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TOPLANTI NO : 299

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu, 31/03/2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda,
13.05.2020 tarihinde yapılması planlanan 19. Olağan Genel Kurulu’nun Koronavirüs (Covid-19) Salgını
nedeniyle yapılamadığı bu defa yine 19. Olağan Genel Kurul’un aşağıdaki gündemi görüşmek üzere;
25/05/2021 Salı günü saat 10:00’da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akofis Park C Blok No:8
Kat:8 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Birlik merkezinde olağan toplantıya çağırılmasına,
toplantı yeter sayısı sağlanmadığı takdirde 31/05/2021 Pazartesi saat 10:00’da toplantı yeter sayısına
bakılmaksızın yine aynı adreste toplanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2-Toplantı zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3-Birliğin yıllık çalışma ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının görüşülmesi,
4-Yönetim Kurulunun ibrası,
5-Denetçilerin ibrası,
6-Birliğin 01/07/2020- 30/06/2021 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
7-Dilek ve temenniler,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Metin ÖZDEMİR
Başkan

İkram GÖKTAŞ
Başkan Yardımcısı

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Melikşah UTKU
Üye

Ufuk UYAN
Üye

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Murat AKŞAM
Üye

Nevzat BAYRAKTAR
Üye

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Belge Doğrulama Kodu : 6DV3-9GP0-DHG9

Belge Doğrulama Adresi : http://ebyssorgu.tkbb.org.tr

Bankacılı

Bankacılık Hizmetleri
Koordinatörlüğü Faaliyetleri

Koordinatörlüğü
3

.
I – BANKACILIK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
a) Mevzuat Çalışmaları
Birliğimizden görüş almak amacıyla çeşitli kamu kurumlarından ve paydaş
kuruluşlardan gelen taslak mevzuat çalışmaları ve resen Birliğimizce hazırlanan
düzenlemeler üye bankalarımızın temsilcilerinden oluşan hukuk komitesi,
mevzuat komitesi ve görüş istenilen konuya göre ilgili komiteler tarafından
değerlendirilmiş ve gerekli hallerde Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.
Yönetim Kurulumuzca da görüşülüp karara bağlandıktan sonra Birlik görüşü
olarak ilgili mercilere gönderilmiştir. Bu dönemde Birlik görüşü istenen ve
üzerinde çalışılarak görüş gönderilen başlıca konular aşağıda bilgi ve
değerlendirmelerinize sunulmuştur:
1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Birliğimizin çalışmaları
ile tamamlanan, katılım bankacılığına has fon kullandırma yöntemlerinin
tanımlandığı, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair

Yönetmelik”

25.01.2019 tarihinde Resmi

Gazete’de

yayımlanmıştır. 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik’te katılım
bankalarının; satım yöntemleri, kiralama yöntemleri ortaklık yöntemleri, vekalet
yöntemleri ve diğer fon kullandırma yöntemleri, katılım bankacılığı ilke ve
standartları çerçevesinde tanımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan; “Birinci fıkrada sayılan yöntemlere
dayalı finansmanlar için müşteriler ile imzalanacak sözleşmelerin yeknesak bir
şekilde uygulanmasını ve katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına
uyumunu teminen, Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Türkiye Katılım
Bankaları Birliği tarafından tip sözleşmeler hazırlanır.” hükmü gereği tip
sözleşmeler hazırlamak amacıyla alt çalışma grubu oluşturulması hukuk komitesi
tarafından kararlaştırılmış, fon kullandırma yöntemlerine ilişkin söz konusu tip
sözleşmeler, oluşturulan alt çalışma grubu tarafından hazırlanarak Danışma
Kurulu’nun değerlendirmelerine sunulmuştur. Sözleşmeler, Danışma Kurulu’nun

4

değerlendirmelerinden sonra hukuk komitesi, akabinde Türkiye Katılım Bankaları
Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu’nca değerlendirilecek ve BDDK’ya gönderilecektir.
2. Katılım banklarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde
faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amacıyla BDDK tarafından hazırlanan ”Katılım Bankalarının Katılım
Bankacılığı İlke ve Standartlarına Uyumuna İlişkin İç Sistemleri Hakkında Tebliğ
Taslağı” nın müzakere edilmesi amacıyla katılım bankalarının uyum, risk, iç
kontrol, teftiş çalışma birimleri ve banka danışma komitelerinden sorumlu
uzmanlarının katılımları ile toplantılar düzenlenmiştir. Buradaki görüş ve
değerlendirmelerin akabinde konu hukuk komitesi tarafında da incelenmiş ve
nihai görüşlerimiz BDDK’ya gönderilmiştir. 14.09.2019 tarihinde Faizsiz
Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’in uygulama alanına etkileri hususunda BDDK
başkan yarımcısı ve daire başkanın da katılımlarıyla Birliğimizde iki oturum
şeklinde toplantılar yapılmıştır. İlk oturumda katılım bankalarının hukuk, iç
kontrol ve katılım bankacılığı uyum birimleri, ikinci oturumda ise eğitim ve insan
kaynakları

birimlerinin

katılımlarıyla

toplantılar

yapılmıştır.

Toplantılar

neticesinde katılım bankalarının ilave soru ve tereddütleri Birliğimiz üzerinden
BDDK’ya iletilmiştir. Ayrıca, söz konusu Tebliğ’in “Müşterilerin bilgilendirilmesi
ve bireysel başvuru” başlıklı 12 nci maddesinde müşterilerin faizsiz bankacılık ilke
ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında bilgilendirilmesine
ilişkin usul ve esasların Birlik tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda
BDDK’nın da katılımları ile yapılan toplantılarda, müşterilerin katılım bankacılığı
ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirilmelerinin nasıl olacağı konusu müzakere
edilmiş ve halihazırda katılım bankaları tarafından kullanılan uygulamalar
değerlendirilmiştir. Akabinde, müşterilerin katılım bankacılığı işlemlerine dair
farkındalığını oluşturmak adına uygulanması düşünülen işlemlere ilişkin taslak bir
doküman oluşturulmuş ve söz konusu çalışma görüşleri alınmak üzere BDDK’ya
gönderilmiştir.
3. Mevzuat komitesinin 13.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;
28.11.2018 tarih ve 266-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve
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yatırım vekaleti sözleşmesi ile kar-zarar ortaklığı sözleşmesine dayalı katılma
hesaplarında, hesabın açıldığı, temdit edildiği ya da birikimli hesaplarda hesaba
ilavenin yapıldığı işgünü mesai bitimine kadar aynı gün, mesai bitiminden sonra
ya da tatil günlerinde açılan hesaplarda ise izleyen ilk iş günü olarak belirlenen
valör tarihine ilişkin Mesleki Tanzim Kararı’nın yürürlükten kaldırılması ve yerine;
“Kâr zarar sözleşmesine dayalı katılma hesapları açılışında valör, hesap açılış
tarihini izleyen ilk iş günü olarak dikkate alınır.” hükmünün Mesleki Tanzim Kararı
olarak yayımlanması önerisinin Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.
Konu, Yönetim Kurulunca müzakere edilmiş ve 26.11.2019 tarih ve 280-2 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı ile Mesleki Tanzim Kararı olarak Birliğimiz web sitesinde
yayımlanmış ve BDDK’ya gönderilmiştir.
4. Birliğimiz mevzuat danışmanlığı ve hukuk müşavirliğince; 01.11.2006 tarihli ve
26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin
Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin onuncu fıkrası kapsamında müşterilerine
finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz bankacılık ilke ve
standartları konusunda hizmet verecek kuruluşlara uygunluk verilmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemesi amacıyla “Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Faizsiz
Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluk Konusunda Hizmet Verecek
Kuruluşların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” başlıklı
taslak çalışma hazırlanmıştır. Yönerge, BDDK’ya gönderilmiş ve görüş ve
değerlendirmeleri talep edilmiştir. BDDK’dan alınan görüş ve değerlendirmeler
ile birlikte Yönetim Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 283 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve web sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Yönerge kalkınma ve yatırım
bankalarına duyurulması amacıyla BDDK’ya gönderilmiştir.
5. Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring
şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçlulara, bu
kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan finansmanlara ilişkin olarak alınacak
tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama
katkıda bulunmaya devam etmelerine ilişkin olarak; BDDK, TBB ve Birliğimizin
katkıları ile hazırlanan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun Taslağı”(Taslak)” BDDK tarafından görüşe açılmıştır. 03.05.2019
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tarihinde Birliğimizde yapılan mevzuat komitesi toplantısında Taslak çalışma
değerlendirilmiş, görüş ve önerilerimizi içeren doküman BDDK’ya gönderilmiştir.
Ayrıca, 19.07.2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de
yayımlanan 17.07.2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 5411 sayılı
Bankacılık Kanununa Geçici Madde 32 eklenmiştir. Bu kapsamda, Geçici Madde
32 ile Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Yönetmelik hükümlerinin uyumlaştırılmasını teminen yeni bir FYY Yönetmelik
taslağı hazırlanmış ve Birliğimiz görüşlerine başvurulmuştur. Birliğimiz mevzuat
danışmanlığı ve katılım bankalarının hukuk birimlerince değerlendirilen
Yönetmelik Değişiklik Taslağı uygun mütalaa edildiği BDDK’ya bildirilmiştir.
6. Bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile
elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin
yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi
sistemleri kontrollerini düzenlemek amacıyla, BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik
Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" nın nihai hali Birliğimiz ile
paylaşılmış, Yönetmelik Taslağının Birliğimiz üyesi bankalar tarafından
değerlendirilmesi ve görüşlerimizin bildirilmesi istenmiştir. Konu ile ilgili Türkiye
Bankalar Birliği’nde yapılan toplantılara sektör temsilcilerimiz katılım sağlamıştır.
Ayrıca katılım bankalarının bilgi teknolojileri, dijital bankacılık, iç kontrol ve teftiş
birimlerinin katılımları ile Birliğimizde de toplantılar düzenlenmiştir. Bu
toplantılar

sonucunda

Yönetmelik

Taslağına

ilişkin

görüş

ve

değerlendirmelerimiz BDDK’ya gönderilmiştir.
7. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK), 6392 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “Kira
sertifikası ve varlık kiralama şirketleri” Madde 61’de değişiklik yapılmasına ilişkin
taslak önerisi komite oluşturularak katılım bankalarımızca çalışılmış, mevcut
taslak üzerindeki görüşlerimiz SPK’ya iletilmiştir. Müteakiben SPK’dan alınan yeni
bir taslak önerisi üzerinde görüş oluşturma çalışmaları başlatılmış, süreç
içerisinde SPK ile yapılan görüşmeye istinaden Sermaye Piyasası Kanunu’nda
yapılacak düzenlemede “kira sertifikası” yerine “sukuk” kullanılması yönündeki
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önerimiz kabul edilmiştir. Bu çerçevede SPK, BDDK, vergi kanunlarında ve alt
mevzuatta ilgili ibarelerin değişikliği ile ilgili mevzuat listesi taranmış ve değişiklik
yapılması gereken noktalar SPK’ya bildirilmiştir.
8. 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Gelir Vergileri Kanununun 33 üncü
maddesinde yer alan banka sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerine
ilişkin “Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan
kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;” şeklinde değiştirilmiş ve
istisna sayılan durumlara Karar’da yer verilmiştir. Karar hakkında tereddüt edilen
hususların değerlendirilmesi, istisnaların kapsamı ve başka hangi konuların
istisna kapsamına alınabileceği ile ilgili bankaların yeminli mali müşavirleri ve
mali işler muhasebe birimlerinin katılımları ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda;
Finansal kiralama işlemlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunun hükümleri
gereğince kredi olarak addedilmesi ve bu işlemin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı’ndaki “Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan
ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan
kambiyo satışları” hükmü kapsamında Kambiyo Muameleleri Vergisi’ne tabi
olmayacağı ayrıca döviz cinsinden düzenlenen teminat mektuplarının komisyon
tahsilatlarında ve/veya mektupların paraya çevrilerek nakdi kredi haline
dönüştürülerek tazmin edilmesi ve akreditif işlemlerinde müşterilere döviz satışı
söz konusu olduğu durumlarda kambiyo muameleleri vergisi oranının sıfır
olacağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilmiştir.
9. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından Katılım
Sigortacılığı-Kapasite Geliştirme çalışmaları çerçevesinde 2020 yılı içerisinde
revize edilmesi planlanan “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik ve Katılım Sigortacılığının Uygulanmasına İlişkin Genelge görüş, öneri
ve taleplerimizin alınması için Birliğimize gönderilmiştir. Söz konusu mevzuat
çalışmaları

katılım

bankalarının

ilgili

birimlerine

iletilmiş,

görüş

ve

değerlendirmeleri talep edilmiştir. Gelen görüş ve değerlendirmeler Hazine ve
Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.

8

10. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu

Düzenleme Daire

Başkanlığı’ndan alınan 02.08.2019 tarih ve “Kayıttan düşmeye ilişkin taslak
düzenleme” konulu yazıda, “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” taslağının görüşe açılmasına karar verildiği buna istinaden konu
hakkındaki görüşlerimizin talep edildiği belirtilmiştir. Bu çerçevede katılım
bankalarından konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri talep edilmiştir.
Konsolide edilen görüş ve değerlendirmeler 03.09.2019 tarihinde BDDK’ya
gönderilmiştir. Kurumdan alınan 17.09.2019 tarihli yazıda; Yönetmeliğin bazı
maddelerinde yeniden yapılandırılan kredilere istisna getiren Kurul Kararı alındığı
Birliğimize bildirilmiştir.
11. Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ile ilgili hukuk komitesi ve mevzuat komitesi temsilcilerinin katılımları ile
Birliğimizde bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda Kanun Teklifinde
yer alan maddelerin katılım bankacılığı sektörüne etkilerine ilişkin müzakerelerde
bulunulmuştur. Ayrıca teklif metninde yer alan bazı maddelere ilişkin görüş ve
önerilerimizde toplantı notlarına eklenmiştir. 11.02.2020 tarihinde TBMM’de
düzenlenen

Plan

ve

Bütçe

Komisyonu

toplantısında

teklif

metni

değerlendirilmiştir. Birliğimiz temsilcilerinin de katılım sağladığı söz konusu
komisyon toplantısında teklif metni kabul edilmiştir.
12. Fatura Ödeme Merkezlerine dair Mesleki Tanzim Kararı hakkında BDDK’dan
gelen talimat doğrultusunda “Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Bankaların Sunduğu
Olanakları Kullanarak Üçüncü Kişiler Adına Aracılık Hizmeti Vermesine İlişkin
Bankalar Tarafından Uyulması Gereken İlkeler” Mesleki Tanzim Kararı’nın bazı
hükümlerinin müzakere edilmesi amacıyla Birliğimizde toplantılar yapılmıştır.
Yapılan toplantılar neticesinde ortaya çıkan revize doküman 26.06.2019 - 274/4
nolu TKBB Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve Mesleki Tanzim Kararı olarak
web sitemizde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Karar,
görüş ve değerlendirmeleri alınmak üzere BDDK’ya iletilmiştir. BDDK’ dan alınan
görüş ve değerlendirmeler neticesinde Karar’ın (a) ve (b) bentleri, Yönetim
Kurulunun 26.11.2019 tarih ve 280-1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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b) Katılım Bankacılığı Geliştirme ve İşbirliği Çalışmaları
1. Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi (KBFKS)
Katılım bankacılığı ilkeleri gereği fon kullanım işlemi; müşterinin ihtiyaç duyduğu
malı satıcıdan banka tarafından peşin alınıp müşteriye vadeli satılmasıdır. Mal
bedelinin alım-satıma konu belge üzerinden gösterilmesi nedeniyle, söz konusu
fonlama işlemi belge üzerinden yürütülmektedir. Bir mal alışverişi katılım
bankasınca finansmana konu edilecek ise, en fazla belgedeki malın değeri kadar
fonlamaya tabi olacaktır. KBFKS sayesinde belge değerinin üzerinde ve/veya
mükerrer fon kullanımının önüne geçilmesi, Belge kayıt hususunda bankaların ve
kullanıcı uygulamalarının standart olmasının sağlanması, belgelerin doğrulama
ihtiyacı hasıl olduğunda belgelere ait bilgilerin kendi kaynağından teyit edilmesi,
belirlenen kayıt standartlarına aykırı kayıt işlemlerinin KBFKS ve/veya Birlik
tarafından tespit edilmesi amaçlanmakta olup, Şubat 2019 tarihinde katılım
bankalarının finansmana konu belge kayıtlarının fatura havuzunda mükerrerlik
kontrolüne başlanmıştır.
2019 yılı içinde KBFKS işleyişi için yasal dayanak olarak; 31.07.2019 tarih ve 275/1
sayılı kararı ile onaylanan Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sisteminin Kuruluş ve
İşleyişine İlişkin Tebliği ve TKBB Yönetim Kurulu; Karar Tarihi: 25.09.2019, Karar
No: 278 ile KBFKS Kullanım Kılavuzu ve Uygulama Esasları yayımlanmıştır.
2. E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde alışveriş finansmanı
işlemlerinde fatura zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin öneri kapsamında
Birliğimizde yapılan toplantılar neticesinde Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin
Yönetmelik'in (Yönetmelik) katılım bankalarınca finansman sağlama yöntemleri
ile ilgili hükümlerinin yer aldığı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde, "Bireysel Finansman Desteği: Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kişi
alıcıların doğrudan satıcılardan aldıkları mal veya hizmet bedelinin, katılım
bankası tarafından satıcıya ödenmesi koşuluyla alıcının borçlandırılması
işlemidir. Bu yöntemle kullandırılacak fonlarla ilgili alım satıma ilişkin belgenin bir
suretinin muhafazası zorunludur" hükmünün e-ticaret siteleri üzerinden yapılan
işlemlerde istisna tutulmasına yönelik BDDK’ya talepte bulunulmuştur. Bu
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çerçevede, E-Ticaret platformları üzerinden yapılacak finansman işlemleri için
alım satıma konu belge muhafazası zorunluluğunun kaldırılması ve bunun temini
için belirtilen Yönetmeliğin ilgili hükmünde değişiklik yapılmasının yada söz
konusu belge yerine mesafeli satış sözleşmesinin içerisinde yer alan satış
işlemlerine dair ürün, ürün fiyatı, alıcı, satıcı ve satıcının vergi kimlik numarası
bilgilerinin elektronik ortamda e-ticaret sitelerinden alınarak işlem üzerinden
saklanmasının uygun olacağının değerlendirildiği resmi yazımız BDDK’ya
gönderilmiştir. BDDK’dan alınan cevabi yazıda; alıcı, satıcı, sözleşme konusu
ürün, ürün fiyatı ve satıcının vergi kimlik numarası v.b bilgileri içerdiği için
mesafeli satış sözleşmesinin mevzuat hükümleri kapsamında muhafazası zorunlu
belge olarak kabul edilmesi uygun görüldüğü belirtilmiştir. Akabinde süreç
içerisinde üyelerimizle yapılan görüşme ve müzakerelerin sonucunda mezkûr
mesafeli satış sözleşmelerinin bir örneğinin katılım bankalarınca temininin ve
sistemlerinde saklanmasının gerek ticaret platformu şirketlerince gerekse
müşterilerce bankaların erişimine izin ve imkân verilmediği anlaşılmıştır.
Platform sahibi şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
sınırlamaları ve yazılımsal geliştirme külfetlerine katlanmak istemedikleri tespit
edilmiş ve talebimiz bu minvalde güncellenmiş ve finansman talebi, ödeme
talimatı ve bireysel finansman sözleşmelerinin muhafazası zorunlu belge olarak
kabul edilmesine yönelik yazımız BDDK’ya gönderilmiştir. Alınan cevabi yazıda;
ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilecek finansman işlemlerinde
müşterilerin finansman talebi, ödeme talimatı veya imzaladıkları bireysel
finansman sözleşmelerinin Yönetmelik kapsamında bankalarca muhafazası
zorunlu olan alım satıma ilişkin belge olarak kabul edilmesi mümkün olmadığı
belirtilmiştir. Bu itibarla BDDK’dan alınan cevap katılım bankalarına
duyurulmuştur.
3. TCMB Reeskont Kredilerinin katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun bir
şekilde uygulanabilmesini teminen bir süredir TCMB ile yürütülen yazışma ve
toplantılar çerçevesinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda; konvansiyonel
bankalar için yürürlükte olan “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont
Kredisi Uygulama Talimatı” nda yapılması gereken değişiklikler konusunda
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toplantı yapılmıştır. Toplantıda, Uygulama Talimatı üzerinde katılım bankacılığı
ilke ve standartları doğrultusunda düzenlenmesi gereken alanlar tespit
edilmiştir. Müteakiben, katılım bankalarından ilave görüş ve değerlendirmeler
anılarak TCMB’ye gönderilmiştir. Akabinde, TCMB’den alınan e-posta ekinde
belirtilen şartlar ile ilgili 18.12.2019 tarihinde Birliğimizde bir toplantı yapılmıştır.
Danışma Kurulu temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıda Merkez
Bankası’ndan gelen görüş ve değerlendirmeler müzakere edilmiştir. TCMB’nin
kurum kanunları gereği muhatap olarak bankayı alması dolayısıyla ilk taslakta
geçen aval verilmesi yerine senette alacaklı olarak bankanın yer alması ve senedi
TCMB’ye ciro etmesi şeklindeki değişiklik Danışma Kurulu tarafından katılım
bankacılığı ilke ve standartlarına aykırı olarak değerlendirilmiştir. Konu TCMB’ye
bildirilmiştir.
4. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içerisinde yer alan 221 no.lu “faizsiz
finans

alanında

yayımlanan

uluslararası

standartların

mevzuatımıza

kazandırılması” tedbiri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’nun tercümesini tamamlamış olduğu taslaklar ile ilgili
Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’nun 13.09.2019 tarihli yazısında belirtildiği üzere; Faizsiz
Finans Muhasebe Standartları hakkında Katılım Sigortacılığı, Yatırım Vekaleti,
Sukuk Pay ve Benzeri Araçlara Yapılan Yatırımlar, Risk Yedekleri başlıklarını içeren
sekiz farklı standardın Türkçe tercümesi Birliğimize gönderilmiştir. Söz konusu
standartlarda geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve
ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından görüşlerimiz talep
edilmiştir. 03.10.2019 tarihinde Birliğimizde yapılan toplantıda söz konusu
standartlar müzakere edilmiş, görüş ve önerilerimiz oluşturulmuş ve KGK’ya
gönderilmiştir.
5. BDDK’nın talepleri doğrultusunda enflasyona endeksli ürün geliştirilmesi
hususunda çalışmalara başlanmıştır. Katılım bankalarının ürün yönetimi birimleri
ile 09.07.2019 tarihinde toplantı yapılmış, mevcut durumda enflasyona endeksli
fon toplama ve kullandırma ürünleri üzerine müzakere edilmiş ve üç farklı model
önerisi çalışılmıştır. Sunulan modellere ilişkin uygulama adımları belirlenmiş ve
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bu modellere ilişkin katılım bankalarının görüş ve değerlendirmeleri istenmiştir.
Ayrıca bu modellerin katılım bankacılığının mali yapısı ile uyumunun kontrol
edilmesi ve uygulanabilirliğinin müzakere edilmesi amacıyla Mali İşler birimleri
ile toplantılar yapılmış, toplantıda mali işler açısından tereddüt edilen hususlar
hakkında notlar alınmıştır. Modellerin katılım bankacılığı ilkelerine uyumu
konusunda Merkezi Danışma Kurulu’nun görüşleri ve kararı BDDK’ya
bildirilmiştir.
6. Teverruk işlemlerinin yurt içi piyasalarda yapılması hakkındaki çalışmalar
kapsamında 22.07.2019 tarihinde BDDK’da bir toplantı düzenlenmiştir.
Toplantıya; Borsa İstanbul, Tarım Kredi Kooperatifi, TK Holding, Toprak
Mahsulleri Ofisi, Takasbank, TKBB ve katılım bankalarının ilgili birimlerince
katılım sağlanmıştır. Toplantıda; ürün stokları, stok miktarları, depo kirası + borsa
işlem ve tescil ücretleri gibi birçok husus müzakere edilmiştir. Ayrıca TKBB
Danışma Kurulu Kararında belirtilen satıcı ve nihai alıcının aynı kişi/kurum
olmaması (TMO gibi) hususu üzerine Tarım Kredi Kooperatifinin (TKK) devreye
girerek gün içinde gerçekleştirilen alım ve satımları TMO ile karşılıklı yapması,
gün sonu açık verilmemesi halinde TMO’nun gün sonunda stok kaybına
uğramaması şartıyla bir süreç geliştirilebileceği değerlendirilmiştir. Bir sonraki
toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)
temsilcilerinin de katılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye
Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Emtia Murabahası Piyasası Piyasa İşleyiş Esasları ile
ilgili 05.02.2020 tarihinde Birliğimizde toplantı yapılmıştır. BDDK, Borsa İstanbul,
Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Toprak Mahsulleri Ofisi, TÜRİB ve katılım
bankalarının ilgili birimlerinin katılım sağladığı toplantıda piyasa işleyiş esasları
ile ilgili genel bilgilendirme yapılmakla birlikte, kurumların görev ve
sorumlulukları, işleyiş esaslarına ilişkin tereddütler ve piyasanın derinlik
kazanmasına ilişkin öneriler müzakere edilmiştir.
7. TEFAS Platformunda yer alan, katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun
yatırım fonlarının katılım bankalarınca farklı tanımlanmasının önüne geçmek ve
sektör algısını bozulmasını engellemek amacıyla ortak bir Danışma Kurulu
oluşturulmasına karar verilmiştir. TKBB Merkezi Danışma Kurulu’ndan uzmanlar
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ile birlikte katılım bankalarının iş birimleri, uyum ve araştırma birimlerinden
olmak üzere her bankadan iki üye ile yer alacakları kurulun üç ayda bir mutat
olarak toplanmasına karar verilmiştir. TEFAS platformunda yayınlanan fon
listesinde tüm katılım bankalarının aynı listeyi kullanmasına, TEFAS dışındaki
fonlarda katılım bankalarının tercihlerine bırakılmasına karar verilmiştir. TEFAS
için kullanılacak temel ölçüler; Fon isminde “Katılım” ibaresinin bulunması ve
fonun icazetinin olması olarak belirlenmiştir. Konu ile alakalı Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği (TSPB) ile ortak bir toplantı düzenlenmiş, konu ile alakalı
Birliğimizde yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verilmiştir.
8. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik te yer alan tip sözleşmeler ile ilgili Birliğimizdeki çalışmalar devam
etmektedir. Hazırlanan taslak sözleşmelerde tahkim şartının olup olmaması ile
ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması ve söz konusu yapı hakkında bilgi
edinilmesi maksadıyla 11.12.2019 tarihinde İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)
yetkilileri ile bir toplantı düzenlenmiştir. Hukuk Komitesinin katılım sağladığı
toplantıda ISTAC yetkilileri mevcut yapı ile ilgili sunum yapmıştır. Ayrıca konu ile
ilgili oluşturulan alt çalışma grubu aynı gün bir toplantı yapmıştır. Toplantıda;
bankaların taraf olacağı uyuşmazlıklar arasında tahkime elverişli olmayan
konular olup olmadığı konusunun incelenmesine, tahkimin mahkeme
yargılamasına göre avantajlarının ve dezavantajlarının değerlendirilmesine ve
sözleşmelerin vekaleten imzalanması halinde tahkim şartının nasıl yönetileceği
konusunun değerlendirilmesine karar verilmiştir. Alt çalışma grubunun yapmış
olduğu çalışmalar neticesinde; Yargılama süresi, yargılamanın gizliliği,
hakemlerin taraflarca serbestçe seçilebilmesi, hakemlerin konularında uzman
olmaları, bilirkişiye gidilmesine gerek olmaması, ihtiyati tedbir, yargılama
usulünün taraflarca belirlenmesi gibi olumlu taraflarının yanında kararların üst
mahkeme denetimine sunulamaması, gizlilik nedeniyle verilmiş kararların
görülememesi, tahkim şartı içeren sözleşmelerin yasal temsilciler tarafından
imzalanması gerektiğinden imza yetkilerinin kontrolü, ihtiyati tedbir kararlarının
teminatsız olarak verilebilmesi gibi bazı olumsuz yönleri de bulunduğu tespit
edilmiş ve konu hukuk komitesi gündemine sunulmuştur.
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9. Grup nakil işlemleri ile ilgili işlemlerinin risklerinin ve maliyetlerinin
değerlendirilmesi ortak çalışma grubu oluşturulması önerileri müzakere edildiği
bir toplantı yapılmıştır. Ayrıca Birlik üzerinden bir temas ile PTT ile bir toplantı
yapılmasına karar verilmiş ve PTT’nin toplantıya alanına hâkim temsilciler ile ekip
olarak katılım sağlaması ve sistemlerini en doğru biçimde anlatmaları talep
edilmişti. Ayrıca taşınan paraların sigortası, sigorta olmaması durumunda
teminat mektubu verilip verilememesi, kullanılan sistem altyapıları, kurumlarının
risk yönetimi işleyiş yapısı ve yönetim ve organizasyon şemaları ile ilgili hazırlıklı
olarak toplantıya gelmeleri ve bu konularda katılım bankalarını bilgilendirmeleri
talep edilmiştir. Toplantı sonrasında katılım bankalarının belirlenen bir tarihinde
PTT’yi ziyaret etmiş ve PTT Para’nın şube yapıları genel hatları ile
değerlendirilmiştir. Ayrıca katılım bankalarının, ortak bir nakil hizmetleri
sözleşmesine sahip olmaları amacıyla PTT Para’dan taslak sözleşmeleri talep
edilmiş ve müteakiben bankalar kendi hukuk birimleri başta olmak üzere ilgili
birimlerle görüşerek ortak iyi uygulama rehberi oluşturmak üzere Birlik
merkezinde bir araya gelmişlerdir. Bu itibarla sözleşme taslağı üzerinde
müzakere edilmiş ve listedeki notlara dikkat edilerek her bankanın kendi
sözleşmesini karşı taraf ile imza etmesi kararı verilmiştir.
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Danışma Kurulu Faaliyetleri
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DANIŞMA KURULU FAALİYET RAPORU
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun (BDDK) 22.02.2018 tarih ve 7736 sayılı kararına istinaden
kurulmuş olup TKBB tarafından yöneltilen talepleri görüşmeye fiilen 2018 yılının
Mayıs ayında başlamıştır.
Danışma Kurulu, TKBB Yönetim Kurulunun 02.04.2018 tarih ve 253 sayılı
“Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”i
ve 27.06.2018 tarih ve 260/2 sayılı kararı ile kabul edilen “Danışma Kurulunun
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge”yi esas alarak idari ve ilmî
faaliyetlerini yürütmektedir.
Kurul, 1 Temmuz 2019 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında yirmi toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantılarda TKBB aracılığıyla kamu kurum ve
kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve diğer
kuruluşlardan yöneltilen taleplere/sorulara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında
karar/görüş belirtilmektedir. Bahsi geçen toplantıların zaman çizelgesi ve
muhtevaları aşağıdaki gibidir:

Toplantı
No
2019/18

2019/19

Tarih
04
Temmuz
2019

05
Temmuz
2019

Toplantı Faaliyetleri
1. Teverruk Uygulamaları ile ilgili Danışma Kurulu
tarafından tamamlanan standart çalışmasına
yönelik görüş almak üzere akademisyenlerin,
katılım bankaları danışma komitesi üyelerinin ve
katılım bankaları genel müdür yardımcılarının
iştirak ettiği bir çalıştay tertip edildi.
1. Tip sözleşmelerin hazırlanması için oluşturulan
hukuk komitesi çalışma grupları ile ilgili olarak
Danışma Kurulu üyelerine kurul uzmanları
tarafından bilgi verildi.
2. Kurul
uzman
yardımcılarından
Cengiz
Baimurzaev, murabaha standardı üzerine
yürüttüğü çalışma hakkında bir sunum yaptı.
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2019/20

22
Ağustos
2019

2019/21

23
Ağustos
2019
12
Eylül
2019

2019/22

2019/23
13
Eylül
2019

2019/24

03
Ekim
2019

3. 04.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Teverruk
Uygulamaları Çalıştayı ile ilgili olarak katılımcılar
tarafından ortaya konan görüşler müzakere
edildi.
4. Pay senedi alım satımı ve ihracı ile ilgili standart
hakkında görüş bildiren paydaş kurumların
kanaatleri değerlendirildi.
1. Enflasyona endeksli hesaplarla ilgili karar alındı.
2. Finansman şirketlerinin katılım bankacılığı
işlemleri yapması ile ilgili karar alındı.
3. AAOIFI’ye şer’i kurul üyeliği için Kurul Başkan
Vekili Prof. Dr. Hasan Hacak’ın önerilmesi
kararlaştırıldı.
1. Murabaha standardı hakkında hazırlanan rapor
incelendi.
1. Teverruk standardı hakkında paydaş kurumların
görüşleri değerlendirildi.
2. Bizim Menkul Değerler’in pay senedi ile ilgili
gönderdiği simülasyon incelendi.
1. Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun
61’inci
maddesine dair değişikliklerin incelenmesi
neticesinde, planlanan değişikliklerde bir
sakınca olmadığına dair karar alındı.
2. Teverruk standardı hakkında paydaş kurumların
görüşlerinin değerlendirilmesine devam edildi.
1. TKBB Müşteri Hakem Heyeti tarafından iletilen
Vakıf Katılım Bankası müşterisinin borç
yapılandırma hususundaki bireysel başvurusu
incelendi.
2. Katılım bankaları bünyesindeki hukukçular
tarafından oluşturulan teverruk tip sözleşmesi
ele alındı.
3. Murabaha standardı ile ilgili çalışmalara devam
edildi.
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2019/25

04
Ekim
2019

2019/26

31
Ekim
2019

2019/27

01
Kasım
2019

2019/28

05
Aralık
2019

2019/29

06
Aralık
2019

1. Bizim Menkul Değerler’den gelen bir temsilci ile
katılım endeksi hakkında görüşüldü.
2. Teverruk tip sözleşmesi ile ilgili bilgi vermek
üzere Emlak Katılım Bankası’ndan gelen
hukukçular toplantıya iştirak etti. İlgili tip
sözleşme hakkında Danışma Kurulu’nun
görüşleri belirtildi.
3. Vakıf Katılım Bankası müşterisinin bireysel
başvurusuna istinaden murabaha akdinden
doğan vadeli borçtan indirim yapılıp
yapılmayacağı hususunda karar alındı.
1. Katılım bankaları tarafından maaş promosyonu
ödenmesi yönündeki talep incelenerek bu konu
hakkında karar alındı.
2. Murabaha standardı hakkındaki çalışmalara
devam edildi.
1. Murabaha standardı üzerindeki çalışmalara
devam edildi,
taslak geliştirilerek fıkhi
gerekçeler bölümünün hazırlanması için görev
paylaşımı yapıldı.
1. TKBB tarafından hazırlanan “TKBB Danışma
Kurulu Karar ve Standart Oluşturma Süreci” ile
ilgili taslak incelendi.
2. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından tercüme
edilen “Fıkhi Denetim Standardı” görüşüldü ve
Danışma Kurulu konu ile ilgili kanaatlerini ilgili
metin üzerinde belirtti.
3. Yatırım Vekâleti uygulamasına dair hazırlanan
tip sözleşmesinin taslağı incelendi.
1. BDDK-TÜRİB’in katılımıyla Türkiye’deki yerli
teverruk
piyasası
hakkında
görüşme
gerçekleştirildi.
Toplantıda
BDDK-TÜRİB
tarafından hazırlanan konu ile ilgili sunum
dinlendi ve üzerine değerlendirme yapıldı.
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2. Danışma Kurulu tarafından hazırlanmakta olan
“Murabaha” standardının fıkhi gerekçeleri
hakkında çalışma yürütüldü.
2019/30

26
Aralık
2019

2019/31

27
Aralık
2019

2020/1

16
Ocak
2020

2020/2

17
Ocak
2020

2020/3

06
Şubat
2020

1. BDDK-TÜRİB iş birliğiyle oluşturulan yerli
teverruk piyasası görüşüldü.
2. “Murabaha” standardının fıkhi gerekçeleri
hakkında çalışma yürütüldü.
1. Reeskont Kredileri ile ilgili Merkez Bankası,
Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım
Bankası’ndan gelen temsilcilerle görüşme
gerçekleştirildi.
2. BDDK-TÜRİB iş birliğiyle oluşturulan yerli
teverruk piyasasına dair Danışma Kuruluna
iletilen dokümanlar incelendi.
1. BDDK-TÜRİB iş birliğiyle oluşturulan yerli
teverruk piyasası konusu müzakere edildi.
2. TCMB Reeskont kredileri hakkında karar
imzalandı.
3. Murabaha standardının fıkhi gerekçeleri
üzerinde yürütülen çalışmaya devam edildi.
1. Murabaha standardında yer alan hükümlerin
gerekçeleri düzenlendi.
2. TÜRİB ELÜS piyasası kararına dair fıkhi
gerekçeler incelendi, karar tamamlanarak
imzalandı.
3. Danışma
Kurulu
uzman
ve
uzman
yardımcılarının hazırlamış olduğu LİBOR’a
endeksli sukuk raporu incelendi.
4. SPK ve BDDK’nın pay senetleri standardı ile ilgili
görüşleri değerlendirildi.
1. Murabaha ile ilgili olarak Danışma Kurulu
tarafından hazırlanan standart çalışmasına
yönelik görüş almak üzere akademisyenlerin,
katılım bankaları danışma komitesi üyelerinin ve
katılım
bankalarının
ilgili birimlerinden
temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay tertip
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2020/4

2020/5

07
Şubat
2020

1.

05
Mart
2020

1.

2.

2.
3.
2020/6

06
Mart
2020

1.
2.

edildi. Çalıştayda öncelikle hazırlanan standart
metni gerekçeleri ile birlikte okundu. Ardından
katılımcıların standart metni hakkındaki
kanaatleri müzakere edildi.
Murabaha standardı hakkında yapılan çalıştayda
belirtilen görüşler müzakere edildi.
Teverruk standardı kapsamında bankalararası
likidite yönetimine yönelik teverruk işlemleri
görüşüldü.
Murabaha standardına ilişkin yapılan yazılı geri
dönüşlerin kurul uzmanları tarafından konsolide
edilmiş hali incelendi.
TÜRİB ELÜS piyasası hakkındaki karar görüşüldü.
TÜRİB teverruk piyasasına dair gündem maddesi
görüşüldü.
Murabaha standardına yönelik geri dönüşlerin
incelenmesine devam edildi.
Katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen hac
ve umre finansman işlemleri görüşüldü.

YAYINLANAN/HAZIRLANMAKTA OLAN STANDART VE KARARLAR
Danışma Kurulu gerçekleştirdiği toplantılar çerçevesinde faizsiz finans
sektörüne yönelik standart ve kararlar yayınlamaktadır. Bugüne kadar
yayınlanmış veya yayın sürecinde olan standart ve kararlar aşağıda yer
almaktadır.
STANDARTLAR
1. 23.08.2019 tarihinde “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı” standardının nihai
hali TKBB Genel Sekreterliğine sunulmuştur.
2. 04.10. 2019 tarihinde “Teverruk” standardının nihai hali TKBB Genel
Sekreterliğine sunulmuştur.
3. “Murabaha” konulu standart oluşturma faaliyeti sürdürülmektedir. Bu
kapsamdaki teorik çalışmalar tamamlanmış olup, akademik çevre ve
sektör paydaşları ile görüşmeler devam etmektedir.
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KARARLAR
1. Enflasyona endeksli hesaplarla ilgili karar alınmıştır (Karar 15: 22 Ağustos
2019).
2. Finansman şirketlerinin katılım bankacılığı işlemleri yapması ile ilgili karar
alınmıştır (Karar 16: 22 Ağustos 2019).
3. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 61’inci maddesine dair değişikliklere yönelik
mütalaaları içeren karar alınmıştır (Karar 17: 13 Eylül 2019).
4. Murabaha akdinden doğan vadeli borçtan indirim yapılması hususunda
karar alınmıştır (Karar 18: 04 Ekim 2019).
5. Katılım bankaları tarafından maaş promosyonu ödenmesi hakkında karar
alınmıştır (Karar 19: 31 Ekim 2019).
6. TCMB reeskont kredileri hakkında karar alınmıştır (Karar 20: 16 Ocak
2020).
7. Katılım bankalarının mücbir sebep durumlarında başvurdukları borç
yapılandırma işlemi ve hazine işlemlerinin teverruk yöntemiyle
gerçekleştirilmesi amacıyla TÜRİB üzerinden uygulanan yapı hususunda
karar alınmıştır (Karar 21: 17 Ocak 2020).
8. Katılım bankalarının teverruk yöntemiyle bazı işlemleri gerçekleştirmeleri
amacıyla TÜRİB üzerinden uygulanacak yapı hususunda revize edilen bilgi
notu doğrultusunda ikinci bir karar alınmıştır (Karar 22: 05 Mart 2020).

DANIŞMA KURULUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DİĞER FAALİYETLER
1. Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Hacak, kurul üyelerinden Temel
Hazıroğlu ve kurul uzmanlarından Mehmet Yuşa Solak, İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 13. Toplantısı kapsamında 27-28 Eylül 2019
tarihlerinde gerçekleştirilen İslami Sermaye Piyasaları ve Sukuk konulu
Kapasite Geliştirme Programına katılmıştır.
2. TKBB Danışma Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Hacak, 20-23 Kasım
2019 tarihinde Bahreyn’de gerçekleştirilen “İcare sukuk sözleşmeleri”
hakkındaki IIFM Danışma Kurulu toplantısına katılmıştır.
3. 29 Kasım 2019 tarihinde Danışma Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan
Hacak, 5. Dünya Helal Zirvesinde (World Halal Summit) TKBB’nin sponsor
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olduğu oturuma başkanlık yapmış ve ayrıca “Developing a New
Methodology to Approach Classical Fiqh Literature for Contemporary
Problems” isimli bir tebliğ sunmuştur.
4. 11.12.2019 tarihinde İstanbul Müftülüğü ve TKBB işbirliği ile düzenlenen
toplantıya Danışma Kurulu başkanı Prof. Dr. Rahmi Yaran ve kurul
üyelerinden Temel Hazıroğlu iştirak etmiştir.
5. Kurul uzman yardımcılarından Esra Taşkesen Sancar, 2-8 Kasım 2019
tarihleri arasında TKBB tarafından düzenlenen personel hareketlilik
programı çerçevesinde katılım bankacılığı alanından katılan personellerle
birlikte Malezya’daki çeşitli İslami finans kurumlarını ziyaret etmiştir.
6. Prof. Dr. Hasan Hacak ve Temel Hazıroğlu 14.01.2020 tarihinde İSAM
konferans salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve
DİB vaizleriyle gerçekleştirilen toplantıya katılmıştır.
7. 21.01.2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TKBB işbirliği ile Bursa’da
düzenlenen toplantıya Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Abdullah Kahraman
iştirak etmiştir.
8. 22.01.2020 tarihinde Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak, TKBB
sponsorluğunda gerçekleştirilen A Para’nın “Faizsiz Ekonomi” Programına
konuk olmuştur.
9. TKBB ve Azerbaycan arasında yapılan işbirliği ve tecrübe paylaşımları
kapsamında Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu 27-29.01.2020
tarihleri arasında Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir. Bu çerçevede Azerbaycan
İktisat Üniversitesi (UNEC) öğrencilerinin katılımına yönelik; “Yüceliş - Yeni
Dünya Mümkündür” ve yine Azerbaycan MÜSİAD temsilcilerinin yoğun
katılımına yönelik; "Katılım Felsefesi ve İnsani Bankacılık" konulu
konferanslar gerçekleştirilmiştir.
10.Diyanet İşleri Başkanlığı ve TKBB işbirliği ile Ankara’da 06.02.2020
tarihinde düzenlenen toplantıya Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Yaman
iştirak etmiştir.
11.Diyanet İşleri Başkanlığı ve TKBB işbirliği ile Sakarya’da 12.02.2020
tarihinde düzenlenen toplantıya o tarihte Kurul başkanlığını yürüten Prof.
Dr. Rahmi Yaran iştirak etmiştir.
12.Diyanet İşleri Başkanlığı ve TKBB işbirliği ile Kocaeli’de 27.02.2020
tarihinde düzenlenen toplantıya Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Abdullah
Kahraman iştirak etmiştir.
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13.TKBB Danışma Kurulu üyeleri ve/veya uzmanları katılım bankacılığı
sektöründen ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan farklı temsilcilerle
görüşme gerçekleştirdi. Bunlar arasında:
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)
• Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK)
• İslam Kalkınma Bankası (IsDB)
• Borsa İstanbul (BİST)
• Katılım Emeklilik
• International Institute of Islamic Waqf (IIIW)
• Eiger Trading Advisors
• EY Danışmanlık Hizmetleri
• Center for Islam and Global Affairs (CIGA)
• General Council for Islamic Banks and Institutions (CIBAFI)
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Uluslararası İlişkiler ve
Kurumsal İletişim Faaliyetleri
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Etkinlikler, Sponsorluklar
1.Azerbaycan’da faaliyette bulunan çeşitli banka yöneticilerinden oluşan Heyete,
Türkiye’deki katılım bankacılığı uygulamalarının yapısı, işleyişi, hedefleri ve
dünya piyasasındaki konumu ile Birliğimizin faaliyetleri hakkında kendilerine bir
sunum gerçekleştirilmiştir.
2.T.C.

Cumhurbaşkanlığı

Finans

Ofisi

ile

Birliğimizin

ev

sahipliğinde

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 11-12 Haziran 2019 tarihinde
İstanbul Finans Merkezi Eylem Çalıştayı gerçekleştirildi.
3.Sektörün bilinirliğini arttırmak adına önde gelen gazetelerde katılım
bankacılığına ilişkin haber, yorum içeren sayfalar hazırlatılmıştır.
4. Katılım bankacılığının algı ve itibarını arttırmak, bilinirliğini ve temel ilke ve
esaslarını topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan reklam filmlerinin
yayınına başlanmıştır. “Esaslı Bankacılık” sloganı ile hazırlanan reklamlar katılım
bankalarının sosyal medya hesaplarından da paylaşılmıştır.
5.AAOIFI, KGK ve Birliğimizin, faizsiz finans standartları ve katılım bankacılığı
uygulamaları konusunda yaptıkları müzakere toplantısı Hilton İstanbul Kozyatağı
Otelinde gerçekleştirilmiştir.
6.Birliğimizi ziyaret eden İslam Kalkınma Bankası ekibi ile katılım bankacılığı
sektöründeki gelişmeler ve Türkiye’deki Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde
İslami finans kullanımı ile ilgili değerlendirmeler paylaşılarak işbirliği
yapılabilecek alanlar müzakere edilmiştir.
7.İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı,
Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Birliğimizi ziyaret
etmiş, kendileriyle İslami finans alanında işbirliği yapılabilecek alanlar müzakere
edilmiştir.
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8.Azerbaycan’da gerçekleşen 7.Türk Konseyi Zirvesi kapsamında, katılım
bankacılığı alanında bilgi, birikim ve tecrübelerimizi aktarmak amacıyla KOB ile
Birliğimiz arasında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır.
9.Malezya’da bulunan önemli kurumların ülkenin İslami finans gelişimindeki
rolünü öğrenmek amacıyla düzenlenen Malezya seyahatine Birliğimiz ve
bankalarımızın temsilcileri katılım göstermişlerdir.
10.Katar Finans Merkezi Birliğimizi ziyaret etmiş ve İslami finans alanında işbirliği
yapılabilecek alanlar müzakere edilmiştir.
11. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ndeki katılım finans sisteminin
anlatılacağı “Dijital Çağda İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: Fırsatlar ve
Riskler” başlıklı panele sponsor olmuştur. Panel ile eşzamanlı olarak 1 saat kadar
bir süreliğine ayrı bir salonda Katılım Esaslı Fonların Gelişimi ve Sektördeki Yeni
Ürünler adlı konferans gerçekleştirilmiştir.
12.AAOIFI’den Standart Uygulamaları ve Stratejik Gelişim Departmanı Kıdemli
Yöneticisi Birliğimizi ziyaret etmiş ve kendileriyle İslami finans alanında işbirliği
yapılabilecek alanlar müzakere edilmiştir.
13.Dünya Helal Zirvesi’nde Birliğimiz sponsorluğunda gerçekleştirilen “İslam
Ekonomisinde Yeni Eğilimler ve İslami Finans” başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir.
Oturumda; İslam ekonomisinin son yıllarda artan ivmesi bu sistemdeki yeni
kavram ve ortaklıklar ile mevcut sistemin ülke ekonomilerine katkısı
konuşulmuştur.
14.Birliğimiz sponsorluğunda A Para’da gerçekleştirilen “Faizsiz Ekonomi”
programına 24 bölümlük sponsor olunmuştur.
15. Katılım bankacılığının algı ve itibarını arttırmak, bilinirliğini ve temel ilke ve
esaslarını topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan reklam filmlerinden
oluşan bilgilendirme ekranları önde gelen TV kanallarında yayınlanmıştır.
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16. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen
“Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri
Çalıştayı” na Birlik olarak sponsor olunmuş ve Global Ekonomik Trendler ve
Türkiye’nin Güncel Ekonomik Sorunları, İslam İktisadı Üzerine Ekonomik Model
Önerileri, Ekonomik Krizler ve İslam İktisadı Politikaları gibi konular ele alınmıştır.
17.TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu’nun katılımı ile Azerbaycan
İktisat Üniversitesi (UNEC) öğrencilerinin katılımına yönelik; “Yüceliş-Yeni Dünya
Mümkündür” konulu konferans, Azerbaycan MÜSİAD temsilcilerinin yoğun
katılımına yönelik; “Katılım Felsefesi ve İnsani Bankacılık” konulu konferans
düzenlenmiştir.
18.Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
arasında gerçekleşen işbirliği çerçevesinde, katılım bankacılığının bilinirliğini
artırmak adına diyanet mensupları ile İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya illerinde
“Diyanet Buluşmaları” etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
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Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü
Eğitim Birimi Faaliyetleri
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EĞİTİM, KONFERANS VE BURS ÇALIŞMALARI
1. 2019-2020 Eğitim Dönemi kapsamında; finans, katılım bankacılığı, mevzuat,
risk yönetimi, kriz yönetimi, pazarlama, vergi, hukuk, denetim, bilişim, kişisel
gelişim gibi eğitim başlıkları adı altında 187 günde toplam 86 sınıfiçi eğitim
programı

gerçekleştirilmiştir.

Birliğimizce

düzenlenen

sınıfiçi

eğitim

programlarına Birliğimiz üyesi Banka çalışanlarının yanısıra, BDDK murakıp ve
uzmanları da katılmıştır.

2019-2020 EĞİTİM DÖNEMİ
İSTATİSTİK RAPORU
Eğitim Gün Sayısı

Eğitim Sayısı

Toplam Katılımcı Sayısı

187

86

1.271

2.İslam Ekonomisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapan toplam 29
öğrenciye 8 ay süreyle burs ödemesi gerçekleştirilmiştir.
3. Katılım Bankacılığının yazılı kaynaklarını zenginleştirmek, öğrencilerle birlikte
akademi dünyasının ve bankacıların bu alana ilgisini arttırmak amacıyla “Türkiye
Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışması” düzenlenmiş, bu kapsamda
12 makale başvurusu alınmış ve dereceye giren 5 yarışmacıya ödül takdim
edilmiştir.
4. Azerbaycan bankalarının üst düzey yöneticilerinin Ülkemizi ziyaretleri
kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankaları
Birliği, Borsa İstanbul, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası gibi çeşitli kurumlar ziyaret edilerek tanışma
toplantıları gerçekleştirilmiş ve program sonunda “Üst Düzey Yöneticiler Için
Analitik Düşünme, Doğru Karar Alma Ve Problem Çözme Teknikleri” konulu
eğitim düzenlenerek ziyaret etkinliği tamamlanmıştır.
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5. Azerbaycan SER (İqtisadi Resursların Öyrenilmesi İctimai Birliyi) ve İQRAM
(İslam İqtisadiyyatı Resurs ve Araşdırma Merkezi) işbirliği ile Azerbaycan’da
İslami Finans ve Katılım Bankacılığı Sertifikasyon Programı gerçekleştirilmiştir.
Sözkonusu sertifikasyon eğitimine 25 kişilik katılım sağlanmıştır.
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Bütçe

32

33

34

GİDERLER TOPLAMI

BİLİŞİM

TANITIM

EĞİTİM ve BURS

ABONELİK ve KİTAP GİDERLERİ

FAALİYET GİDERLERİ

ARAÇ KİRA

KİRA

SEYAHAT

KIRTASİYE

PERSONEL GİDERLERİ

GENEL GİDERLER

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

GİDER

16.000.000 GELİRLER TOPLAMI

606.000

5.000.000

2.300.000

114.000

8.020.000

189.000

1.396.000

270.000

36.000

5.500.000 DEVİR (Kıdem Taz.Hs.Hariç)

589.000 SAİR GELİR (31 MART 2020)

7.980.000 MASRAF İŞTİRAK PAYLARI

2020-2021
MALİ DÖNEM 12 AYLIK TAHMİNİ
BÜTÇE

01.07.2020- 30.06.2021
DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
(TL)

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

16.000.000

1.600.000

400.000

14.000.000

01.07.2020-30.06.2021 DÖNEMİ
TAHMİNİ

GELİR
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1

3

2

5

4

117.116

178.000

"Tanıtım Giderleri" artışı, Kurumsal İletişim Çalışma Komitesinin önerileri doğrultusunda, sektörün daha güçlü tanıtımına yönelik ortak faaliyetlerin Birlik nezdinde gerçekleştirilmesi amaçlıdır.

Geçmiş Mali Dönem kapsamında yer alan 13.750 BİN TL bütçe dışında : Bilişim satırında 1.066 BİN TL (KBFKS için Server Dananımın satın alınması planlanmış, ancak Turkcell bünyesinde yedekleme/kiralama hizmetinin satın alıınmasına karar verilmiştir), MART 2020 sonuna kadar Katılma hesaplarında 910 BİN TL kâr payı geliri elde edilmiştir. Bu defa,
mevcut mali dönem bütçesinde yer almayan; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına anket katılım payı için 300 BİN TL, Malezya ziyareti için 110 BİN TL, Diyanet Buluşmaları için 160 BİN TL, Kıdem Tazminatı Karşılık Artış Bedeli 190 BİN TL, TBB-KBB 48 BİN TL gibi çeşitli faaliyetler için harcama yapılmış, geri kalan tutar ise mevcut mali dönem sonuna
kadar harcanması ve/veya yeni mali dönem içinde olası yeni faaliyetler için devri öngörülmektedir. Ayrıca 255.1 Demirbaşlar Hesabında satın alınan 18.467 TL tutarındaki donanım ürünleri de Bilişim Hesabında gider olarak kaydedilmiştir.

Geçmiş Mali Dönem kapsamında, sabit hesap olarak tutulan "Kıdem Taminat Katılma Hesabı"nda bulunan 523 BİN TL mevcut mali döneme devredilmiştir. Dönem sonu gerçekleşen denetim sonucunda belirlenen 33 BİN TL'lık karşılık artış bedeli ve aylık katılma hesabı kâr payı geliri ile birlikte bu tutar 556 BİN TL olarak güncellenmiştir. Böylece yasa gereği ilgi
tutarın tamamı gelecek 2021-2022 mali dönem bütçesine devredilecektir.

Bütçe harcamalarında ihtiyaç olması durumunda münakale yapılabilecektir.

5-

6-

-

2%

50%

-56%

4-

16.000.000

1.600.000

1.066.000

15.729.000

400.000

913.000

2%

"Seyahat Giderler" satırında artışın nedeni, geçmiş mali dönem bütçesinde yer almayan MALEZYA seyahatinin gerçekleşmiş olmasıdır. Yeni mali dönem içinde de "Faizsiz Bankacılık Uygulamaları"nın yerinden incelenmesini teminen; yine Birlik ve üye Bankalarımız temsilcilerinin katılımıyla bilahare belirlenecek bir ülkenin ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

6

14.000.000

13.750.000

GEÇEN YIL ONAYLANAN İLE YENİ
DÖNEM BÜTÇE DEĞİŞİMİ

GELİR

"Personel Giderleri" artışının nedeni, mevcut mali dönem içinde 1 Hukuk Müşaviri istihdam edilmiş olup, yeni mali dönemde ise 2 Danışma Kurulu Üyesinin atanacak olmasından kaynaklıdır.

16% GELİRLER TOPLAMI

-1%

9%

4%

2%

7%

6%

16%

350%

3%

29% DEVİR (Kıdem Taz.Hs.Hariç)

19% SAİR GELİR (31 MART 2020)

28% MASRAF İŞTİRAK PAYLARI

GEÇEN YIL
ONAYLANAN BÜTÇE (Mevcut Dönem)

01.07.2020-30.06.2021 DÖNEMİ
TAHMİNİ
(Gelecek Dönem)

3-

16.000.000

606.000

5.000.000

2.300.000

114.000

8.020.000

189.000

1.396.000

270.000

36.000

5.500.000

589.000

7.980.000

GEÇEN YIL
ONAYLANAN İLE
YENİ DÖNEM BÜTÇE
DEĞİŞİM ORANI

"Genel Giderler" artışının gerekçesi, Kurumsal Üyelik ödemelerinde artış olmasından kaynaklıdır. (İstanbul Tahkim Merkezi, KKB, DEİK, CIBAFI, BKM vb.)

2.784.533

249.798

427.423

789.898

76.433

1.543.552

60.884

302.680

-81.550

20.977

818.330

119.660

1.240.981

SON 3 AYDA KULLANILMAK
ÜZERE KALAN BÜTÇE

2020-2021
MALİ DÖNEM 12 AYLIK
TAHMİNİ BÜTÇE
(Gelecek Dönem)

2-

10.965.467

363.202

613.000

13.750.000

4.147.577

4.575.000

1.430.102

904.320

1.207.000

2.220.000

141.550

60.000

35.567

14.023

35.000

5.976.448

3.436.670

4.255.000

112.000

375.340

495.000

7.520.000

4.989.019

İLK 9 AYDA GERÇEKLEŞEN
BÜTÇE

6.230.000

2019-2020
MALİ DÖNEM 12 AYLIK BÜTÇE
(Mevcut Dönem)

1-

GİDERLER TOPLAMI

BİLİŞİM

TANITIM

EĞİTİM ve BURS

ABONELİK ve KİTAP GİDERLERİ

FAALİYET GİDERLERİ

ARAÇ KİRA

KİRA

SEYAHAT

KIRTASİYE

PERSONEL GİDERLERİ

GENEL GİDERLER

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

GİDER

01.07.2020- 30.06.2021
DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
(TL)

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

•

•

•
•

•
•
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“Türkiye
katılımla
güçleniyor”

