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 Türkiye’nin tarımsal emtialara dayalı ilk kira sertifikası 
ihracı gerçekleştirildi.  
 
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Kira Sertifikası ilk ihraç 
programının, 100,000,000.- TL nominal değerli 88 gün vadeli kira sertifikası ihracı kısmını 24 Kasım 
2017 tarihinde nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcılara satış yöntemiyle tamamladı.  
 
Vade başlangıç tarihi 27 Kasım 2017 olan 88 gün vadeli kira sertifikasının basit getirisi %12.95, bileşik 
getirisi %13.60 olarak gerçekleşti.  
 
Fon kullanıcısı ve kaynak kuruluşun TMO olduğu, ihraççı varlık kiralama şirketi olarak KT Sukuk Varlık Kiralama 
A.Ş.’nin yer aldığı yönetim sözleşmesi ve alım satıma dayalı olarak (%100) gerçekleştirilen işlemde, dayanak varlık 
olarak TMO’nun mülkiyetinde olan ve TMO depolarında saklanan Anadolu Tipi Kırmızı Sert Ekmeklik 
Buğdaylardan oluşan bir tarımsal emtia portföyü kullanıldı. Söz konusu işlemle, Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı 
dışında ilk defa bir Kamu Kuruluşu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilirken, Türkiye’de ticaretin finansmanı 
amacıyla dayanak varlık olarak tarımsal emtiaların fiziki olarak kullanıldığı ilk kira sertifikası ihracı da 
gerçekleştirilmiş oldu.  
 
TMO için son gerçekleştirilen 88 günlük Kira Sertifikası ihraç işlemi Halk Yatırım’ın 2017 yılı içerisindeki 57. 
sermaye piyasası ihraç işlemi oldu.  
 
Halk Yatırım Hakkında:  
Halk Yatırım, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin sermaye piyasası yatırım kuruluşu olup, yurt içi sermaye piyasalarında 
yeni gelişen bir araç olan Kira Sertifikalarının gelişmesi yönünde öncü olmak hedefiyle, borçlanma araçları ihraçları, 
halka arzlar, uluslararası şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıkların oluşumu, ortak girişimler, blok 
satışlar ve proje finansmanı danışmanlık hizmetleri gibi kurumsal finansman danışmanlık işlemlerinde Türkiye 
pazarının hızlı büyüyen aracı kurumlarından birisidir.  
 
TMO Hakkında:  
TMO, 24 Haziran 1938 tarihli 3491 sayılı Kanun ile hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına 
düşmesini önlemek için Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek yerlerde ve tayin edilecek fiyatlarla buğday satın 
almak ve bu suretle piyasayı korumak, tanzim etmek ve stok bulundurmak amacıyla İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak kurulmuştur. TMO tümüyle T.C. Hazine Müsteşarlığı’na ait Ana Statüsü 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşudur. Daha sonra yapılan değişikliklerle diğer hububat ve bakliyat ile afyon alım ve satımı da faaliyet 
alanına dahil edilmiştir. 2016 yılında toplam varlıkları 8,4 milyar TL’ye yükselmiş, özkaynakları 4,2 milyar TL, net 
karı 79,3 milyon TL olmuştur. 
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