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SERMAYE PİYASASINDA 
KATILIM FİNANSI ARAÇLARI





Katılım Endeksleri 

• 2011’den bu yana yayınlanan Katılım Endeksi’nin adı 
Katılım 30 Endeksi olarak güncellenmiştir. 30 hisse 
senedinden oluşmaktadır ve 3 ayda bir mali tablo 
dönemlerinde güncellenir. 

• Katılım 50 Endeksi 50 hisse senedinden oluşmaktadır, 
bunun dışında Katılım 30 Endeksi ile aynı özelliklere 
sahiptir. 3 ayda bir mali tablo dönemlerinde 
güncellenir. 

• Katılım Model Portföy Endeksi 13 hisse senedinden 
oluşmaktadır ve 2 haftada bir güncellenmektedir. 



Katılım Endeksleri 

• BİST’de işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine 
uygun hisse senetlerinden oluşan borsa endeksleridir. 

• Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks Kuralları esas 
alınarak yapılır. 

• Buna göre, endekslerde faaliyet alanı bu kurallara uygun 
şirketler bulunur. 

• Ayrıca, endekslere girecek şirketler bazı finansal oranları da 
sağlamak zorundadır. 

• Katılım Model Portföy Endeksi’nde ek olarak endeks 
oluşumunda hisselerin temel oranları da (F/K, FD/FAVÖK, 
PD/DD) kullanılarak aktif bir yönetim uygulanır. 



Neden Katılım Endeksleri 

• Son yıllarda faizsiz yatırım ve Katılım Bankacılığı 
prensiplerine uygun pay senetleri alım-satım hacmi 
artmıştır. 

• Birkaç yıldır bu perspektifte yatırım yapan Bireysel 
Emeklilik Sistemi (BES) fonları faaliyete başlamıştır. 

• Birçok kurum yatırımcı ihtiyacına cevap vermek adına 
farklı uygulamalarda bulunabilmektedir. 

• Sektörde standart ihtiyacı belirmiştir. 
• Katılım Model Portföy Endeksi ile aktif yönetilen, piyasa 

üstünde getiri hedefleyen portföy ihtiyacı 
hedeflenmiştir. 



Endeks Kuralları 

Endekslerde faaliyet alanı; 
• faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık, 
• alkollü içecek, kumar, şans oyunu, 
• domuz eti ve benzer gıda, 
• turizm, eğlence, basın, yayın, reklam, 
• tütün mamulleri, silah, 
• vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti, 

olmayan şirketler bulunur. 



Endeks Kuralları 

Endekslere girecek şirketler bazı finansal oranları da 
sağlamak zorundadır. 
• şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine 

oranı %30’dan, 
• faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa 

değerine oranı %30’dan, 
• bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin 

toplam gelirlerine oranının da %5’ten 

az olması gerekmektedir. 



Model Portföyün Oluşturulması 

• Katılım 50 Endeks şirketlerinden “Araştırma Kredi 
Derecelendirme Puanı” en düşük 5 hisse senedi 
çıkarılır. 

• Kalan 45 hisse senedinden son 181 gün günlük 
ort. işlem hacmi 300.000 TL altındaki hisse 
senetleri çıkarılır. 

• Kalan her bir hisse senedi ve BİST-Sınai Endeksi 
için F/K, FD/FAVÖK ve PD/DD oranları hesaplanır. 



KATILIM ENDEKSLERİ 
TEMEL KURALLARI

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.















THE SECURITIES COMMISSION MALAYSIA

SHARIA CRITERIA 
FOR LISTED SECURITIES

Malezya Sermaye Piyasası Kurulu-
Danışma Konseyi

Borsa’da işlem gören Şirketler için 
islam hukuku kriterleri





Screening ( ELEME ) Kriterleri

a) Niceliksel

b) Niteliksel



NİCELİKSEL ( Quantitative) YAKLAŞIM

1. Faaliyet alanı kriterleri

2. Finansal Rasyo (Oran ) kriterleri

Hisse senetleri yukarıdaki kriterlerde belirlenen 

Sınırlar içinde ise UYGUN olarak sınıflandırılır

Daha önce %5,%10,%20,ve %25 olan

Sınırlama kriterleri

Sadece %5 ve %20 olarak ikiye düşürülmüştür



NİTELİKSEL ( Qualitative ) YAKLAŞIM

Şirketin faaliyetlerinin islamî perspektiften 
kamuoyundaki algısı ve imajını içerir



%5

Kriterlere uymayan işlerin veya faaliyetlerin

Şirketin ( veya Grubun ) hasılatına veya 
«vergiden önceki kârı»na olan katkısı %5 den az 

olmalıdır





%20

Kriterlere uymayan işlerin veya faaliyetlerin

Şirketin ( veya Grubun ) hasılatına veya 
«vergiden önceki kârı»na olan katkısı

%20 den az olmalıdır














