılık

Pakistan 17.766 - 11’inci sırada

Tedavüldeki Sukuklar

Pakistan 6.793 - 7’nci sırada

İslami Fonlar

Pakistan 2.257 - 5’inci sırada

Diğer İslami finans kurumları

Pakistan  389 - Sıralama bilgisi yok

Tekâfül

Pakistan  301 - Sıralama bilgisi yok

Kaynaklar: SBPkası (2017), SECP (2017), ICD-Thomson Reuters Raporu (2017)

Not: Diğer örnek vakalarla tutarlılığı sağlayabilmek için, yalnızca sukuk ve İslami fonlarla ilgili veriler ICD-Thomson Reuters’in 
2017 tarihli raporundan alınmıştır. İslami bankacılık varlıkları ile ilgili veriler SBP, diğer veriler ise SECP’den alınmıştır.

Diğer yandan, Grafik 4.8’de Pakistan’daki İslami finans varlıkları ile geleneksel finans varlıkları bir 
arada gösterilmektedir.  2016’da 1.853 milyar PKR değerinde olan Pakistan’daki İslami bankacılık 
varlıklarının toplam değeri, 2017 sonu itibarıyla 2.272 milyar PKR’ye ulaşarak bankacılık 
sektörünün yüzde 12,4’ü oranında bir seviyeye gelmiştir. Bu rakamın 2018 sonuna kadar yüzde 
15 oranında artırılması beklenmektedir. 2016 yılında 1.132,38 milyar PKR seviyesinde olan 
tedavüldeki toplam sukukların değeri 2017’de 1.176,39 milyar PKR’ye yükselmiştir. İslami fonlar 
kapsamında yönetilen varlıkların değeri ise 2016’daki 196,41 milyar PKR seviyesinden 2017’de 
296,24 milyar PKR seviyesine yükselmiştir. Bu da, toplam fon yönetimi sektörünün yüzde 45’ine 
karşılık gelmektedir9. Diğer NBFCs’ye ait varlıklar (yani mudârebe varlıkları) toplamı da 2016’daki 
40,6 milyar PKR’ye kıyasla 2017 yılında yükselerek toplam 48,09 milyar PKR seviyesine ulaşmıştır. 
Aynı dönemde, tekâfül varlıkları da artış göstererek 2016’daki 31,46 milyar PKR seviyesinden 
2017’de 44,25 milyar PKR seviyesine yükselmiştir. 

9 İslami yatırım fonlarını, gönüllü İslami emeklilik planlarını ve İslami GYO’ları içermekte fakat varlık yönetimi şirketleri 
tarafından yönetilen isteğe bağlı ve zorunlu portföyleri içermemektedir.



İslami Fon Yönetimi

94

Grafik 4.8: Pakistan’daki Toplam Finans Varlıkları - İslami ve Geleneksel (milyar PKR)
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Kaynaklar: SBP (2017), Pakistan Yatırım Fonları Birliği (MUFAP) (2017), SECP (Temmuz 2016), SECP (Haziran 2017), SECP, SBP

Not: Bu grafikte gösterildiği gibi, İslami fon yönetimi sektöründeki toplam varlıklar İslami yatırım fonlarını ve yalnızca VYŞ ve 
İslami GYO’lar tarafından yönetilen gönüllü İslami emeklilik fonlarını içermekte, VYŞ’ler tarafından yönetilen isteğe bağlı ve 
zorunlu portföyleri ise içermemektedir; çünkü bunlarla ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Fonlarla ilgili rakamlar haricindeki tüm rakamlar 2016 sonu ve 2017 sonuna aittir, fonlarla ilgili veriler ise Haziran 2016 ve 
Haziran 2017’ye aittir.

Yönetilen Toplam Fonlar İçinde Yurt içi İslami Fonların Payı 

Pakistan’daki fon yönetimi sektörünün büyüklüğü diğer olgun piyasalara kıyasla daha küçük 
olmasına rağmen, ülkedeki İslami yatırım fonlarındaki büyüme pozitiftir. Grafik 4.9’da, 2013 
yılında Pakistan’daki toplam fon yönetimi sektörünün yüzde 19’u (69.299 milyon PKR) düzeyinde 
olan yönetilen İslami varlıkların 2017’de sektörün (664.632 milyon) yüzde 45’i (296.241 milyon 
PKR) seviyesine yükseldiği görülmektedir. Grafik 4.10’da ise, 2013-2017 dönemindeki İslami 
fonların ve geleneksel fonların sayısı bir arada gösterilmektedir. İslami fonlarda sürekli bir artış 
olduğu, 2017 yılında ise İslami fonların geleneksel fonlardan sayıca fazla ve toplam fonlar içindeki 
payının yüzde 50,64 olduğu (233 fondan 118’i) görülmektedir. 
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Grafik 4.9: Pakistan’daki Yönetilen İslami Varlıkların Yönetilen Toplam Varlıklar İçindeki 
Yüzdesi (2013-2017)

milyon PKR

Yönetilen 
toplam 
varlıklar

Yönetilen 
toplam 
İslami 
varlıklar

İslami Fonlar  Geleneksel fonlar

%19

%29

%23

%38

%45

Kaynaklar: MUFAP (2017), SECP (2017)

Not: Toplam varlıklar İslami fonları, VYŞ’ler tarafından yönetilen gönüllü emeklilik fonlarını ve 
GYO Yönetim Şirketleri tarafından yönetilen İslami GYO’ları içermektedir. VYŞ’ler gönüllü ve 
zorunlu portföyleri (hem geleneksel hem İslami) de yönetiyor olsa da, bu şirketlere ait toplam 
varlıklar, veri yetersizliği sebebiyle çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bununla birlikte, yatırım fonu 
sektörü haricindeki İslami portföylerin toplam büyüklüğünün 75-80 milyar PKR civarında olduğu 
tahmin edilmektedir.
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Grafik 4.10: Pakistan’daki Fonların Sayısı (2013-2017)

İslami Fonlar Geleneksel fonlar Lineer (İslami Fonlar)

Kaynak: MUFAP (2017)

Not: Grafikte gösterilen İslami fon sayıları, (i) açık uçlu fonları; (ii) kapalı uçlu fonları; ve (iii) emeklilik fonlarını içermekte fakat 
GYO’ları içermemektedir (2017 sonu itibarıyla yalnızca 1 İslami GYO faaliyettedir).

Pakistan’daki yatırım fonları kapsamında yönetilen varlıklar, çeşitli varlık sınıflarının yer aldığı 
geniş bir portföy teşkil etmektedir. Hem geleneksel fonlarda hem de İslami fonlarda aslan payı 
öz sermaye fonlarına aittir. Sırasıyla  Grafik 4.11 ’de ve Grafik 4.12’de gösterilmekte olan bu 
durum kısmen Karaçi Borsası Meezan Endeksinin (İslami yatırım için karşılaştırma ölçütü olarak 
kullanılan Şer’i hisse senedi endeksi KMI-30), kısmen de geleneksel fonlara yönelik KSE-100 
Endeksinin güçlü performansına bağlıdır. Aslında KMI-30 Endeksinin performansı yıllar içinde 
diğer endekslerin performansını ciddi anlamda geçmiştir. Ayrıca, Tablo 4.10’da görüldüğü gibi bu 
endeks, tüm diğer endekslerden daha yüksek performans göstererek geçtiğimiz birkaç yıl içinde 
yüzde 170’in üzerinde kümülatif büyüme kaydetmiştir. 

Tablo 4.10: Pakistan’daki Endekslerin Yıllar İçindeki Getiri Oranları (ABD 
dolarına dayalı yüzde getiriler)

MY12 MY13 MY14 MY15 MY16 MY17
MY18 
(Nisan)

Kümü-
latif 

Getiriler

Yıllık 
Getiriler

KMI-30 
Endeksi

3,0 47,1 30,0 16,4 12,0 18,4 -11,2 170,2 15,6

KSE-30 - 
Toplam 
Getiri*

veri yok veri yok 17,5 8,8 3,9 17,5 -12,0 37,3 7,6

KSE-100 
Endeksi

0,2 45,0 41,3 12,4 6,5 22,9 -11,5 167,3 15,5

Kaynak: Al Meezan (2018)

*KSE-30-Toplam Getiri Endeksi 1 Ocak 2014 itibarıyla hesaplanmaya başlanmıştır. 
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Grafik 4.11: Geleneksel Yatırım Fonları - Varlık Sınıfına Göre Net Varlıklar (2013-2017)
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Dengeli Varlık Tahsisi
Başka fonlara yatırım yapan 

fon

6,0 milyar PKR 15,4 milyar PKR 4,2 milyar PKR

Kaynak: MUFAP (2017)

Not: Geriye kalan 5,61 milyar PKR tutarındaki kısım “diğer” olarak sınıflandırılmıştır ve anapara koruması sağlayan fonları, 
başka fonlara yatırım yapan fonları (CPPI), sabit getirili agresif fonları, endekse dayalı fonları ve emtia fonlarını içermektedir.

Grafik 4.12: İslami Yatırım Fonları - Varlık Sınıfına Göre Net Varlıklar (2013-2017)

%3 %13 %39

Para Piyasası Gelir Öz Sermaye

7,3 milyar PKR 31,5 milyar PKR 92,8 milyar PKR

%4 %13 %26

Dengeli Varlık Tahsisi
Başka fonlara yatırım yapan 

fon

9,5 milyar PKR 31,2 milyar PKR 61,4 milyar PKR

Kaynak: MUFAP (2017)

Not: Geriye kalan 4,07 milyar PKR tutarındaki kısım “diğer” olarak sınıflandırılmıştır ve anapara koruması sağlayan fonları, 
başka fonlara yatırım yapan fonları (CPPI), sabit getirili agresif fonları, endekse dayalı fonları ve emtia fonlarını içermektedir.

Son olarak, Pakistan’da geniş bir yelpazede mevcut olan ve İslami yatırım fonlarından (açık ve 
kapalı uçlu fonlar), İslami emeklilik fonlarından (yani gönüllü İslami emeklilik fonları) ve İslami 
GYO’lardan oluşan İslami varlık yönetimi sektörü ve sektörün performansı Tablo 4.11’de 
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anlatılmaktadır. ETF’lerin Karaçi Borsası’nda işlem görebilmesine ilişkin düzenlemeler SECP 
tarafından 2016 yılında onaylanmış olsa da Pakistan, Malezya ve Güney Afrika’dan farklı olarak 
Nisan 2018’e kadar henüz İslami ETF’leri (hatta geleneksel ETF’leri de) hayata geçirmemiştir. 
Bununla birlikte SECP 2017 yılında, ETF’lerin Pakistan’da başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini 
engelleyebilecek düzenleyici ve operasyonel hususları vurgulayacak bir konsept raporu hazırlaması 
için bir ETF komitesi kurmuştur (Pakistan Yatırım Fonları Birliği, 2017).

Tablo 4.11: Pakistan İslami Fon Yönetimi Sektörünün Performansı (2017)

Yönetilen İslami 
Varlıkların Yönetilen 

Toplam Fonlar 
İçindeki Payı* 

İslami Yatırım Fonları
İslami Emeklilik 

Fonları
İslami GYO’lar

2017’de, İslami fonlar 
kapsamında yönetilen 
varlıkların toplam değeri 
296.241 milyon PKR 
seviyesindeydi ve bu 
rakam, Pakistan’daki 
toplam fon yönetimi 
sektörünün (664.632 
milyon PKR) yüzde 45’ine 
karşılık gelmekteydi.

2017’de açık ve kapalı 
uçlu İslami fonların 
toplam sayısı 108’di ve 
bu kapsamda yönetilen 
varlıkların değeri 
237.819 milyon PKR 
seviyesindeydi. Piyasada 
yönetilen toplam 
varlıkların değeri 597.095 
milyon PKR olduğundan, 
bu rakam yüzde 39,8’lik 
bir orana karşılık 
gelmekteydi.

2017’de 10 adet 
gönüllü İslami emeklilik 
fonu vardı ve bu 
kapsamda yönetilen 
varlıkların toplam değeri 
16.142 milyon PKR 
seviyesindeydi. Piyasada 
yönetilen toplam 
varlıkların değeri 25.257 
milyon PKR olduğundan, 
bu rakam yüzde 64’lük 
bir orana karşılık 
gelmekteydi.

2017’de yalnızca 
1 adet İslami GYO 
vardı. Bu kapsamda 
yönetilen varlıkların 
değeri 42.280 milyon 
PKR seviyesindeydi 
ve NFBI sektörünün 
yüzde 3,55’ine karşılık 
gelmekteydi. 

Kaynaklar: MUFAP (2017), SECP (2017)

* Pakistan’daki fon yönetimi sektörü kapsamında yönetilen toplam varlıklar, VYŞ tarafından yönetilen emeklilik fonlarını ve 
İslami GYO’ları içermektedir. Tablodaki tüm rakamlar Haziran 2017 itibarıyla geçerli olan verilerdir.

4.3.2 Pakistan İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimi

Pakistan’daki İslami fon yönetimi sektörünün gelişimi değerlendirilirken, fon yönetimi sektörünün 
temel bileşenleri olan üç kategoriye odaklanılmıştır: İslami yatırım fonları, İslami emeklilik fonları ve 
İslami GYO’lar. Pakistan’daki fon yönetimi sektörünün 1962 yılından bu yana oluşturduğu temel 
altyapılar ve düzenleyici alanda şahit olduğu kilometre taşları Tablo 4.12’de özetlenmektedir.

Tablo 4.12: Pakistan’daki Fon Yönetimi Sektörüne İlişkin Temel Kilometre Taşları

Yıl Açıklama

1962 •	 Ulusal Yatırım Fonu’nun faaliyete başlaması

1966 •	 Pakistan Yatırım Kurumu (ICP) tarafından kapalı uçlu fonların piyasaya sürülmesi

1971 •	 Yatırım Şirketlerine ve Yatırım Danışmanlarına Yönelik Kuralların uygulanmaya başlanması

1983 •	 Özel sektöre ait ilk kapalı uçlu fonun kurulması

1995 •	 Varlık Yönetimi Şirketlerine Yönelik Kuralların uygulanmaya başlanması

2003 •	 NBFCs kavramının ve Banka Dışı Finans Şirketleri Hakkında (Teşkile ve Düzenlemeye İlişkin) 
Kurallar aracılığıyla uygulanacak yatırım fonları rejiminin ortaya konulması

•	 İslami fonların piyasaya sürülmesine yönelik olarak ilk İslami VYŞ’lerin (Al Meezan Investment) 
kurulması

2005 •	 Gönüllü Emeklilik Sistemi Hakkında Kuralların uygulanmaya başlanması
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2008 •	 Yatırım fonlarına özel olarak, Banka Dışı Finans Şirketleri ve Onaylanmış Tüzel Kişiliklere Yönelik 
Düzenlemeler şeklinde ayrı bir düzenleme setinin uygulanmaya başlanması

•	 GYO Düzenlemelerinin uygulanmaya başlanması 
•	 İlk Şer'i uyumlu endeks olarak KSE Meezan Endeksinin (KMI-30) hesaplanmaya başlanması

2015 •	 GYO Düzenlemelerinin revize edilmesi
•	 Özel Fonlar Hakkında Düzenlemelerin uygulanmaya başlanması
•	 İlk İslami GYO’nun (Dolmen City GYO) faaliyete başlaması 
•	 Pakistan Borsasında işlem gören tüm Şer'i uyumlu şirketlerin izlenmesi için PSX-KMI Tüm Hisse 

Senetleri Endeksinin hesaplanmaya başlanması

2016 •	 Karaçi Borsasında (KSE) İşlem Gören ETF’ler Hakkında Düzenlemelerin onaylanması 
•	 Üç ana borsanın (Lahor, Karaçi ve İslamabad) birleştirilmesiyle tek bir alım satım platformu 

(Pakistan Borsası) (PSX) oluşturulması 

2017 •	 Şer'i Danışmanlar Hakkında Düzenlemelerin yayımlanması

2018 •	 Şer'i uyumlu şirketler ve menkul kıymetler hakkında Şer'i Yönetişim Düzenlemeleri (hazırlık 
sürecinde)

Kaynak: SECP (2013)

Vergi teşvikleri bakımından, İslami fonlarla geleneksel fonlara bakış açısı aynıdır; Tablo 4.13’te 
görüldüğü gibi tüm yatırımcılar için çeşitli faydalar söz konusudur. Diğer yandan, VYŞ’ler İslami 
fonları yönettiğinde fazladan bir fayda elde etmemektedir.

 Tablo 4.13: Pakistan Hükümetinin Fonlara Yapılan Yatırımlara Yönelik Vergi Teşvikleri

Fon Tipi Vergi Teşvik(ler)i

Yatırım Fonu •	 2001 tarihli Gelir Vergisi Kararnamesi kapsamındaki 1. Planın 1. Kısmındaki Bölüm 
VII’de belirtildiği üzere, yatırım fonu paylarının geri alınmasından kaynaklı Sermaye 
Kazancı Vergisi (SKV) aşağıdaki oranlar esas alınarak hesaplanmaktadır:

Gelir Vergisi Oranları:
(Menkul kıymetlerin 1 Temmuz 2016 tarihinden önce satın alınmış olması durumunda 
geçerlidir)

Elde Tutma Süresi Vergi Oranları

Aktif vergi ödeyicisi Pasif vergi ödeyicisi

12 aydan az %15 %18*

12-24 ay %12,5 %16

24 ay veya daha fazla fakat menkul 
kıymetin 1 Temmuz 2013 tarihinde 
veya daha geç satın alınmış olması 
halinde.

%7,5 %11

Menkul kıymetin 1 Temmuz 2013 
tarihinden önce satın alınmış olması 
halinde.

%0 %0

*Menkul kıymetin 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra satın alınmış olması halinde, pasif vergi ödeyiciler için 

geçerli vergi oranı %20 olacaktır.    
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Kurumsal Stopaj Vergisi Oranları:

Kategori Oranlar

Bireysel ve AoP’ler Hisse senedi fonları için %10
Diğer fonlar için %10

Şirket Hisse senedi fonları için %10

Diğer fonlar için %25

- Hisse senedi fonundan gelen kâr payı ödemelerinin sermaye kazançlarından düşük 
olması durumunda, vergi indirim oranı %12,5 olacaktır. 
- Ayrıca menkul kıymeti elde tutma süresi 4 yıldan fazlaysa SKV üzerinden indirim 
yapılmaz.

Kurumsal •	 Banka menkul kıymetlerine kıyasla %25-%35 oranında vergi tasarrufu.

Bireysel •	 Banka mevduatına kıyasla %20 oranında vergi tasarrufu.

•	 Açık uçlu fonlarda yatırım aracının elde tutulma süresi 2 yıldan fazla olduğunda, 
yatırım miktarı üzerinden en fazla 1,5 milyon PKR değerinde veya vergilendirilebilir 
gelirin %20’si oranında vergi indirimi (hangisi düşükse).

Emeklilik Fonu 
(Gönüllü Emeklilik 
Planı)

•	 Bir emeklilik fonuna yapılan fiili katkı üzerinden vergi indirimi (vergilendirilebilir gelirin 
%20’si).

•	 41 yaş ve sonrasında gönüllü emeklilik planına dâhil olan katılımcılar için, %2 
oranında ilave bir vergi indirimi mümkündür. İzin verilen maksimum vergi indirimi, 
yıllık vergi indiriminin %30’u tutarındadır.

•	 İlave vergi indiriminden, 30 Haziran 2019’a kadar yararlanmak mümkündür.

GYO •	 Gelirini %90’ını kâr payı olarak dağıtan GYO’lar, GYO seviyesinde gelir vergisi 
ödemesinden muaftır.

Kaynaklar: Gelir Vergisi Kararnamesi (2001), JamaPunji (a)

İslami Yatırım Fonları

Pakistan’daki fon yönetimi sektörünün geçmişi, Ulusal Yatırım Fonu’nun, Ulusal Yatırım Fonu adlı 
açık uçlu yatırım fonunu piyasaya sürdüğü 1962 yılına dayanmaktadır. 1966’da ise ICP kapalı 
uçlu fonları piyasaya sürmüştür (MUFAP, 2012). Bu gelişmenin ardından ICP tarafından da bir dizi 
kapalı uçlu fon piyasaya sürülmüştür. 1990’ların başında, 26 adet kapalı uçlu fon tedavüldeydi 
(Shah & Hijazi, 2005). 40 yılı aşkın bir sürenin sonunda, 1995 yılında Varlık Yönetimi Şirketlerine 
Yönelik Kuralların uygulanmaya başlamasıyla birlikte yatırım fonu sektörü, VYŞ’ler aracılığıyla 
özel sektöre açılmıştır. Ardından, 1997 yılında ilk özel açık uçlu fon piyasaya sürülmüştür (SECP, 
2013). 

Bundan yaklaşık 5 yıl sonra, 2003’te Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından Al Meezan 
Investment Management Limited adlı şirkete lisans verilmesiyle birlikte ülkedeki ilk İslami fon 
yönetimi şirketi faaliyete başlamıştır. Fakat büyüme yukarıda da gösterildiği gibi ancak, İslami 
fonların geleneksel fonlara kıyasla daha hızlı ve daha istikrarlı bir şekilde genişlemeye başladığı 
2011 yılı ve sonrasında sıklıkla telaffuz edilir olmuştur. Al Meezan Investment, Pakistan’da faaliyet 
gösteren tek tam donanımlı Şer’i uyumlu yatırım şirketidir ve 2018 Şubat sonu itibarıyla ülkedeki 
İslami fon yönetimi sektöründe ve sektör genelinde en büyük paya sahiptir (2018 Şubat sonu 
itibarıyla sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 15) (Al Meezan, 2018).

Malezya’dan farklı olarak Pakistan’daki fon yönetimi sektörü, pencere uygulamaları aracılığıyla 
geleneksel ve İslami fonlar sunan yurt içi şirketler (yalnızca Şer’i uyumlu çözümler sunan Al 
Meezan Investment hariç) tarafından yönetilmektedir. 2017 Haziran sonu itibarıyla, Pakistan 
Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından tescil edilmiş ve lisans verilmiş toplam 22 varlık yönetimi 
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şirketi ve yatırım kurumu vardır ve bunlar, açık uçlu ve kapalı uçlu toplam 214 fonun yanı sıra 19 
emeklilik fonunu yönetmektedir.  

2014’ten geçerli olmak üzere, Grafik 4.13’te de görüldüğü gibi İslami yatırım fonları yalnızca açık 
uçlu fonlar olarak yapılandırılmıştır. Geleneksel fonlar ise piyasaya kapalı uçlu öz sermaye fonu 
sunmaya devam etmektedir; bu kapsamda yönetilen varlıkların değeri 2017 yılı sonu itibarıyla 
22.805 milyon PKR seviyesindedir. 

2008 tarihli Banka Dışı Finans Kurumları Hakkında Düzenlemeler (55 (6) ve (9) sayılı Kurallar) 
uyarınca, tüm Şer’i uyumlu fonların aşağıdaki düzenleyici şartlara uygun olması gerekmektedir:

İslami fonların risk limiti, fonun net varlıklarından veya bir şirketin ihraç edilmiş menkul 
kıymetlerinden düşük olan hangisiyse o değerde olmalıdır.

•	 Maksimum limit (hisse senetleri) = %15

•	 Maksimum limit (borçlanma senetleri) = Tek kullanımın %15’i

•	 Sektöre özgü maksimum limit  = %40’ı geçmemek şartıyla %35 veya endeks 
ağırlığından hangisi fazlaysa

Grafik 4.13: Yatırım Fonları Kapsamında Yönetilen Varlıklar - Açık Uçlu ve 
Kapalı Uçlu (2013-2017)

Açık Uçlu  Kapalı Uçlu

milyon PKR

 İslami  Geleneksel  İslami  Geleneksel  İslami  Geleneksel  İslami  Geleneksel  İslami  Geleneksel 

Kaynak: MUFAP (2017)

Not: Rakamlar emeklilik fonlarının varlık toplamını içermemektedir.

İslami Emeklilik Fonları/Gönüllü Emeklilik Planları 

Yukarıda bahsedildiği gibi, Gönüllü Emeklilik Planı (GEP) kapsamındaki emeklilik fonları, 
Pakistan’daki varlık yönetimi sektörünün farklı bir fon kategorisinde yer almaktadır. GEP kişiye 
özgü, önceden tanımlanmış, tasarruf amaçlı bir yatırım aracıdır ve emekli olduklarında çalışanlar 
için sabit bir gelir kaynağıdır. GEP, 2005 tarihli GEP Sistemi Hakkında Kurallar kapsamında 
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oluşturulmuştur. Bu Kurallar uyarınca, bir işyeri tarafından istihdam edilmiş çalışanlar ve kendi 
hesabına çalışan kişiler, çalışma hayatları boyunca gönüllü olarak bir emeklilik fonuna (İslami 
ya da geleneksel) katkı payı ödemesi yapabilir. Gönüllü Emeklilik Planı yapısı, Şekil 4.10’da 
gösterilen dört ana bileşenden (yani Onaylanmış Fon Yöneticisi, Onaylanmış Emeklilik Fonu, 
Yediemin ve Katılımcı/Yatırımcı) oluşmaktadır. SECP tarafından getirilen düzenlemelere göre, 
lisans alabilmek için emeklilik fonu yöneticilerinin yerine getirmesi gereken sıkı gereklilikler vardır; 
ücretler normal yatırım fonları için geçerli olan ücretlerden daha düşüktür. Kişiler tasarruflarını 
(veya katkı paylarını) birden fazla fon yöneticisi arasında dağıtabilmekte ve hesaplarını diğer fon 
yöneticilerine aktarabilirler.

Şekil 4.10: GEP’in Yapısı 

Varlık Yönetimi Şirketi Hayat Sigortası Şirketi

Emeklilik fonunun yetkilendirilmesi Yediemin atanması

Emeklilik fonu yöneticisi olarak kaydolur

Yatırım Fonu

Yönetim Emanetçi

Kaynak: JamaPunji (b)

Özel amaçlarla oluşturulmuş yatırım fonlarına (yani öz sermaye alt fonlarına, borçlanma 
senetlerine ve para piyasası menkul kıymetlerine) yatırım yapan GEP’lerin performansı, 2005 
yılında kurulduklarından bu yana biraz geride kalmıştır. Fakat Grafik 4.14’te görüldüğü gibi, 
2013’ten bu yana bu fon tipinde bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. İslami GEP’in performansı 2016-
2017 döneminde geleneksel emeklilik planının performansını geçmiştir. Saha ziyaretlerimizden 
ve yaptığımız görüşmelerden anladığımız kadarıyla bunun sebebi kısmen düzenleyicilerin 
daha uyumlu ortak çabaları (özellikle SECP’nin yürüttüğü JamaPunji bilinçlendirme programı 
aracılığıyla), kısmen de katkı payı ödeyenlere/katılımcılara yönelik vergi indirimi uygulamalarıdır. 
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Grafik 4.14: Emeklilik Fonlarının Toplam Net Varlıkları (2013-2017)

Geleneksel gönüllü emeklilik planı  İslami gönüllü emeklilik planı

PKR

Kaynak: MUFAP (2017)

İslami GYO’lar

Hükümetin fon yönetimi sektörünü desteklemeye yönelik çabaları kapsamında SECP 2008 
yılında GYO Düzenlemeleri’ni yayımlamıştır. Fakat sektör yalnızca Pakistan’ın ve Güney Asya’nın 
ilk GYO’su olan ve Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (Arif Habib Group ve Dolmen 
Group arasında bir ortak girişim) tarafından ihraç edilen Dolmen City GYO fonunun 26 Haziran 
2015’te piyasaya sürüldüğüne şahit olmuştur. Bu gelişme, 2015 tarihli GYO Düzenlemeleri’nin 
SECP tarafından revize edilerek tekrar yayımlanmasının ardından gerçekleşmiştir. İlk GYO Karaçi 
Borsası’nda (KSE) ve Lahor Borsası’nda (LSE) kapalı uçlu bir Şer’i uyumlu, kiralamaya dayalı GYO 
olarak işlem görmüştür ve yatırımcılara, Dolmen City projesinin iki bileşeninde (Dolmen Mall 
Clifton ve Harbor Front) pay sahibi olma imkânı sunmuştur. 

Pakistan’da üç tip GYO bulunmaktadır: 

1. Kiralamaya dayalı GYO’lar: Kira geliri elde etmeye yönelik olarak ticari veya konut amaçlı 
gayrimenkullere yapılan yatırımlar. Kiralamaya dayalı GYO’larda, GYO Yönetim Şirketi 
tamamlanmış/inşa edilmiş bir mülkü satın alır ve kiraya verir. Elde edilen kira geliri pay 
sahiplerine dağıtılır.

2. Geliştirmeye dayalı GYO’lar: İnşaat ya da yenileme yoluyla gayrimenkulü endüstriyel ya 
da ticari amaçlarla veya konut amaçlı olarak geliştirmeye yönelik yatırımlar. Gayrimenkul 
geliştirildikten sonra satılır ya da kiraya verilir ve elde edilen gelirler pay sahiplerine dağıtılır.

3. Hibrit GYO’lar: Kiralama amacıyla binalardan oluşan bir portföye yapılan yatırımın yanı 
sıra, geliştirme amacıyla bir gayrimenkule yapılan yatırım.

Pakistan’daki İslami GYO’ların işleme mekanizması Şekil 4.11’de açıklanmaktadır.
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Şekil 4.11: Pakistan’daki İslami GYO’ların Yapısı

Kamu ve Yatırımcılar

Kira ve Satış Gelirleri

GYO Planı Yediemin

Gayrimenkulün yediemine 
emanet edilmesi

Borsa Kotasyonu

GYO yönetim şirketi 
tarafından yönetilir

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Yönetimi

Kâr Payları ve Sermaye Kazancı

Yatırım 

Satın alma

Dağıtım

Kaynak: Arif Habib Dolmen (tarih yok)

Seçilen piyasa katılımcılarıyla yapılan yüz yüze görüşmelere dayanarak, Pakistan’daki GYO’ların 
yeterince gelişmemiş olmasının ardında yatan sebeplerin aşağıdaki gibi olduğunu söylemek 
mümkündür: 

1. Gayrimenkul sektörüne yönelik vergi rejimi: Gayrimenkulden ilave vergi alınmaya 
(2016-2017 Federal Bütçesi ve 2016 Finans Kanunu uyarınca) başlanması gayrimenkul 
işlemlerinde önemli bir düşüşe yol açmıştır. 

2. Sermaye gerekliliklerinin sıkı olması: GYO yönetim şirketlerinin lisans başvurusunda 
bulunabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon PKR olması gerekmektedir. 
Ayrıca GYO’ya ilişkin izahnameyi onaya sunabilmeleri için en az 50 milyon PKR değerinde 
bir öz sermaye tabanına sahip olmaları şartı aranmaktadır.  

3. İlave yeni projelere kısıtlama: 2015 tarihli GYO Tüzüğünde (Madde 14(v)), bir GYO’nun 
birden fazla proje içeremeyeceği açıkça belirtilmiştir (diğer bir deyişle, bir ya da birden 
fazla alan üzerindeki, ayrı mülkiyetlere konu gayrimenkuller, kiralar, tesisler ve kanunun 
öngördüğü irtifak hakları) ve bu kısıtlamanın vekâletnamede belirtilmesi gerekmektedir.

4. GYO düzenlemelerinde öngörülen kapsamlı durum incelemeleri: SECP’den onay 
alınabilmesi için gayrimenkulün tespiti ve fona devredilmesi zorunludur. Gayrimenkul 
yatırımı çok yüksek maliyetli bir iş olduğu için fonun, gayrimenkul kimliklendirilmeden ve 
devredilmeden veya satın alınmadan önce para toplaması mümkün hale getirilmelidir.

4.3.3 Yatırım ve Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Pakistan’da bir İslami fonu piyasaya sürmek için her bir varlık yönetim şirketi, kendi iç gerekliliklerine 
ve onay süreçlerine bağlı olarak farklı bir yol izlemektedir. Belirli bir fon kategorisini piyasaya 
sürmeye yönelik kararlar da yatırımcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Ülkedeki en büyük 
İslami fon yöneticisi olan Al Meezan Investment’ın fon oluşturma ve piyasaya sunma konusunda 
benimsediği yaklaşım Şekil 4.12’de örnek olarak verilmiştir. 
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Şekil 4.12: Pakistan’da Fon Oluşturma Sürecine İlişkin Akım Şeması

1. Aşama
Konsept Oluşturma

2. Aşama
Fizibilite 
Çalışması

3. Aşama
Gözden Geçirme/

Geri Bildirim

4. Aşama 
Planlama

5. Aşama
Dokümantasyon

•	Yatırımcı	ihtiyaçlarının	
belirlenmesi

•	Bir	ön	protokolle	ürün	
konseptinin oluşturulması 
- yatırım politikası, risk 
faktörleri ve ücret yapısı

•	Ürün	konseptinin	
Yönetim Komitesi/Ürün 
Geliştirme Komitesi 
tarafından onaylanması

•	Fona	ilişkin	
finansal model 
oluşturulması ve 
fizibilite çalışması 
yapılması

•	Modelin	farklı	
senaryolar dahilinde 
test edilmesi

•	Fizibilite	
çalışmasının 
üst yönetim ile 
tartışılması ve üst 
yönetimden onay 
istenmesi

•	Önerilen	ürün	
konseptinin geri 
bildirim almak 
amacıyla ilgili 
departmanlarla 
(finans, 
operasyonlar, uyum 
ve risk yönetimi) 
paylaşılması

•	Zaman	çizelgesi	
hazırlanması - 
Ürün konseptinin 
Yönetim Komitesi/
Ürün Geliştirme 
Komitesi tarafından 
onaylanması ve diğer 
ilgili departmanlar 
tarafından kabul 
edilmesi

•	Ürün	piyasaya	
sürülene kadar 
zaman çizelgesi 
üzerinde ilerlemenin 
sürekli takip edilmesi

•	Resmi	kuruluş	
belgesinin 
hazırlanması

•	Belgeler	-	
Vekâletname ve 
İzahname

•	Ürünün	yürürlükteki	
düzenlemelere uygun 
olduğundan emin 
olmak için Uyum 
Departmanının 
geri bildirimine 
başvurulması

6. Aşama
Şer’i Onay

7. Aşama
Yediemin 

Muvafakati

8. Aşama
Prensipte Onay

9. Aşama
Tescil

10. Aşama
Nihai Onay

11. Aşama
Fonun Piyasaya 

Sürülmesi

•	Vekâletnamenin	ve	
izahnamenin, atanmış 
olan Şer’i Danışman 
tarafından gözden 
geçirilmesi

•	Fonun	Şer’i	ilkelerle	
uyumlu olduğundan 
emin olduktan sonra 
Şer’i onay verilmesi

•	Vekâletnamenin	
ve izahnamenin, 
atanmış olan 
yediemin tarafından 
gözden geçirilmesi

•	Belgelerin	istenen	
şartları sağlaması 
halinde yediemin 
tarafından muvafakat 
verilmesi

•	Kuruluş	belgelerinin	
düzenleyici kurum 
(bir diğer deyişle 
SECP) tarafından 
gözden geçirilmesi

•	Belgelerin	aranan	
şart ve koşulları 
sağlaması 
durumunda 
prensipte onay 
verilmesi

•	Yediemin	ile	fon	
yöneticisi arasında 
vekâletname 
imzalanması

•	Vekâletnamenin	
tescil edilmesi

•	Tescil	edilmiş	olan	
vekâletnameye ve 
izahnameye SECP 
tarafından nihai onay 
verilmesi

•	Fonun,	diğer	
departmanlarla 
koordinasyon içinde 
piyasa sürülmesi

Kaynak: Al Meezan Investment

2017 sonu itibarıyla Pakistan’da piyasaya sürülmüş, SECP’den onaylı toplam 11 İslami fon 
kategorisi mevcuttur. Bu fonlara yapılan yatırımlar, kişisel yatırım hedefleri ve risk iştahları 
tarafından şekillendirilmektedir. Tablo 4.14’te, Pakistan’daki VYŞ’lerin belirli tipteki bir Şer’i 
uyumlu fonu tavsiye ederken dikkate aldığı bazı temel yatırım stratejilerine, onaylanmış varlık 
tahsislerine veya yatırım ortamlarına ve ürün uygunluk durumlarına yer verilmiştir.  

Tablo 4.14: Pakistan’daki Farklı Tip İslami Fonların Yatırım Stratejileri

Fon Tipi
Yatırım 

Stratejisi
Varlık Tahsisi/Onaylanmış Yatırım

Ürün Uygunluk 
Durumu

Şer’i Uyumlu 
Öz Sermaye 
Fonu

Nispeten yüksek 
risk seviyesi ile 
birlikte getiri ve 
yüksek büyüme  
potansiyeli 
sunmak.

Varlık tahsisi Min. Maks.

Borsada işlem 
gören Şer’i uyumlu 
menkul kıymetler

%70 %100

İslami bankalardaki 
mevduatlar (vadeli 
mevduatlar hariç)

%0 %30

Aşağıdaki amaçlara sahip 
yatırımcılar için uygundur:
•	 Yüksek riske katlanarak 

yatırımlarından yüksek 
getiri elde etmek.

•	 Uzun vadeli servet 
yaratmak.

•	 Sermaye kazancı elde 
etmeyi amaçlayan, çeşitli 
araçlara yatırım yapan 
bir öz sermaye fonuna 
yatırım yapmak.
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Şer’i Uyumlu 
Endeks İzleyici 
Fon

KMI-30 gibi 
karşılaştırma 
ölçütü 
niteliğindeki 
endekslerin 
performansına 
paralel getiri 
sunmak.

Asıl amacı yatırımların %100’ünü 
belirtilen endekse göre yönlendirmektir. 
Fakat aksi durumlarda fon aşağıdaki 
araçlara yatırım yapmalıdır:

Varlık tahsisi Maks.

Endeks kapsamındaki Şer'i 
uyumlu menkul kıymetler

%85

İslami bankalardaki/İslami 
bankacılık pencerelerindeki 
nakit (vadeli mevduatlar 
hariç)

%15

Aşağıdaki amaçlara sahip 
yatırımcılar için uygundur:
•	 Yüksek riske katlanarak 

yatırımlarından yüksek 
getiri elde etmek.

•	 Karşılaştırma ölçütü 
niteliğindeki belirli 
endekslere yatırım 
yapmanın maliyet etkin 
bir yolunu bulmak. 

•	 Pasif bir yatırım 
felsefesine göre hareket 
etmek ve menkul 
kıymet seçimi ve sektör 
tahsisi konusunda fon 
yöneticilerine bağlı 
kalmamak.

Şer’i Uyumlu 
Dengeli Fon

Hem büyüme 
sağlamak 
hem de gelir 
getirmek 
amacıyla hisse 
senetleri ve sabit 
getirili menkul 
kıymetlerin 
ikisine deyatırım 
yapmak.

•	 Yatırım alanları: Borsada işlem gören 
Şer’i uyumlu menkul kıymetler, devlet 
menkul kıymetleri, banka hesaplarındaki 
nakit, para piyasası yatırımları, 
mevduatlar, müşâreke sertifikaları ve 
sukuk.

Varlık tahsisi Oran

Her durumda borsada işlem 
gören Şer'i uyumlu hisse 
senetleri

%30-
%70

Geriye kalan net varlıklar, 
aşağıdaki koşulun sağlanıyor 
olması halinde sabit 
getirili menkul kıymetlere 
yatırılacaktır: 
- Borçlanma senetlerinin 
kredi derecesi A-’den düşük 
değilse.

%30

Aşağıdaki amaçlara sahip 
yatırımcılar için uygundur:
•	 Orta düzey risk ve getiri 

potansiyeli.

•	 Yalnızca öz sermayeye 
dayalı yatırımların 
volatilitesinden 
kaçınmak için hem 
hisse senetlerine hem 
borçlanma piyasalarına 
yönelik dengeli yatırım 
stratejisi.

•	 Ayrı ayrı fonlara yatırım 
yapmak zorunda 
kalmadan tek bir fona 
yatırım yaparak portföy 
çeşitlendirmesi yapmak.

•	 Kısa ile uzun vadeli 
finansal hedeflerini 
karşılamaya yönelik 
dengeli bir strateji. 

Şer’i Uyumlu 
Varlık Tahsis 
Fonu

İlgili varlık 
sınıflarının genel 
görünümüne 
bakarak çeşitli 
varlık sınıflarına 
yatırım yapmak 
ve tek bir 
yatırım ile farklı 
faydalar elde 
edebilmek.

•	 Yatırım tahsisi: İzahnamelerinde 
belirtildiği gibi, herhangi bir zamanda ve 
her tür menkul kıymete yatırım yapmak 
(net varlıkların farklı tipte menkul 
kıymetler ve yatırım stilleri yoluyla 
çeşitlendirilmesi kaydıyla).

•	 Her bir varlık sınıfına yapılan yatırım, 
ilgili varlık sınıfına ilişkin planlar için 
geçerli olan kriterlere göre yapılır.

Yatırım tahsisine ilişkin gösterge 
niteliğindeki minimum yüzde

Öz Sermaye Sabit getiri/para 
piyasası

%0-%100 %0-%100

Aşağıdaki amaçlara sahip 
yatırımcılar için uygundur:
•	 Gerek riskli gerekse 

risksiz varlıklara fon 
tahsisi (fon yöneticisinin 
her iki varlık tipinin de 
genel görümüne bakarak 
bunlar arasında aktif 
bir dağılım yapacağına 
inanarak).

•	 Uzun vadede sermaye 
kazancı.

•	 Yatırım portföyünde 
farklı varlık sınıflarını 
bir arada bulundurarak 
çeşitlendirme yapmak.
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Şer’i Uyumlu 
Gelir/Para 
Piyasası Fonu

Yatırımcılara 
düzenli ve 
sabit bir gelir 
sunmak. 

•	 Gelir fonu: Devlet menkul kıymetleri, 
banka hesaplarındaki nakit, para 
piyasası yatırımları, mevduatlar, 
müşâreke sertifikaları ve sukuk.

Varlık tahsisi Oran

SFS’ye ve alış-satış farkına 
tabi

Net 
varlıkların 
%40’ın-
dan az

Nakit ve nakit benzeri 
araçlar

En az 
%25

6 aydan daha uzun vadeli 
ve alım satımı yapılmayan 
menkul kıymetler 
(pazarlanabilir olmayan 
menkul kıymetler)

%15’ten 
az

•	 Para piyasası fonu: devlet menkul 
kıymetleri, nakit ve nakit benzeri araçlar.

Varlık Tahsisi

Hisse senetlerine, SFS’ye ve alış-satış 
farkına doğrudan ya da dolaylı olarak 
tabi değildir. 

Aşağıdaki amaçlara sahip 
yatırımcılar için uygundur:
•	 Orta düzey risk ve getiri 

potansiyeli.

•	 Yatırımları menkul 
kıymetler borsasındaki 
volatiliteden 
korumaya çalışarak 
yatırım portföyünü 
çeşitlendirmek.

•	 Uzun vadeli düzenli gelir. 

Başka Fonlara 
Yatırım Yapan 
Şer’i Uyumlu 
Fon

Başka yatırım 
fonlarına yatırım 
yapmak. 

•	 Net varlıklarını yalnızca başka planlara 
yatırabilir. 

•	 Her planın izahnamesinde, varlık sınıfı 
açısından hangi tip olduğunu (ör. öz 
sermaye fonuna yatırım yapan fon veya 
gelir amaçlı fona yatırım yapan fon) 
belirtilmelidir.

•	 Her plan, yatırım politikası gereği 
ya başka kolektif yatırım planları 
kapsamındaki paylara ya da nakde ve/
veya nakit benzeri araçlara (banka 
hesaplarındaki nakitler dâhil; vadeli 
mevduatlar hariç) yatırım yapar. 

•	 Her bir planın, başka herhangi 
KYP’ye ait çekirdek sermayeye yatırım 
yapmadığından emin olması gerekir.

Aşağıdaki amaçlara sahip 
yatırımcılar için uygundur:
•	 Farklı risk profillerine 

uygun farklı tahsis 
stratejileri.

•	 Ulaşılmak istenen 
finansal hedeflere 
yönelik bir yatırım 
stratejisi.

•	 Riskli fonlar aracılığıyla 
disiplinli bir şekilde, ama 
aylık ödemeyi kaçırınca 
ceza almayacak derecede 
konforlu bir şekilde 
yatırım yapmak.

Kaynak: SECP’nin Açık Uçlu Kolektif Yatırım Planlarının Sınıflandırılması Hakkındaki Genelgeleri10   

4.3.4 Pakistan İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Temel Faktörler

Pakistan’da genel anlamda İslami sermaye piyasasının ve özele inildiğinde İslami fon yönetimi 
sektörünün büyümesi, SECP’nin 2016-2018 Dönemine İlişkin CMDP’yi uygulamaya koyduğu 
2016’dan bu yana daha belirgin hale gelmiştir (NBFCs sektöründeki büyümeyi gösteren yukarıdaki 
grafiklere bakınız).  Pakistan’daki İslami fonların büyümesinin altında yatan temel faktörler, 
aşağıdaki bileşenler çerçevesinde analiz edilmiştir:  

10 2017 sonu itibarıyla, açık uçlu kolektif yatırım planlarının sınıflandırılması ile ilgili olarak Pakistan Menkul Kıymetler 
Komisyonu tarafından yayımlanmış bir dizi genelge mevcuttur. Bu genelgelerden ilki 2009 tarihli 7 sayılı Genelge olup 
ardından yayımlanan diğer bazı genelgeler şunlardır: 2010 tarihli 16 sayılı Genelge; 2011 tarihli 4 sayılı Genelge; 2012 
tarihli 32 sayılı Genelge; 2013 tarihli 9 sayılı Genelge; 2015 tarihli 3 sayılı Genelge; 2016 tarihli 1 sayılı Genelge ve 2016 
tarihli 10 sayılı Genelge.



İslami Fon Yönetimi

108

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Fonları da içeren NBFCs sektörünün ilk oluştuğu zamanlardan bu yana, SECP bu tüzel kişiliklerle 
ilgili çeşitli tüzükler, kurallar ve genelgeler yayımlamaktadır. Bununla birlikte, günümüz piyasasının 
gerekliliklerini sağlayabilmek ve sektörün büyümesini hızlandırmak amacıyla bu kural ve 
düzenlemelerde pek çok değişiklik yapılmıştır.       

SECP tarafından İslami fon yönetimi sektörüne yönelik olarak, mevcut geleneksel yatırım fonları 
için yayımlanan kural ve düzenlemeler aşağıdakileri içermektedir: 

•	 Banka Dışı Finans Şirketleri Hakkında (Teşkile ve Düzenlemeye İlişkin) Kurallar, 2003 
(Kurallar)

•	 Banka Dışı Finans Şirketleri ve Onaylanmış Tüzel Kişiliklere Yönelik Düzenlemeler, 2008 
(Düzenlemeler)

•	 Şirketler Kanunu Kısım VIII, 1984 (Kararname) 

•	 Gelir Vergisi Kararnamesi, 2001

•	 Fon Kanunu, 1882

•	 Gönüllü Emeklilik Sistemi Hakkında Kurallar, 2005

•	 GYO Düzenlemeleri, 2008

•	 SECP tarafından, Kararname hükümleri kapsamında yayımlanan genelge ve direktifler

Kutucuk 4.4’te açıklandığı gibi, SECP’nin, fonlardan talep edilebilecek masraflar ve VYŞ’lerin 
çeşitli kategorilerdeki fonlardan talep edebileceği yönetim ücretlerinin miktarı üzerinde yetkisi 
olduğu sürece, Pakistan’daki fon yönetimi sektörü oldukça iyi düzenlenmiş bir sektördür. Tüzüğün 
ilgili şartı sayesinde yatırımcılar, fon yöneticilerinin izahnamede belirtilen çeşitli ücret tipleriyle ilgili 
şeffaf bilgilendirme yaptığından emin olmaktadır. 

Kutucuk 4.4: Banka Dışı Finans Şirketleri Hakkında Düzenlemeler (2008) 
Kapsamında Öngörülen Ücretler

İzin Verilen Harcamalar Listesi:

•	VYŞ hizmet bedeli. 

•	Yediemin veya emanetçi hizmet bedeli. 

•	Şer’i danışmanlık hizmeti bedeli.

•	Yatırım şirketleri için, yönetici ücretleri ve 
toplantı katılımıyla ilgili ücretler.

•	Borsaya ödenen kotasyon bedeli (yenilemeler 
dâhil).

•	Borsaya, ulusal takas ve mutabakat şirketine 
ve merkezi saklama şirketine ilişkin ücretler ve 
vergiler.

•	KYP kapsamında, onaylanmış derecelendirme 
kuruluşuna ödenmesi gereken derecelendirme 
ücreti.

•	Denetleyici ücretleri ve cepten yaptıkları 
harcamalar (fatura karşılığı). 

•	KYP kapsamında fon oluşturma maliyeti, açık 
uçlu fonlarda, ilk halka arz öncesi sermayenin 
%1’ini; kapalı fonlarda ise ödenmiş 
sermayenin %1’i’ni aşamaz; veya beş milyon 
Rupiyi aşamaz (hangisi düşükse).

•	KYP kapsamındaki varlıklara yatırım ve 
yatırımı geri çekme ile ilgili broker’lık ve işlem 
maliyetleri. 

•	Yedieminin, kendi namına olan tüm varlıkların 
tescilinden kaynaklı olarak üstlendiği 
masraflar.

•	KYP kapsamındaki fonun, sertifikanın veya 
hisse sahiplerinin çıkarlarını korumaya yönelik 
olarak ortaya çıkan hukuki ve diğer ilgili 
maliyetler. 

•	Borç alma maliyetleri ve finansman ile ilgili 
maliyetlerin yanı sıra banka masrafları.
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•	KYP’nin üç ayda bir, altı ayda bir ve yılda bir 
yayımlanan raporlarına ilişkin baskı maliyetleri 
ve diğer ilgili masraflar. 

•	KYP’nin gelirlerinden veya mülklerinden 
kaynaklanan vergiler, ücretler ve diğer ilgili 
masraflar (yurtdışında yapılan yatırımlar için 

yabancı ülkeler tarafından talep edilen vergiler, 
ücretler, harçlar ve diğer masraflar dâhil).

•	Komisyona ödenecek ücretler.

•	Komisyonun izin vereceği her tür diğer 
harcama ya da masraflar.

Bir Fonun Harcamasına İzin Verilen Miktarın Üst Limiti:

Öz kaynağa dayalı, dengeli, varlık tahsisine dayalı ve anapara 
koruması sunan (dinamik varlık tahsisi-doğrudan maruziyet) 
planları

%4’e kadar

Para piyasası %2’ye kadar

Gelir amaçlı, gelir amaçlı agresif, anapara koruması sağlayan, 
endekse dayalı ve emtiaya dayalı planlar (nakit mutabakatı 
sağlanır)

%2’ye kadar

Emtiaya dayalı planlar (teslim edilebilir çıktı) %3’e kadar

Başka fonlara yatırım yapan fon Yönetim ücreti tahsil 
edilecekse %2,5’e 
kadar 

Yönetim ücreti tahsil 
edilmeyecekse %0,5’e 
kadar

Farklı Fonlar Kapsamındaki Yönetim Ücretlerinin Üst Limiti

Öz kaynağa dayalı, dengeli, varlık tahsisine dayalı ve anapara 
koruması sunan (dinamik varlık tahsisi-doğrudan risk) planları

Yıllık ortalama net 
varlıkların %2’si

Gelir amaçlı, gelir amaçlı agresif, endekse dayalı planlar, başka 
fonlara yatırım yapan planlar ve emtiaya dayalı planlar (nakit 
mutabakatı sağlanır)

Yıllık ortalama net 
varlıkların %1,5’i

Para piyasası, emtiaya dayalı planlar (teslim edilebilir) ve anapara 
koruması sağlayan planlar

Yıllık ortalama net 
varlıkların %1’i

Kaynak: SECP (2008)

Fakat asıl güçlük, kanun ve tüzüklerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve yürürlüğe konabilmesidir. 
Gözetim yapabilmek ve ilgili düzenlemeleri yürürlüğe koyabilmek dikkat gerektirmektedir; çünkü 
özellikle SRO’larla ilgili bazı boşluklar vardır.

Şer’i Yönetişim Çerçevesi

Malezya ile karşılaştırıldığında, İslami sermaye piyasası faaliyetlerinin yönetimi ve uyumu açısından, 
özellikle de İslami fonlarla ilişkili işletmeler bakımından, Pakistan’da sağlam bir Şer’i çerçevenin 
mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Uluslararası iyi uygulama örneklerine uygunluğu 
sağlamak ve Şer’i uyumlu şirketlerin sektördeki faaliyetlerini uyumlu ve standart bir hale getirmek 
amacıyla, düzenleyici kurum (bir diğer deyişle SECP), Ocak 2016’dan bu yana, AAOIFI’nin Şer’i 
Standartları arasında yer alan birçok standardın kabulüne yönelik duyurular yayımlamaktadır.
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SECP, İslami sermaye piyasası ile ilgili konular hakkında görüş vermesi amacıyla kendi bünyesinde 
bir merkezi Şer’i Danışma Kurulu oluşturmuştur. Şer’i yönetişim ve uyum süreçlerinin tek bir 
şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Kurul, düzenli olarak Şer’i uyuma ilişkin düzenleyici 
çerçeveyi gözden geçirmekte ve sektördeki paydaşlarla istişare ederek İslami finansa ilişkin 
muhasebe standartlarını değerlendirmektedir.  

VYŞ’lerin, Şer’i uyumlu fonları onaylayacak Şer’i danışman atama sürecini düzenlemek amacıyla 
SECP 2017 yılında Şer’i Danışmanlar Hakkında Düzenlemeler yayımlamıştır11. SECP ayrıca, 2018 
yılında Taslak Şer’i Yönetişim Tüzüğünü yayımlamıştır. Bu tüzük, SECP’den Şer’i uyum sertifikası 
alması gereken tüm Şer’i uyumlu menkul kıymetleri, Şer’i uyumlu şirketleri ve İslami finans 
kurumlarını kapsamaktadır. Taslak tüzükte ayrıca, bir şirketin Şer’i uyumlu olup olmadığına karar 
vermede başvurulan ve AAOIFI’nin Şer’i tarama metodolojisi ile uyumlu merkezi Şer’i tarama 
kriterlerine de yer verilmiştir. Böylelikle, mevcut Şer’i tarama süreci daha da güçlü hale gelecektir. 
Hâlihazırda bu süreç, Şer’i uyumlu endeksler (bir diğer deyişle KMI-30 Endeksi ve PSX-KMI Tüm 
Hisse Senetleri Endeksi) oluşturmakta olan Pakistan Borsası ve Al Meezan Investment tarafından 
ortaklaşa yürütülmektedir. Bu girişim Şer’i uyumlu hisse senetlerine olan piyasa güvenini de 
artıracaktır. 

Piyasa Altyapısı

İkincil piyasada alım satımı ya da yatırımı kolaylaştırmak amacıyla Pakistan’da, çok çeşitli sermaye 
piyasası altyapısı kurumları ya da SRO’lar teşkil edilmiştir. Bunlardan bazıları menkul kıymetler ve 
emtia borsaları (PSX ve PMEX), emanet ve saklama kuruluşları ve takas ve mutabakat kurumlarıdır 
(NCCPL). Fakat bu kuruluşlar, tam donanımlı SRO sıfatıyla hareket etmemektedir. Bu sıfatla 
hareket edebilmeleri için, tam donanımlı SRO’ların görevlerini de yerine getirerek daha fazla 
sorumluluk almaları gerekmektedir. Bu kapsamda yerine getirmeleri gereken görevler şunlardır: 
Kural oluşturmak; gözetim yapmak; ve geçerli kanunların piyasa katılımcıları/aracılar tarafından 
uygulanmasını sağlamak.  2016-2018 Dönemine İlişkin CMDP’de şu vurguya yer verilmiştir: 
“SRO’lar, risk yönetimine, piyasa verilerinin gerçek zamanlı izlenmesine ve otomasyondan 
faydalanmak ve uyum maliyetlerini azaltmak amacıyla teknoloji kullanımına yönelik mekanizmalar 
oluşturarak gözetim ve uygulama kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanmalıdır” (SECP, 2016, s. 13).

Karaçi, Lahor ve İslamabad borsalarının tek çatı (Pakistan Borsası) altında birleştirilmesi 
neticesinde menkul kıymetler borsasının performansı artmış olsa da, borsaya kote şirketlerin 
kapsamının özellikle KOBİ’leri de dâhil edecek şekilde genişletilmesine yönelik çabaların artırılması 
gerekmektedir. 2018’in 1. çeyreği sonu itibarıyla Pakistan Borsasında işlem gören 559 şirketten 
250’si Şer’i uyumludur. Artış oranı yıldan yıla farklılık gösterse de, Grafik 4.15 ’te görüldüğü gibi 
Pakistan Borsasının piyasa değeri son beş yılda (2014-2018’in 1. çeyreği) artmıştır. Kasım 2015’te 
hesaplanmaya başlanan PSX-KMI Tüm Hisse Senetleri Endeksi ile amaçlanan, İslami sermaye 
piyasasını ve İslami fonları daha da yukarıya taşımaktır.

11 Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından yönetilen diğer İslami finans kurum ya da şirketlerinin de Şer’i uyumlu 
ürünleri onaylayacak Şer’i danışmanlar ataması gerekmektedir.
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Grafik 4.15: Pakistan Borsasının Toplam Piyasa Değeri (2014-2018’in 1. çeyreği)

milyar ABD doları

2018Ç1

Kaynak: Pakistan Borsası

Vergi Çerçevesi

Yukarıda Tablo 4.13’te anlatıldığı gibi, fonlara yatırım yapan yatırımcılar birtakım vergi 
indirimlerinden faydalanabiliyor olsa da bu indirimlerin oranı hâlâ sınırlı düzeydedir. İslami fon 
satan VYŞ’lere vergi indirimi uygulanmamaktadır; fon seviyesinde uygulanan bir vergi indirimi 
de yoktur.  Vergi indirimi konusunda geleneksel fonlarla İslami fonlara bakış açısı aynıdır. Bu 
anlamda Pakistan, Malezya’dan farklıdır. Malezya örneğinde, fon yöneticilerini daha çok İslami 
varlık yönetimi ürünü geliştirmeye teşvik etmek amacıyla birtakım vergi avantajları sunulmaktadır 
(bkz. Tablo 4.5: Malezya’daki Fon Yönetimi Sektörüne Yönelik Vergi Teşvikleri). 

Talep Yönü

Bireysel yatırımcılar: Pakistan’daki Müslüman nüfusun büyük kısmı finans sisteminin dışında 
kalmaktadır. Yaklaşık 200 milyon olan ülke nüfusunun büyük çoğunluğu (yaklaşık %95-%98) 
Müslümandır. Buna rağmen, Pakistan’daki finansal katılım oranı diğer Müslüman ülkelerdekinden 
önemli derecede daha düşüktür. SBP’nin 2015 yılında yaptığı Finans Sektörüne Erişim Anketine 
göre, nüfusun yüzde 53’ü finans sektörünün dışında kalmıştır; yüzde 24’ünün ise kooperatifler 
ve yerel komiteler gibi resmi olmayan finansal hizmetlere ve esnaflarca ya da diğer ilgili taraflarca 
sunulan borçlara erişimi vardır. Nüfusun yalnızca yüzde 23’ünün resmi finansal hizmetlere erişimi 
vardır (bankalar: %16, banka dışı finans şirketleri ve ulusal tasarruf planları: %7) ve bunların 
büyük çoğunluğu Karaçi, Lahor ve İslamabad’da yaşamaktadır. Sermaye piyasası yalnızca bu üç 
şehirde mevcuttur ve nüfusun finans hizmetlerine erişimi de yine bu üç ille sınırlıdır (SECP, 2016). 

Bu sebeple Hükümet, SBP öncülüğünde, finansal hizmetlere erişimi ve kaliteli finansal hizmetlerin 
kullanımını artırmayı amaçlayan kapsamlı bir çerçeve ve yol haritası sunmak için 2015-2020 
dönemini kapsayan bir Ulusal Finansal Katılım Stratejisi (NFIS) uygulamaya koymuştur. Kutucuk 
4.5’te NFIS’ye genel bakış ve stratejinin İslami fonların büyümesi, özellikle de kırsal kesimlerde 
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DVH’lerin (mobil hesap planları) uygulanmaya başlaması konusundaki mevcut katkısına yer 
verilmiştir. Bu girişim, ödeme, tasarruf, sigorta ve kredi hizmetlerinin tümünden oluşan ve 
teknolojiye dayalı ortak bir platformun hizmete sunulabilmesini ve bireylerin buna erişimini 
kolaylaştırmaktadır (IMF, 2017).

Sonuç olarak, Tablo 4.15’te görüldüğü gibi elinde yatırım fonu tutan bireylerin sayısı 2015’ten 
itibaren önemli derecede artmıştır. Yine de, bireysel yatırımcılar (özellikle de banka hesabı 
olmayan kitle) nezdindeki farkındalığı daha da artırmaya yönelik ortak çalışmaların artırılması 
gerekmektedir.

Tablo 4.15: Yatırımcılara Ait Hesapların Sayısı (Açık ve Kapalı Uçlu Yatırım Fonları)

Kategori 2013 2014 2015 2016 2017

Bireyler 203.560     209.297 228.906 246.043 270.386

Bankalar ve finans kurumları 839 787 682 724 819

Yardım ve emeklilik fonları        2.198 2.369 2.789 3.098 3.805

Halka açık limitet şirketler 612 734 600 601 305

Bağlı şirketler 451 435 401 420 320

Diğer 3.127 3.026 3.051 2.792 28.460

Başka fonlara yatırım yapan fon* 141

Toplam (Başka fonlara yatırım 
yapan fonlar dâhil)

210.787 216.648 236.429 253.678 304.236

Toplam (Başka fonlara yatırım 
yapan fonlar hariç)

210.787 216.648 236.429 253.678 304.095

Kaynak: MUFAP (2017)

* 27 Nisan 2017’den itibaren geçerli olmak üzere varlık yönetimi şirketlerine, yönettikleri varlıkların miktarını ilan ederken, 
başka fonlara yatırım yapan fon planlarının aynı varlık yönetimi şirketinin yönettiği dayanak fonlara yaptığı yatırım miktarını 
hariç tutma şartı getirilmiştir.            

Kutucuk 4.5: Pakistan Ulusal Finansal Katılım Stratejisi (2015-2020)

Genel Bakış:

Pakistan hükümeti Mayıs 2015’te, temel hedefi 
ülkenin tüm kesimlerinin finans sektörüne 
dahil olmasını sağlayacak ulusal bir vizyon 
oluşturmak olan NFIS’yi uygulamaya koymuştur. 
NFIS kapsamında hükümetin finansal katılımı 
sağlamaya yönelik vizyonuna, öngördüğü 
çerçeveye, eylem planlarına ve hedeflediği 
sonuçlara vurgu yapılmaktadır. Stratejinin 
amacı, 2020 yılına kadar yetişkin nüfusun resmi 
rakamlarla yüzde 50’sinin finans sektörüne 
erişimini sağlıyor olmaktır. 

Stratejinin uygulanmasını mümkün kılan 
başlıca etmenler:

1. Kamu sektörünün ve özel sektörün kararlılığı

2. Uygulamayı mümkün kılan bir hukuki ve 
düzenleyici çerçeve

3. Gözetim ve hukuki süreçler bakımından yeterli 
kapasite

4. Finansal altyapı, ödeme altyapısı ve İslami 
sermaye piyasası altyapısı

Stratejinin temel amaçları:

1. Dijital işlemlerin teşvik edilmesi ve toplu 
ödemeler yoluyla ölçek ekonomisi yaratılması

2. Erişim noktalarının yaygınlaştırılması ve 
çeşitlendirilmesi

3. Finansal hizmet sağlayıcılarının kapasitesinin 
artırılması

4. Mali yeterliliğin artırılması
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NFIS’ye ilişkin kilometre taşları:

1. Gerçek zamanlı hesap açmaya yönelik 
biyometrik altyapının geliştirilmesi (2015).

2. Massachusetts Financial Services (MFS) 
platformunun, ATM, POS ve mobil cüzdan 
aracılığıyla bankalararası fon transferine 
olanak sağlayan finansal takas (1-Link) 
yoluyla ödeme sistemleri konusunda çekirdek 
bankacılık hesapları ile birlikte çalışabilirliği 
(2015).

3. Pakistan Hükümetinin, Birleşmiş Milletlere ait 
“Better than Cash Alliance”ı üyeliğe kabul 
etmesi (2015).

4. Sektöre yeterli sayıda uzmandan oluşan 
eğitimli beşeri sermaye arzını sağlayabilmek 
için İslami finans eğitimi alanında üç adet 
mükemmeliyet merkezi kurulması (2015).  

5. Birincil mortgage piyasasının gelişmesinin 
önünde engel teşkil eden uzun vadeli fonlama 
kısıtlarına çözüm olarak Pakistan Mortgage 
Refinance Company’nin (Yeniden Finansmana 
Dayalı Mortgage Şirketi) kurulması (2015).

6. Küçük ve marjinal çiftçilere teminatsız 
finansman sağlanmasından dolayı ortaya 
çıkabilecek zararları bankalarla paylaşmak 
amacıyla, Pakistan Hükümetinin finansman 
desteğiyle Küçük ve Marjinal Çiftçilere Yönelik 

Kredi Garanti Planının uygulamaya konması 
(2016).            

7. NFIS Konseyi, aşağıdakiler gibi çeşitli temel 
stratejik eylemlere onay vermiştir:

•	Ulusal bir ödeme geçidinin oluşturulması.

•	Hükümetin topladığı ve yaptığı ödemelerin 
otomasyonu.

•	Depo giriş belgesine dayalı finansman 
sisteminin uygulamaya konması.

•	Ulusal Tasarruf Planının ulusal ödeme 
sistemi ile entegrasyonu.

•	Kayıtlı ödül bonolarına yönelik yeni planların 
uygulamaya konması.

8. Mobil hesaplar (DVH planı) oluşturulması; 
özellikle kırsal kesimlerde dijital işlemlerin hızla 
artması konusunda AMA’nın destek vermesi. 
Tek bir çatı altında birleştirilmiş bir plan olan 
DVH planının; ödeme, tasarruf, sigorta ve kredi 
hizmetlerinin tümünden oluşan ve teknolojiye 
dayalı, bireylerin kolaylıkla erişebileceği ortak 
bir platform tasarlanmasına yardımcı olması 
beklenmektedir (2017).

9. Yurtdışından hızlı ve maliyet etkin bir şekilde 
para gelmesine olanak sağlayan bir şubesiz 
bankacılık  hesabı olan Eve Havale Hesabının 
(Home Remittance Account, HRA) kullanıma 
sunulması (2017).

Kaynaklar: SBP (2015), IMF (2017), Pakistan Ekonomi Anketi 2017-18 (2018)

Kurumsal yatırımcılar: Pakistan’da bankaların ve finans kurumlarının dışında az sayıda önemli 
kurumsal yatırımcı mevcuttur.  EOBI12 gibi devlete bağlı önemli kurumlar ve şirketlerin yardım 
sandıkları yatırım fonlarına yatırım yapmamaktadır. Bunun yerine kendi yatırımlarını kendileri 
yönetmektedir. Bu durum, yukarıda açıklanan Malezya’daki EPF ile ilgili yaklaşımdan farklıdır 
(Malezya vaka incelemesine bakınız).

Ayrıca, bankaların ve DFI’ların fonlara yatırım yaparken karşı karşıya olduğu bazı kısıtlamalar 
vardır. SBP’nin 2015’te yayımladığı Kurumsal ve Ticari Bankacılıkta İhtiyati Düzenlemelerde (R-6 
sayılı Tüzük kapsamında) şu kısıtlamalara yer verilmiştir:

•	 Kamudan/bireylerden aldıkları mevduat/COI biçimindeki fonları yatırıma yönlendiren 
bankalar ve DFI’lar için geçerli toplam öz sermaye yatırımı limiti, ilgili banka ya da kurumun 
öz sermayesinin yüzde 30’u oranındadır.

•	 Kamudan/bireylerden aldıkları mevduat/COI biçimindeki fonları yatırıma yönlendirmeyen 

12 EOBI 1976 yılında Çalışanların Yaşlılık Hakları Kanunu kapsamında kurulmuştur. Yurtdışındaki Pakistanlılar ve İnsan 
Kaynakları Geliştirme Bakanlığı bünyesinde hizmet veren yarı özerk bir kuruluştur. EOBI’nin faaliyetlerini, resmi görevliler, 
işçi ve çalışan temsilcileri ile birlikte üç kişiden oluşan bir mütevelli heyeti yönetmektedir. EOBI Kanunu sadece özel sektör 
ve en az beş çalışanın, belirli ya da belirsiz süre istihdam edildiği ya da son 12 ay içinde istihdam edildiği tüm şirketler 
(sanayi kuruluşları ya da bankaların da yer aldığı ticari kuruluşlar) için geçerlidir. Çalışan kişi sayısının sonradan beşten 
az olacak şekilde azaldığı durumda da kanun geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Beşten az çalışanı olan şirketler, 
gönüllülük esasına dayalı olarak çalışanlarının EOBI’ya kayıt ettirebilir. Kaynak: https://paycheck.pk/main/labour-laws/
social-security-1/social-security-and-pension-system-in-pakistan
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İslami bankalar ve DFI’lar için geçerli toplam yatırım limiti, ilgili İslami banka ya da kurumun 
öz sermayesinin yüzde 35’i oranındadır.

•	 Stratejik yatırımlardan ve her tür yatırım fonunun (özelleştirilene kadar Ulusal Yatırım Fonu 
payları hariç) paylarına yapılan yatırımlardan kaynaklı risk için de yukarıda bahsi geçen 
limitler söz konusudur.

•	 GYO payları için toplam yatırım limiti, bankanın/DFI’nın öz sermayesinin yüzde 10’u 
oranındadır (yukarıda bahsedilen toplam limitler dışında).

Yabancı yatırımcılar: Pakistan’da, fonlardaki yabancı yatırımcı payı son derece düşüktür. Tüm 
VYŞ’ler yurt içi şirketlerdir. Yabancı varlık yönetimi şirketlerini Pakistan piyasasında iş yapmaya 
çekmeye yönelik liberalizasyon politikaları bulunmamaktadır. 

Arz Yönü

Ürün inovasyonunun çeşitliliği: Yukarıda da bahsedildiği gibi, Pakistan’daki İslami varlık yatırım 
fonu sektörü şu an için yatırım fonları, emeklilik fonları ve GYO’lardan oluşmaktadır; ETF’ler ise 
halen geliştirilme aşamasındadır. Bunun sebebi, yatırım ortamlarının ya da yatırım yapılabilecek 
varlıkların azlığıdır.

Yatırım yapılabilir Şer’i uyumlu varlıkların mevcudiyeti: Pakistan piyasası, kısa vadeli araçların 
yetersizliğinden muzdariptir. 2017 sonu itibarıyla, tedavüldeki geleneksel hazine bonolarının 
(ayda iki kez açık artırmayla satılır ve para piyasası için bir likidite aracıdır) değeri 7.589,1 milyar 
PKR düzeyindeydi (Pakistan Devlet Bankası, tarih yok). Fakat devlet şimdiye kadar buna benzer, 
kısa vadeli İslami menkul kıymet ihracında bulunmamıştır. Neticede Şer’i uyumlu fonlar ortaya 
çıkmıştır; özellikle para piyasası kapsamında olanlar likiditelerini, bankaların sunduğu oranlardan 
daha yüksek getiri elde edecek şekilde değerlendirememektedir. 

Benzer şekilde, şirket hisse senetlerinin ihracında karşılaştırma ölçütü niteliğinde bir getiri eğrisi 
yaratma potansiyeline sahip olan uzun vadeli devlet sukuku ihracı da Pakistan piyasasında 
yapılmamaktadır. 2017 sonu itibarıyla, tedavüldeki federal devlet tahvillerinin değeri 4.237,1 milyar 
PKR düzeyindeydi. Bunun 3.850,8 milyar PKR değerindeki kısmı, piyasayı domine eden Pakistan 
yatırım bonolarından, bunun 10’da 1’ine karşılık gelen yalnızca 385,4 milyar PKR değerindeki 
kısmı ise Pakistan Hükümeti tarafından ihraç edilen icâre sukukundan ibaretti. Pakistan yatırım 
bonoları 3 ila 20 yıl vadeli olabilmekteyken, Pakistan Hükümeti tarafından ihraç edilen icâre 
sukuku şimdiye kadar en fazla üç yıl vadeli olarak ihraç edilmiştir. Ayrıca Pakistan Hükümeti, ayda 
bir açık artırmayla satılan Pakistan yatırım bonolarına kıyasla, yeteri kadar icâre sukuku ihraç 
etmemiştir. Sukukun sık ihraç edilmemesinin arkasında yatan sebep, dokümantasyonla, varlık ve 
vergi tiplerinin adlandırılmasıyla ve diğer pek çok konuyla ilgili mevcut sorunlardır. Devletin yeteri 
kadar sukuk ihraç etmemesi, talep ve arz arasında bir dengesizliğe yol açmıştır. Bu da İslami 
araçlara yönelik olarak yapılan açık artırmalarda, benzer geleneksel araçlara kıyasla daha düşük 
getiri elde edilmesiyle sonuçlanmaktadır.   

Diğer yandan, Pakistan ekonomisinin İslamileştirilmesine yönelik ilk adımı temsil eden benzersiz 
bir finansman modeli olan mudârebe beklenen performansı göstermemiştir. Bu alandaki tüzel 
kişilikler, yatırımcıların güven eksikliği sebebiyle uygun fon kaynaklarına erişim konusunda zorluk 
yaşamaktadır. Dolayısıyla, İslami fonlar mudârebe şirketlerine pek yatırım yapmamaktadır13.

13 Ayrıca, son dönemde Mudârebelerin SECP tarafından oluşturulan daha iyi izleme ve gözetim yöntemleri sayesinde kendi 
yönetim ve kurumsal yönetişim kalitesini iyileştirdiği de ifade edilmektedir. 2012 yılında, SECP mudârebe sektörüne imaj 
oluşturmada yardımcı olacak Şer’i Uygunluk ve Şer’i Denetim Mekanizmasını (SCSAM) oluşturdu. İhtiyati Düzenlemelere 
ilişkin açıklamaların geliştirilmesi ve uyumun iyileştirilmesi de sektörün daha da şeffaf olmasına yardımcı oldu; sektör bu 
şekilde yatırımcıların güvenini geri kazanabildi. 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle, mudârebe sektörünün toplam varlıkları 51,500 
milyon PKR seviyesinde olmuştur.
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Sukukun ikincil piyasada işlem görmemesi: Pakistan Hükümetinin ihraç ettiği icâre sukuklarının 
çoğunun getirisi sabittir. Bu durum, parasal sıkılaşmanın söz konusu olduğu bir ortamda, bu 
araçların ikincil piyasada işlem görmemesine sebep olmuştur. Çünkü piyasadaki oranlar sürekli 
artarken hiç kimse elinde sabit getirili bir araç tutmak istememektedir. Dolayısıyla hükümetin 
değişken getirili İslami araçlar ihraç etmesine şiddetle ihtiyaç vardır; İslami araçlar ancak değişken 
getirili olduklarında piyasada rekabet gücüne sahip olacaktır. 

4.3.5 Ülkeye Özgü Tavsiyeler

Pakistan’ın İslami fon yönetimi sektörünü oluştururken karşılaştığı çeşitli sorun ve güçlüklere 
dayanarak ve gelişim aşaması matrisinde ana hatlarıyla gösterilen en önemli başarı faktörleri 
de dikkate alınarak ülkenin mevcut durumu Grafik 4.16’da özetlenmektedir. Pakistan, İslami 
fon yönetimi piyasasının gelişimi için gerekli olan pek çok konuda ilerleme göstermiş olsa da, 
birbiriyle uyumlu daha çok ortak çalışmanın yapılması gereken alanlar hala mevcuttur. İlerlemenin 
henüz orta düzeyde olduğu bu önemli alanlar arasında, ürünlerin ve yatırım yapılabilir varlıkların 
çeşitlendirilmesi ve genel anlamda İslami finans varlıklarının büyümesi sayılabilir. Makroekonomik 
koşulların iyileştirilmesi son derece önemlidir; bu sayede yabancı yatırımcıları ve yabancı VYŞ’leri 
ülkeye çekmek ve burada iş kurmalarını sağlamak mümkün olabilir.  

Grafik 4.16: Pakistan İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Faktörler 

Makroekonomik Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Pakistan

Kaynaklar: ISRA, RAM

Pakistan’daki İslami fon yönetimi sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik tavsiyeler, Tablo 
4.16 ve Tablo 4.17’de sırasıyla talep ve arz açısından ele alınmıştır.
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Tablo 4.16: Talebin Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Alım Tarafı)

Sorunlar ve Güçlükler Talep (Alım Yönü) Fırsatları

1. Bireysel yatırımcıların, 
İslami fonların bir tasarruf 
ve yatırım aracı olduğu 
konusunda bilinçli olmaması

•	 SECP tarafından JamaPunji ve diğer girişimler aracılığıyla bir 
bilinçlendirme programı başlatılmış olsa da, diğer çeşitli paydaşlar 
- özellikle de varlık yönetimi şirketlerinden daha fazla şubesi olan 
bankalar- tarafından da banliyölerdeki ve kırsal kesimdeki bireysel 
yatırımcıları piyasaya dâhil etmek için ortak ve birbiriyle uyumlu 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Karma ürünlerin (İslami bankacılık 
olanakları ile İslami fonları bir araya getiren) piyasaya sürülmesine 
ihtiyaç vardır. 

•	 SECP’nin 2016-2018 yıllarını kapsayan kısa vadeli CMDP’nin, daha 
fazla bireysel yatırımcıyı piyasaya çekmeyi hedefleyen uzun vadeli (5-
10 yıllık) bir CMP ile desteklenmesi gerekmektedir. 

•	 Yeni dijital iş modellerinin kolaylaştırılması: Kesintisiz etkileşim sunan 
platformların ve mobil uygulamaların oluşturulmasıyla, yüksek varlıklı 
yatırımcıların ilgisi çekilecek ve finansal katılımın derecesi artacaktır.

2. Üçüncü taraflarca dağıtımın 
sınırlı olması

•	 Üçüncü taraf niteliğindeki yatırım fonu satıcılarına/dağıtıcılarına daha 
fazla teşvik sağlanması. Çünkü bu taraflar, taban seviyesinde daha 
fazla müşteriye ulaşabilirler ve böylelikle dinamik bir dağıtım ağı 
oluşturabilirler. 

3. Müşterinizi Tanıyın (know-
your-customer, KYC) 
yaklaşımı çerçevesinde 
müşteri kimliklendirilmesi 
çalışmalarının mükerrer 
yapılması

•	 Müşterinizi Tanıyın sürecinin merkezi bir şekilde ve kesintisiz bir 
etkileşim içinde yürütülmesi şeffaflığı artıracak ve yatırımcıların 
yalnızca bir kere kaydedilmesine olanak sağlayacaktır. Buradan 
hareketle, yatırımcıların kaydını alacak, bu kayıtları saklayacak ve 
yatırımcıların tescilini onaylayacak bir CKO’ya ihtiyaç vardır. SECP 
tarafından 2017’de yayımlanan ve Pakistan Ulusal Takas Limited 
Şirketine, CKO lisansı veren CKO Hakkında Kuralların, tüm varlık 
yönetimi şirketlerinin ortak bir Müşterinizi Tanıyın süreci izlemesini 
kolaylaştırması beklenmektedir.

4. Vergilendirme ile ilgili 
sorunlar ve güçlükler

•	 Yatırım fonlarına daha fazla yatırımcı çekebilmek için, bir menkul 
kıymeti dört yıl boyunca elde tutunca ilgili menkul kıymetin SKV’ye 
tabi olacağı şartının kaldırılması gerekmektedir.

•	 Uzun vadeli tasarruf ve yatırımları teşvik etmek amacıyla yatırımcılara, 
hâlihazırda iki yılla sınırlı olan vergi teşviki uygulamasının yerine, daha 
çok teşvik verilmesi. 

5. Ulusal Tasarruf Planı 
kapsamında ana para 
koruması 

•	 Devletin, Ulusal Tasarruf Planı kapsamında ana para garantisi vermeye 
ve yüksek getiri sunmaya dayalı politikasını gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde bu yaklaşım genel anlamda fon yönetimi 
sektörünün büyümesine zarar verebilir. Yatırımcılar, daha riskli olan 
ve fonların talep ettiği ek maliyetler sebebiyle getirisi düşebilen İslami 
fonlara yatırım yapmak yerine bu plana yatırım yapmayı tercih edebilir.

Kaynaklar: MUFAP (2017), SECP (2016), ISRA

Tablo 4.17: Arzın Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Satış Yönü)

Sorunlar ve Güçlükler Arz (Satış Yönü) Fırsatları

1. Şer’i uyumlu yatırım 
alanlarının sınırlı olması

•	 Şer’i uyumlu hazine bonosu ve devlet tarafından ihraç edilen benzeri 
menkul kıymetler gibi İslami para piyasası araçlarının piyasaya 
sürülmesi.

•	 Küçük şirketlerin birbiriyle birleşmesini sağlayarak mudârebe alanında 
şeffaflığın artırılması ve yönetişimin iyileştirilmesi. Ayrıca, mudârebe 
hakkındaki düzenlemeler şu yollarla daha da geliştirilebilir:
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- Mudârebe şirketi kurmak veya işletmek için gerekli sermaye 
limitinin artırılması. 

- Düzenlemelere uygun hareket edildiğinden emin olmak amacıyla 
gözetimin artırılması.

•	 Böylelikle, mudârebelere olan güven eksikliği ortadan kaldırılarak, 
yatırım yapılabilir varlıklar alanı genişletilebilir.

•	 Daha fazla şirketin sukuk ihraç etmesini sağlayarak yurt içi İslami 
borçlanma piyasasının derinleştirilmesi. Fakat bunun öncesinde, uzun 
vadeli devlet sukuku ihraç edilerek karşılaştırma ölçütleri oluşturulmalı 
ve fiyat keşfi buna göre yapılmalıdır. 

•	 Çeşitli mesleki tasarruf planlarının ve emeklilik planlarının, yatırım 
yaptıkları alanlar ve kriterler bakımından yeniden düzenlenmesi ve 
birleştirilmesi.

2. Ürün inovasyonunun sınırlı 
olması

•	 Aşağıdakiler yoluyla, İslami ETF’lerin piyasaya sunulmasını sağlayacak 
bir çerçeve oluşturulması:

- Onaylanmış katılımcılarla ve piyasa yapıcılarla ilgili 
düzenlemelerde şu şekilde değişiklik yapılması: Varlık yönetimi 
şirketlerinin ETF’lere ve çeşitli menkul kıymetlerden oluşan 
bir sepete yatırım yapmasına olanak sağlanması; bankaların 
ve DFI’ların onaylanmış katılımcı ya da piyasa yapıcı haline 
getirilmesi; PR-6 kapsamındaki risk limitinin değiştirilmesi.

- Vergi kanunlarında değişiklik: Onaylanmış katılımcılardan 
ETF’lere veya ETF’lerden onaylanmış katılımcılara aktarılan 
menkul kıymetler SKV’ye tabi olmamalıdır.

- Pakistan Borsası/SECP tarafından, süreci kesintiye uğratan 
faktörlerin ortadan kaldırılması ve pazarlanabilir lotların elden 
çıkarılması ile ilgili değişiklikler yapılması.

3. Sınırlı sayıda yabancı 
yatırımcı

•	 Daha çok yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik yapılandırılmış bir 
planın uygulamaya konulması ve VYŞ’lerin işlerini geliştirebilmesini 
amaçlayan politikaların liberalizasyonu yoluyla, İslami fonlarda daha 
fazla büyüme sağlamak mümkündür.  

4. Düşük piyasa değeri •	 Yapılan çeşitli çalışmalarda, menkul kıymetler borsasının piyasa değeri 
ile yatırım fonlarının büyüme performansı arasında bir korelasyon 
olduğunu göstermektedir. Bu durumun, öz sermaye fonlarının en 
büyük paya sahip olduğu Pakistan için de geçerli olduğu çok açıktır. 
Pakistan Borsası 2016 yılı itibarıyla Güney Asya’daki en yüksek 
performansa sahip borsalardan olsa da, piyasa değeri hala sınırlıdır. 
Başta Şer’i uyumlu şirketler olmak üzere yeni şirketlerin borsaya kote 
olmasını teşvik etmeye yönelik daha çok ortak ve birbiriyle uyumlu 
çalışmaya ihtiyaç vardır.  

5. İslami fon yönetimi 
sektöründe yetenek 
eksikliği

•	 İslami finans konusunda üç tane mükemmeliyet merkezi kurulması, 
İslami finans sektörü genelindeki bilgi eksikliğini kısmen gidermiştir. 
Fakat yine de profesyonelleri ve dağıtıcıları İslami fonlar konusunda, 
özellikle de ürün geliştirmeye odaklanarak eğitmeye yönelik 
girişimlerin artırılması gerekmektedir.

6. Vergilendirme ile ilgili 
sorunlar ve güçlükler

•	 VYŞ’lerin tabi olduğu stopaj oranının yüzde 8’den yüzde 2’yi 
düşürülmesi Pakistan Yatırım Fonları Birliğinin önerisiyle (MUFAP), 
VYŞ’lerin daha rekabetçi ürünler işletme ve piyasaya sürme 
kapasitesini artırmak bakımından FBR tarafından dikkate alınmalıdır.

•	 Yatırım fonları gibi vergiden muaf tüzel kişiliklerin muafiyet belgesi 
alma zorunluluğu kaldırılmalıdır; çünkü bu süreç oldukça külfetli 
ve ağır işleyen bir süreçtir. Ara dönemde vergi ödemesi yapılmaz ve 
fonlar, FBR’den geri alınması zor alacaklara dönüşür. 

•	 Pakistan Borsasında işlem gören şirketlere vergi teşviki sunulması, 
İslami piyasanın değerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bunun 
sonucunda da, İslami fonların yatırım yapabileceği daha fazla alan 
ortaya çıkacaktır. 

Kaynak: MUFAP (2017), ISRA
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4.4 Fas

İslami finans piyasasına yeni girmiş bir ülke olan Fas’ta henüz resmi bir İslami fon yönetimi 
sektörü mevcut değildir. Sektörün geliştirilmesine yönelik düzenleyici çerçeve, katılım finansmanı 
yasa tasarısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte 2014 yılında hayata geçirilmiştir.  Tasarının 
yasalaşması (103-12 sayılı kanun) ise 2015 yılında olmuştur. 2017’de Fas merkez bankası Bank Al-
Maghrib (BAM) tarafından sekiz İslami bankaya (katılım bankası olarak bilinirler) lisans verilmesiyle 
birlikte sektör yeni bir boyuta geçmiştir. Bankalar 2017 yılı ortalarında, otomotiv ve gayrimenkul 
alımlarına yönelik Şer’i uyumlu fonlama ürünleri sunmak suretiyle faaliyete geçmiştir. 

Fas, İslami finans sektörünün farklı segmentlerinde hâlâ gelişimin emekleme dönemindedir. 
Ülkedeki düzenleyici çerçeve ve altyapı, hâlâ hazırlık ve uygulama aşamasındadır. Hâlihazırda Fas, 
finans sektöründe pek çok reform yapmaktadır. Bu çalışmaların odağında ise komple bir İslami 
finans ekosistemi oluşturmaya yönelik vizyon yer almaktadır. Ülkede İslami bankacılık sektörünün, 
tekâfül sektörünün ve İslami sermaye piyasalarının (hisse senetleri, sukuk ve İslami fonlar dâhil) 
geliştirilmesine yönelik pek çok adım atılmaktadır. 

Fas hakkındaki bu vaka incelemesinin amacı, ülkedeki İslami finans piyasasının hâlihazırda ne 
derece gelişmiş olduğunu belirlemektir. Çalışmada özellikle fon yönetimi sektörüne odaklanılmıştır. 
İlerleyen bölümlerde, genel olarak İslami sermaye piyasalarının ve özele inildiğinde İslami fon 
yönetimi sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklar ve barındırdıkları büyüme potansiyeli ele 
alınmaktadır. Fas’ın örnek vaka incelemesi için seçilen ülkelerden biri olmasının arkasındaki 
faktörler şunlardır:

•	 Fas, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gelişmekte olan bir pazardır ve İslami finans 
sektörüne yönelik teşvik uygulaması yakın zamanda başlamıştır. Ülke, İslami finans 
piyasasının çeşitli segmentlerinin geliştirilmesine yönelik vizyonu kapsamında güçlü devlet 
destekleri sunmaktadır. 

•	 Fas’taki hisse senedi piyasası diğer İİT üyesi Afrika ülkelerine kıyasla hâlâ küçüktür. Bu 
nedenle, gerek geleneksel gerekse İslami fonlar için düşük gelişmişlik düzeyi kriterlerini 
karşılamakta ve “emekleme” döneminde olarak nitelendirilmektedir.

•	 İİT üyesi çoğu Afrika ülkesi “emekleme” aşamasında olarak değerlendirilse de veriye 
erişimin Fas’ta nispeten daha kolay olduğu düşünülmektedir. 

4.4.1 Fas İslami Finans ve İslami Fon Yönetimi Sektörlerine Genel Bakış

Edbiz Consulting tarafından 2011 yılında oluşturulan İslami Finans Ülkeler Endeksinin (IFCI) 2017 
verilerine göre Fas, İslami bankacılığın ve finansın gelişmişlik düzeyi açısından son (48.) sıradadır. 
Bu sıralama, sektörü canlandırmaya yönelik çeşitli reformların uygulama aşamasına geçilmeden 
önce duyurulmuş bir sıralamadır. Ülkedeki İslami bankacılık sektörü 2017 yılında, sekiz katılım 
bankasıyla faaliyete geçmiştir.  

Fas’taki İslami bankacılık ve finans sektörü, likiditeyi etkileyen ve yabancı yatırımlara darbe 
vuran 2007-2009 küresel finans krizinin etkisiyle ülkenin finans piyasalarını yeniden oluşturma 
çabalarına paralel şekilde gelişmiştir. Buradaki düşünce, özellikle de Fas’ın Avrupa, Afrika ve 
Körfez bölgesiyle olan stratejik bağlantısı dikkate alındığında, İslami finansın hem likiditeyi hem 
de yabancı yatırımları çekebileceği düşüncesiydi.  İslami finans piyasalarının gelişimi aynı zamanda 
ülkenin, uluslararası bir ticaret merkezi ve Afrika’nın önde gelen finans merkezlerinden biri olmasını 
amaçlayarak oluşturduğu Casablanca Finance City (CFC ile de paralel olarak ilerlemektedir (www.
casablancafinancecity.com). CFC, Aralık 2010’da yürürlüğe giren 44-10 sayılı kanun kapsamında 
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oluşturulmuş olup ilgili kanunda daha sonra değişiklik yapılarak, Haziran 2014’te yürürlüğe giren 
68-12 sayılı kanun hazırlanmıştır. İslami finans sektörünün geliştirilmesi, sunulan finans ürünlerini 
tamamlamakta ve çeşitliliğini artırmaktadır. Ayrıca, Kazablanka’nın çekiciliğini ve dinamizmini 
artırarak Afrika’nın önde gelen finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktadır. Kazablanka, 
Küresel Finans Merkezi Endeksi 2018’de 32. sırada (ve Afrika’daki finans merkezleri arasında 
ilk sırada) yer alarak Johannesburg’u (52.) ve Morityus’u (56.) geride bırakmıştır (Küresel Finans 
Merkezleri 23 Endeksi, 2018). Yakın gelecekte önemi artacak 15 finans merkezinden biri olma 
özelliğini de kazanmıştır. 

Fas’taki finans sistemi bankacılık sektörüne odaklıdır; sermaye piyasası yeni yeni gelişmeye 
başlamıştır. Ülkedeki bankacılık sistemi bölgedeki en büyük bankacılık sistemidir; bankacılık 
varlıklarının toplam değeri GSYH’nin yaklaşık yüzde 140’ına karşılık gelmektedir (IMF, 2016). 
Bu durum, ülkenin neden İslami finans sektörünün tekâfül ve İslami sermaye piyasaları gibi 
diğer segmentlerine yönelmek yerine öncelikle İslami bankacılık alanına yönelik bir strateji 
benimsediğini açıklamaktadır.     

IMF’nin Fas’taki Finans Sektörü Hakkında Değerlendirme Raporunda (2016), ülkedeki finans 
sistemi varlıklarının (bankacılık, sigorta, emeklilik fonları, varlık yönetimi) yüksek gelirli 
ülkelerdeki düzeylerle kıyaslanabilecek seviyelere (bkz. Grafik 4.17) geldiği belirtilmiştir. Ülkenin 
GSYH’sinin yüzde 8’ine karşılık gelen sigorta sektörü, bankacılık ve varlık yönetimi sektörleriyle 
bağlantılı şekilde faaliyet göstermektedir. Finans sistemi ayrıca, toplam varlık değeri Gayrisafi 
Yurtiçi Hasılanın yüzde 10,5’ine karşılık gelen mikro kredi kuruluşlarını ve finans şirketlerini 
de içermektedir.  Fas, hukuki ve düzenleyici çerçevesini 2014 yılında revize etmeye başlamıştır. 
Aynı yıl, yeni bir bankacılık kanunu yürürlüğe girmiş ve sermaye piyasasına ve sigorta sektörüne 
yönelik olarak kurulmuş bağımsız düzenleyici kurumlar oluşturulmuştur. Bu düzenleyici kurumlar 
sırasıyla Fas Sermaye Piyasası Kurumu (AMMC ve Sosyal Güvenlik Kurumu’dur (ACAPS, Sigorta 
ve (Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale). Bankacılık sektörüne ilişkin 
düzenleyici kurum Bank Al-Maghrib’dir. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ise finans sektörüne yönelik 
politikalardan ve kalkınmadan sorumludur. UC

Grafik 4.17: Fas Finans Sisteminde Faaliyet Gösteren Başlıca Aracıların Elindeki Varlıklar

Özel Sektöre Banka Kredisi  Sigortacılık  Emeklilik Fonları  Yatırım Fonları  Banka dışı finans kurumları

GSYH Yüzdesi

 Fas-02 DOÜ 2002 YGÜ 2002 Fas-14 DOÜ 2014 YGÜ 2014

DOÜ = düşük ve orta gelirli ülkeler; YGÜ = yüksek gelirli ülkeler

Kaynak: IMF (2016)
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Fon yönetimi sektörü açısından, 2016 sonu itibarıyla Devredilebilir Menkul Kıymetlere Yatırım 
Yapan Kolektif Yatırım Kuruluşları, Fas’ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık yüzde 37’sine 
karşılık gelmekteydi ve bu yatırım kuruluşlarının elindeki net varlıklarda yıllar içinde artış olmuştu 
(AMMC, 2016, s. 37). Grafik 4.18’de, UCITS’nin net varlıklarında 2012-2017 yılları arasında 
meydana gelen değişimlere ve bu net varlıkların 2017 sonu itibarıyla alt kategorilerine yer 
verilmiştir. 

Grafik 4.18: UCITS’nin Net Varlıkları 
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Kaynak: AMMC (2016, s. 38-40), AMMC (2017)

Fas’taki fon yönetimi sektörü nispeten küçüktür. UCITS’nin sayısı 2016 sonunda 425 iken 2017 
sonunda 432’ye yükselmiştir (AMMC, 2017); bu kapsamdaki yönetilen varlıkların değeri ise 
yaklaşık 43 milyar ABD dolarıdır. UCITS’ler 17 varlık yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Bu 
kuruluşların yatırımlarının çoğu (yönetilen varlıkların yüzde 80’inden fazlası) sabit getirili menkul 
kıymetlere yönlendirilmekte olup başlıca yatırımcılar emeklilik fonları ve sigorta sektörüdür. 
Sabit getirili menkul kıymetler piyasası iyi gelişmiş bir piyasadır; risk çeşitliliği vardır ve 30 yıla 
kadar vade söz konusudur. Bu şirketler dışında üç ayrı varlık yöneticisi de seküritizasyon fonları 
konusunda uzmanlaşmıştır. 2017 sonu itibarıyla seküritizasyon fonlarının sayısı 9’du ve bunların 
net varlıkları yaklaşık 6,3 milyar Dirhem (yaklaşık 630 milyon ABD doları) değerindeydi. Ayrıca, 
7 şirkete emeklilik fonu yöneticisi lisansı verilmiştir. 2017 sonu itibarıyla bunlardan yalnızca 4’ü 
kurulumu tamamlamış olup net varlıklarının toplamı 500 milyon Dirhem (yaklaşık 50 milyon 
ABD doları) civarındaydı. Fas’a ilişkin genel ekonomik ve finansal istatistiklere Şekil 4.13’te yer 
verilmiştir. 
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Şekil 4.13: Fas’taki Ekonomik ve Finansal Duruma İlişkin Temel Bilgiler

Nüfus: 36 milyon 
Yaş ortalaması: 28,3

DYY girişlerindeki artış (2012-2016): %6
GSYH büyümesi (2012-2016): %3,2
GSYH büyümesi tahmini: %3 (2018) ve %4 (2019) (IMF)
GSYH’nin Dağılımı: Hizmetler (%57), Sanayi (%29), Tarım (%14)

19 banka ve 7 off-shore kurum
En büyük 3 banka, bankacılık varlıklarının ve mevduatların 2/3’ünden fazlasına karşılık 
gelmektedir.
Bankacılık sektörü finans sisteminin yaklaşık yarısını temsil etmekte olup  sektör 
kapsamındaki toplam varlıklar GSYH’nin yüzde 140’ına karşılık gelmektedir.
Nüfusun bankacılık sektörüne erişimi %60-%70 civarındadır.

Kazablanka Borsası, Johannesburg ve Nijerya borsalarının ardından Afrika’nın 3. en 
büyük borsasıdır. Borsada 81 tüzel kişilik işlem görmekte olup, 2018’deki toplam piyasa 
değeri 71.136 milyar ABD dolarıdır.

Fas’ın kredi derecelendirme notu: BBB- (S&P ve Fitch), Ba1 (Moody’s)

Dünya Ekonomik Forumunun 2017-2018 Küresel Rekabet Endeksine göre 71. sırada yer 
alan Fas, Afrika’da ise Morityus’un (45.), Ruanda’nın (58.), Güney Afrika’nın (61.) ve 
Botsvana’nın (63.) ardından 5. olmuştur.

2016 GSYH tahminlerine dayanarak Fas, IMF tarafından Afrika’daki 5. (Nijerya, Mısır, 
Güney Afrika ve Cezayir’in ardından) en büyük ekonomi olarak belirlenmiştir. 

Dünya Bankasının 2018 Doing Business Endeksine göre Fas 69. sıradadır. Afrika’da ise 
Morityus’un (25.) ve Ruanda’nın (41.) ardından 3. sırada yer almaktadır.

Kaynaklar: Fas Yatırımı ve İhracatı Geliştirme Ajansı, IMF, 2017-2018 Küresel Rekabet Endeksi, 2018 Doing Business Endeksi, 
2017-2018 Dönemine İlişkin Küresel Finans Raporu

Şer’i Uyumlu Bir Finans Ekosistemi Oluşturulması

Fas’ın ulusal hedefi, öncelikle İslami bankacılık sektörünün geliştirilmesini ve tekâfül ve sukuk 
piyasalarının faaliyete geçirilmesine yönelik düzenleyici değişiklikler yapmayı amaçlayan bir 
hamle yaparak Şer’i uyumlu bir finans ekosistemi oluşturmaktır. Jouti (2017), yetkili makamların 
ilk etaptaki önceliklerinin aşağıdaki gibi olduğunu belirlemiştir:

•	 İlk devlet sukukunun ihraç edilmesi ve bir ihraç programı tanımlanması.

•	 Tekâfül işletmecilerinin faaliyete geçmesi.

•	 İslami bankalara yönelik, Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts 
Bancaires (SGFG, Fas Banka Mevduat Garantisi Fonu Yönetim Şirketi) tarafından yönetilecek 
bir mevduat garantisi fonu oluşturulması.

Sektör daha çok ilgi çekmeye başladıkça, İslami öz sermaye ve fon piyasalarında da benzer 
gelişmeler olması beklenmektedir. İslami finans piyasasının geliştirilmesine yönelik bu parçalı 
yaklaşımın muhtemel sebebi, finans sisteminin tek bir yetkili makam tarafından düzenlenmiyor 
olmasıdır (Juoti,2017). Her bir sektör farklı bir tüzel kişiliğin gözetimi altında olduğu için, İslami 
finans ekosistemi oluşturmaya yönelik bu vizyonun hayata geçirilmesi daha fazla koordinasyon 
gerektirmektedir. Şekil 4.14’te görüldüğü gibi, bankacılık alanındaki faaliyetlere başlanmış olup, 
tekâfül ve İslami sermaye piyasası sektörlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
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Şekil 4.14: Fas’ta Şer’i Uyumlu Bir Finans Ekosistemi Oluşturulması

Bankacılık 
Alanı

Sermaye
 Piyasaları

Tekâfül 
Alanı

Bileşenler

Katılım Bankaları ve 
Pencereler

CCG - Garanti 
Fonu

GSIMT
 - Takas Sistemi

Şer’i Uyumlu
 Para Piyasası

Borsa Endeksi

Yatırım Fonları
 ve GYO’lar

Sukuk İhracı
Tekâfül  

İşletmecileri

Devam eden 
projeler

Henüz başlamamış 
projeler

Kaynak: Jouti (2017)

Dolayısıyla, Fas’taki mevcut İslami finans piyasası yalnızca katılım bankalarından oluşmaktadır. 
Ocak 2017’de merkez bankası, 5’i tam donanımlı ve 3’ü İslami pencere olmak üzere 8 katılım 
bankasına Fas’ta faaliyet gösterebilmeleri için lisans verildiğini duyurmuştur.  

Şekil 4.15’te ayrıntılarıyla gösterildiği gibi tam donanımlı bankalar, Fas bankaları ile Körfez 
bölgesine ait yabancı İslami bankacılık işletmecileri arasındaki ortak girişimlerden oluşmaktadır. 
Katılım pencereleri, Fas’ta faaliyet gösteren ve bağlı kuruluş niteliğindeki 3 Fransız banka nezdinde 
oluşturulmuştur. 
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Şekil 4.15: Fas’taki Katılım Bankaları - 5 Tam Donanımlı Banka ve 3 Pencere

İslami Banka İslami Banka İslami Banka İslami Banka İslami Banka
İslami 

Pencere

•	Qatar	
International 
Islamic Bank 
(QIIB) ile Credit 
immobilier 
et hotelier 
(CIH) Bank 
ortaklığında 
kurulan Umnia 
Bank

•	BMCE	Bank	
of Africa ile 
Suudi/Bahreyn 
merkezli Dalla 
Al Baraka grubu 
ortaklığında 
kurulan Bank 
Tamwil wal 
Inmae (BTI)

•	Banque	Centrale	
Populaire ile 
Guidance 
Financial Group 
ortaklığında 
kurulan Bank 
Al Yousr

•	Credit	Agricole	
du Maroc ile 
İslam Kalkınma 
Bankasının bir 
alt kuruluşu 
olan, Suudi 
Arabistan’ın 
Cidde kentinde 
faaliyet gösteren 
İslami Özel 
Sektör Kalkınma 
Kuruluşu (ICD) 
ortaklığında 
kurulan Al 
Akhdar Bank 

•	Şu	an	için	tek	
başına hareket 
eden ama 
potansiyel 
ortaklarla 
müzakerelere 
başlamış olan 
Attijariwafa 
Bank tarafından 
kurulan Bank 
Assafa

•	Banque	Maro	
caine du 
Commerce et 
de l’Industrie 
(BMCI)

•	Credit	du	Maroc	
tarafından 
kurulan Arreda 

•	Societe	
Generate 
Marocainede 
Banques 
tarafından 
kurulan Dar al 
Amane

Yerel bankalar ve yabancı İslami bankacılık işletmeleri 
arasında 4 ortak girişim

1 Yerel İslami 
Banka

3 İslami 
Pencere

Kaynaklar: Rodríguez and Bensar (2017), Tantaoui (2017), Jouti (2017)

İslami finans konusunda uzmanlaşmış ve Ulemalar Yüksek Konseyi tarafından oluşturulmuş bir 
komite olan Ulemalar Konseyinden onaylı mevcut bankacılık ürünleri şunlardır:

•	 Mevduat yatırım ürünleri

•	 Finansman ürünleri, özellikle araç, konut ve gayrimenkule yönelik murabaha.  

İslami Finans Varlıklarının Küresel ve Yurt içi Pazar Payları

Fas’ta katılım bankalarının kurulmasıyla birlikte, Fitch Ratings (2017) tıpkı Türkiye ve Endonezya’da 
olduğu gibi, gelişimin ilk yıllarında İslami bankalardaki büyümenin güçlü olacağını öngörmüştür.   
İlk yılların ardından büyüme potansiyeli, bankacılık segmentinin hızla genişliyor olması sebebiyle 
sınırlı düzeyde kalabilir. Hâlihazırda bankacılık sektöründe her 100 Faslı için yaklaşık 70 banka 
hesabı vardır. Fitch Ratings’e göre bu durum, Fas’taki Müslümanların inançları sebebiyle geleneksel 
bankacılıktan uzak durmadığını göstermektedir. Dolayısıyla katılım bankalarının, sağlam bir şekilde 
yapılandırılmış olan mevcut geleneksel bankaların pazar payını azaltacak derecede bir pazar payı 
elde etmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte bankaların mevduat tabanında yüzde 5 
ila yüzde 10 arasında bir artış olabilir. 

Diğer yandan, yapılan iki piyasa araştırması sonucunda, Fas nüfusunun katılım bankacılığı 
konusuna oldukça ilgili olduğu ortaya koyulmuştur. Kazablanka Borsası’nın (2017), kentsel ve 
kırsal kesimlerdeki 12 ayrı bölgeden 18 yaş üstü 1.003 kişi ile görüşerek yaptığı ankete  göre, 
örneklem nüfusun yüzde 34’ü katılım bankalarının sunduğu İslami bankacılık ürünlerine 
ilgilidir. Daha önce, Haziran 2012’de IFAAS (İslami Finans Danışmanlık ve Sigortacılık Hizmetleri) 
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tarafından yapılan bir anket çalışmasında (Thomson Reuters, 2014) ise farklı şehirlerden ve 
Kazablanka’yı çevreleyen kırsal belediye bölgelerinden (Kazablanka, Rabat, Marakeş, Agadir, Fes, 
Tangier ve Oujda) çeşitli sosyo-ekonomik altyapılara sahip 18-55 yaş arası 813 kişiden oluşan 
bir örneklem seçilmiştir. Ankete cevap verenlerin yüzde 79’u, katılım bankacılığı hizmetleri 
sunulmaya başlayınca bu hizmetlere “çok ilgi” göstereceklerini ama fiyat hassasiyetine sahip 
olduklarını söylemiştir. Thomson Reuters’in bir raporunda (2014, s. 16) ise, 2018 yılı itibarıyla 
katılım bankacılığı sektörünün, Fas’taki bankacılık varlıklarının yüzde 3 ila yüzde 5’ine karşılık 
geleceği ve 5,2 ila 8,6 milyar ABD doları düzeyindeki katılım bankacılığı varlıklarının, İslami finans 
hizmeti sağlayıcılarına 67 ila 112 milyon ABD doları kâr sağlayacağı öngörülmüştür (bkz. Chart 
4.19).  

Fakat, İslami bankacılık sektörünün mevcut gelişim düzeyi ve Fas nüfusunun sektör hakkında 
hâlâ yeterli bilince ve anlayışa sahip olmayışı sebebiyle bu rakamın şişirilmiş olduğu söylenebilir. 
Fas’taki yetkili makamlar tarafından henüz güncel rakamlar paylaşılmamıştır.   

Grafik 4.19: Katılım Bankacılığı Kapsamındaki Varlıklar ve Toplam Bankacılık 
Varlıkları

Toplam Bankacılık 
Varlıkları

2018’de İslami bankacılık varlıklarının %3’ü 
ila %5’i arasında

Kaynak: Thomson Reuters (2014)

İslami finans piyasasının diğer sektörlerinin gelişimine bakıldığında, 2016’da yürürlüğe giren yeni 
sigortacılık yasası kapsamında tekâfül şirketleri kurulmasına ve Fas’taki seküritizasyon kanununda 
değişiklik yaparak Şubat 2018’de yürürlüğe giren sukuk yasa tasarısı kapsamında sukuk ihracına 
yönelik kanunlar uygulamaya konulmuştur. Fakat bugüne kadar ne bir tekâfül şirketi kurulmuş ne 
de sukuk ihraç edilmiştir. Sukuk ihracı ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler son halini almak üzere olup 
ilk ihracın 2018’de gerçekleşmesi beklenmektedir. İslami varlık yönetimi konusunda ise hukuki ve 
düzenleyici çerçeve bakımından henüz bir gelişme olmamıştır. Çeşitli segmentlerdeki İslami finans 
varlıklarının küresel paylarına ve Fas’taki gelişmişlik durumlarına Şekil 4.16’da yer verilmiştir. 



İslami Fon Yönetimi

125

Şekil 4.16: İslami Finans Varlıklarının Küresel Payı ve Fas’taki Gelişmişlik 
Durumları

Küresel Piyasa 
Payı (2016 sonu 
itibarıyla)

İslami bankacılık 
varlıklarının toplam 
değeri 1,6 trilyon ABD 
dolarıdır.

Fas’taki Durum

Dünyada tedavülde 
olan sukukların değeri 
344,8 milyar ABD 
dolarına çıkmıştır.

Yönetilen İslami 
varlıkların küresel 
toplamı 91,3 milyar 
ABD doları seviyesinde, 
toplam İslami fon sayısı 
ise 1.394’tür.

Tekâfüle yatırılan katkı 
payları 42,5 milyar ABD 
doları değerindedir.

Hukuki ve düzenleyici 
çerçeveler oluşturulmuş 
ve katılım bankaları 
faaliyete geçmiş 
olduğu için, İslami 
bankacılık alanına 
sağlam bir talep 
olması ve bu talebin 
sektörü daha da 
canlandırması ve İslami 
bankacılık varlıklarının 
toplam bankacılık 
varlıkları içindeki 
payını 2018 itibarıyla 
yüzde 3 ila yüzde 5 
seviyesine çıkarması 
beklenmektedir.

Sukuk ile ilgili yasa 
tasarısı Şubat 2018’de 
kabul edilerek 2014 
tarihli Seküritizasyon 
Kanunu’nda değişikliğe 
yol açmıştır. Amacı, 
piyasaya çok çeşitli 
sukuk ürünlerinin 
sunulmasını sağlamak 
ve bu araçların satışını 
kolaylaştırmaktır. Sukuk 
piyasası, 2018’de 
gerçekleştirilmesi 
beklenen ilk Dirhem 
bazlı devlet sukuku 
ihracıyla birlikte 
gelişim göstermeye 
hazırlanmaktadır.

İslami fon yönetimine 
ilişkin hukuki 
ve düzenleyici 
çerçeve henüz 
oluşturulmamıştır. 
Piyasanın bu 
segmentinin de 
zamanla gelişmesi 
beklenmektedir.

Tekâfül şirketlerinin 
kurulmasına yönelik 
kanunlar yürürlüğe 
girmiş olup 2016 
yılında yeni bir 
sigortacılık kanunu 
da kabul edilmiştir. 
Tekâfül işletmecilerinin 
ve piyasanın faaliyete 
geçmesine yönelik 
çalışmalar devam 
etmektedir.

Kaynak: ICD-Thomson Reuters (2017), ISRA 

4.4.2 Fas İslami Finans ve İslami Fon Yönetimi Sektörlerinin Gelişimi

Fas’ın ülkede İslami finansı hayata geçirme çabaları 2007’de, “alternatif finans” adı altında 
başlamıştır (Thomson Reuters, 2013). İslami finans faaliyetleri ilk başta küçük ölçekte başlamış 
ve toplumdan çok az ilgi görmüştür. Soudi ve Cherkaoui (2015) tarafından gerçekleştirilen bir 
çalışmada şu bilgilere yer verilmiştir: 

•	 Merkez Bankası, yerel bankaların kendi dağıtım ağları aracılığıyla icâre, murabaha ve 
müşâreke ürünleri sunmasına ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere iştirakler 
kurmasına olanak sağlayan bir düzenleyici çerçeve oluşturmuştur. 

•	 Onaylanmış ürünler yalnızca finansmanla ilgili ürünlerdir. Mevduatla ilgili böyle bir durum 
söz konusu değildir çünkü Merkez Bankası müşterilerin paralarını “gelir getirmeyen 
mevduat” hesaplarında tutmasına izin vermiştir. 

•	 19 yerel bankadan 4’ü (Attijariwafa Bank, Banque Populaire, BMCE ve BMCI) İslami 
bankacılık ürünleri sunmaktaydı. İcâre ürünlerinden ziyade murabaha ürünlerine 
odaklanılmaktaydı ve müşâreke yöntemi uygulanmamaktaydı. İslami bankacılık işlemleri 
2012 itibarıyla henüz 1 milyar Fas Dirhemini geçememiştir. 

•	 Karşılaşılan zorluklar arasında vergilendirme ile ilgili konular, ürünlerin yüksek maliyetli 
oluşu, pazarlama ile ilgili hususlar ve piyasa katılımcılarının bağlılık düzeyinin düşük olması 
yer almaktadır.  

2014 tarihinde Yeni Bankacılık Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, İslami bankacılığın 
ülkedeki gelişimi ivme kazanmıştır. 103-12 sayılı Kredi Kurumları ve Benzeri Kuruluşlar Hakkında 
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Proje Yasasında (Bankacılık Kanunu), Fas’ta iş yapan banka ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini 
düzenlemeye yönelik revize bir hukuk çerçeve sunulmakta ve katılım bankaları hakkında bir 
bölüm bulunmaktadır (Jouti, 2017). Arkasında güçlü bir siyasi destek olan bu yeni gelişim 
dalgası, kapsamlı bir İslami finans ekosistemi oluşturulmasına yönelik sağlam bir hukuki ve 
düzenleyici çerçeve oluşturulması konusuna eğilmekte; uygun bir Şer’i yönetişim çerçevesi ortaya 
koymakta; öncelikle İslami bankacılık, tekâfül ve sukuka odaklanarak piyasanın geliştirilmesine 
yönelik kademeli bir yaklaşım benimsemekte; ve piyasa oyuncularının İslami finans ekosistemini 
ortaklaşa bir şekilde oluşturmaya yönelik bağlılığını ve işbirliğini güvence altına almaktadır. İslami 
finans sektöründe son zamanlarda meydana gelen önemli gelişmelere Şekil 4.17’de ayrıntılarıyla 
yer verilmiştir. 

Şekil 4.17: Fas İslami Finans Sektöründeki Önemli Gelişmeler

•	 103-12 sayılı Kredi 
Kurumları ve Benzeri 
Kuruluşlar Hakkında 
Proje Yasasında 
(Bankacılık Kanunu) 
katılım bankaları 
hakkında bir bölüme yer 
verilmiştir. 

•	 Şubat 2015: Katılımcı 
Finansa Yönelik Şer’i Kurul 
Oluşturulması hakkındaki 
1-15-02 sayılı kararname.

•	 Temmuz 2015: Bank Al 
Maghrib’in yayımladığı 
Lisanslama Süreci Hakkında 
5/W/15 sayılı Genelge.

•	 Kasım 2015: Tam donanımlı 
katılım bankalarına ilişkin 
lisans başvurularının son 
tarihi.

•	 Ocak 2017: Merkez 
Bankasının, 5’i tam donanımlı 
banka ve 3’ü pencere olmak 
üzere 8 bankaya bankacılık 
lisansı vermesi.

•	 Mart 2017: Şer’i standartlar 
yayımlanması (ürün ve 
pencereler hakkında).

•	 Temmuz 2017: İlk katılımcı 
bankaların faaliyetlerine 
başlaması.

•	 İslami finans sektörünün 
“Alternatif Finans” adı 
altında oluşturulmasına 
yönelik ilk çalışmalar.

•	 Ağustos 2014: Sukuk 
da dahil olmak üzere 
seküritizasyon konusundaki 
105-14 sayılı Kanunun 
yayımlanması.

•	 Kasım 2014: Fas Krallığı 
parlamentosu tarafından 
103-12 sayılı Bankacılık 
Kanununun oylanması.

•	 Nisan 2016: Katılım 
pencerelerine ilişkin lisans 
başvurularının son tarihi.

•	 Eylül 2016: Tekâfül hakkında 
hususlar da içeren 59-18 
sayılı Kanunun parlamento 
tarafından oylanması.

•	 Şubat 2018: 

•	 Seküritizasyon 
Kanununda değişiklik 
yapan yasa tasarısının 
Üst Meclis tarafından 
oylanması. Amacı, 
piyasaya çok çeşitli 
sukuk ürünlerinin 
sunulmasını sağlamak 
ve sukuk satışını 
kolaylaştırmaktır.

Kaynaklar: Jouti (2017), IFN (Islamic Finance News) (2018)

İslami fon yönetimi sektörüne ilişkin düzenlemeler henüz yapılmamış olmakla birlikte, İslami 
fonları yönetmeye istekli bazı fon yöneticileri mevcuttur. Sunduğu tematik fonlar arasında bir 
etik fon (prensip olarak Şer’i uyumlu) da bulunan fon yöneticilerinden biri Wafa Gestion’dır. Bu 
fonla ilgili bazı çarpıcı bilgilere Kutucuk 4.6’da yer verilmiştir. 

Kutucuk 4.6: Wafa Gestion – Attijari Al Moucharaka Fund

Wafa Gestion, Kazablanka Borsasında işlem gören ve Afrika çapında faaliyet gösteren bir banka 
olan Attijariwafa Bank ile dünyanın ilk 10 varlık yöneticisi şirketinden biri olan Amundi’nin alt 
kuruluşu olarak 1995 yılında kurulmuştur. Varlık yönetimi konusundaki engin tecrübeleri ve 
yetenekleri; Fas piyasasındaki lider konumu; eğitimli kadroları ve sunduğu ürünler sebebiyle 
Fitch Ratings tarafından “Mükemmel” şeklinde derecelendirilmiştir. 81 fonu yönetmektedir 
ve bu kapsamda yönetilen varlıkların tahmini toplam değeri 110 milyar Dirhem’dir. Varlık 
yönetimi piyasasındaki payı yaklaşık yüzde 27,11 seviyesindedir. 

Wafa Gestion, Şer’i uyumlu olarak pazarlanmayan ve Fas’taki Ulemalar Konseyinin resmi 
onayına tabi olmayan, fakat büyük yatırımcıların gözünde Şer’i uyumlu olarak algılanacak
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şekilde özel olarak yapılandırılmış iki fonu piyasaya sürmüştür.  Bu etik fonlardan ilki Attijari Al 
Moucharaka Fund’dır. Bireysel yatırımcılara odaklanan bu fon kapsamında yönetilen varlıklar 
yaklaşık 430 milyon Dirhem değerindedir. Fonun amacı en az 5 yıllık bir yatırım dönemi 
boyunca sermaye kazancı sunmaktır ve fon kapsamındaki menkul kıymetlerin performansının 
5 yıllık süre içinde MASI endeksi (Fas Tüm Hisse Senetleri Endeksi) kapsamındaki menkul 
kıymetlerin performansını geçmesini sağlayacak şekilde özel olarak yapılandırılmıştır.

Yatırım yapılabilir varlıklar: Borsada işlem gören Şer’i uyumlu menkul kıymetler 

Referans endeks: %100 MASI
Tavsiye edilen yatırım süresi: En az 5 yıl
İşlem öncesi alınan maksimum ücret: %3  
Maksimum geri alma ücreti: %1,5 
Maksimum yönetim ücreti: %2,4

Wafa Gestion, hisse senetlerinin Şer’i uyumlu olup olmadığına karar verebilmek için iki filtre 
kullanmaktadır: 

•	 Sektörel (bankalar, sigorta, boş zaman faaliyetleri ve alkol hariç) 

•	 Finansal (Borç/Toplam varlıklar < %33, Mali gelir/Net gelir < %10) 

Tarama neticesinde, borsada işlem gören 75 hisse senedinden 35’inin (toplam piyasa değerinin 
yüzde 55’inden fazlası) Şer’i uyumlu olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Attijari Al Moucharaka Fund adlı fonun yatırımcı profili, yerel varlık yönetimi sektöründeki 
yatırımcı profilinden farklıdır; müşterilerinin 2/3’ünden fazlası bireylerden oluşmaktadır. 
Yerel varlık yönetimi sektöründe ise daha çok kurumsal yatırımcılar vardır. Fon kapsamındaki 
yatırımcılarının çoğu yalnızca İslami faaliyetlerde bulunan yatırımcılardır. Fonun genel 
performansı son 10 yılda oldukça iyiydi; endeksin %20 alfa üzerindeydi.

Wafa Gestion tarafından sunulan ikinci Şer’i uyumlu fon, bireysel yatırımcıları hedefleyen, 
etik bir emeklilik fonudur. Diğer fona kıyasla ciddi derecede daha küçüktür; fon kapsamında 
yönetilen varlıkların değeri 6 milyon Dirhem’dir.

Kaynak: Wafa Gestion (tarih yok)

4.4.3 Yatırım ve Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Fas’taki İslami finans sektörü her an büyüme gösterecek durumdadır. Ülke, tüm İslami ürün ve 
hizmetleri bir arada barındıran uluslararası ve bölgesel bir finans merkezi konumuna sahip olmak 
için gerekli ekonomik, finansal ve politik temele sahiptir. Fas’ın kaynak olarak kullanabileceği 
temel ürünler arasında yatırım fonları bulunmaktadır.  

Fas’taki İslami fonların gelişimi için dikkate alınması gereken yatırımla ilgili ve ticari hususlar 
arasında, sektörün likidite yaratarak piyasanın varlık tarafını oluşturması ve böylelikle sukuk ve 
tekâfül sektörlerini desteklemesi yer almaktadır. Kutucuk 4.6’da anlatılan Wafa Gestion vakası, 
Şer’i uyumlu fonların pozitif performans göstermesine ve hem Müslüman hem de gayrimüslim 
yatırımcılar tarafından talep edilmesine katkıda bulunmaktadır. Fon, Kazablanka Borsası’nda işlem 
gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Borsa tarafından, Şer’i uyumlu hisse senetlerinin 
resmi bir listesi yayımlanması ve düzenli olarak güncellenmesi halinde (Malezya örneğinde olduğu 
gibi), daha çok İslami öz sermaye fonu yaratılmasının önü açılacaktır. Ayrıca, zaman içinde bir 
İslami endeks oluşturulması, daha da fazla sayıda ETF oluşturulmasını teşvik edecektir.  
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Diğer yandan, Fas’ta çeşitli alanlarda yeni varlık sınıflarının oluşmasına yönelik ciddi bir potansiyel 
de söz konusudur. Bu alanlar arasında yenilenebilir enerji, yeşil finans, sağlık hizmetleri ve 
gayrimenkulün (ör. öğrenci yurtları, emeklilere yönelik tesisler/huzurevleri) yanı sıra inovasyon 
ve teknoloji de sayılabilir. Fas’ın yenilenebilir enerji konusunda çok net ve iddialı hedefleri vardır: 
2030’a kadar enerji ihtiyaçlarının yarıdan fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor 
olmak. Bu hamle, sera gazı emisyonlarını kontrol altına almayı, kirliliği azaltmayı ve Fas’ın enerji 
güvenliğini artırmayı amaçlayan ulusal bir hareket kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yenilenebilir 
enerji konusundaki hukuki çerçevenin yayımlanmasıyla birlikte, ülke yenilenebilir enerji yatırımları 
için istikrarlı bir destinasyon haline gelmeye başlamaktadır. 

Ayrıca, İslami UCITS’lerden İslami GYO’lara, emtia fonlarından vakıf fonlarına uzanan tüm İslami 
fonlardan oluşan bir yelpaze geliştirilmesine yönelik fırsatlar söz konusudur. Fas’ta hâlihazırda 
pek çok UCITS mevcuttur. Bu kuruluşlar, yatırımcılara belirli bir derecede koruma sağladıkları 
ve uluslararası düzenleyici standartları sağladıkları için uluslararası yatırımcılar için cazip 
hale gelmiştir. UCITS oluşturulması halinde, uluslararası İslami yatırımcılar fonlarını bu alana 
yönlendirebilecektir. Diğer yandan, döviz konvertibilitesi ve varlık barışı konuları da, örnek vaka 
olarak incelenen diğer ülkelerde olduğu gibi Fas için de değerlendirilmesi gereken konular olabilir. 
Ayrıca kamu-özel-hayır kurumlarını vakıf varlıkları oluşturmaya ve toplumsal konulara yatırım 
yapmaya teşvik ederek vakıf fonları da tesis edilebilir. Şekil 4.18’de, Fas’taki İslami fon yönetimi 
sektörünün geliştirilmesine yönelik bazı ticari ve yatırımla ilgili hususlar özetlenmektedir.      

Şekil 4.18: Fas’taki İslami Fonların Geliştirilmesine Yönelik Ticari ve Yatırımla 
İlgili Hususlar  

Tekâfül ve sukuk 
sektörlerine destek 

Farklı Şer’i fonların 
geliştirilmesine 
yönelik fırsatlar 
örneğin; vakıf, 

GYO’lar

Varlık sınıflarının 
yeni sektörlerde inşa 

edilmesi örneğin; 
yenilenebilir enerji 

İslami ve 
İslami olmayan 

yatırımcıların Şer’i 
fon talebi

Şer’i fonların olumlu 
performansı 

Kaynak: ISRA

Fas hâlihazırda GYO’ların kurulmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Fas’taki GYO’ların hukuki 
yapısı, gayrimenkul yatırımına yönelik kolektif girişim (Organismes de placement collectif 
en immobilier, OPCI) şeklindedir. İlgili yasalar Ağustos 2016’da kabul edilmiştir. Hâlihazırda 
yetkili makamlar, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın onayını müteakiben 2018’de yayımlanması 
planlanan tüzükler/genelgeler üzerinde çalışmaktadır. Gayrimenkule yapılan yatırımlar, İslami 
finans sektöründeki önemli varlık sınıflarından birini oluşturmaktadır; OPCI Yasası gayrimenkule 
yapılan yatırımların Şer’i uyumlu hale getirilmesi için önemli bir fırsattır. Böylelikle, katılım 
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finansmanı sektöründeki finans kurumlarının, reel varlıklarını GYO’lara aktararak yeni kaynakların 
kullanılmasına olanak sağlamasının yolu açılacaktır. 

OPCI Yasası, GYO’ların sukuk, hisse senedi ve diğer menkul kıymetleri ihraç etmesine izin 
vermektedir. İcâre sözleşmesine dayalı bir Şer’i uyumlu GYO, yalnızca Şer’i gereklilikleri karşılayan 
gayrimenkullere (yatırımların %60’ı) yatırım yapar; borç kapsamını sınırlandırır;spekülatif 
faaliyetlerden ve Şer’i uyumlu olmayan belirli sektörlerden kaçınır. Bireysel yatırımcılar için 
erişilebilir olmasına yönelik, GYO paylarının 100 Dirhem kadar düşük bir fiyattan başlayarak 
satılması ve yıllık yüzde 6-7 civarında getiri sunması beklenmektedir.  Fas Ekonomi ve Maliye 
Bakanlığı’na göre, GYO’lar kapsamında yönetilecek varlıkların değerinin en az 200 milyar Dirhem 
seviyesinde olması beklenmektedir.      

GYO piyasasındaki ilk oyunculardan olan AjarInvest, düzenleyici çerçeve tamamlanır tamamlanmaz 
faaliyete geçmeye hazırlanmaktadır. AjarInvest vakasına Kutucuk 4.7’de yer verilmiştir.   

Kutucuk 4.7: AjarInvest Vakası - Oluşum Aşamasında Bir GYO

AjarInvest’in Fas’ta, düzenleyici kurumun, hukuki yapısı OPCI şeklinde olan GYO yönetimi 
şirketi kurma lisansı vereceği ilk şirketlerden olması beklenmektedir. CDG ile CIH Bank’ın bir 
alt kuruluşu olan ve GYO’ları yapılandırma konusunda ilk kez faaliyet gösteren AjarInvest, bu 
çalışmalarında grubun fon yönetimi ve gayrimenkul yatırımları konusundaki deneyimlerinden 
faydalanmaktadır. AjarInvest yönetimi, düzenleyici kurumların, Fas’taki GYO düzenlemelerini 
oluşturma çabalarına katkıda bulunan taraflardan biri olmuştur.

Kaynak: AjarInvest

4.4.4 Fas İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Temel Faktörler

Fas, kapsamlı bir Şer’i uyumlu finans sistemi oluşturmaya çalışmaktadır. Bunu, İslami finans 
sektörünün her bir segmentini, finans sisteminin ilgili bileşenine yönelik sektörel stratejiye entegre 
ederek yapmayı amaçlamaktadır. Örneğin, bankacılık sektörü kapsamında İslami bankacılık; 
sigortacılık sektörü kapsamında tekâfül; ve sermaye piyasaları kapsamında İSP. Bu amaca yönelik 
olarak, yetkili makamlar sektörün aşağıda açıklandığı gibi düzgün bir şekilde işlemesine yönelik 
yapı taşlarını yerleştirmeye başlamıştır. Fas’ta İslami fon yönetimi sektörü oluştuğu zaman bu sektör 
de, tüm İslami finans sektörünü denetleyen aynı altyapısal düzenleme kapsamında işleyecektir. 

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Fas, hukuki ve düzenleyici çerçevesini İslami finans kurumlarının gerekliliklerini yerine getirecek 
şekilde uyarlamıştır. Bu kurumlara özgü kanunlar yayımlamak yerine, İslami finansın gelişimine 
yönelik uygun bir hukuki ve düzenleyici çerçeve sunmak amacıyla mevcut kanunlarında 
değişiklikler yapmıştır. Örneğin:  

•	 Katılım bankaları ve pencereler: 103-12 sayılı Bankacılık Kanunu

•	 Tekâfül işletmecileri: 59-13 sayılı Kanun

•	 Sukuk ihraçları: 5-14 sayılı Kanun

•	 Şer’i yönetişim: 1-15-02 sayılı Kararname

•	 Vergi kanunu: Genel Vergi Kanunu (Code Général des Impôts, CGI)

Burada amaç, İslami ve geleneksel finans kurumları arasında, gereklilikler bakımından tarafsızlığın 
sağlanmasıdır. 
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Yasal düzenlemelerde yer verilen metinler genellikle Fas’taki Maliki yasalarına dayanmakla 
birlikte, diğer düşünce ekollerine de açık bir şekilde ve bankacılık uygulamalarından esinlenerek 
hazırlanmalıdır (Jouti, 2017). Piyasada tekâfül işlemlerinin başlayabilmesi için bu düzenlemelerin 
(ör. teknik notlar, genelgeler) yayımlanması ve İslami fon yönetimi piyasasına ilişkin bir yasal 
çerçeve oluşturulması beklenmektedir.   

Merkezi Şer’i Yönetişim

Fas, İslami finans sektörünün tümünü kapsayacak Şer’i standartlar yayımlamaya yönelik merkezi 
bir yönetişim sistemi benimsemiştir. Ulemalar Yüksek Konseyi üyeleri Kral tarafından atanmakta 
olup Yüksek Konsey, ülkede çeşitli konular hakkında fetva vermeye yetkili tek makamdır. Ulemalar 
Yüksek Konseyi tarafından, İslami finans üzerine uzmanlaşmış bir komite olan Ulemalar Konseyi 
(CSO) kurulmuştur. Bu Konsey, Şekil 4.19’da gösterildiği gibi, Fas’taki İslami finans ekosisteminin 
tümü için Şer’i uyum konusunda denetim yapan ve onay veren makam konumundadır. CSO dokuz 
üyeden ve bir koordinatörden oluşmakta olup buna ilaveten, ihtiyaç duyulduğunda Konsey’in 
belirli konularda karar vermesine yardımcı olacak ya da Konsey’i yönlendirecek beş uzmanı da 
bünyesine dâhil edebilmektedir (Jouti, 2017). CSO, verdiği fetvaların ve paylaştığı görüşlerin 
güvenilirliğini sağlamak amacıyla İslami finans kurumlarından bağımsız hareket etmektedir. 
Bugüne kadar CSO İslami bankalara ilişkin çeşitli mevduat yatırım ürünlerine ve üç ayrı murabaha 
finansmanı ürününe onay vermiştir. 

Şer’i uyum konusunda onay veren tek bir kurum (CSO) olduğu ve doğal olarak onay bekleyen 
pek çok konu olduğu için, onay süreci oldukça uzun sürmektedir. Şu an için öncelikli olan alanlar 
İslami bankacılık, tekâfül ve sukuk olduğudan, İslami fon yönetimi piyasasının gelişimi, İslami 
hisse senedi taraması ve İslami endeksler konuları hayata geçirilmeyi beklemektedir. Diğer yandan, 
onaylanmış Şer’i standartlar şu an için yalnızca İslami bankacılık ürünleri (ör. araç, gayrimenkul 
ve konuta yönelik murabaha) için geçerlidir. Bunun anlamı ise, fetvaların tüm piyasa oyuncuları 
için geçerli olduğudur. Bu şartlarda, sistem şu an için ürün inovasyonu konusunda pek fazla 
potansiyel barındırmamaktadır. Bu bileşenin, piyasa geliştikçe hayat bulması beklenmektedir.  

Şekil 4.19: Şer’i Standartlar Konusunda Tek Merkezi Makam

Katılım Bankaları ve 
Pencereler

CCG - Garanti Fonu Şer’i Uyumlu 
Para Piyasası

GSIMT - Takas Sistemi Yatırım Fonları
 ve GYO’lar

Tekâfül  İşletmecileri

Borsa Endeksi 

Sukuk İhracı

Şer’i standartlar konusunda tek 
merkezi makam

Kaynak: Jouti (2017)
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Şer’i gözden geçirme ve denetim konusunda, her bir finans kurumu bünyesinde bir Şer’i uyum 
birimi kurulmaktadır. Bu birimin amacı, CSO’nun’ yayımladığı Şer’i standartlara uygun hareket 
edildiğinden ve prosedür ve işlemlerin CSO’nun hazırladığı kılavuz ilkelerle uyumlu olduğundan 
emin olmaktır. Bir nevi iç denetleme görevi gören bu birim, Şer’i uyum konusunda gözetim 
yapmaktadır. Ancak, CSO’nun ve düzenleyici kurumların dış denetim konusuna da eğilmeleri ve 
dış denetimlerin bağımsız denetim firmaları tarafından mı yoksa başka taraflarca mı yapılacağına 
karar vermeleri gerekmektedir.   

Altyapı Kurumları

Fas’ta bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları için ayrı düzenleyici kurumlar vardır: 

•	 Bankacılık: Bank Al Maghrib

•	 Sigortacılık: Sigorta ve Sosyal Güvenlik Kurumu (ACAPS)

•	 Sermaye piyasaları: Fas Sermaye Piyasası Kurumu (AMMC, Autorité Marocaine du Marché 
des Capitaux)

•	 Vergi ve Maliye politikaları: Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Her bir düzenleyici kurum, sektördeki farklı bir İslami finans segmentinden sorumludur. Düzenleyici 
kurumlar, piyasadaki oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve İslami finansın geliştirilmesinde 
uluslararası iyi uygulamalar seviyesine gelebilmek için piyasa oyuncularıyla yakın işbirliği içinde 
çalışmaktadır. İslami fon yönetimi sektörünün geliştirilmesi için de benzer beklentiler mevcuttur.

Vergi Çerçevesi

Vergi çerçevesinde, Fas’taki İslami finans faaliyetlerini de kapsayacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 
Değişiklik yapılan konular arasında, murabaha kapsamında ortaya çıkan çifte vergilendirme; 
gayrimenkul alım satımlarında ortaya çıkan tescil vergisi; ve sukuk için uygun bir platform 
sağlanması konuları bulunmaktadır. Bu konudaki ana prensip, geleneksel ve İslami ürünler 
arasında tarafsızlığın sağlanmasıdır.

Talep Yönü

Yatırımcı tabanı: Piyasa araştırmaları sonucunda, %99’u Müslüman olan Fas nüfusunun 
büyük çoğunluğunun, Şer’i uyumlu finansa erişim yoluyla inançlarına uygun yaşamak istedikleri 
ortaya koyulmuştur. Şer’i uyumlu fonların piyasaya sürülmesiyle birlikte bireysel yatırımcılar hem 
cazip getiri oranları elde edebilecek hem de fonlarının profesyonel bir şekilde yönetilmesinden 
faydalanacaktır. Wafa Gestion tarafından piyasaya sürülen Şer’i uyumlu fonun performansına 
bakarak, Şer’i uyumlu fonların rekabetçi getirilerinin pozitif olacağı öngörülmektedir. Hatta 
kurulacak olan GYO’lar tarafından yüzde 6- 7 oranında cazip getiriler sunulması beklenmektedir. 
Şer’i fonlar aynı zamanda, geçmişte banka mevduatlarına fazlaca bağımlı olmuş kişiler için de 
alternatif bir yatırım alanı teşkil etmektedir. İslami fonlara yönelik yatırımcı tabanında, başta yeni 
oluşturulan katılım bankacılığı kurumları, ileride kurulacak olan tekâfül şirketlerinin işletmecileri ve 
elinde sukuk bulunduran kurumlar olmak üzere kurumsal yatırımcılar da bulunacaktır. Geleneksel 
fonlara yatırım yapan yatırımcıların çoğu (AMMC’nin 2016 yıllık raporuna göre %90’dan fazlası) 
kurumsal yatırımcıdır ve İslami fonlar için de durum muhtemelen böyledir. Ayrıca, zaman 
içinde İslami finans piyasası geliştikçe, İslami UCITS çevre ülkelerden ve Avrupa’dan uluslararası 
yatırımcıların ilgisini çekebilir.  
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KOBİ’ler: Fas’ta KOBİ’ler önemli rol oynamaktadır. KOBİ’ler, ülke çapında hâlihazırda faal olan 
işletmelerin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturmakta ve GSYH’ye yüzde 30 oranında, istihdama ise 
yüzde 48 oranında katkıda bulunmaktadır (Thomson Reuters, 2013). Finansmana rekabetçi 
fiyatlar ödeyerek erişebilme konusu KOBİ’lerin ortak sorunudur. Şer’i fonlar - özellikle de özel 
sermaye ve risk sermayesi fonları - oluşturuldukça KOBİ sektörüne hem sermaye hem know-how 
(uygulama bilgisi) girişi olacak ve böylelikle sektörde bir canlanma olacaktır.

Arz Yönü

Yeni finansal araçlar oluşum aşamasında: Sermaye piyasalarına bakıldığında, pek çok finansal 
aracın geliştirilme aşamasında olduğunu söylemek mümkündür. Bu araçlar arasında gayrimenkul 
yatırımına yönelik kolektif girişimler (GYO/OPCI), sukuk, yeşil finans (üç ihraççı tarafından ihraç 
edilen yeşil tahviller dâhil) ve kitle fonlaması bulunmaktadır. Listeye, Sermaye Piyasası Kurumu 
(AMMC) gözetiminde başka ürünler de eklenebilir. Bunlar Şer’i uyumlu SSY fonlarıyla ve SSY 
sukukları ile ilgili olabileceği gibi, sukukların Kazablanka Borsasında işlem görmesinin sağlanmasıyla, 
Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin borsada alınıp satılmasıyla ve bir İslami menkul kıymetler borsası 
endeksi oluşturulmasıyla da ilgili olabilir. Bu ürünlere, ülke için hazırlanacak bir Sürdürülebilir 
Finans ve Kalkınmaya Yönelik Finans Sektörü Yol Haritası’nda yer verilebilir. AMMC, ihraççıların 
ve varlık yöneticilerinin yönetişim modeline ve karar verme süreçlerine sürdürülebilirlikle ilgili 
unsurlar eklenmesini teşvik etmeye yönelik pek çok önlem almaktadır. Şer’i fonların geliştirilmesi 
de bu girişimler kapsamındadır. Bahsi geçen girişimlerden bazıları sürdürülebilir finans araç ve 
ürünlerinin geliştirilmesi, finansal katılımın teşvik edilmesi, piyasanın şeffaflığının sağlanması ve 
disiplin oluşturulması şeklindedir.  

Kaliteli İslami varlıkların ve yeni fonları teşvik etmeye yönelik fırsatların varlığı: Fas’ta 
İslami fon yönetimi sektörünün geliştirilmesinde rol oynayan varlıklar çok çeşitli kalite seviyelerinde 
mevcuttur. Bu varlıklar arasında yenilenebilir enerji, gayrimenkul, lojistik, altyapı, sanayi/tarım ve 
vakıf faaliyetleri ile ilgili varlıklar sayılabilir. Dolayısıyla Şer’i fon oluşturma çalışmalarının kapsamı, 
farklı fon tiplerini içerecek şekilde genişletilebilir:  

•	 Emeklilik fonları

•	 Vakıf fonları

•	 Şer’i uyumlu SSY fonları

•	 Teknoloji ve bilim fonları

•	 Altyapı fonları

4.4.5 Ülkeye Özgü Tavsiyeler

Fas’ı, geleneksel ve İslami fonların düşük seviyede gelişmiş olduğu bir piyasa olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Grafik 4.20’de, İslami finans piyasasının gelişiminde rol oynayan temel faktörlerin 
yanı sıra (yukarıda genel hatlarıyla bahsedilen) gelişim aşaması matrisinde yer verilen en önemli 
başarı faktörlerine dayanarak, ülkenin İslami fonların gelişimi açısından ne seviyede olduğu 
gösterilmektedir.  
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Grafik 4.20: Fas İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Faktörler

Makroekonomik Faktörler

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Fas

Kaynaklar: RAM, ISRA

İslami fon yönetimi sektörünün talep ve arz yönlerinin, sektörün karşılaştığı sorun ve zorluklar 
dikkate alınarak geliştirilmesine yönelik pek çok tavsiyede bulunmak mümkündür. Bu tavsiyelere 
Tablo 4.18 ve Tablo 4.19’de yer verilmiştir.    

Tablo 4.18: Talebin Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Alım Tarafı) 

Sorunlar ve 
Güçlükler

Talep (Alım Yönü) Fırsatları

1. Piyasa 
hakkında 
eğitim ve 
bilinçlendirme

•	 Müşterilerin satın alma davranışlarının artırılabilmesi ve katılım finansmanının başarılı 
bir şekilde uygulanabilmesi için piyasa ile ilgili farkındalık oluşturmak önemlidir. 
Bu bilinçlendirme çalışmalarının müşteriler, yatırımcılar, avukatlar, çalışanlar, piyasa 
oyuncuları ve genel nüfus gibi diğer paydaşlar seviyesinde yapılması gerekmektedir.

•	 Bu bağlamda, düzenleyici kurumlar, üniversiteler ve eğitim kurumlarının yanı sıra, 
bankaların ve finans kurumlarının pazarlama kampanyaları da önemli rol oynayabilir. 

•	 Geleneksel finanstan İslami finansa geçiş için insanların zihin yapısını değiştirmek 
gerekir ve piyasa hakkında bu amaçla yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 
sürekli bir çaba ve yatırım gerektirir.    

•	 Fas’ta finansal okuryazarlığın her seviyede artırılması gerekmektedir. Avrupa-Akdeniz 
Ekonomik Çalışmalar Ağı (EMNES) tarafından 2018 yılında yapılan Finansal Gelişim 
ve Katılım Çalışmasına (Financial Development and Inclusion Study) göre, ülkede 
finansal kavramlarla ilgili bilgi düzeyi oldukça düşüktür. Bir örnek vermek gerekirse, 
toplumun yalnızca yüzde 40’ı enflasyonun tasarrufları üzerinde nasıl bir etkiye sahip 
olduğunun bilincindedir. İslami finansın teşvik edilebilmesi için, İslami finans terimleri, 
ilkeleri ve sistemin nasıl işlediği hakkında bilinç oluşturulmalıdır.   

2. Fin-tek •	 Piyasanın daha cazip hale getirilmesi için finansal teknolojiden etkili bir şekilde 
(örneğin maliyetleri azaltmak, çevrimiçi hizmetleri artırmak ve müşteriye erişim 
olanaklarını artırmak suretiyle) yararlanılması sağlanabilir. Şer’i fonları pazarlama 
çalışmaları da finansal teknoloji yoluyla geliştirilebilir.    
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3. Ulusal bir 
tasarruf 
stratejisi 
geliştirilmesi

•	 İslami fonları daha cazip hale getirmek için devlet tarafından bir ulusal tasarruf ve 
yatırım stratejisi geliştirilebilir ve bu stratejide kişileri toplumsal etki yaratan sorumlu 
yatırımlara yönlendirecek teşviklere yer verilebilir.  Böylelikle bir yandan SSY özelliği 
taşıyan Şer’i fonlara yönelik talep, diğer yandan toplum ve çevre üzerindeki etki 
artacaktır.   

•	 İslami fonlar ayrıca alternatif bir yatırım alanı olarak da tanıtılabilir; bu fonların 
sunduğu getiriler, banka hesaplarına kıyasla risk seviyesiyle daha uyumlu olacak 
şekilde ayarlanabilmektedir. 

Kaynak: ISRA

Tablo 4.19: Arzın Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Satış Yönü)

Sorunlar ve 
Güçlükler

Arz (Satış Yönü) Fırsatları

1. Şer’i onay •	 Hâlihazırda CSO’dan fetva almak zaman almaktadır çünkü CSO, piyasanın farklı 
segmentlerinin ilettiği çok çeşitli konularla ilgilenmek durumundadır. Bu duruma 
yönelik olarak, iki ayrı alt komite kurmak şeklinde bir strateji benimsenebilir: (i) İslami 
bankacılık ve tekâfül konularıyla ilgilenen bir alt komite; ve (ii) İslami sermaye piyasası 
(sukuk, İslami fon yönetimi, GYO’lar, hisse senedi piyasası) ile ilgili konularda çalışan 
bir alt komite. 

•	 Böylelikle, çeşitli konularda Şer’i onay ve Şer’i tavsiye almak için gereken zamanın 
azaltılmasına katkıda bulunulabilecektir. Benzer bir yaklaşım, iki ayrı Şer’i Danışma 
Konseyi bulunan Malezya (Merkez Bankası ve Menkul Kıymetler Komisyonu 
düzeyinde) gibi ülkelerde de benimsenebilir.   

2. Şer’i yönetişim •	 Katılım bankaları Şer’i uyum konusunda kurum içi yaklaşımlarını belirlemiş olsa da, 
dışarıdan bir kurum tarafından yapılacak Şer’i denetimler ve gözden geçirmeler 
konusunda başvurabilecekleri bir rehber henüz mevcut değildir. Ürün ve işlemler 
konusunda etkili bir Şer’i yönetişim için, İslami finans piyasasının farklı bileşenleri 
(ör. sukuk, tekâfül, İslami finans ile ilgili bileşenler) kapsamında gerçekleştirilen Şer’i 
denetim ve gözden geçirme çalışmalarında rol alan tarafların görevlerinin düzgün bir 
şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 

3. Şer'i tarama 
yaklaşımları, 
gelirin 
arındırılması ve 
zekât süreçleri 
hakkında 
sektör bazlı 
standartlar 
geliştirilmesi

•	 İslami fon yönetimi sektörünün geliştirilebilmesi için, CSO’nun, hisse senetlerine 
ilişkin Şer’i tarama, gelirin arındırılması ve zekât ödemesi konularında sektör bazlı 
standartlar oluşturması gerekmektedir. Böylelikle, Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin 
bir listesi oluşturulabilecek, bu liste düzenli aralıklarla güncellenebilecek ve zaman 
içinde Şer’i uyumlu menkul kıymetler listesinin genişlemesiyle birlikte bir İslami 
endeks oluşturulması mümkün hale gelecektir. Bu yaklaşım, ilk Şer’i uyumlu menkul 
kıymetler listesini 1997 yılında yayımlayan Malezya tarafından da benimsenmiştir. 
Malezya’daki Şer’i uyumlu menkul kıymetlerin sayısı ilk başlarda düşük (24) olsa da, 
bu rakam 24 Kasım 2017 itibarıyla 686’ya yükselmiştir (Malezya Menkul Kıymetler 
Komisyonu, 2017).      

4. İslami finans 
sektörünün 
geliştirilmesine 
yönelik yol 
haritası

•	 Finans sektöründe faaliyet gösteren birden fazla düzenleyici kurum olduğu için, 
tüm sektörün gelişimini gözetecek bir koordinasyon komitesi oluşturulmasına 
ihtiyaç vardır. Böyle bir komitenin görevlerinden biri, Fas’ta uyum içinde işleyen bir 
İslami finans ekosistemi oluşturmaya yönelik bir yol haritası geliştirmek ve bu yol 
haritasında ekosistemin vizyonuna, amaçlarına, uygulama hedeflerine ve ekosistemin 
çeşitli bileşenleri oluşturmak için gerekli zamana ilişkin bir çizelgeye yer vermek 
olacaktır. Böylelikle şeffaflık artacak ve sektördeki farklı paydaşların koordinasyon 
çabaları güçlenecektir.

•	 Bir diğer rol, İslami finans sektörünün daha da ilerlemesini teşvik etmek amacıyla 
sektörde yeni kurumlar (ör. derecelendirme kuruluşları, araştırma kurumları) teşkil 
etmek olacaktır.
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•	 Örneğin, İslami finans uygulamalarında karşılaşılan sorunları ele almak üzere, İslami 
finans alanında uzmanlaşmış araştırma kurumları tarafından sektör bazlı araştırmalar 
yapılacaktır.  

5. Yenilikçi 
ürünler

•	 Hâlihazırda piyasa, ürün geliştirme konusunda inovatif bir yaklaşım sergilemektedir. 
Murabaha sözleşmelerine dayalı standart ürünler CSO tarafından onaylanmış olup 
tüm katılım bankaları tarafından kullanılmaktadır. 

•	 Bununla birlikte, yetkili makamlar tarafından İslami fonlara ilişkin altyapı çalışmaları 
tamamlandığında piyasada yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek çeşitli Şer’i uyumlu 
fonlar (ör. Vakıf fonları, öz sermaye fonları, İslami GYO’lar ve SSY özellikli İslami 
fonlar) geliştirmek mümkündür. 

6. Beşerî kapasite •	 İslami finans politikalarının verimli ve etkili bir şekilde uygulanması için eğitimli 
personele ihtiyaç vardır. Eğitim gerektiren alanlar arasında Şer’i uyum, ürün 
geliştirme, muhasebe ve vergi, İslami hisse senetlerine ilişkin tarama yaklaşımları ve 
risk yönetimi sayılabilir. 

•	 Sektörün beşerî kapasitesini oluşturabilmek için, piyasa oyuncuları ve düzenleyici 
kurumlar arasında işbirliğine dayalı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

7. Geleneksel 
finans ile 
rekabet

•	 Geleneksel finans sektörü iyi yapılandırılmış ve yerleşik bir sektör iken, İslami finans 
konusu yakın zamanda ortaya çıkmış olan bir girişimdir. İslami finans kurumlarının, 
müşteri tabanlarını genişletebilmek için yüksek standartta hizmetler sunması 
gerekmektedir. Ayrıca İslami fonların başarısı, riske göre ayarlanmış ve rekabet 
edebilir getiriler sunmalarına da bağlıdır. 

Kaynak: ISRA
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4.5 Güney Afrika

Afrika, İslami bankacılık, tekâfül, altyapı geliştirmeye yönelik sukuk ve Şer’i fonlar gibi pek 
çok bileşeni olan İslami finans konusunda saklı bir potansiyele sahiptir. 250 milyondan fazla 
Müslümanın yaşadığı ve 21’den fazla ülkesinde İslami finansın mevcut olduğu Afrika kıtası, 
İslami finansın geliştirilmesi konusunda güçlü bir rakip olmaya hazır görünmektedir. Bu iddianın 
arkasında, bölgedeki hızlı nüfus artışı, artan tüketim harcamaları, ekonomik gereksinimler ve 
GSYH büyümesindeki mütevazı sıçrama gibi pozitif trendler yer almaktadır.  

Güney Afrika, kendini İslami finans konusunda potansiyel bir merkez olarak konumlandıran ilk 
Sahra Altı Afrika ülkesidir. Nispeten küçük bir Müslüman nüfusa (toplam nüfusun %1,5’i) sahip 
olmasına rağmen Güney Afrika, küresel İslami fon yönetimi sektörüne katkıda bulunan ilk 10 
ülkeden biridir.

Güney Afrika hakkındaki bu vaka incelemesinde, ülkedeki mevcut ortam ve İslami finans 
sektörünün gelişimi İslami fon yönetimi segmentine odaklanarak ele alınacaktır. Ülkenin 
karşılaştığı sorun ve zorluklar analiz edilecek ve tavsiyelerde bulunulacaktır. Güney Afrika’nın 
örnek vaka olarak incelenmesinin arkasında yatan sebepler şunlardır: 

•	 Ülkenin sunduğu eşsiz değer önermelerinin, diğer Müslüman olmayan ülkeleri de 
kendi İslami finans piyasalarını oluşturmaya ve bundan faydalanmaya teşvik etmesi 
beklenmektedir.

•	 Güney Afrika’daki geleneksel finans sisteminin gelişmişlik derecesine bakıldığında, ülkenin, 
İslami finans sektörünü etkin bir şekilde ele almak ve teşvik etmek bakımından çoğu Afrika 
ülkesi üzerinde rekabet üstünlüğüne sahip olduğunu söylemek mümkündür.    

4.5.1 Güney Afrika İslami Finans ve İslami Fon Yönetimi Sektörlerine Genel Bakış

Güney Afrika İslami Finans Piyasasının Güncel Genel Görünümü

Güney Afrika’da bir tam donanımlı İslami banka, geleneksel bankaların sunduğu dört İslami 
bankacılık penceresi, bir tekâfül şirketi ve yedi İslami VYŞ bulunmaktadır. Tablo 4.20’de Sahra Altı 
Afrika ülkeleri tarafından sunulan İslami finans ürünlerinin karşılaştırmasına yer verilmiştir:

Tablo 4.20: Sahra Altı Afrika’da İslami Finans Faaliyetleri

Ülke
Sukuk 
ihracı

Plan-
lanan 
sukuk

İslami 
banka-

lar

İslami 
pence-
reler

Ya-
bancı 
İslami 

banka-
lar

İslami 
mikro-
finans

Diğer 
İslami 

ürünler

İslami 
fonlar

İslami 
düzen-
lemeler

Nijerya √ √ √ √ √ √ √

Güney Afrika √ √ √ √ √ √

Sudan √ √ √ √ √ √

Senegal √ √ √

Gambiya √ √ √ √

Kenya √ √ √ √ √ √

Tanzanya √ √

Mauritius √ √ √
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Zambiya √ √ √

Uganda √ √

Nijer √ √

Etiyopya √ √

Botsvana √

Gana √ √

Gine √

Kamerun √

Çad √

Cibuti √ √

Mozambik √

Moritanya √ √

Fildişi Sahili √

Kaynak: The Economist (2015)

1 Nisan 2018’de Güney Afrika’da İkiz Üst Makamlar (Twin Peaks) adlı yeni bir düzenleyici 
model uygulanmaya başlamıştır. Ülkedeki finans piyasanın tamamı, Ağustos 2017’de imzalanan 
ve 1 Nisan 2018’de yürürlüğe giren Finans Sektörünün Düzenlenmesi (FSR) Hakkında Kanun 
kapsamında denetlenmektedir. Bu mevzuat, Güney Afrika’daki finansal hizmetlere ilişkin 
düzenleyici çerçevede ve risk yönetimi çerçevesinde büyük bir dönüşüme yol açacaktır ve 
düzenleme konusunda İkiz Üst Makamlar adlı yeni yaklaşımın benimsenmesi de hedeflenen bu 
dönüşüm kapsamındadır.

İkiz Üst Makamlar yaklaşımında, ihtiyati kurallar getiren ve riskle ilgili konuları düzenleyen iki ayrı 
makam vardır: İhtiyat Kurumu (PA) -Güney Afrika Merkez Bankası (SARB) bünyesinde faaliyet 
göstermektedir- ve Finans Sektörünü Düzenleme Kurumu (FSCA) (önceki adı Finansal Hizmetler 
Kurulu, FSB idi). Gerek SARB bünyesindeki PA gerekse FSCA finansal istikrarın korunması, 
sürdürülmesi ve iyileştirilmesinden sorumlu makamlar olacaktır. Tablo 4.21’de Güney Afrika’daki 
finans piyasalarında faaliyet gösteren düzenleyici kurumların görev ve sorumluluklarına yer 
verilmiştir. 

Tablo 4.21: Güney Afrika Finans Piyasasını Düzenleyen Kurumlar

Düzenleyici kurum Görevleri

Ulusal Hazine •	 Altyapı yatırımlarını ve sektörel sermayeyi artırmak.

•	 Verimliliği artırmak amacıyla eğitim ve yetenek 
geliştirme çalışmalarını iyileştirmek.

•	 Piyasalara ve kamu kurumlarına yönelik 
düzenlemeleri iyileştirmek.

•	 Etkin kamu hizmetleri, daha yüksek istihdam 
oranları, gelir desteği ve güçlendirme yoluyla 
yoksullukla ve eşitsizlikle mücadele. 
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FSCA (önceki adı FSB) •	 Finans kurumlarının faaliyetlerini düzenlemek ve 
denetlemek.

•	 Tüketicilerin korunmasını sağlamak ve piyasa 
oyuncularının hareketlerini denetlemek.

SARB •	 İkiz Üst Makamlar yaklaşımının ihtiyat yönünden 
sorumludur.  Dolayısıyla bu görev, hem mikro hem 
makro açıdan ihtiyati konuları kapsamaktadır. 

•	 SARB, finansal istikrarı korumak ve iyileştirmekten 
sorumludur.  

Kaynak: Ulusal Hazine web sitesi, Financial Sector Regulation Act: Implementing Twin Peaks and the Impact on the Industry, 
The Banking Association of South Africa: Regulations for a Safer Financial Sector

Bankacılık Sektörü 

Düzgün bir şekilde yapılandırılmış ve etkin şekilde düzenlenmekte olan Güney Afrika bankacılık 
sistemi Merkez Bankasından (SARB), finansal açıdan güçlü birkaç bankadan ve pek çok 
küçük bankadan oluşmaktadır. 2017 yılında Laferty tarafından yapılan Küresel Banka Kalitesi 
karşılaştırma ölçütü çalışmasında 32 ülkeden 100 bankanın kalitesi analiz edilmiş ve Güney 
Afrika’daki bankaların, kredi derecelendirme notlarında düşüş olmasına rağmen bir sonraki yılda 
da dünyadaki en sağlam bankalar arasında yer aldığı görülmüştür. 

2016 sonu itibarıyla Güney Afrika bankacılık sektörü 17 tescilli banka, 3 tasarruf ortaklığı bankası, 
15 yabancı banka şubesi, 2 kooperatif bankası ve onaylanmış yerel temsilcilikleri bulunan 36 
yabancı bankadan oluşmaktadır (Güney Afrika Merkez Bankası, 2016). Üst üste dünyanın en ileri 
ve en iyi işleyen bankacılık sistemlerinden biri olarak derecelendirilen Güney Afrika bankacılık 
sektörü bu sayede yurt dışından sağlam bir ilgi görmektedir. Bu yabancı bankaların bazıları 
Güney Afrika’da ofisler açmakta, diğer bazıları ise Güney Afrika’nın büyük bankalarından hisse 
almaktadır (Güney Afrika Bankalar Birliği, 2014).

Hâlihazırda İslami bankacılık tarafında tek bir tam donanımlı banka (1989 yılında kurulmuş ve 
Güney Afrika’da İslami finansın başlamasına vesile olmuş olan Al Baraka Bank) vardır. Diğer 
bankalar da geleneksel faaliyetlerinin yanı sıra İslami pencereleri uygulamaya koymuştur. Şu an 
için, ülkede İslami pencereler aracılığıyla Şer’i uyumlu ürün sunan dört banka mevcuttur: First 
National Bank (FNB), Absa Bank, HBZ Bank ve Standard Bank. 2014 yılında İslami bankacılık 
varlıklarının Güney Afrika’daki toplam bankacılık varlıkları içindeki payı yalnızca yüzde 1 - yüzde 
2 düzeyindedir. 

Tahvil Piyasası

Gelişmekte olan pazarların çoğundan farklı olarak Güney Afrika’daki tahvil piyasası, hem yapısal 
olarak hem de düzenlemeler açısından son derece gelişmiştir. Piyasanın bu kadar başarılı olmasının 
arkasındaki en önemli faktör, ülkede kurumsal yatırımcılardan oluşan sağlam bir tabanın varlığıdır. 
Ayrıca kullanılan araçların çeşitliliği ve likidite bolluğu da yurt içi tahvil piyasasının dünyanın en 
gelişmiş tahvil piyasalarından biri olmasına katkıda bulunmuştur. Bunun da genel anlamda ülke 
ekonomisine katkısı son derece büyüktür. Bu durumu kısmen de tarihten gelen sebeplere ve 
hükümet tercihlerine atfetmek mümkündür. 

1970’li ve 1980’li yıllarda Güney Afrika’ya ekonomik yaptırımlar uygulanmaktaydı. Ülkenin 
uluslararası finans piyasalara girmesine kesinlikle izin verilmemekteydi; yaptırımların amacı, 
Güney Afrika hükümetine ırkçılığa son vermesi için baskı yapmaktı (Levy, 1999). Bu durum, 
hükümetin gittikçe şişen açığını yurt içi tahvil piyasası aracılığıyla kapatmaya itmiştir ve bu da 
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sektörün gelişimine katkıda bulunmuştur (Mboweni, 2006). İlginç bir şekilde, yurt dışına yatırım 
yapma konusunda esneklik olasına rağmen Güney Afrikalı kurumsal yatırımcıların ve varlık 
yöneticilerinin çoğu bu konuda istekli değildi ve yurt içi piyasalara yatırım yapmayı tercih etmişti. 
Bunun sonucunda da yurt içi yatırımlar oldukça yüksek seviyelere gelmiştir. 

Yol, elektrik santrali ve hastane gibi büyük sermaye gerektiren projeler için fon yaratmak 
amacıyla devlet kurumları tahvil ihracı yoluna gitmiş ve bu tahvilleri Johannesburg Borsasına 
(JSE) kote etmiştir. JSE’ye kote borçlanma araçlarının yarısından fazlası Güney Afrika hükümeti 
tarafından piyasaya sürülmüştür. JSE hem piyasa değeri hem de likidite açısından Afrika’daki en 
büyük borçlanma piyasasını düzenlemektedir. Hâlihazırda JSE’de işlem gören devlet tahvillerinin 
değeri 1 trilyon Rand’ın üzerindedir; bu araçlar JSE’ye bildirilen tüm likiditenin yüzde 90’ına 
karşılık gelmektedir. İlk kurumsal tahvil 1992 yılında ihraç edilmiştir. O tarihten bu yana 1.500’ün 
üzerinde kurumsal borçlanma aracı JSE’ye kote edilmiştir. Yıllar içinde kurumsal borçlanma aracı 
ihraçları artmış olsa da kurumsal borçlanma araçlarının likiditesi devlet tahvillerine kıyasla düşük 
olmaya devam etmektedir. 

2011 yılında yapılan yasal reformların ardından Güney Afrika Eylül 2014’te 500 milyon ABD doları 
değerinde bir sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. Böylelikle ABD, Birleşik Krallık ve Hong Kong’un 
ardından sukuk ihraç eden üçüncü Müslüman olmayan ülke olmuştur. Sukuka dört kat fazla 
talep gelmiş olup sukuk tahsis edilen katılımcıların yarısını KİK ülkelerinden gelen yatırımcılar 
oluşturmuştur. Bu sukuk ihracı, Ulusal Hazinenin fonlama araçlarını ve yatırımcı tabanlarını 
çeşitlendirme çalışmaları kapsamında bir hamle olmuştur. İslami finansın bankacılık sektörünün 
ötesine genişletilmesi amacıyla Güney Afrika’nın ilk yurt içi ve Rand’a dayalı sukukunun ihraç 
edilmesine yönelik planlar söz konusudur (The Economist, 2015).

Fon Piyasası

Güney Afrika’daki fonlar Finans Sektörünü Düzenleme Kurumu (FSCA) tarafından, 2002 tarihli 
Kolektif Yatırım Planlarının Denetimi Hakkında Kanun (CISCA) kapsamında düzenlenmektedir. 
KYP kapsamındaki varlıklar, FSB’ye kayıtlı bir yönetici tarafından yönetilmektedir. Kolektif yatırım 
planları yurt dışı kolektif yatırım planlarını da kapsamaktadır. Yurt dışı kolektif yatırım planlarının, 
KYP’nin kayıt sorumlusu tarafından onaylanması ve kayıt altına alınması ve Kolektif Yatırım 
Planlarının Denetimi Hakkında Kanun (CISCA) (2002 tarihli ve 45 sayılı Kanun) uygun olması 
gerekmektedir (Finansal Hizmetler Kurulu, tarih yok). 

Güney Afrika’da yatırımcıların seçebileceği beş tip KYP mevcuttur:  

1. Menkul kıymetlere odaklı KYP: Portföy çoğunlukla menkul kıymetlerden oluşmaktadır ve 
FSB’ye kayıtlı yurt içi fonları içermektedir. Kolektif yatırım planlarının çoğu bu kategoridedir. 

2. Taşınmazlara odaklı KYP: Portföy çoğunlukla taşınmazlara ait hisselerden ya da doğrudan 
taşınmazların mülkiyetinden oluşmaktadır. 

3. Katılımlı tahvillere odaklı KYP: Plan çoğunlukla katılımlı tahvillerden oluşmaktadır. 

4. Deklare edilmiş KYP: Maliye Bakanı tarafından KYP olarak deklare edilen bir plandır. 

5. Yabancı KYP: Güney Afrikalıların yatırımlarını çekmeye çalışan yabancı planlardır. 

Güney Afrika’daki İslami fon yönetimi sektörü hâlihazırda, altı farklı tip İslami ürün (öz sermaye 
fonları, dengeli fonlar, küresel fonlar, mülkiyet fonları, gelir fonları ve ETF’ler) sunan toplam yedi 
VYŞ’ye ev sahipliği yapmaktadır. 2017 sonu itibarıyla, yönetilen İslami varlıklar Güney Afrika’daki 
toplam yönetilen varlıkların yalnızca yüzde 0,7’sine karşılık gelmekteydi. Bir sonraki bölümde 
varlık tahsisi konusunda daha ileri bir analize yer verilmiştir.   
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Sigortacılık Piyasası

Sigortacılık sektörünün düzenlenmesinden sorumlu kurum, 1998 tarihli Kısa Vadeli Sigortalar 
Hakkında Kanun (STIA) ve yine 1998 tarihli Uzun Vadeli Sigortalar Hakkında Kanun (LTIA) 
kapsamında ödeme gücüyle ilgili raporlama gerekliliklerini takip eden ve sigortacıları ve reasürörleri 
denetleyen FSCA’dır (Thomson Reuters Practical Law, tarih yok). 2013 yılı itibarıyla ülkede 97 adet 
kısa vadeli sigorta şirketi, 74 adet de uzun vadeli sigorta şirketi bulunmaktadır. Sektör hâlihazırda 
oldukça doymuş bir sektördür; uzun vadeli sigorta piyasasının yaklaşık yüzde 90’ı Old Mutual, 
Santam, Liberty Group, Outsurance ve Sanlam gibi büyük oyuncuların kontrolündedir. Kısa vadeli 
sigorta piyasasında ise bu oran yüzde 44 civarındadır. Kısa vadeli sigorta ürünleri sunan şirketlerin 
çıkarlarının koruyan Güney Afrika Sigorta Birliği (SAIA) Haziran 2015 itibarıyla 61 üyesi olduğunu 
bildirmiştir (Oxford Business Group, 2016). Diğer yandan, Güney Afrika’daki tekâfül piyasası 
oldukça cansızdır; ülkede yalnızca bir tekâfül şirketi vardır. Tekâfül konusunda 2003 yılında faaliyet 
göstermeye başlayan Takaful South Africa adlı şirket, Afrika’nın en büyük ekonomisine sahip bu 
ülkedeki tek İslami sigortacılık şirketidir. 2011 yılında ise Absa Group tarafından satın alınmıştır.  

Yönetilen Toplam Fonlar İçinde Yurt içi İslami Fonların Payı 

2017 sonu itibarıyla Güney Afrika’da 1 ETF’yi de içeren toplam 22 İslami fon kapsamında 
yönetilen varlıklar, yönetilen küresel varlıklar içinde yüzde 2,4’lük bir paya sahiptir (IFSB, 2018). 
Ülkedeki finans sektörünün ileri derecede gelişmiş olduğu ve yatırımcılara sunduğu elverişli ortam 
dikkate alındığında, Güney Afrika’nın bu segmentte ağırlığa sahip olması şaşırtıcı değildir. Grafik 
4.21’de gösterildiği gibi, kolektif yatırım planları kapsamında yönetilen varlıkların toplamı 2010 
yılından bu yana yüzde 13,3 oranında bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göstererek 2017 
sonu itibarıyla 2,25 trilyon Güney Afrika Randı (ZAR) seviyesine ulaşmıştır. 

Grafik 4.21: Güney Afrika’da Kolektif Yatırım Planları Kapsamında Yönetilen Varlıklar 
(2010-2017)

Bireysel  Kurumsal

Milyar ZAR

Kaynak: ASISA

Grafik 4.22’de gösterildiği gibi, kolektif yatırım planları kapsamında yönetilen varlıklar varlık 
tahsislerine göre alt kategorilere ayrılmaktadır ve karma varlıklardan oluşan grup en büyük paya 
(%48) sahiptir. Bu grubun ardından öz sermaye fonları, sabit getirili fonlar ve gayrimenkul fonları 
gelmektedir.
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Grafik 4.22: KYP Kapsamındaki Varlık Tahsisleri (2017 sonu)

%25 %48 %4 %23

Öz Sermaye Fonları Karma Fonlar Gayrimenkul Fonları Sabit Getirili Fonlar

Kaynak: ASISA

2014 yılında Güney Afrika’da KYP kapsamında 49 varlık yöneticisi tescil edilmiş olup bunlardan 
bazıları diğer Afrika ülkelerinde de fon yönetimi konusunda tescil edilmiştir. Beklendiği üzere, bu 
kadar büyük oyuncuların olduğu bir piyasada kurumsal sektör oldukça doymuş bir sektördür. 
Sektörde yönetilen varlıkların yarısından fazlası en büyük 10 varlık yöneticisi tarafından 
yönetilmektedir; en büyük üç varlık yöneticisi ise sektörde yönetilen varlıkların çeyreğini 
yönetmektedir. Kurumsal sektörün aksine bireysel sektör oldukça parçalıdır; en büyük 10 varlık 
yöneticisi yönetilen varlıkların yalnızca beşte birini yönetmektedir.

Yurt dışı kolektif yatırım planları (YKYP), FSB tarafından düzenlenen ve Güney Afrika’da 
uygulanmak üzere onaylanmış yurtdışına yönelik (off-shore) planlardır. Grafik 4.23’te gösterildiği 
gibi, YKYP’ler kapsamındaki varlıkların değeri 2010 yılına kıyasla yüzde 22,4 oranında bir CAGR 
göstererek 2017 yılında 442,3 milyar ZAR düzeyine ulaşmıştır. Bu Yabancı Kolektif Yatırım Planları 
kapsamındaki en popüler ülke Lüksemburg olup ardından Jersey ve İrlanda gelmektedir.

Grafik 4.23: Güney Afrika’da YKYP Kapsamında Yönetilen Varlıklar (2010-2017)

Bireysel  Kurumsal

Milyar ZAR

Kaynak: ASISA 

YKYP yöneticilerinin kayıt sorumlusu tarafından onaylanması ve YKYP’nin ait olduğu ülkedeki 
düzenleyici ortamın en az Güney Afrika’daki seviyede olması gerekmektedir. Bu fonlara yatırım 
yapmak isteyen yerel yatırımcıların Merkez Bankası düzenlemelerine uygun hareket etmesi ve 
yabancı sermaye ödeneklerini kullanmaları gerekmektedir; çünkü yurtdışı kolektif yatırım planları 
kapsamındaki portföyler ağırlıkla yabancı ülkelerin para birimi (genellikle ABD doları, İngiliz 
Sterlini, Avro ve Japon Yeni) üzerinden oluşturulmaktadır.
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Benzer şekilde, İslami fonlar kapsamında yönetilen varlıklarda yukarı yönlü bir eğilim vardır ve bu 
varlıkların değeri Nisan 2018 itibarıyla 18,3 milyar ZAR seviyesindedir. Grafik 4.24’te yönetilen 
İslami varlıkların yönetilen toplam varlıklar içindeki yüzdesi gösterilmektedir. 2016’da yüzde 0,79 
olan pazar payının marjinal bir düşüşle 2017’de yüzde 0,74’e düşmesine rağmen, yönetilen 
İslami varlıkların nominal değeri 2016’daki 15,9 milyar ZAR seviyesinden 2017’de 16,7 milyar 
ZAR seviyesine ulaşmıştır.  Bu da Güney Afrika’nın, özellikle İslami fonlar açısından Afrika 
bölgesinin İslami finans merkezi haline gelmesi ihtimalinin ya da potansiyelinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Grafik 4.25’te gösterildiği gibi, KYP’lerde söz konusu olan varlık tahsisinden 
biraz farklı olarak, yönetilen İslami varlıklar içinde en büyük yüzdeye sahip varlıklar yurt içi öz 
sermaye fonlarıdır. Bunların ardından ise yabancı öz sermaye fonları, yurt içi nakit ve sukuk ve 
diğer varlıklar gelmektedir.

Grafik 4.24: Güney Afrika’daki Yönetilen İslami Varlıkların Toplam Yönetilen Varlıklar 
İçindeki Yüzdesi 

Milyar ZAR 2.003,6 ZAR 2.250,7 ZAR

Yönetilen İslami varlıklar

Yönetilen Varlıklar Toplamı

2016 2017
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Kaynak: Kagiso Asset Management

Grafik 4.25: İslami Fonlar Kapsamındaki Varlıkların Tahsisi (Nisan 2018)

%53 %20 %4

Yurt içi öz sermaye fonları Yabancı öz sermaye fonları Mülkiyet fonları

%17 %2 %8

Yurt içi Nakit ve Sukuk Yurt dışı Nakit ve Sukuk Diğer

Kaynak: Kagiso Asset Management

4.5.2 Güney Afrika İslami Finans ve İslami Fon Yönetimi Sektörlerinin Gelişimi

Güney Afrika’daki düzenleyici kurumlar, ülkedeki İslami finans sektörünün geliştirilmesine ve 
teşvik edilmesine yönelik pek çok önlem almıştır. Bunlar arasında adil ve İslami finans sektörüne 
eşit şartlar sağlayan bir ortam yaratmak için vergi kanunlarında değişiklik yapılması da yer 
almaktadır. Vergi düzenlemelerinde yapılması önerilen değişiklikler Mayıs 2010’da duyurulmuştur. 
Bu değişikliklerden biri İslami finans ürünleri ile geleneksel bankacılık ürünleri arasında vergi 
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paritesi uygulaması (müşârekenin, mudârebenin murabahanın ve sukukun azaltılması açısından) 
yapılması konusundaydı.

Bir diğer değişiklik, 1962’de yayımlanan ve yatırım fonları kapsamındaki belirli varlık sınıflarına 
yönelik ihtiyati yatırım limitleri belirleyerek emeklilik fonu katılımcılarını korumayı amaçlayan 28 
sayılı Tüzük ile ilgilidir; hem geleneksel hem İslami emeklilik fonlarını kapsayan bu Tüzük’te 1998 
ve 2011 yıllarında değişiklik yapılmıştır. En yeni değişiklikler ise Şubat 2018’de yapılmış olup 
bu değişiklikler kapsamında belirli varlık sınıfları için izin verilen maksimum risk, hisse senetleri 
için yüzde 75; taşınmazlar için yüzde 25; yabancı (off-shore) varlıklar için yüzde 30 ve Afrika 
kökenli varlıklar için yüzde 10 olarak revize edilmiştir. Tablo 4.22’de Güney Afrika İslami finans 
sektöründeki kilometre taşları, ardından gelen Tablo 4.23’te ise ülkedeki düzenlemelerle ilgili 
gelişmelerin zaman çizelgesi gösterilmektedir.

Tablo 4.22: Güney Afrika İslami Finans Sektöründeki Kilometre Taşları

Yıl İslami Finans ile ilgili kilometre taşı

1989 •	 Al Baraka Bank, SARB tarafından lisans verilmiş olan ilk tam donanımlı İslami bankadır. 

2003 •	 Takaful South Africa tarafından ilk tekâfül uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2004 •	 Al Baraka Bank, SARB tarafından lisans verilmiş olan ilk tam donanımlı İslami bankadır. 

2006 •	 Takaful South Africa tarafından ilk tekâfül uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2007 •	 FTSE/JSE Şer’i Tüm Hisse Senetleri Endeksi hesaplanmaya başlamıştır. 

2008 •	 FTSE/JSE En İyi 40 Şer’i Uyumlu Şirket Endeksi hesaplanmaya başlamıştır.

2011 •	 FTSE/JSE En İyi 40 Şer’i Uyumlu Şirket Sınırlı Endeksi hesaplanmaya başlamıştır.
•	 Takaful South Africa, Absa Group tarafından satın alınmıştır.

2014 •	 İlk devlet sukuku (500,0 milyon ABD doları değerinde) ihraç edilmiştir.

Tablo 4.23: Güney Afrika’daki Düzenlemelerle İlgili Gelişmelerin Zaman Çizelgesi

Yıl Açıklama

1962 •	 Emeklilik Fonu Kanunu kapsamındaki 28 sayılı Tüzük yürürlüğe girmiştir. 1998, 2011 ve Şubat 
2018’de Tüzükte değişiklikler yapılmıştır.

2002 •	 Kolektif Yatırım Planlarının Denetimi Hakkında Kanun (CISCA)
•	 Finansal Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri Kanunu (FAIS)

2010 •	 Müşârekenin, murabahanın ve mudârebenin azaltılması ile ilgili anlaşmaları tanıyan Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapan 2010 Tarihli Kanun

2011 •	 Sukuku bir diğer İslami finans aracı (yalnızca devlet tarafından uygulanacak) olarak tanıyan 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 2010 Tarihli Kanun

2016 •	 Ulusal Hazine, mevcut mevzuatın, murabaha ve sukukun borsaya kote tüm şirketleri kapsayacak 
şekilde genişletilmesi amacıyla vergi yasalarında daha başka değişiklikler de yapılmasını 
önermiştir.

•	 Finansal düzenlemeler konusunda İkiz Üst Makamlar modeli

Kaynak: RAM

4.5.3 Yatırım ve Ticaret Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Fon oluşturma konusunda uygulanan metodoloji ve süreç akışı ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermektedir. Şekil 4.20’de Güney Afrika’daki fon oluşturma sürecinin tüm aşamaları (konsept 
oluşturma, planlama, düzenleyici kurum onayı, uygulama ve fonların izlenmesi) gösterilmektedir.
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Şekil 4.20: Güney Afrika’da Fon Oluşturma Sürecine İlişkin Akım Şeması

1. Aşama:
Fizibilite Çalışması

2. Aşama: Finans 
Sektörünü 
Düzenleme 
Kurumunun 

(FSCA) Sorularının 
Cevaplanması

3. Aşama:
Fonun Hayata 
Geçirilmesi ve 

Yatırım

4. Aşama:
Fon Performansı 

Analizi ve Raporlama

•	 Yatırım politikalarının 
belirlenmesi

•	 Yatırımcıların yetki 
ve profillerinin 
belirlenmesi

•	 3 yıllık tahmin ve başa 
baş analizi

•	 Doldurulmuş soru 
formlarının FSCA’ya 
iletilmesi

•	 Çekirdek sermayenin 
ispatı

•	 Fonun FSCA tarafından 
tescil edilmesi

•	 Hisse senetlerinin 
taranması

•	 Temel analiz

•	 Risk değerlendirme

•	 Rayiç değer belirleme

•	 Portföy yönetimi

•	 Performansın 
karşılaştırma 
ölçütleriyle 
kıyaslanması

•	 Müşterilere raporlama

Kaynak: Kagiso Asset Management

İslami Fonlara İlişkin Değer Önermeleri

Güney Afrika’da, 28 sayılı Tüzük kapsamındaki ihtiyati kılavuz ilkelere uygun hareket eden 
yatırımcılara yönelik dengeli fon çözümleri oluşturmak oldukça zordur; bununla birlikte Şer’i 
parametrelere uygun fonlar yine de iyi düzeyde getiri sunmaktadır. İslami fonlar, barındırdıkları 
sektör riski, hisse senedi riski ve varlık tahsisi bakımından geleneksel fonlardan farklıdır.

1. Şer’i Uyum ve Şer’i Tarama

Yakın zamanda gerçekleşen küresel finansal kriz göz önünde bulundurulduğunda, İslami fonlara 
yönelik talebi besleyen en önemli unsurların şunlar olduğu söylenebilir: konuyla ilgili bilincin 
artması, Orta Doğu ile olan ticaretin artması, yerel Müslüman nüfusların Şer’i uyumlu ürünlere 
olan talebinin giderek artması ve daha etik risk paylaşımı modellerine dayalı ürünlere talebin 
sürekli artması.

JSE FTSE ile iş birliği yaparak bir Şer’i tarama metodolojisi geliştirmiş; FTSE ise Yassar ile bir ortak 
girişim kurarak Şer’i uyumlu endeksler oluşturmuştur. FTSE/JSE Şer’i Tüm Hisse Senetleri Endeksi, 
En İyi 40 Şer’i Uyumlu Şirket Endeksi ve FTSE/JSE En İyi 40 Şer’i Uyumlu Şirket Sınırlı Endeksi 
sırasıyla 2007, 2008 ve 2011 yıllarında hesaplanmaya başlamıştır. Bu endeksler kapsamında, 
şirketler hem finansal açıdan hem de faaliyetleri açısından taramaya tabi tutulmakta ve buna 
göre, Şer’i kredibiliteye sahip olup olmadıklarına karar verilmektedir. 

FTSE/JSE Şer’i tarama yöntemine göre, Tablo 4.24’te listelenen faaliyetlerden herhangi biriyle iştigal 
eden şirketler Şer’i uyumlu olmayan şirket olarak nitelendirilecek ve kapsam dışı bırakılacaktır. 
Geriye kalan şirketler ise bir sonraki aşama olan finansal taramaya tabi tutulacaktır. 
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Tablo 4.24: FTSE/JSE’nin Şer’i Tarama Metodolojisi

İşletme Faaliyetlerine Dayalı Tarama Finansal Oranlara Dayalı Tarama

•	 Geleneksel finans (ör. İslami olmayan bankacılık, 
finans ve sigortacılık) 

•	 Alkol

•	 Domuz ürünleri ve helal olmayan gıda üretimi, 
domuz ürünlerinin ve helal olmayan gıdaların 
ambalajlanması ve işlenmesi veya bu ürünlerle ilgili 
tüm diğer faaliyetler 

•	 Eğlence (gazinolar, kumarhaneler ve pornografi)

•	 Tütün

•	 Silah ve savunma ürünleri imalatı

•	 Borcun toplam varlıklar içindeki payının yüzde 
33’ün altında olması

•	 Nakdin ve faiz getiren varlıkların toplam varlıklar 
içindeki payının yüzde 33’ün altında olması

•	 Alacak hesapları ve nakit toplamının toplam 
varlıkların %50’sinden az olması

•	 Faiz gelirleri ve Şer’i uyumlu olmayan faaliyetlerden 
elde edilen gelirler toplamının toplam gelirin yüzde 
5’ini aşmaması

Kaynak: Piyasa Verileri, FTSE/JSE Şer’i Endeksleri

2. İslami ETF

Absa Capital 11 Mart 2009 tarihinde, Güney Afrika’nın ilk Şer’i uyumlu öz sermaye bazlı 
ETF’sini (Yeni Fonlardan Oluşan En İyi 40 Şer’i Uyumlu ETF Endeksinde yer alan bir ETF) 
piyasaya sürmüştür. Bu yeni ETF’ye ilişkin İlk Halka Arz süreci 23 Şubat’ta başlamış ve ETF, 6 
Nisan 2009’da Johannesburg Borsasında işlem görmeye başlamıştır. En İyi 40 Şer’i Uyumlu ETF 
Endeksi yatırımcılara, belirli bir Şer’i uyumlu ETF’ye yatırım yapıp piyasanın genel performansını 
yansıtan bir getiri elde etme imkânı sunmaktadır. Yeni Fonlardan Oluşan En İyi 40 Şer’i Uyumlu 
ETF Endeksi, FTSE ve JSE tarafından ortaklaşa oluşturulmuş olan FTSE/JSE En İyi 40 Şer’i Uyumlu 
Şirket Endeksi kapsamındaki şirket kâğıtlarının fiyat performansını takip etmektedir.

FTSE/JSE En İyi 40 Şer’i Uyumlu Şirket Endeksi, Johannesburg Borsası’nda işlem gören ve hem 
yürüttükleri faaliyetler hem de finansal oranlar bakımından Şer’i uyumlu olan en büyük ve en 
likit 40 şirketin performansını yansıtan menkul kıymetlere dayanarak oluşturulmaktadır.  Endeks 
üç ayda bir yeniden dengelenmekte ve ilgili açıklamanın yapılmasını müteakiben yatırımcılara kâr 
payı ödemesinin tamamı yapılmaktadır. Grafik 4.26’da gösterildiği gibi, Yeni Fonlardan Oluşan 
En İyi 40 Şer’i Uyumlu ETF Endeksi kapsamındaki karma varlıklar arasında en büyük ağırlığa 
(%55,86) sahip sektör temel materyaller sektörüdür.

Grafik 4.26: Yeni Fonlardan Oluşan En İyi 40 Şer’i Uyumlu ETF Endeksinin Baz Aldığı 
Sektörler

Temel Materyaller

Nakit/Diğer

Tüketici hizmetleri

Finansal ürün ve hizmetler

Sağlık

Endüstriyel ürün ve hizmetler

Petrol ve Gaz

Telekomünikasyon

Kaynak: ABSA CIB 
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4.5.4 Güney Afrika İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Temel 
Faktörler

Güney Afrika’da İslami fon yönetimi sektörünün gelişmesi, ülkedeki İslami finans piyasasına 
rekabetçi bir üstünlük sağlayacaktır. Güney Afrika, Afrika bölgesinin başlıca İslami finans 
merkezi olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin ardında, ülkenin güçlü bir düzenleyici yapıya 
ve yönetişim yapısına sahip olan finansal altyapısının ileri düzeyde olması yer almaktadır. Bir 
sonraki bölümde, Güney Afrika’da İslami fon sektörünün gelişimine etki etmiş olan faktörlerden 
bahsedilmektedir. 

Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve

Güney Afrika’daki hukuki ve düzenleyici çerçeve geleneksel piyasa için oldukça ileri düzeydedir. 
Devlet, piyasanın güçlü kalmasını sağlamaya yönelik çeşitli önlemler uygulamaktadır. 2018 
yılında pek çok yeni düzenleme yapılmış ve ayrıca pek çok mevcut düzenlemede değişiklik 
gerçekleştirilmiştir:

•	 İkiz Üst Makamlar modeli Nisan 2018’de uygulanmaya başlamış ve SARB bünyesindeki 
PA’nın yanı sıra FSCA tarafından yönetilen yeni bir düzenleyici sistem getirmiştir.

•	 28 sayılı Tüzük Şubat 2018’de revize edilmiştir. Tüzüğün amacı emeklilik fonu katılımcılarını 
korumak ve ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi kolaylaştırmaktır. 

•	 Güney Afrika’daki Yabancı Katılımlı Fonlara Yönelik Düzenleyici Çerçeve Teklifi Mart 
2018’de yayımlanmıştır. Amacı, yabancı fonların Güney Afrika’ya veya başka bir Afrika 
ülkesine sorunsuz bir şekilde yatırım yapmasını sağlayacak bir geçit oluşturmaktır.

Bugüne kadar FSCA tarafından, İslami fonlara özgü herhangi bir kılavuz ilke yayımlanmamıştır. 
İslami fonlar 2002 tarihli CSCA tarafından düzenlenmekte, FSCA tarafından ise izlenmektedir. 

Şer’i Yönetişim Çerçevesi

Güney Afrika’daki düzenleyici kurumlar tarafından kabul edilmiş bir Şer’i yönetişim çerçevesi 
henüz yoktur. Şer’i konularla ilgili kurallar her bir fon yönetimi şirketinin kendi bünyesindeki 
Şer’i danışma komitesi tarafından idare edilmektedir. Şer’i yönetişim konusunda merkezi ya da 
birbiriyle uyumlu kurallara dayalı bir yaklaşım bulunmaması sebebiyle, piyasada uygulanan Şer’i 
kurallar birbiriyle tutarlı değildir.

Piyasa Altyapısı

Finans piyasası altyapısı sistemleri, küresel ve yurt içi finans sistemleri kapsamında gerçekleştirilen 
parasal ve mali işlemlerle ilgili takas ve mutabakat konuları için temel gerekliliktir. Güney Afrika’da 
Merkez Bankası tarafından işletilen finans piyasası altyapı (FMI) sistemlerinden bazıları şunlardır: 

•	 Güney Afrika Çok Seçenekli Mutabakat (SAMOS) sistemi gerçek zamanlı bir brüt mutabakat 
sistemidir.

•	 Sürekli Bağlantılı Mutabakat (SBM) sistemi, Güney Afrika Randı da dâhil olmak üzere 
belirlenen para birimleri üzerinden yapılan döviz işlemlerinde mutabakat sağlanmasına 
yarayan bir sistemdir.

•	 Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ile Bütünleşik Bölgesel Elektronik Mutabakat 
Sistemi (SIRESS), acil mutabakat gerektiren sınır ötesi kredi transferlerinde mutabakat 
sağlanması için kullanılan bir sistemdir (Goodspeed, tarih yok).



İslami Fon Yönetimi

147

Güney Afrika, dünyadaki en sofistike finans piyasalarına ev sahipliği yapmaktadır ve finans 
piyasasının çok güçlü bir şekilde gelişiyor olması ile nam salmıştır. Bu durum, Güney Afrika’daki 
tek lisanslı menkul kıymetler borsası olan JSE’ye de yansımıştır ve ülke dört yıl üst üste dünyadaki 
en iyi düzenlenmiş piyasa olarak belirlenmiştir (puan verilen 148 piyasa arasında) (Oxford Business 
Group, tarih yok).

Vergi Çerçevesi

Güney Afrika, İslami finans sektörünü geliştirmek ve sektördeki işleyişi kolaylaştırmak amacıyla 
vergi kanunlarında değişiklik yapmıştır. Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 2010 Tarihli Kanuna, 
mudârebeyi ve murabahayı kabul edip müşârekeyi azaltmak amacıyla İslami finansla ilgili bir 
düzenleme eklenmiştir. 2011 yılında Kanunda bir değişiklik daha yapılarak sukuk uygulamalarının 
hayata geçirilmesine dair bir hüküm getirilmiştir; yalnız sukuk ihracı için yalnızca devlet yetkili 
kılınmıştır. Ocak 2016’da, borsaya kote şirketleri de kapsama dâhil eden bir sukuk mevzuatı 
yayımlanmıştır. Güney Afrika çoğunluğu Müslüman bir ülke olmamasına rağmen, devletin ve 
düzenleyici kurumların bu ortak çabaları, İslami finansın geliştirilmesi için verdikleri desteği gözler 
önüne sermektedir.

Talep Yönü

Piyasa ile ilgili bilincin ve İslami finans anlayışının yeterli olmaması: Ülkede İslami finans 
uygulamaları bir tane tam donanımlı İslami bankanın kurulduğu 1989 yılında başlamıştır. 
Ardından ise geleneksel bankalar tarafından işletilen İslami pencereler ve sayıları giderek artan 
İslami VYŞ gelmiştir. Fakat halk İslami finans konusunda oldukça bilinçsizdir. 2014 yılında Güney 
Afrika’daki tüketicilerin İslami bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili farkındalık seviyesini incelemek 
amacıyla yapılan bir çalışmaya göre, ankete cevap verenlerin yüzde 48’i İslami bankacılığın hem 
Müslümanlara hem de gayrimüslimlere yönelik bir imkân olduğunun farkında değildi. Çalışmada 
ortaya koyulan bir diğer sonuç da Müslüman müşterilerin yüzde 70’inin İslami olmayan 
bankalarda hesabı olduğu, yalnızca küçük bir kısmının İslami bankacılığa yönelmiş olduğudur 
(Cheteni, 2014). 

Devlet memurlarının ve bazı özel sektör çalışanlarının geleneksel emeklilik fonlarından 
başka fon seçme imkânının olmaması: Devlet Memurlarına Yönelik Emekli Sandığı (GEPF), 
emekli maaşlarını ve sunulan diğer faydaları Güney Afrika devleti çalışanları adına yönetmektedir. 
Bu fon aynı zamanda Güney Afrika’nın en büyük emeklilik fonudur. 1,2 milyondan fazla aktif 
katılımcısı vardır; toplam 400.000’den fazla kişi emekli maaşını ve sunulan diğer faydaları bu 
fon aracılığıyla almaktadır ve 1,6 trilyon Rand’ın üzerinde varlığa sahiptir. Maalesef Şer’i uyumlu 
fonlara tahsis ettiği bir kısmı yoktur. Özel sektörde ise, şirketlerin çoğu kendi özel emeklilik fonu 
planlarını oluşturmakta ve bu kapsamdaki varlıkların çoğunu geleneksel fonlara yatırmaktadır. 
Dolayısıyla ne devlet çalışanlarının ne de özel sektörde çalışanların, paralarını geleneksel emeklilik 
fonu planlarından başka bir yere yatırma seçeneği vardır. 

Şer’i uyumlu tasarruf ve yatırımları artırmaya yönelik teşviklerin yetersiz olması: 
Normalde, İslami fonlar geleneksel emsallerine kıyasla daha yüksek maliyetlidir; çünkü İslami 
fonlarla ilgili birtakım özel ücretler, giderler ve işlem masrafları söz konusudur. Dolayısıyla 
hükümetin yukarıdan aşağıya yaklaşımıyla sunacağı teşvikler, Şer’i uyumlu yatırımlar/tasarruflar 
için geleneksel emsalleriyle eşit şartlarda olacakları bir ortam yaratmak açısından kritik bir rol 
oynamaktadır. 
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Arz Yönü

Şer’i uyumlu varlıkların yetersiz olması: JSE’de işlem gören Şer’i uyumlu şirketlerin sayısı 
oldukça sınırlıdır. 2017 sonu itibarıyla 400 şirketten yalnızca 160’ı Şer’i uyumlu şirkettir. Piyasadaki 
mevcut sukuk miktarı da oldukça azdır; bu da fon yöneticilerinin yurt dışı kaynaklı varlıklara 
yatırım yapmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, 28 sayılı Tüzük emeklilik fonlarının yabancı 
varlıklara yapabileceği yatırımın oranını yüzde 20 ile sınırlandırmıştır.

Şer’i danışma komiteleri arasında uyuma dayalı bir yaklaşımın olmaması: Güney Afrika’da 
Şer’i yönetişim konusunda merkezi ya da diğer kurumlarla uyum içinde faaliyet gösteren bir 
yönetişim kurumu yoktur. Her bir VYŞ kendi bünyesindeki Şer’i danışman tarafından tavsiye edilen 
yaklaşımı ve metodolojiyi uyguladığı için, yaklaşım ve metodoloji konusunda şirketler arasında 
farklılıklar vardır. Bu da uygulamada Şer’i kuralların birbiriyle tutarsız olmasına yol açmıştır.

İslami finans alanında yeterli sayıda uzman olmaması: İslami finans sektöründe bir yetenek 
açığı söz konusudur. Bu sebeple, ülkede yetenek geliştirilmesine katkıda bulunabilecek yurt içi 
kurumların belirlenmesi, sektörün uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak 
açısından son derece önemlidir (MIFC, 2016).

4.5.5 Ülkeye Özgü Tavsiyeler

Grafik 4.27’de, Güney Afrika’daki İslami fon yönetimi sektörünün gelişimine etki eden tüm temel 
faktörler puanlandırılmıştır. 

Grafik 4.27: Güney Afrika İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden 
Faktörler

Makroekonomik Faktörler
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Şer’i Yönetişim 
Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Vergi Çerçevesi

Ürün İnovasyonunun 
Çeşitliliği

Yurt içi İslami Finans 
Sektöründeki Büyüme

Yetenek Geliştirme

İşlem Maliyetlerinin 
Şeffaflığı

Yatırımcı Tabanının 
Çeşitliliği

Güney Afrika

Kaynaklar: RAM, ISRA

Karşılaşılan sorun ve zorluklardan hareketle, İslami fon sektörünün gelişimini desteklemeye 
yönelik politika tavsiyeleri arz ve talep yönlerine göre ayrılmış şekilde aşağıda Tablo 4.25’te ve 
Tablo 4.26’da sunulmaktadır:
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Tablo 4.25: Talebin Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Alım Tarafı)

Sorunlar ve Güçlükler Talep (Alım Yönü) Fırsatları

Piyasa ile ilgili bilincin ve İslami finans anlayışının 
yeterli olmaması

İslami finans çevrelerinin, hem Müslümanlarda hem 
de gayrimüslimlerde İslami finansla ilgili anlayış ve 
bilinç geliştirmeye ve İslami finansı teşvik etmeye 
yönelik ortak çabaları. Kurumsal sektörden sponsorlar 
bulmaya yönelik uygulanabilir bir teklif geliştirilerek, 
İslami finans hakkında konferanslara / seminerlere / 
eğitimlere ev sahipliği yapma fırsatı elde edilebilir.

Devlet ve özel sektör çalışanlarına, yatırım 
yapacakları emeklilik fonu tipini seçme 
konusunda esneklik sunulmaması

Devlet tarafının ve özel sektördeki işverenlerin, 
çalışanlarına istedikleri fona yatırım yapma imkânı 
vermesi. Böylelikle, Müslümanlara veya etik konularda 
İslam’a eğilimli kişilere, Şer’i kurallara dayalı fonlara 
yatırım yapma seçeneği sunulmuş olacaktır. 

Şer'i uyumlu tasarruf ve yatırımları artırmaya 
yönelik teşviklerin yetersiz olması

•	 Şer’i uyumlu ürünlere yatırım yapacak yatırımcılara 
ve İslami fon oluşturacak VYŞ’lere vergi teşvikleri 
sunulması.

•	 İslami fon ürünlerine yönelik talebi tetikleyecek 
bir İslami kurumsal yatırımcı tabanı oluşturmak 
amacıyla evkaf fonlarının, yüksek net değerli 
bireylerin ve diğer İslami fonların potansiyel 
varlıklarından yararlanılması.            

Kaynak: RAM 

Tablo 4.26: Arzın Artırılmasına Yönelik Tavsiyeler (Satış Yönü)

Sorunlar ve Güçlükler Arz (Satış Yönü) Fırsatları

Şer'i uyumlu varlıkların yetersiz olması. •	 Devletin yeşil şirket sayısını artırmaya yönelik 
çabaları çerçevesinde, İslami finans ile sosyal ve 
yönetişimsel değerlere dayalı/yeşil finans arasındaki 
benzerlikler hakkında toplumsal farkındalık 
yaratılması gerekmektedir. Böylelikle, şirketlerin 
hem Şer’i uyumlu şirket hem de sosyal ve 
yönetişimsel değerlere dayalı şirket olarak borsaya 
kote edilmesi mümkün hâle gelecektir. 

•	 Şer’i uyumlu varlıklara yönelik teşvikleri tetiklemek 
için İslami CMP oluşturulması.

Şer'i danışma komiteleri arasında uyuma dayalı 
bir yaklaşımın olmaması.

•	 Uyumlu bir Şer’i yönetişim çerçevesi oluşturmak 
amacıyla, her şirketten temsilcilerin yer alacağı, 
sektör oyuncularından ve düzenleyici kurumlardan 
oluşan bir görev gücü oluşturulması. Böylelikle, 
Şer’i kurallarla ilgili anlaşmazlıklar daha kolay 
çözülecek ve kurallarla ilgili şeffaflık sağlanacaktır. 

İslami finans alanında yeterli sayıda uzman 
olmaması.

•	 İslami finans eğitimleri/mesleki kurslar verecek 
akredite İslami eğitim kurumları kurulması. Yurt 
içinde kurumsal alanda çalışan, İslami finans 
konusunda yetenek sahibi kişilerin deneyim ve 
bilgilerini paylaşmaya teşvik edilmesi.

Kaynak: RAM
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5. GENEL POLİTİKA TAVSİYELERİ 
Örnek vaka incelemelerinden alınan derslere dayanarak, en çok etki yaratan faktörler Gelişim 
Aşaması Matrisi’nde özetlenmiştir. Daha sonra, İslami fon yönetimi sektörünün ilerlemesi için 
daha da geliştirilmesi gereken alanlar örümcek grafikler kullanarak gösterilmiştir. Grafik 5.1’de, 
örnek vaka olarak incelenen ülkelere ilişkin örümcek grafikler karşılaştırmalı olarak bir arada 
sunulmuştur.

Grafik 5.1: İslami Fon Yönetimi Sektörünün Gelişimine Etki Eden Temel Faktörler
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Pakistan
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Kaynaklar: RAM, ISRA

5.1 İslami Fon Yönetimi Hakkında Stratejik Çerçeve ve Yol Haritası

Yurt içi fon yönetimi sektörüne etki eden faktörleri anladıktan sonra, sektöre ilişkin ekosistemi 
görselleştirme imkânı bulduk. Şekil 5.1’de Şer’i uyumlu varlıkların sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunan beş ana bileşen bu bağlamda gösterilmektedir. Bu bileşenler olmadığı takdirde, Pakistan 
ve Güney Afrika’da olduğu gibi sektör yurt içi İslami fon yönetimi piyasalarının geliştirilmesi 
konusunda zorluklarla karşılaşacaktır.
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Şekil 5.1: İslami Fon Yönetimi Sektörü Ekosistemi

Hukuki, Düzenleyici, 
Şer’i Çerçeveler ve 
Piyasa Gözetimi

Kurumsal Fonların 
Oluşturulması

Politika ve 
Kılavuz İlkelerin 
Liberalizasyonu

Vergi Çerçevesi

Piyasa Altyapısı

Şer’i Varlıklara Talep

Beş Ana Bileşen

Şer’i Varlıkların 
Sürdürülebilirliği

Hisse Senetleri Sabit Getirili 
Fonlar

Para Piyasası

GYO’lar

ETF’ler

Dengeli Fonlar

Kaynak: RAM

Yukarıda da bahsedildiği gibi, İslami fon yönetimi sektörünün geliştirilmesine yönelik ilk adımı 
atmak ya da mevcut olan sektörün gelişimini desteklemek için gerekli olan bileşenlerin temin 
edilmesi, sürdürülebilir organik büyümenin sağlanması bakımından kilit öneme sahiptir. Fakat bu 
bileşenlerin başarılı bir şekilde bir araya getirilebilmesi için öncelikle genel yapının nasıl olacağı 
kesinleştirilmelidir. Oluşturulacak olan çerçevede, önerilen yol haritasına uygun şekilde kilit 
paydaşların görev ve sorumlulukları belirtilmeli ve ilerlemenin izlenmesinin ve hesap verebilirliğin 
teşvik edilmesine yönelik olarak alınabilecek önlemlere de yer verilmelidir. İslami fon yönetimi 
sektörüne ilişkin çerçevenin ve yol haritasının oluşturulmasında, Tablo 5.1’de listelenen faktörlerin 
dikkate alınması gerekmektedir.

Tablo 5.1: Uygulanabilir Bir İslami Fon Çerçevesini Desteklemeye Yönelik Temel 
Önlemler 

Faktör 1 - Siyasi İrade ve Kilit Paydaşlarla Uyumlu İşbirliği

Kilit Ulusal Önlem Değerler ve Alınabilecek Önlemler

İslami fonların başarılı 
bir şekilde yatırıma 
yönlendirilmesine yönelik 
uygulanabilir bir çerçeve 
oluşturmak için bir kolaylaştırıcı 
ya da katalizör geliştirilmesi

•	 İslami fonların finans sektörüne dâhil edilmesine yönelik devlet 
teşvikleri, stratejilerin etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacak 
ve başarılı uygulamaları artıracaktır.

•	 Kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak için gözden geçirilmesi ya da 
geliştirilmesi gereken başlıca alanlar:

1. İslami finans faaliyetlerinin kolaylaştırılmasından sorumlu bir kurum 
ya da kuruluş oluşturulması (ör. Malezya, ülkede İslami finansın 
teşvik edilmesi amacıyla BNM bünyesinde Malezya Uluslararası 
İslami Finans Merkezini (MIFC) kurmuştur).
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2. İslami finans faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan bu 
merkezin sorumlulukları arasında piyasadaki eksikliklerin ve 
zorlukların belirlenmesinin yanı sıra, uygulamaya yönelik çözümler 
geliştirmek amacıyla piyasa oyuncularının da sürece dâhil edilmesi 
yer almaktadır.

3. İslami finans çözümlerini tercih eden piyasa oyuncularına teşvik 
verilmesi ve oluşturulacak yeni fonların vergilendirme ya da mali 
teşvik yoluyla desteklenmesi.

Faktör 2 - Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Sağlamlığı

Kilit Ulusal Önlem Değerler ve Alınabilecek Önlemler

İSP faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliğini 
desteklemeye yönelik temel 
yapı taşlarının oluşturulması

•	 Ulusal düzeyde bir bütünleşik plan hazırlanması, yurt içi İSP’nin 
oluşturulması bakımından hayati öneme sahiptir.

•	 İSP’nin temel bileşenlerini oluşturan yapı taşları aşağıdaki gibidir. 
Nihayetinde, Şer’i uyumlu hisse senetleri ve sukuk ile ilgili 
sağlıklı bir ortam olmayışı, İslami fonların ancak sınırlı bir şekilde 
çeşitlendirilebileceği anlamına gelmektedir.

1. Hukuki ve düzenleyici çerçeve.
2. Şer’i yönetişim.
3. Vergi çerçevesi.
4. Piyasa altyapısı.
5. Arz (ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ve derinliği) ve talep (geniş 

yatırımcı tabanı) taraflarındaki piyasa oyuncularının çeşitliliği.

Piyasa ile ilgili hususları 
kolaylaştırmak ve idare etmek 
amacıyla özel çalışma grupları/
birlikler oluşturulması

•	 Her piyasasının işleyişi farklıdır. Bazı piyasalar yukarıdan aşağıya 
yaklaşımını benimserken bazılarının kılavuz ilke ve politikaların 
geliştirilmesi sürecinde tetikleyici rol oynaması gerekmektedir.

•	 Fon yöneticilerinden, düzenleyici kurumlardan ve kurumsal 
yatırımcılardan oluşan çalışma gruplarının kurulması piyasanın 
ilerlemesine hız verecektir. Fakat öncelikle, grubun ortak çabalarının, 
grup katılımcılarının kendi çıkar ya da kazançlarına yönelik değil, 
sektöre fayda getirmeye yönelik olmasını sağlamak için katılımcıların 
ticari çıkarlarını belirlemek önemlidir.  

Faktör 3 - İslami Fonlara Yönelik Sabit Bir Talep Tabanı Oluşturulması

Kilit Ulusal Önlem Değerler ve Alınabilecek Önlemler

İslami fonlara yönelik 
piyasa talebi yaratarak 
gerekli yatırımcı tabanının 
oluşturulması

•	 Devlete ve kurumlara ait emeklilik fonlarının Şer’i ya da etik yatırımlar 
yapması sağlanarak serveti farklı şekillerde yaratmak mümkün hale 
gelecektir ve bu da İslami fon yönetimi sektörünün sağlam bir zemin 
üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır.

•	 Finansal katılımın seviyesi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 
Somut bir değer önermesi sunarak bireysel yatırımcıları da sektöre 
dâhil etmek, İslami fonların uzun vadedeki büyümesine katkıda 
bulunacaktır.

•	 Büyük resme bakıldığında, bir ülkede kişi başı GSYH’nin artması, 
pek çok etkiyi de beraberinde getirecektir. Bir kişinin geliri arttıkça, 
tasarruf için kenara koyduğu para da artacaktır. 

Faktör 4 - Farkındalık ve Kapasite Oluşturma

Kilit Ulusal Önlem Değerler ve Alınabilecek Önlemler

Fon yönetimi sektörünün 
başarısını belirleyen unsurlar 
olan farkındalık ve teknik 
bilgilendirmeye yönelik 
çalışmalar

•	 Piyasa hakkında bilinç oluşturulması, finansal planlamanın 
desteklenmesi için gerekli kapsamı sağlayacaktır. Düzenleyici 
kurumların ve piyasa oyuncularının işbirliği ile, halkın eğitilmesine 
yönelik çeşitli tanıtım faaliyetleri, konferanslar ve seminerler organize 
edilerek farkındalık oluşturulabilir.
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•	 Coğrafi konumdan bağımsız olarak kitlelere ulaşmakta kullanılan 
araçlardan en hızlı gelişeni mobil cihazlar olduğu için, halkın piyasaya 
erişimini sağlamak amacıyla dijital ortamdan da yararlanılabileceği 
konusu dikkate alınmalıdır.

Kaynaklar: RAM, ISRA

5.2 İslami Fon Yönetimi Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Genel 
Tavsiyeler

Bu kısımda, her ülkenin karşılaştığı temel zorlukların çözümüne yönelik geniş kapsamlı tavsiyelere 
yer verilmiştir. Ülkenin hangi gelişmişlik düzeyinde olduğuna bağlı olarak, verilen tavsiyelerden 
bazıları ülkenin gelişim çabalarına ivme kazandırmaya, bazıları ise bu tür çabaları hızlıca başlatmaya 
yöneliktir. 

Olgun Piyasa 

Malezya örneğine baktığımızda, ülkenin gelişmişlik düzeyinin, sektörün sağlam mimarisine 
yansıdığını görmekteyiz. Bu yapının bileşenleri, sağlam yasal, düzenleyici ve Şer’i çerçevelerin 
yanı sıra, Şer’i varlıkların sürdürülebilirliğini teşvik eden güçlü İSP ekosistemidir. Bu faktörler, 
İslami fon yönetimi sektörünün istikrarlı bir şekilde gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Fakat yine 
de, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonunun İslami Fon ve Varlık Yönetimi Planında (Islamic 
Fund and Wealth Management Blueprint) belirtildiği gibi daha da geliştirilebilecek alanlar vardır. 
Yukarıda bahsedilen beş bileşen bazında verilen tavsiyeler Tablo 5.2’de yer almaktadır.

Tablo 5.2: Olgun Bir Piyasa için Genel Tavsiyeler

Bileşen 1 - Hukuki, Düzenleyici, Şer’i Çerçeveler ve Piyasa Gözetimi

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Finansal teknolojiyi desteklemeye 
yönelik kolaylaştırıcı çerçeveler 
oluşturulması ve uluslararası SSY 
yatırımcılarının ilgisinin çekilmesi.

Hangi uluslararası SSY standardının 
benimseneceği, piyasa faaliyetleri 
üzerinde bir etki yaratacaktır.

Açık bir mimarinin tercih edilmesi 
ticaret işlemlerini kolaylaştıracaktır. 
Seçilecek yolu belirlemeden önce 
piyasa oyuncularının da sürece 
dâhil edilmesi, karar verme 
aşamasını kolaylaştıracaktır.

Bileşen 2 - Kurumsal Fonların Oluşturulması

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

İslami fonlara yatırım yapmaya 
odaklı kurumsal yatırımcılar 
oluşturulması.

Bazı kurumların İslami fonların 
performansı ile ilgili endişeleri 
vardır. 

Faydalanıcıların değerleri ile bu 
kurumların değerlerinin birbiriyle 
uyumlu hale getirilmesi ve piyasa 
performansı algısının yönetilmesi.

Dini inanç ile ilgili konuların 
yatırım davranışı ile uyumlu hale 
getirilmesi.

Müslümanlar para yönetimi 
konusundaki sorumlulukları 
hakkında bilinçli değildir.

Müslümanların genel yaşam 
tarzları uyarınca benimsediği 
değerler, yatırımcıların yalnızca 
İslami fonları seçmesine izin 
vermelidir.
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Bileşen 3 - Politika ve Kılavuz İlkelerin Liberalizasyonu

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Piyasaya erişimin ve uluslararası 
bağlantıların geliştirilmesi.

Sektörden alınan geri bildirimlere 
göre sistemde, fon oluşturma 
sürecinin yavaşlamasına ya da 
piyasa katılımın yetersiz kalmasına 
sebep olacak birtakım boşluklar 
hâlâ mevcuttur.

Düzenleyici kurumların proaktif 
bir yaklaşımla, yurt içi ve yabancı 
fon yöneticileriyle birlikte hareket 
ederek sistemdeki boşlukları 
gidermeye yönelik uygulanabilir 
çözümler araması.

Piyasanın uluslararası fon merkezi 
konumunun güçlendirilmesi.

Başka ülkelerle yapılmış olan 
ikili ve çok taraflı düzenleyici 
iş birliği anlaşmaları mevcut 
olmakla birlikte, piyasanın dışarıyla 
bağlarını ve bağlantısını artırmaya 
yönelik olarak atılabilecek adımlar 
hâlâ vardır.

Malezya’yı küresel İslami fonlar için 
bir geçiş merkezi olarak tanıtmak 
amacıyla başka ülkelerle iş birliği 
yapılması

Faktör 4 - Vergi Çerçevesi

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

İslami fonların uzun vadeli 
büyümesini sürdürmek amacıyla 
hedef segmentlerin (arz ve talep 
yönleri) taahhütlerini garanti altına 
almaya yönelik önlemler alınması.

Vergi teşviki uygulaması 
hâlihazırda mevcut olmakla 
birlikte, yatırımların büyümesini 
sağlamak için faydalanılabilecek 
başka fırsatlar da vardır.

Vergi indirimi yapmak ya da 
ödenmiş olan vergilerin fazladan 
ödenmiş olması halinde fazla kısmı 
iade etmek haricinde devlet, İslami 
fonlara yapılan bireysel yatırımları 
da teşvik etmelidir (ör. İslami 
fonlarda biriktirilen tasarruflara 
devlet de her 1 ABD doları başına 
katkıda bulunmalı ve SSY fonlarına 
yatırım yapanlara vergi teşviki 
sağlamalıdır).

Bileşen 5 - Piyasa Altyapısı

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

İslami fonlara sorunsuz erişimi 
teşvik etmeye yönelik yeni dijital 
iş modellerinin uygulamaya 
koyulması.

Kitlelere ulaşma konusu hem 
düzenleyici kurumlar hem de 
fon yöneticileri için zorluk teşkil 
etmeye devam etmektedir.

Fonlara yatırım yapmayı 
kolaylaştırmak ve piyasa hakkında 
eğitici bilgiler sunmak amacıyla, 
robo-danışmanlık gibi uygulamalar 
yoluyla mobil telefon kullanımının 
artırılması.

Değere dayalı ücretlendirmenin 
ve şeffaf maliyet yapısının teşvik 
edilmesi.

Önden alınan yüksek işlem 
maliyetleri bireysel yatırımcılar için 
caydırıcı olmaktadır.

İşlem maliyetlerini daha efektif 
hale getirmek amacıyla düzenleyici 
kurumların gelişmiş ülkelerle 
birlikte hareket ederek şeffaf 
maliyet yapıları uygulaması.      

Kaynaklar: RAM, ISRA

Gelişmekte Olan Piyasalar

Pakistan ve Güney Afrika’nın incelendiği kısımda ele alınan temel konulardan biri, finansal 
katılımın seviyesiydi. Sabit ve geniş bir yatırımcı tabanı oluşturulması, özellikle gelişmekte olan 
piyasalarda İslami fon yönetimi sektörünün gelişimi açısından önemlidir. İSP’nin sürdürülebilirliği, 
organik büyümenin bel kemiğidir. Tablo 5.3’de, gelişmekte olan piyasaların ortak sorunlarına ve 
önerilen çözümlere yer verilmiştir.
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Tablo 5.3: Gelişmekte Olan Bir Piyasa için Genel Tavsiyeler

Bileşen 1 - Hukuki, Düzenleyici, Şer’i Çerçeveler ve Piyasa Gözetimi

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Yatırımcıların ürün ve hizmetlere 
inanmasının ve güvenmesinin 
sağlanması.

Şer'i fonlara yapılan yatırımların 
makul uygulamalar olduğuna 
inanılmaması.

Düzenleyici kurumların ve piyasa 
oyuncularının, farkındalık seviyesini 
artırmak ve yatırımcı korumasına 
ilişkin kuralları ön plana çıkarmak 
amacıyla birlikte çalışması.

Kapsamlı hukuki, düzenleyici ve 
Şer'i çerçeveler oluşturulması.

Kanun ve düzenlemelerin etkili bir 
şekilde yürürlüğe konulmaması ve 
uygulanmaması sebebiyle sistemde 
boşluklar oluşmaktadır.

Mevcut politika ve kılavuz ilkelerin 
gözden geçirilmesi ve boşlukların 
giderilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması.

Bileşen 2 - Kurumsal Fonların Oluşturulması

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Emeklilik planlarına ilişkin 
düzenlemelerin uygulanması veya 
geliştirilmesi.

Emeklilik planlarına ilişkin 
düzenleme olmaması 
halinde, servet yaratılmasına 
katkıda bulunmak amacıyla 
emeklilik planlarının izlenmesi 
gerekmektedir. Fon yönetimi 
sektöründeki yatırımlardan en 
yaygın olanı katkı payı ödeyerek 
yapılan yatırımlardır.

Yatırımları ve fon yönetimi sürecini 
düzenlemeye yönelik belirli politika 
ve kılavuz ilkeler hazırlanması.

İslami fonlara kurumsal katılımın 
teşvik edilmesi.

Şer'i fonların takip edilebileceği bir 
kayıt sistemi olmaması birtakım 
zorluklar yaratmaktadır.

Performans artışını tetiklemek ve 
takip için gerekli kayıt sistemini 
oluşturmak amacıyla, düzenleyici 
kurumların veya kurumsal 
yatırımcıların İslami fonlara yönelik 
çekirdek yatırım yapması.

Bileşen 3 - Politika ve Kılavuz İlkelerin Liberalizasyonu

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Yabancı fon yöneticilerinin ilgisinin 
çekilmesi.

Yurt içindeki servet sektörün 
büyümesini tetiklemek için 
yeterli olmayabilir. Piyasanın 
liberalizasyonu yabancı fon 
akışlarını kolaylaştırmakta, bu 
fonlar da yurt içindeki ekonomik 
faaliyetlerin fonlanmasında 
kullanılabilmektedir.

Devletin ya da yarı devlet 
sektörünün teşvik olarak fon tahsis 
etmesi. Bunun karşılığında yabancı 
fon yöneticilerinin ülkeye belirli bir 
miktar yabancı yatırım getirmesi 
gerekmektedir. Yabancı mülkiyeti 
konusundaki kurallar da liberalize 
edilmelidir.

Faktör 4 - Vergi Çerçevesi

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Uzun vadeli büyümeyi sağlamak 
amacıyla, bireysel yatırımcılardan 
güçlü taahhütler almaya yönelik 
önlemler uygulanması.

Vergi teşvikleri bireysel yatırımları 
çekmeye katkıda bulunmuştur.

Bireysel yatırımcılara vergi indirimi 
yapmak ya da ödenmiş olan 
vergilerin fazladan ödenmiş olması 
halinde fazla kısmı iade etmek 
haricinde devlet, İslami fonlara 
yapılan bireysel yatırımları da 
teşvik etmelidir (ör. İslami fonlarda 
biriktirilen tasarruflara devlet de 
her 1 ABD doları başına katkıda 
bulunmalıdır).
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Bileşen 5 - Piyasa Altyapısı

İtici Güçler Sorunlar ve Güçlükler Kilit Tavsiyeler

Fon yönetimi sektöründeki değer 
zincirini genişletmek amacıyla idari 
hizmetlerin güçlendirilmesi.

İslami fonların yapılandırılması ve 
Şer'i yönetişimin izlenmesi, organik 
olarak geliştirilmesi gereken 
birtakım beceriler gerektirmektedir.

İslami finans konusunda bilgi/
yetenek düzeyini artırmak 
amacıyla, devlet teşvikleri yoluyla 
beşerî sermayenin geliştirilmesi.

Kaynaklar: RAM, ISRA

Emekleme Aşamasındaki Piyasa

“Emekleme” aşamasında olarak sınıflandırılan piyasalar, İslami fon yönetimi sektörüyle ilgili 
olarak kendi seçecekleri çerçeveyi ve yol haritasını belirlerken gelişmiş piyasaların deneyimlerinden 
öğrenme imkânına sahiptir.  Ülkedeki piyasa koşullarına ve piyasa katılımını sağlamak için izlenecek 
yola bağlı olarak her ülke farklı şekilde gelişmektedir. Tablo 5.4’te yer verilen tavsiyeler ön öneriler 
şeklindedir. Piyasa çok az deneyime sahip yeni bir piyasa olduğu için, sorun ve zorluklar henüz 
söz konusu olmadığından tabloya yansıtılmamıştır.

Tablo 5.4: Emekleme Aşamasında Bir Piyasa için Genel Tavsiyeler

Bileşen 1 - Hukuki, Düzenleyici, Şer’i Çerçeveler ve Piyasa Gözetimi

İtici Güçler Kilit Tavsiyeler

Yatırımcıların ürün ve hizmetlere 
inanmasının ve güvenmesinin 
sağlanması.

Kapsamlı hukuki, düzenleyici ve 
Şer’i çerçeveler oluşturulması.

İslami fon yönetimi hakkında kılavuz ilkeler yayımlanması ve yatırımcı 
korumasına yönelik politikalar oluşturulması da dâhil olmak üzere 
piyasanın geliştirilmesine yönelik kural ve düzenlemelerin yürürlüğe 
konulması.

Bileşen 2 - Kurumsal Fonların Oluşturulması

İtici Güçler Kilit Tavsiyeler

Kurumsal fonların en baştan 
piyasaya dâhil edilmesi.

Şer'i varlıklara yatırımı teşvik konusunda kurumların katalizör olarak 
belirlenmesi.

Bileşen 3 - Politika ve Kılavuz İlkelerin Liberalizasyonu

İtici Güçler Kilit Tavsiyeler

Politika ve kılavuz ilkelerin 
liberalizasyonunun teşvik edilmesi.

İslami fon yönetimi sektörünün oluşturulmasına yönelik yol haritası 
kapsamında politikaların liberalizasyonu.

Bileşen 4 - Vergi Çerçevesi

İtici Güçler Kilit Tavsiyeler

Piyasa oyuncularının katılımını 
teşvik etmeye ve büyümeyi 
hızlandırmaya yönelik mali 
uyaranlar oluşturulması.

•	 Vergi rejiminde öncelikle eşit şartlarda faaliyet göstermeye yönelik bir 
platform oluşturmak amacıyla değişiklik yapılması. 

•	 Bireysel yatırımları en hızlı şekilde çekmek için kullanılabilecek yol 
vergi indirimi yapmaktır.

Bileşen 5 - Piyasa Altyapısı

İtici Güçler Kilit Tavsiyeler

İslami fonların kullanılabilmesi için 
dinamik ve etkili bir ekosistem 
oluşturulması.

Ürün ve hizmetlerin etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak piyasa 
platformları ve altyapısı oluşturulması.

Serbest sermaye akışının teşvik 
edilmesi.

Sermaye kontrollerinin liberalizasyonu.

Kaynaklar: RAM, ISRA
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6. SONUÇ
Örnek vaka incelemelerimiz kapsamında, İslami fon yönetimi sektörüne ilişkin ekosistem ile, belirli 
piyasaların ana bileşenler açısından gelişmişlik düzeyi arasında bir karşılaştırma yapılmıştır (bkz. 
Şekil 5.1). Bu karşılaştırma sonrasında da farklı piyasa tiplerine yönelik politika tavsiyelerinde 
bulunulmuştur. Piyasalar olgunlaştıkça, arz ve talep tabanını güçlendirmeye ve İslami fon yönetimi 
sektörü ekosistemini genel olarak geliştirmeye daha fazla önem verilmeye başlanmaktadır. 
Gelişmekte olan piyasalara kıyasla olgun piyasalarda mevcut politika ve kılavuz ilkelerin gözden 
geçirilmesine, çerçevedeki boşlukların belirlenmesine ve ürün ve hizmetlerin sürekli olarak 
genişletilmesine odaklanılmaktadır. Emekleme aşamasında olan piyasalar için uygulanabilir 
bir çerçeve ve yol haritası oluşturulması, alınması gereken önlemlerin ayrıntılı bir şekilde ele 
alınabilmesine yardımcı olmaktadır. Son olarak, potansiyel yatırımcılara erişme konusunda 
düzenleyici kurumlar ile piyasa oyuncuları arasındaki uyumun seviyesi ve piyasada Şer’i fonlarla 
ilgili bilinç oluşturulması her tür piyasanın gelişimi açısından son derece önemlidir. Tablo 6.1’de 
beş ana bileşenin geliştirilmesine yönelik politika tavsiyelerine yer verilmiştir.

Tablo 6.1: Politika Tavsiyelerinin Özeti

BİLEŞENLER

Piyasa 
Tipi

Bileşen 
1 - Hukuki, 
Düzenleyici, 

Şer’i Çerçeveler 
ve Piyasa 
Gözetimi

Kurumsal 
Fonların 

Oluşturulması

Politika ve 
Kılavuz İlkelerin 
Liberalizasyonu

Vergi Çerçevesi Piyasa Altyapısı

Olgun •	 Açık bir mi-
marinin tercih 
edilmesi ticaret 
işlemlerini 
kolaylaştıra-
caktır. Hangi 
yolun seçileceği 
konusunda 
piyasa oyuncu-
larıyla proaktif 
bir yaklaşım 
içinde bir araya 
gelinmesi, 
karar verme sü-
recine yardımcı 
olacaktır.

•	 Faydalanıcıların 
değerleri ile 
bu kurumların 
değerlerinin 
birbiriyle 
uyumlu hale 
getirilmesi ve 
piyasa perfor-
mansı algısının 
yönetilmesi.

•	 Müslümanların 
genel yaşam 
tarzları uyarın-
ca benimse-
diği değerler, 
yatırımcıların 
yalnızca İslami 
fonları seç-
mesine izin 
vermelidir.

•	 Düzenleyici 
kurumların 
proaktif bir 
yaklaşımla, yurt 
içi ve yabancı 
fon yönetici-
leriyle birlikte 
hareket ederek 
sistemdeki boş-
lukları gider-
meye yönelik 
uygulanabilir 
çözümler ara-
ması.

•	 Malezya’yı 
küresel İslami 
fonlar için bir 
geçiş merkezi 
olarak tanıtmak 
amacıyla başka 
ülkelerle iş birli-
ği yapılması.

•	 Bireysel 
yatırımcılara 
vergi indirimi 
yapmak ya da 
ödenmiş olan 
vergilerin faz-
ladan ödenmiş 
olması halinde 
fazla kısmı iade 
etmek hari-
cinde devlet, 
İslami fonlara 
yapılan bireysel 
yatırımları 
teşvik etmelidir 
(ör. İslami fon-
larda biriktirilen 
tasarruflara 
devlet de her 
1 ABD doları 
başına katkıda 
bulunmalıdır). 

•	 Farkındalığı 
artırmak ve 
piyasa hak-
kında eğitici 
bilgiler sunmak 
amacıyla, ro-
bo-danışmanlık 
gibi uygula-
malar yoluyla 
mobil telefon 
kullanımının 
artırılması.

•	 İşlem mali-
yetlerini daha 
efektif hale ge-
tirmek amacıyla 
düzenleyici 
kurumların ge-
lişmiş ülkelerle 
birlikte hareket 
ederek bilgi 
paylaşımını ko-
laylaştırması ve 
şeffaf bir ma-
liyet yapısının 
nasıl uygula-
nabileceğini 
araştırması.
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Geliş-
mekte 
olan

•	 Düzenleyici 
kurumların ve 
piyasa oyuncu-
larının, farkın-
dalık seviyesini 
artırmak ve 
yatırımcı koru-
masına ilişkin 
kuralları ön 
plana çıkarmak 
amacıyla birlik-
te çalışması.

•	 Mevcut politika 
ve kılavuz 
ilkelerin gözden 
geçirilmesi ve 
boşlukların gi-
derilmesine yö-
nelik çalışmalar 
yapılması.

•	 Yatırımları ve 
fon yönetimi 
sürecini düzen-
lemeye yönelik 
belirli politika 
ve kılavuz 
ilkeler hazırlan-
ması.

•	 Performans ar-
tışını tetiklemek 
ve takip için 
gerekli kayıt sis-
temini oluştur-
mak amacıyla, 
düzenleyici 
kurumların 
veya kurumsal 
yatırımcıların 
İslami fonlara 
yönelik çekir-
dek yatırım 
yapması.

•	 Devletin ya 
da yarı devlet 
sektörünün teş-
vik olarak fon 
tahsis etmesi. 
Bunun karşılı-
ğında yabancı 
fon yönetici-
lerinin ülkeye 
belirli bir miktar 
yabancı yatırım 
getirmesi 
gerekmektedir. 
Yabancı mülki-
yeti konusun-
daki kurallar 
da liberalize 
edilmelidir. 

•	 Yukarıdaki gibi. •	 İslami finans 
konusunda 
bilgi/yetenek 
düzeyini artır-
mak amacıyla, 
devlet teşvikleri 
yoluyla beşerî 
sermayenin 
geliştirilmesi.

Emek-
leme 
dönemi

•	 İslami fon 
yönetimi 
hakkında 
kılavuz ilkeler 
yayımlanması 
ve yatırımcı 
korumasına yö-
nelik politikalar 
oluşturulması 
da dâhil olmak 
üzere piyasanın 
geliştirilmesine 
yönelik kural 
ve düzenleme-
lerin yürürlüğe 
konulması.

•	 Şer’i varlıklara 
yatırımı teşvik 
konusunda 
kurumların 
katalizör olarak 
belirlenmesi.

•	 İslami fon yö-
netimi sektörü-
nün oluşturul-
masına yönelik 
yol haritasında 
politika libe-
ralizasyonu 
konusunun 
benimsenmesi.

•	 Vergi rejiminde 
öncelikle eşit 
şartlarda faali-
yet göstermeye 
yönelik bir 
platform oluş-
turmak ama-
cıyla değişiklik 
yapılması.

•	 Bireysel yatı-
rımları en hızlı 
şekilde çekmek 
için kullanı-
labilecek yol 
vergi indirimi 
yapmaktır.

•	 Ürün ve 
hizmetlerin 
etkili bir şekilde 
sunulmasını 
sağlayacak pi-
yasa platform-
ları ve altyapısı 
oluşturulması.

•	 Sermaye 
kontrollerinin 
liberalizasyonu.

Kaynaklar: RAM, ISRA

İslami fon yönetimi sektörünün gelişimin hangi aşamasında olduğunun bilinmesi, doğru stratejilerin 
uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Gelişim aşaması matrisi bu amaçla oluşturulmuştur ve gelişimin 
hangi aşamasında olduğunu belirlemek isteyen tüm ülkeler bu matristen yararlanabilir. Piyasanın 
gelişimini etkileyen faktörler de talebin (alım yönü) ve arzın (satış yönü) artırılması konusuna 
odaklanarak izlenmelidir; çünkü bunlar Şer’i varlıkların sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlardır.       

Sonuç olarak, yurt içi İslami fon yönetimi sektörünü aşamalı olarak geliştirmek isteyen her 
ülkenin uygulanabilir bir çerçeve ve yol haritası benimsemesi gerekmektedir. Şekil 6.1’de önemli 
başarı faktörleri ve gelişim aşamaları, sürdürülebilir bir yol haritasına verecekleri katkı açısından 
genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Bu sistemik yaklaşım sayesinde piyasaya yönelik bir güven 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu güven oluşturulduğunda, ülkedeki finans piyasasında servet 
yaratmak mümkün hale gelir ve bu da sonuçta ülkedeki ekonomik faaliyetlere ivme kazandırmak 
amacıyla kullanılan fonlarda bir artışa yol açar.
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Şekil 6.1: İslami Fon Yönetiminin Gelişim Döngüsü 

PLAN

 π Tüm paydaşların 
dahil edilmesi.

 π Hedeflerin 
ve başarı 
bileşenlerinin 
belirlenmesi.

 π Zaman 
çizelgesindeki 
önemli aşamaların 
ve kilometre 
taşlarının 
genel hatlarıyla 
belirlenmesi.

ÇERÇEVE ve YOL HARİTASI ELDE EDİLEN SONUÇLARPERFORMANS İZLEMEUYGULAMA

HESAP 
VEREBİLİRLİK

 π Planlanan zaman 
çizelgesine göre 
ilerlemenin 
izlenmesi.

 π Kilit göstergeler 
aracılığıyla 
performansın takip 
edilmesi.

ŞEFFAFLIK

 π Finans piyasası 
master planında 
çerçeveye de yer 
verilmesi.

 π Kilit paydaşların 
görev ve 
sorumluluklarının 
belirlenmesi.

 π Şeffaf yönetişim 
yapısı - hukuki, 
düzenleyici ve Şer’i 
çerçeveler.

SÜREKLİ GELİŞİM

 π Politika ve kılavuz 
ilkelerin gözden 
geçirilmesi ve 
boşlukların 
giderilmesine 
yönelik çalışmalar 
yapılması.

 π Düzenleyici 
kurumlar ile piyasa 
oyuncularının 
proaktif bir 
yaklaşımla bir 
araya gelmesi.

 π Ürün 
inovasyonunun ve 
piyasa altyapısının 
geliştirilmesinin 
teşvik edilmesi.

 π Piyasaya erişimin 
ve uluslararası 
bağlantıların 
geliştirilmesi.

PİYASA SÜRDÜRÜ-
LEBİLİRLİĞİ

 π Piyasaya olan 
güvenin muhafaza 
edilmesi.

 π Sabit bir talep ve 
arz yaratılması.

 π Şer’i varlıklar için 
sağlıklı ortam.

 π İslami fonlar için 
sağlam ekosistem.

KİŞİLER

 π Düzenleyici 
kurumlar ile 
piyasa oyuncuları 
arasında uyumlu iş 
birliği. 

 π Piyasanın 
geliştirilmesi 
amacıyla 
paydaşların aktif 
katılımı.

 π Beşerî yetenek 
geliştirilmesi veya 
mevcut beşeri 
yeteneklerin 
piyasaya çekilmesi.

Kaynak: RAM
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TEŞEKKÜR
Bu yayının hazırlanmasında görev almış araştırmacılar olarak, aşağıda belirtilen ülkelere yapılan 
saha ziyaretleri sırasında gerçekleştirilen görüşme ve tartışma oturumlarına katkıda bulunan tüm 
taraflara en derin teşekkürlerimizi iletmek isteriz:

Malezya

Amundi Islamic Malaysia Sdn Bhd

Çalışanlara Yönelik Yardım Sandığı

Franklin Templeton Asset Management (Malaysia) Sdn Bhd

i-VCAP Management Sdn Bhd

Saturna Sdn Bhd

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu

Pakistan

Al Meezan Investment Management Limited

Arif Habib Dolmen REIT Management Limited 

Atlas Asset Management Limited

Pakistan Yatırım Fonları Birliği (MUFAP)

Pakistan Banka Dışı Finans Kurumları ve Mudârebe Derneği 

Pakistan Borsası 

Pakistan Devlet Bankası

Menkul Kıymetler Komisyonu

Fas

Ajar Invest

Fas Sermaye Piyasası Kurumu (AMMC, Autorité Marocaine du Marché des Capitaux)

Bank Al Maghrib

CDG Capital Gestion

DLA Piper

İslam Kalkınma Bankası

Fas Yatırımı ve İhracatı Geliştirme Ajansı

Wafa Gestion

Güney Afrika

Iconsultafrica

International Peace College South Africa (IPSA)

Kagiso Asset Management

Mojaff Financial

Element Investment Manager

Old Mutual Investment Group

FNB Islamic Bank

Güney Afrika Tasarruf ve Yatırım Birliği (ASISA)
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Finans Sektörünü Düzenleme Kurumu (FSCA)

Güney Afrika Merkez Bankası (SARB)

Johannesburg Borsası (JSE)

Güney Afrika Ulusal Zekât Fonu

Awqaf South Africa
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